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resumo 
 
 

O presente trabalho, partindo da consideração da estética como uma das vias
de acesso ao conhecimento do mundo, e de produção e revelação da sua 
verdade, propõe-se mostrar que, na obra de Raul Brandão, se estabelece uma 
correlação entre ética e estética, em que o autor, ao assumir a dignidade como
atributo essencial a salvaguardar no homem, terá constituído uma vinculação 
ontológica entre ambas, razão pela qual nos aparecem como o verso e o 
reverso de uma mesma realidade. Defendemos que a sua escrita,
dialogicamente fragmentada, se constrói como experiência do mundo (do mal 
no mundo), particularmente da miséria a que os pobres estavam condenados; 
situação que estará na origem do cultivo e do aprofundamento da sua 
sensibilidade, pela via da compaixão e da solidariedade. A questão social 
impõe-se como a questão fundamental da sua obra, que é atravessada de
uma ponta à outra pela dor e pelo grito – as expressões estéticas mais fortes e
significativas – num registo em que a escrita se configura como luta da 
memória contra o esquecimento, contra a amnésia da história, e que é a sua
forma rigorosa de produzir a verdade. 
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abstract 
 

The present work, starting with the consideration of the aesthetics as one of the
pathways to knowledge of the world, and of production and revelation of its
truth, proposes to point out that, in Raul Brandão’s work, a correlation between 
ethics and aesthetics is established, where the author, by assuming dignity as
an essential attribute to safeguard in men, has settled an ontological link 
between them, which is the reason why they appear as the verse and the 
reverse of the same reality. We argue that his writing, dialogically fragmented,
builds itself as an experience of the world (of world’s evil), particularly of misery
to which poor were condemned; this situation was the source of his sensibility
growth and intensification, by means of compassion and solidarity. The social 
matter imposes itself as the main point in his work, laid across by pain and
scream from the beginning to the end – the strongest and most remarkable
aesthetic expressions – in a perspective where writing configures itself as a 
fight of memory against forgetfulness, against amnesia of history, being its
rigorous way of producing truth. 
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INTRODUÇÃO 
 

 O nosso encontro com a obra de Raul Brandão aconteceu nos anos oitenta, e deu-se 

na leitura da obra de outro grande escritor, que muito admiramos igualmente. Falamos de 

José Gomes Ferreira (a quem, segundo o próprio, Brandão foi dado a conhecer por 

Leonardo Coimbra, seu professor) e da sua obra A Memória das Palavras I ou o gosto de 

falar de mim, onde se lhe refere como «o genial poeta», que idolatrou e elegeu como 

“mestre secreto”. Mestre, por nele ter encontrado «não só o Espanto, a Caricatura, o 

Absurdo, o Desumano e o Desvario do planeta circundante, mas também a Fraternidade e a 

Revolução Inverosímil imanente.»1 Também nós encontrámos na obra de Brandão um 

mundo sem o qual seríamos outro. 

 O facto de hoje vivermos num inquietante clima de demagogia populista e de 

instrumentalização censória dos media (cujo tempo é hegemónico sobre os outros tempos, 

e que afecta a nossa forma de viver, pensar e sentir – na medida em que estabelecem a 

norma do que se pode e deve pensar – e em que a mediocracia conduz, antes de mais, à 

mediocridade da democracia), em que domina uma cultura de meras aparências, onde 

importa mais o embrulho que a substância, e em que quanto menor for o apelo à 

inteligência e à sensibilidade tanto maiores são as garantias de êxito, foi determinante para 

a escolha da obra de Raul Brandão para o presente trabalho. 

 O nosso propósito será o de tentar mostrar que relação se estabelece entre ética e 

estética na sua obra, realçando, nesse movimento, a dimensão cognitiva da sua escrita, 

enquanto experiência e revelação de um mundo, e a busca de um sentido para a existência. 

De certo modo, neste exercício sobre a sua obra – um clássico – e a cosmovisão que lhe 

subjaz, procuraremos propostas, chaves, verdades, para aporias da sociedade 

contemporânea. 

                                                 
1 José Gomes FERREIRA, A Memória das Palavras I ou o gosto de falar de mim. 4ª edição, Lisboa, Moraes 
Editores, 1979, p. 83. Mas não é só na obra de José Gomes Ferreira que encontramos vestígios e influências 
de Raul Brandão; eles estenderam-se igualmente às obras de escritores tão diferentes como José Rodrigues 
Miguéis, Vergílio Ferreira, Herberto Hélder, Miguel Torga ou Almeida Faria, tendo sido autor dilecto de 
muitos outros, de que Carlos de Oliveira é exemplo significativo. 
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 Sociedade contemporânea que, cada vez mais, nos parece constitutivamente 

oximórica, e em que a ética das empresas (das empresas-cidadãs, dizem os mais cínicos) 

ou dos empresários, a moral dos industriais e dos financeiros, os sacrifícios dos 

governantes ou as virtudes dos banqueiros e dos corretores da bolsa (bolsa que, sublinhe-

se, denota frequentemente um “preocupante nervosismo”) são talvez os sinais mais 

simbólicos. Por outro lado, a cultura contemporânea vive uma crise da palavra, já que 

insiste em se alimentar de uma verbosidade vazia e instrumental, que destrói a capacidade 

da escrita e, consequentemente, a possibilidade de estruturar o pensamento e de dar forma 

à sensibilidade. O seu expoente máximo é talvez o ruído produzido pela vertigem do 

telemóvel – cujas características: simplicidade (vocabulário elementar) e rapidez, num 

puro registo distrativo, infantilizam o discurso e, com ele, os sujeitos –, numa manifestação 

de que todos têm opinião sobre tudo, a toda a hora e, mais impressionante, 

instantaneamente: os ventos sopram, realmente, de feição para os neo-sofistas. É como se 

todos buscassem o aturdimento, e a tagarelice funcionasse justamente como «o meio de 

aturdimento mais à mão.»2 Esta crise da palavra converte-se na crise do sujeito, porque já 

não se sabe situar no centro da expressão para organizar o mundo, como se se abrisse um 

abismo entre as palavras e as coisas, entre a linguagem e o mundo. 

 Vivemos num tempo em que o estético, ou melhor, uma dada concepção do 

estético, tende a desvincular-se do ético e mesmo a submergi-lo. A irredutibilidade do eu 

na sociedade transmigra para o campo das aparências, da superficialidade, em que esse 

estético normalizado (outro oxímoro!) enuncia a autonomia inalienável do artista e do 

espectador em relação a quaisquer outras referências axiológicas, que não sejam a tirania 

do consumo, do riso ou de descartáveis ideias de felicidade. Acontece que isso é, a nosso 

ver, uma impossibilidade, pois o jogo sem compromissos não existe, já que os 

compromissos estão sempre em jogo, mesmo, ou fundamentalmente, quando esse princípio 

é negado ou camuflado por uma estética aparentemente inócua: a arte como mera pulsão 

lúdica não existe, como não existe a arte pela arte. Ora, numa época em que a ideia de 

criação artística como pulsão lúdica tende a tornar-se dominante, a dor, o sofrimento e a 

morte tornaram-se, evidentemente, presenças fantasmáticas na sociedade. A aceleração que 

a entontece tende a destabuizá-la, como se vivêssemos num magma indiferenciado, 

                                                 
2 Mário de CARVALHO, Fantasia para Dois Coronéis e uma Piscina. 3ª edição, Lisboa, Editorial Caminho, 
2004, p. 11. 
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transformando-a numa sociedade avessa ao compromisso, à dor, ao sacrifício ou ao 

esforço, tornando os indivíduos analgesizados e dessolidarizados.  

 Estamos perante mudanças qualitativas, novas formas de aceder ao conhecimento e 

de reestruturação das escalas de valores. Os artistas em geral, e os escritores de modo 

particular, estão condenados ao insulamento, numa sociedade onde a progressiva 

homogeneidade niveladora esmaga a diferença criativa e os valores preponderantes passam 

a ser os de um materialismo fácil, imediato e degradador, próprio do triunfante 

consumismo capitalista. Tanto uns como outros não interessam ao sistema, contra o qual é 

cada vez mais difícil “argumentar” – a verdade estética parece cada vez mais impotente 

para transformar o homem. O conhecimento estético (como o científico e o filosófico) não 

chega a ter qualquer impacto real na vida, porque não tem qualquer impacto nas 

existências dos indivíduos. Os media, impondo a tirania da velocidade e a tirania do 

espectáculo, buscam o efeito nos sentidos externos – a vista, o ouvido – e não no sentido 

interno – a consciência e a sensibilidade –, em que a importância da imagem se liga 

essencialmente à necessidade de entreter. É por isso que, no mundo totalitário – um 

totalitarismo não político, mas que, a prazo, não será menos destruidor – os criadores 

morrem ou são silenciados e o seu desaparecimento assina e dá o aval ao aparecimento dos 

propagandistas, dos publicistas e de outros realizadores de verdades necessárias ao 

gregarismo do momento e à legitimação do status quo. Como escreve o filósofo José Gil, a 

norma «diz o que se deve pensar como essência de todos os acontecimentos do mundo»3. 

Como tudo o que acontece, acontece no quadro da normalização da sociedade, dificilmente 

se concebe, hoje, a abertura a outras dimensões existenciais como aconteceu com os 

movimentos literários e artísticos do século XX4. A melancolia presente e o 

desencantamento com este mundo, dominado por uma razão instrumental, ameaçam 

fortemente quem se empenha em seguir sem concordar com este curso destrutivo do 

mundo, e nascem, é evidente, da experiência da derrota ou, mais precisamente, da 

experiência da dureza do mundo e da dificuldade (ou da impossibilidade) de inverter esse 

sentido único em que as coisas correm cada vez mais velozes. 

 

                                                 
3 José GIL, Portugal, Hoje: o Medo de Existir. 6ª edição, Lisboa, Relógio D’Água Editores, 2005, p. 10. 
4 Cf. José GIL, Op. cit., p. 46. 
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 Vejamos, então, o itinerário que seguiremos neste trabalho. Na primeira parte – A 

estética como via de acesso ao conhecimento – procuraremos fazer um breve 

enquadramento teórico da estética como conhecimento e produção do mundo. 

Começaremos por abordar a criação do conceito de estética, em meados do século XVIII, 

por Baumgarten, e que aparece como resposta a uma necessidade sentida pelo filósofo, 

necessidade que daria origem à obra Aesthetica como tentativa de resposta a um problema 

filosófico preciso. Baumgarten visou, com ela, valorizar e conceder uma consistência 

própria à esfera fenomenal do sensível, a fim de tornar a estética uma ciência autónoma. 

Para isso, propôs a noção de analogon rationis que se deveria tornar para o mundo sensível 

o análogo do que a razão era para o mundo inteligível, pelo que se lhe devia conceder um 

estatuto igualmente análogo. Daqui decorrerá uma nova ideia de sujeito, não mais redutível 

à consciência e mais profunda, rica e complexa. A possibilidade de perfeição do 

conhecimento sensível deixou de se centrar no objecto para passar para a esfera do sujeito. 

Doravante, a verdade estética deixará de se confundir com a verdade lógica ou com a 

verdade metafísica para passar a ser conhecida de modo sensível. Baumgarten criou, assim, 

condições para conferir à estética um novo estatuto – de descoberta, de invenção e de 

produção do novo –, libertando-a definitivamente das delegações e tutelas da arte. A 

Aesthetica (como, a seguir, A Crítica da Faculdade do Juízo de Kant) tentava, contra a 

redução leibniziana da sensibilidade a um inteligível confuso e contra o primado do ponto 

de vista de Deus sobre o da finitude humana, dar à estética um domínio próprio, isto é, 

garantir-lhe a autonomia do seu objecto. 

 Depois, num segundo passo, mostraremos porque é que consideramos a arte como 

um poderoso meio de produção do mundo e de como, em traços gerais, isso acontece. O 

autor, como ser do mundo, não pode deixar de estar implicado nos seus problemas, 

mistérios e projectos, que investiga, experimenta, descobre e produz, juntamente com 

todos os outros produtores de conhecimento, pelo que cada arte, e cada obra por ela 

produzida, revela-nos mundos que, pelos seus meios específicos, só ela pode revelar, e que 

não têm qualquer equivalência possível. O propósito do artista é descobrir ou produzir o 

mundo (uma realidade que se desconhece a si própria), e a arte é o instrumento desse 

conhecimento, ou melhor, dessas descobertas e produções. 

 O acto criador surge como pulsão inadiável e inevitável que, de certo modo, não é 

compatível com planos prévios rigorosos, na medida em que a obra é, antes de mais, 
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resposta a uma necessidade interior do artista e não à sua sede de prestígio, ao mercado ou 

à moda ou tendência em curso (até porque quando são estes a configurar a vida, assinam a 

morte da criação estética). É por isso que todos os processos artísticos são legítimos para a 

sua produção e que, frequentemente, as obras não só têm de romper com os processos de 

produção instituídos como com os próprios critérios da sua avaliação. Veremos que Raul 

Brandão foi um criador típico de quem não aceita quaisquer imposições canónicas, 

qualquer forma pré-estabelecida de expressão e, portanto, de integração naquilo a que 

chamamos escola. Terá compreendido que a arte verdadeira é a mais elevada expressão da 

liberdade, pelo que nunca pode dar lugar a ordens ou decretos, pois os seus objectivos têm 

que ser rigorosamente estéticos. Defenderemos, por isso, que a arte pela arte não é um 

projecto estético sério, uma vez que é axiologicamente obtuso. 

 No processo de criação conjugam-se processos conscientes e inconscientes em 

permanente colaboração e interferência, e em que a razão e a emoção não só são diferentes 

mas também irredutíveis, e nunca se manifestam de forma pura. Na obra o sentimento é 

mais do que a expressão de uma dada subjectividade para se tornar também da ordem do 

ontológico, pois a obra, embora tenha origem num universo de subjectividade, não pode 

nem deve deixar de aspirar à objectividade e, consequentemente, à universalidade. Deve, 

pelo menos, persegui-las tanto quanto as outras formas de conhecimento. 

 A relação entre forma e conteúdo é outra questão que ensaiaremos clarificar. Tudo 

o que aparece na obra de arte é virtualmente conteúdo tal como é forma; eles são 

absolutamente correlativos e desta correlação deriva outra: entre ética e estética. Brandão 

revelou uma concepção da escrita que traduz um desajustamento essencial entre o que os 

homens são e aquilo que deveriam ser, em função daquilo que a realidade é. Logo na 

juventude estabeleceu a devida vinculação entre ética e estética, procurando evidenciar que 

é na estética que a ética melhor se manifesta e acontece. E vice-versa. De resto, Brandão 

terá sido igualmente sensível àquilo que podemos designar por estética do quotidiano, na 

medida em que no dia a dia sempre terá optado (ou estaremos face a uma recusa?) por não 

usar uniforme militar, atitude que insinua uma concepção estética do seu modo de ser e 

estar, como se tomasse o vestuário como símbolo do homem que se é, dos objectivos e 

ideais que persegue. Perante a importância atribuída a tal conduta, parece-nos mais 

arriscado afirmar «que o hábito não faz o monge» que o seu contrário. Brandão terá visto 

no vestuário uma espécie de símbolo exterior da sua actividade intelectual e espiritual, a 
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forma visível do seu mundo interior. Compreendeu que, quando o vestuário não passa de 

um uniforme sem qualquer relação com a personalidade, o símbolo pode tornar-se num 

simples signo destruidor da realidade (pois nestes casos a roupa em vez de nos fazer 

humanos, que é a sua primeira função simbólica, pode transformar-nos numa espécie de 

manequins). Deste ponto de vista, esta atitude parece-nos reveladora de certos aspectos da 

sua vincada personalidade, pois, sendo o uniforme o indicador da pertença a um grupo 

social preciso, podemos interpretar a recusa em o usar como uma recusa simbólica de 

pertença a esse grupo, com a assunção de tudo o que esse gesto implicaria. 

 No terceiro e último momento desta primeira parte, defenderemos a obra de arte 

menos como produto e mais como produtividade, no sentido de que no seu movimento 

produz, faz aparecer uma verdade. Ou seja, a obra de arte tem por objecto a apresentação 

da verdade e, neste sentido, a sua realidade é mais real que a realidade quotidiana. A obra 

como criação é concebida como instauração, mas instauração não subjectiva, já que 

salvaguarda uma verdade que transcende o criador, mostrando que o potencial estético da 

obra não permite qualquer controlo. O seu potencial transformador advém dessa autonomia 

imanente: a obra autónoma aparece como um sujeito vivo, com existência real no mundo 

(que produz e abre o real a outro real), e dotada de poderes activos e transformadores: a 

obra é antes de mais nada um objecto que modifica a nossa consciência e a nossa 

sensibilidade. Mas salientaremos que, tanto a autonomia como todos os compromissos 

potenciais da obra, radicam na sua dimensão estética. A obra está sujeita a um princípio de 

novidade mas também a um princípio de verdade. Isto significa que a verdade estética é 

inteiramente problemática, porquanto a sua legitimidade advém da sua qualidade estética e 

do conhecimento da parcela da realidade que desse modo nos é proporcionado: as verdades 

da arte são irredutíveis às outras verdades. A beleza é o modo como a arte nos revela esses 

aspectos da realidade e da existência, pelo que é inconcebível sem o bem e sem a verdade. 

A verdade do mundo é a verdade da arte, porque é a obra de arte que revela um aspecto da 

realidade do mundo que, de outro modo, ficaria sem expressão. Ou seja, esta é uma 

verdade que só aparece na e pela obra, e só pode compreender uma obra quem a 

compreender como complexão da verdade. 

 

 Iniciaremos a segunda parte – A escrita como experiência do mundo – vendo como 

e por que é que a questão social se terá tornado na questão fundamental para Raul Brandão. 
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O nosso autor terá ficado de tal modo impressionado com o espectáculo do mal no mundo, 

com a miséria do mundo que o transforma num mundo miserável, que isso lhe suscitou 

uma dupla indignação: com o sofrimento dos pobres e, não menos, com a invisibilidade a 

que o mesmo era remetido. Deste ponto de vista, a sua visão estética surgir-nos-á 

condicionada pela matriz social darwinista que estava na origem da degradação dos 

valores, e que, em boa medida, Brandão imputa à degradação dos valores religiosos. E, de 

facto, no modo como ergueu a sua voz – uma voz da indignação pelo estado do mundo –, 

revelou um modo de ser e estar no mundo. Perante a consciência da falta, perante as faces 

da miséria, sentiu a humilhação do outro transformar-se na sua própria humilhação. 

Portanto, sentiu que competia ao escritor tornar-se num agente da expansão da revolta. A 

este nível, veremos que o trabalho que desenvolveu enquanto jornalista foi determinante 

para a formação da sua identidade social, pois foi nessa actividade que aprofundou a 

consciência da realidade atroz do seu tempo, tendo nesse mesmo movimento 

compreendido quão poderosa é a palavra, que ele doravante procurará pôr ao serviço 

daqueles que a ela não têm acesso ou a não sabem usar, para revelar os não-crimes (ou 

melhor, os crimes legais) que a sociedade lhes inflige. A estrutura enunciativa da sua obra 

surge vinculada à fragmentação social dominante. 

 Tratava-se de dar expressão a uma lógica social classista, dividida em dois campos 

antagónicos, e em que o campo dos possidentes nada faz para suavizar a miséria do outro. 

O criador de A Farsa constata que se perdeu todo o sentido ético do relacionamento social, 

pois uma realidade em que a prosperidade de uns decorre objectivamente da miséria dos 

outros não pode ser aceitável. Neste sentido, colocou igualmente em questão o poder do 

dinheiro, que denunciou com especial virulência, uma vez que as relações sociais estavam 

dominadas pelo dinheiro, ou seja, tudo era mediado pelo seu poder, incluindo a existência, 

generalizando-se, desse modo, o primado da posse sobre o ser. 

 No ponto seguinte, tentaremos situar a sua adesão ao anarquismo, na origem da 

qual estará o reconhecimento da justeza das suas posições ético-políticas e a real vontade 

de transformação que reconhece nos militantes do movimento. Essa vontade de ruptura 

social ganhará expressão na ruptura com os códigos literários dominantes (Raul Brandão 

foi colaborador da Revista Nova, de carácter cultural, publicada entre 05.04.1901 e 

31.01.1902, que propõe, mais que simples inovações no modo de abordar a arte, rupturas 

com a concepção vigente), dando-se a partir daí, no seu percurso literário, uma projecção 
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ética decisiva para o universo social dos pobres. Terá compreendido, então, que o 

comportamento humano, para assumir uma orientação marcadamente ética, tem de se 

interessar com a condição dos fracos, sendo na sua escrita dramática que as vozes 

anarquistas se expressam de forma mais sentida, impetuosa e convincente. Estas vozes 

exprimem, melhor que quaisquer outras, que não é possível continuar a aceitar a vida como 

no-la impõem, e, nelas, o criador dá forma à necessidade de recriar esteticamente esse 

mundo da miséria. Foram os anarquistas que o persuadiram da importância dessa acção 

contra a desordem burguesa imposta, e que, portanto, contribuíram para despoletar e 

fortalecer nele uma cultura da revolta contra as injustiças sociais. De facto, a sua adesão ao 

movimento anarquista acontece pela via da miséria e pela necessidade de encontrar um 

projecto onde se possa inscrever o futuro – uma utopia. Podemos dizer que o faz movido 

por um grande amor à humanidade, pela adesão às causas dos oprimidos e pela denúncia 

das injustiças sociais, mas também no ataque frontal a uma classe política corrupta, ao 

serviço dos interesses de uma burguesia moralmente hipócrita e destituída de escrúpulos. O 

seu anarquismo configurou-se como sensibilidade pura, uma espécie de “maneira de 

sentir” que se impregnará em toda a sua obra. Em boa medida, será desta atitude reactiva, 

em que o anarquismo põe em questão o papel da religião enquanto super-estrutura 

ideológica da sociedade, que derivará igualmente o seu virulento anticlericalismo. 

 Mas veremos que na questão social o autor de Os Pobres ter-se-á interessado 

particularmente pelo drama da pobreza, tema que atravessa toda a sua obra. Pobreza que se 

manifesta em situações de privação extrema, resultante da falta de quaisquer recursos e que 

implica a privação absoluta de potencialidades de todos os que nela vivem. O pobre é, na 

sua escrita, alguém que se debate todos os dias com a privação e a falta de recursos; é 

aquele que vive na mais completa dependência e que, por isso, está igualmente destituído 

de qualquer forma de poder. Daí que seja no pobre que se manifesta e condensa, na forma 

de dor, a miséria e a desgraça do mundo. 

 Depois sondaremos em que medida é que a sua escrita se constrói contra aquilo que 

ele considera ser a degradação e a inversão axiológica da sociedade. Escrita que surge, 

frequentemente, na fronteira da vida com a literatura, e em que a sua sensibilidade social 

conjugada com a sua intuição estética o levam a seguir o caminho aberto da denúncia, da 

contestação e da revolta, pelo que, deste ponto de vista, e apesar do pessimismo, Brandão 

não foi um escritor contemplativo mas da acção. Considerou a escrita como um acto de 
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humanidade, um gesto fraterno, que é resultado dessa necessidade de estar mais próximo 

do próximo, de estar ao lado dos que nada podem. Desejou tornar-se poeta da humanidade 

calcada. 

 Mas o criador de Húmus compreendeu que a obra deve revelar a existência do mal, 

mas sem nisso se esgotar, pois a arte tem de ser igualmente promessa de libertação, uma 

promessa arrancada da realidade estabelecida e que é uma característica da forma estética. 

A sua linguagem denota uma consciência aguda tanto dos desassossegos do seu tempo 

como do lado trágico dos limites da linguagem, enquanto médium desagregador de 

certezas, hábitos e estabilidades ou questionador das tradições e códigos burgueses. Mas a 

sua escrita constrói-se ainda na fidelidade a um programa: a compreensão e a elucidação 

dos problemas do mundo, que tornam a vida absurda, na urgência de uma solução para o 

sentido da existência. A existência humana é contingente, mas é próprio do ser humano dar 

sentido a essa contingência, dominá-la simbolicamente e, a partir daí, mudar, transformar, 

inovar... 

 No último momento desta segunda parte, veremos que foi a experiência da falta, da 

perda e da injustificação a revelar-lhe a dor como possibilidade de reflexão e criação, mas 

também como possibilidade e necessidade de ligação ao outro – foram os pobres que o 

obrigaram a pensar e a sentir-se responsável pela sua situação. Na sua obra a dor, ou 

melhor, a presença da dor no mundo, é, juntamente com o sonho, o princípio energético da 

criação. Ora a dor é, para a hedonista sociedade contemporânea, uma espécie de fantasma 

que, não podendo ser eliminado (uma vez que está nos nossos corpos e nas nossas vidas de 

forma iniludível), é remetido para um estado larvar ou, então, faz-de-conta-que-ele-não-

existe: há sempre alguém que se encarrega de o expulsar. Não conhecemos a dor nem 

queremos conhecê-la, como se todos ansiássemos por uma sociedade anestésica onde não 

sintamos a obrigação de reconhecer a dor do outro, num movimento de dessolidarização e 

de desresponsabilização sem precedentes: o sofrimento que a dor é, cada vez mais se 

metamorfoseia em espectáculo – ainda que o sofrimento de alguns tenha muito mais 

interesse intrínseco para o público do que o sofrimento de outros. A própria incontinência 

verbal, essa epidemia contemporânea, é ainda uma forma de expulsão ou de fuga à dor, 

como se pudéssemos dissolver a dor nesse ruído mais ou menos alienante, e só no silêncio 

pudéssemos sentir a dor. 
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 O sofrimento que terá interessado a Brandão não foi o abstracto ou o metafísico, 

mas sim o sofrimento dos estados concretos e subjectivos dos seres reais, a dor real e 

individuada. Num mundo em estado de dor quase permanente, e em que o silêncio é a 

resposta mais comum, Brandão sente que lhe compete, na sua condição de criador, mostrar 

que a dor é uma parcela inalienável da condição humana, e que é tarefa da escrita dar-lhe 

expressão. A dor e o sofrimento são fundamentais para fazer emergir a interrogação, o 

espanto, despertar a consciência e tocar a sensibilidade – o papel positivo da dor advém 

justamente do facto de ela se tornar fonte da criação estética. O problema da dor tem a raiz 

nas suas vivências de um mundo povoado de gente em permanente estado de dor. O autor 

de Os Pescadores compreendeu que a dor modifica o sujeito, modificando, 

consequentemente, a sua ligação e a sua relação com o mundo, com os outros e consigo 

próprio. A dor transforma tão radicalmente o acto de viver, que não deixa qualquer lugar 

onde o sofredor possa inscrever o futuro. A dor que lhe terá interessado está para lá do 

facto fisiológico; é sobretudo um facto existencial. Por isso, há uma pergunta que paira e 

que tendencialmente se adensa na sua obra: a do para quê da dor. De qualquer modo, 

Brandão esperava que toda a dor viesse a ganhar um sentido existencial, pois nada do que é 

humano se deve perder. Neste sentido, procurou pintar um imenso e profundo painel da 

miséria dos seus contemporâneos, revelando a dor como algo que é próprio à vida, mas 

sem deixar de procurar uma saída, uma linha de fuga para o absurdo das existências só dor. 

 Para além da dor, o sonho surgir-nos-á como o outro vector que intensifica a vida. 

O sonho aparece, na sua obra, como uma irradiação, como o recurso maior a que os seres 

que da vida não conhecem senão dor podem lançar mão. É-nos apresentado como uma 

espécie de íntima expressão do processo de os sujeitos lidarem com o sofrimento básico de 

todos os dias. Ele é a âncora que os prende à vida. 

  

 Na terceira e última parte – Do absurdo ao sentido: o grito como expressão – 

começaremos por vincular a sua sensibilidade estética à sua responsabilidade ética, 

tentando mostrar que ambas radicam na, por si, vislumbrada condição trágica do homem: o 

cultivo e o aprofundamento da sua sensibilidade acontecem, privilegiadamente, pela via da 

compaixão e da solidariedade para com os pobres, mas também da revolta. A partir da 

assunção de uma responsabilidade ética total, o autor de El-Rei Junot exerceu as 

qualidades radicais da escrita e, nelas, o seu poder de acusação da realidade estabelecida e 
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de invocação da sua força libertadora. Da sua escrita ressalta uma concepção da literatura 

como promessa, pelo facto de a sociedade ser decadente e sem promessa: escrever é uma 

actividade contra o poder, no sentido de que é acima de tudo uma luta da memória contra o 

esquecimento, contra a cultura amnésica. Uma memória profundamente crítica, 

revolucionária, que sabe que o totalitarismo apaga a memória e que a morte definitiva se dá 

pelo esquecimento. A memória do outro, do que não pode falar, do que não tem voz. Daí 

que a crise do sujeito contemporâneo se apresentasse como crise da memória, que conduz, 

inevitavelmente, a uma crise da identidade e da possibilidade da utopia. Revela-nos aí um 

determinismo social cego, que se constitui como regulador de toda a (des)ordem social, e 

perante o qual não era possível continuar um mero espectador da desarticulação do mundo. 

Por trás de cada acontecimento do mundo, Brandão busca sempre a verdade trágica da 

condição humana. Fá-lo pela via de uma estética solidária com essa condição, e de 

resistência aos modelos de integração ideológica e estética então vigentes, via pela qual 

amplifica e prolonga as suas implicações ético-políticas. 

 A seguir destacaremos a forma radicalmente dialógica da sua escrita, já que, nela, a 

palavra é pensada na direcção de uma responsabilidade intersubjectiva, tendo Brandão 

encontrado no fragmentarismo estrutural o seu modo de expressão. Talvez por esta 

estrutura enunciativa responder e se adequar melhor ao seu espanto emocional. Para além 

de tornar a obra organicamente mais viva e autónoma, uma vez que a estrutura 

fragmentada impossibilita qualquer tentativa de estabelecer um sentido estável. Neste 

movimento, o seu discurso será muito marcado pela reiteração (de temas, imagens, 

personagens) que se transforma no processo estilístico mais usual, tornando-se, com a 

junção de contrários, no processo através do qual formula uma estética da desmesura e da 

deformação, numa repetição inovadora que, no seu dinamismo rebelde, vai ampliando a 

sua visão do mundo e, virtualmente, também a nossa, a de todos os seus leitores. 

 O criador de O Pobre de Pedir terá sentido que é em função do outro que tomamos 

consciência da nossa posição e da nossa situação no mundo. A duplicidade do ser humano 

e o exame de consciência que isso lhe exigiu, levou-o a enveredar por uma espécie de 

estética do pânico em que mais do que ser porta-voz dos marginalizados se tratava de 

recriar esteticamente o mundo da miséria. Compreendeu que para existirmos precisamos de 

relações, que vivemos de relações, e que é na ligação irrecusável ao outro que a escrita se 

devia fundar. Assume a dignidade como atributo essencial a salvaguardar no homem, 
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estabelecendo assim uma vinculação ontológica entre ética e estética, que nos aparecem 

como o verso e o reverso de uma mesma realidade. É nesta dimensão dialógica que radica 

igualmente a sua implicação no mundo (e em que procura implicar o leitor) e na qual 

merece particular destaque o modo como exprime a condição social, sempre desfavorável, 

da mulher. 

 Depois acentuaremos a sua necessidade de superar a mentira, já que uma das 

intuições que mais o terão inquietado, foi justamente a da irracionalidade e falta de sentido 

da existência, a tragédia da nulidade da vida que a maioria das suas personagens 

experimenta quando a morte está iminente. Compreendendo que a palavra mascara a 

verdade, o autor de O Padre revela-nos a máscara como um dos modos mais grotescos de 

sobrevivência dos sujeitos; é por ela que a mentira esconde e recalca a verdade trágica. Viu 

na máscara a voz social que dilui ou esmaga a voz da autenticidade do sujeito. 

 A oposição entre o ser e o parecer reforça a sua intuição da tragédia e solta as 

tensões acumuladas do eu. Daí a necessidade de sondar a verdade existencial da vida: a sua 

escrita é uma espécie de apelo para o hic et nunc da realidade existencial. Neste sentido, o 

seu pessimismo perante a vida não inibiu nem paralisou o optimismo da sua vontade. Da 

tensão entre ambos se tece também a sua escrita. 

 Outra questão que afloraremos é a da árvore como metáfora da sua obra. Uma das 

raízes fundamentais da sua escrita estará na inspiração na terra, em que a árvore surge 

como símbolo do carácter cíclico da dinâmica do cosmos, como símbolo da vida em 

perpétua evolução (como se só do interior da terra, onde a árvore mergulha as suas raízes, e 

da sua profundidade nos pudesse chegar a voz da autenticidade).  

 Por fim, abordaremos a presença do grito – tema muito presente na estética do 

início do século XX – na sua obra. O criador de O Doido e a Morte foi contemporâneo dos 

movimentos expressionistas, que não terá conhecido, e cujo tempo histórico (primeiro 

terço do século XX) foi particularmente conturbado: configurou-se como orientação anti-

realista e anti-mimética, sendo de realçar a forma como hipertrofiou a expressão do eu. 

Essa hipertrofia manifestar-se-á recorrendo frequentemente a uma estética do grito, do 

horror ou do grotesco, no que constitui uma radicalização da estética de expressão legada 

pelo romantismo – é esse universo violentamente deformado que também Raul Brandão 

nos oferece, e cuja coincidência nos interessa sublinhar. 
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 A sua obra é atravessada por um grito vibrante e contínuo, reavivando, deste modo, 

a perspectiva romântica de uma sociedade justa, em que o grito é a expressão estética do 

protesto do artista, que grita também contra si e a classe a que pertence. A sua obra é um 

grito: o grito como expressão da dor e do sofrimento é, nela, a expressão do sentimento de 

uma profundidade e de uma necessidade; e é também o instrumento do conhecimento na 

medida em que expressa e dá a conhecer a dor, como se fosse o seu correspondente directo 

e “objectivo”. 
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I – A ESTÉTICA COMO VIA DE ACESSO AO CONHECIMENTO 
 

  
Uma estética que não se move na perspectiva da verdade 

fracassa na sua missão. 
Theodor ADORNO 

 

 

1. A estética como ciência do conhecimento sensível 

 

 É a Baumgarten (1714 - 1762) que se atribui, e a quem, portanto, somos devedores, 

a criação do conceito de estética. Os conceitos, como nos dizem Deleuze e Guattari, não 

surgem espontaneamente têm sim de ser inventados, fabricados, ou antes, criados e não 

seriam nada sem «a assinatura daqueles que os criam.»1 Este, muito embora tenha surgido 

por volta de 1735, só em 1750, com a publicação do primeiro volume da obra Aesthetica2 – 

o primeiro tratado filosófico inteiramente dedicado a esta disciplina, e que, por isso mesmo 

(mas, evidentemente, não apenas por isso), se tornou um marco tanto do nascimento de 

uma nova disciplina como do processo que conduziria à sua autonomização – adquire o 

devido reconhecimento, vindo as suas implicações a revelar-se decisivas para o 

desenvolvimento ulterior dessa disciplina então nascente: a estética. 

 Na medida em que o filósofo é o entendido em conceitos e, portanto, também ou 

sobretudo da sua falta, é ele que sabe quais são bem feitos e servem de testemunho de uma 

criação. É também por isso que a criação conceptual anda a par da dinâmica dos processos, 

do que acontece no mundo, não apenas em termos de origem ou finalidade mas, sobretudo, 

de devir e de expressão. É porque tem de ser criado que o conceito remete para o filósofo 

«como aquele que o tem em potência, ou que dele tem a potência e a competência»3. 

Compreendemos assim que um dos objectivos da filosofia seja o de criar conceitos sempre 

                                                 
1 Gilles DELEUZE e Félix GUATTARI, O que é a Filosofia?. Tradução de Margarida Barahona e António 
Guerreiro, Lisboa, Editorial Presença, 1992, p. 12. 
2 Alexander Gottlieb BAUMGARTEN, Aesthetica acroamatica. 2 vols., Frankfurt, 1750-1758. 
3 Gilles DELEUZE e Félix GUATTARI, Op. cit., p. 12. 
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novos, pois deles dependem os caminhos do conhecimento, uma vez que só eles podem ser 

expressão do que surge. 

 O conceito aparece, portanto, como resposta a uma necessidade, a uma estranheza 

ou até como um acto de resistência a formas de conhecimento e de vida rotineiramente 

hegemónicas ou cristalizadas. E se a criação é um denominador comum à ciência, à arte e à 

filosofia, só a esta cabe a tarefa de criar conceitos em sentido restrito4. 

 Deste ponto de vista, devemos, em primeiro lugar, considerar a elaboração da obra 

Aesthetica como uma resposta a um problema filosófico preciso. Segundo Herman Parret, 

terá sido justamente por volta de 1750 que a noção de belo passou da esfera da metafísica 

para a da fenomenologia e desta para a estética, significando isso, por sua vez, uma 

mudança radical tanto do papel como do estatuto atribuído à sensibilidade5. Com efeito, o 

nascimento da estética como disciplina filosófica aparece-nos indissoluvelmente ligado a 

esta mudança radical que passa a representar e a pensar o belo em termos de gosto, 

cedendo a antiga filosofia da arte o seu lugar a uma teoria da sensibilidade. 

 Mas a importância da criação deste novo conceito é muito maior do que o mero 

enriquecimento terminológico do léxico filosófico, na medida em que, ao fazê-lo, 

Baumgarten estaria já, antes, a conferir expressão à necessidade «de determinar as bases 

metodológicas de uma ciência filosófica independente»6. Neste sentido, e tomando a ideia 

deleuziana de que os conceitos filosóficos constituem totalidades fragmentárias autónomas 

que não se ajustam uns aos outros, «visto que as suas bordas não coincidem»7, 

compreendemos que também no caso da aesthetica o conceito é auto-referencial8, uma vez 

que, ao mesmo tempo que é criado, se põe a si próprio e ao seu objecto. Com a sua criação 

passámos a estar no limiar de uma nova esfera do conhecimento, pois a instituição da 

estética é um propósito radical da filosofia; é um propósito de renovação e alargamento do 

próprio campo da filosofia. 

 Segundo Luc Ferry, o sentido geral do projecto baumgarteniano visava, partindo da 

filosofia de Leibniz e Wolf, conceder «uma consistência própria à esfera fenomenal do 
                                                 
4 «Se houver razões e tempo para criar conceitos, a operação que proceder a isso chamar-se-á sempre 
filosofia, ou não se distinguiria sequer dela se lhe fosse dado um outro nome.» Gilles DELEUZE e Félix 
GUATTARI, Op. cit., p. 15. 
5 Cf. Herman PARRET, “De Baumgarten à Kant. Sur la beauté”, Revue Philosophique de Louvain. T. 90. 
Louvain, 1992, p. 327. 
6 Adriana Veríssimo SERRÃO, “Baumgarten e a fundação da estética” in: AAVV, Vieira de Almeida (1888-
1988). Colóquio do centenário. Lisboa, Departamento de Filosofia, Faculdade de Letras, 1991, p. 153. 
7 Gilles DELEUZE e Félix GUATTARI, Op. cit., p. 36. 
8 Cf. Gilles DELEUZE e Félix GUATTARI, Op. cit., p. 26. 
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sensível» e, por essa via, uma autonomia à estética «perante a sua “irmã mais velha”, a 

lógica.»9 Nesse projecto Baumgarten ter-se-á preocupado mais com os fundamentos 

filosóficos da nova disciplina do que com as regras técnicas da produção das obras de arte 

propriamente ditas ou com as condicionantes e observações psicológicas, relativas ao 

efeito da beleza do ponto de vista da sua recepção10, mantendo assim o vínculo à 

etimologia do conceito de estética, que nos remete precisamente para o sensível e não para 

arte ou obra de arte. 

 Essa preocupação está expressa logo no primeiro parágrafo da Aesthetica11, onde 

Baumgarten define a nova disciplina nos seguintes termos: «A estética (teoria das artes 

liberais, doutrina do conhecimento inferior, arte do belo pensamento, arte do análogo da 

razão) é a ciência do conhecimento sensível.» 

Nesta definição, marcada pela contraposição fixada por Platão entre o mundo da 

actividade inteligível e o mundo da actividade sensível, mas afastando-se dela na medida 

em que deixa de atribuir qualquer primazia gnoseológica ou ontológica de uma sobre a 

outra, mais do que a ideia de que a estética é a ciência do conhecimento sensível, que, por 

si só, já constituiria um avanço estimável, importa-nos relevar, as noções de “teoria das 

artes liberais”, de “arte do belo pensamento” (na medida em que evidenciam o corte que se 

estabelece com a retórica e a poética, e atribuem à estética, não o estudo das regras da 

produção artística, mas as leis da sensibilidade que estão na base da produção e do 

conhecimento da beleza12) e, especialmente, as de “análogo da razão” (analogon rationis) 

e de “doutrina do conhecimento inferior”, em que o centro de interesse se desloca de uma 

esfera predominantemente operativa ou instrumental para o plano da cognição sensível 

propriamente dita. 

 A ideia fundamental de Baumgarten é a de que existe no homem, na medida em que 

não pode perceber o mundo de outra maneira que não seja sob as espécies da sensibilidade, 

um analogon rationis, uma faculdade – ou um conjunto de faculdades – que é para o 

                                                 
9 Luc FERRY, Homo Aestheticus – A invenção do gosto na era democrática. Tradução de Miguel Serras 
Pereira, Coimbra, Livraria Almedina, 2003, p. 90. 
10 Cf. Herman PARRET, Op. cit.,  p. 320. 
11 Desta obra, de Alexander Gottlieb BAUMGARTEN, utilizaremos, para os parágrafos 1 a 15 e 423 a 444, a 
“Tradução dos primeiros parágrafos da Aesthetica bem como o capítulo sobre a verdade estética”, Anexo II, 
in: Luc FERRY, Op. cit., p. 327-338, que doravante citaremos como B1. Para os restantes parágrafos 
seguiremos a obra Esthétique. Traduction, présentation et notes par Jean-Yves Pranchère, Paris, Editions de 
L’Herne, 1988, que doravante citaremos como B2. 
12 Cf. Adriana Veríssimo SERRÃO, Op. cit., p. 154. 
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mundo sensível o análogo do que a razão é para o mundo inteligível13, ou seja, propõe-nos 

que passemos a olhar para a organização do mundo sensível como sendo análoga da 

organização do mundo inteligível, via pela qual passa a ser susceptível de um 

conhecimento igualmente análogo. 

 A estética, enquanto ciência do conhecimento sensível ou ciência filosófica que 

analisa os mecanismos da sensibilidade, é-nos apresentada pela primeira vez como uma 

gnoseologia, inferior é certo, mas, sublinhe-se, uma gnoseologia. Significa isto que, 

doravante, o sensível ganha um estatuto até então reservado ao conhecimento inteligível14, 

que, por sua vez, significa que o conhecimento sensível é um tipo de conhecimento ligado 

não apenas à sensação a partir dos cinco sentidos, mas igualmente uma série de faculdades 

ligadas à sensibilidade como sejam a imaginação, a memória, a fantasia, o afecto, etc., pois 

é graças à introdução do conceito de analogon rationis que o projecto de uma tal ciência 

do sensível se torna possível, legitimando assim a ideia de que o ponto de vista do homem, 

enquanto ser finito e sensível, se torna, também ele, «digno de uma consideração 

particular.»15  

 Estamos, portanto, muito longe das concepções tradicionais, sejam elas de raiz 

teológica ou de inspiração filosófica, que sempre desvalorizaram a sensibilidade e muito 

menos a consideraram digna de desempenhar uma função gnoseológica e, como tal, 

susceptível e digna de um estudo particular. Sabemos que na tradição platónica, mas 

também no cristianismo, a sensibilidade foi sistematicamente desvalorizada em detrimento 

do inteligível; desvalorização que se devia, em primeiro lugar, ao temor que tanto teólogos 

como filósofos sempre manifestaram pela sensibilidade em geral e pela sensualidade em 

particular16. Por outro lado, relembremos que Aristóteles entendia a criação artística como 

mimesis17, considerando a arte incapaz de um discurso de verdade, uma vez que a sua 

ordem é a da aparência e do agradável, que se efectiva como catharsis, ao despertar e 

purgar as emoções perigosas. Por isso mesmo, as relações entre a arte e a filosofia não 
                                                 
13 Cf. Luc FERRY, Op. cit., p. 90. 
14 Cf. Herman PARRET, Op. cit., p. 328. 
15 Luc FERRY, Op. cit., p. 91. 
16 Cf. Luc FERRY, Op. cit., p. 102. 
17 De facto, Aristóteles fazia do prazer derivado da imitação, identificada como tal, um traço característico da 
sensibilidade humana, bem como o fundamento, ou o modelo, de toda a experiência estética: «Ao que parece, 
duas causas, e ambas naturais, geraram a poesia. O imitar é congénito no homem [...], e os homens se 
comprazem no imitado. [...] Porque se suceder que alguém não tenha visto o original, nenhum prazer lhe 
advirá da imagem, como imitada, mas tão-somente da execução, da cor ou qualquer outra causa da mesma 
espécie». ARISTÓTELES, Poética. 2ª edição. Tradução, prefácio, introdução, comentário e apêndices de 
Eudoro de Sousa, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1990, 1448b. 
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constituíam qualquer problema: a verosimilhança era o território da primeira, a verdade o 

território da segunda. E sabemos o poder hegemónico com que, no Ocidente, estas teorias 

sobre a consciência da arte, e a reflexão sobre ela, atravessaram a história deste território 

do conhecimento humano. 

 Tem, por isso, todo o interesse invocarmos aqui a distinção entre poética e estética, 

enquanto formas opostas de conceber as virtualidades do sensível como fonte ou via de 

acesso ao conhecimento. A poética, no sentido em que Aristóteles a usou e tal como 

continuou a ser usada, é uma palavra que aponta para o carácter instrumental da arte, pelo 

que, como sistema, tem por função, nas palavras de Alberto Pimenta, «precisamente 

coarctar a liberdade sem limites própria da vivência estética autêntica e da sua expressão, 

subordinando-os sempre a interesses sócio-éticos objectivos, isto é, independentes do 

sujeito e subordinados à ideia»18; a estética, por seu lado, remete-nos para a intenção 

subjectiva, psicológica, não sujeita a espartilhos categoriais pré-definidos da expressão e 

da recepção do sensível, exigindo a abertura para receber e aceitar «uma nova ordem de 

conhecimento simbólico e se interessar pelas possibilidades nela ocultas.»19 

 Neste desafio à tradição, Baumgarten está consciente das dificuldades que o seu 

projecto, como pioneiro que é, apresenta, daí que se proponha antecipar algumas a fim de, 

desde logo, lhes dar resposta. Para o que aqui nos interessa, destacamos a valorização que é 

conferida às impressões dos sentidos, aos produtos da imaginação, às fábulas e às 

perturbações das paixões, pois, não sendo o filósofo mais que um homem entre os homens, 

não pode pensar que uma tão grande parte do conhecimento humano lhe seja estranha20; a 

valorização da confusão que, embora “mãe do erro”, não deixa de ser condição sine qua 

non para a descoberta da verdade, uma vez que «a natureza não salta da obscuridade para a 

claridade», mas «é pela aurora que se vai da noite ao meio-dia»21; ou ainda a valorização 

das faculdades inferiores, especialmente da carne (isto é, do corpo como totalidade 

mergulhada e inserida no mundo, que sente, que vibra, que mantém o vínculo à 

materialidade do vivido22), que, muito embora se encontrem corrompidas, podem ser 

dirigidas de modo a que «não se tornem mais corrompidas por exercícios 

                                                 
18 Alberto PIMENTA, O Silêncio dos Poetas. Lisboa, A Regra do Jogo, 1978, p. 25. 
19 Alberto PIMENTA, Op. cit., p. 27. 
20 Cf. B1, § 6, p. 328. 
21 B1, § 7, p. 328. 
22 Cf. António Pedro PITA, A experiência estética como experiência do mundo. Porto, Campo das Letras, 
1999, p. 116. 
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inconvenientes»23 e contribuírem para se atingir um tipo de conhecimento específico. 

Afinal, este conjunto de razões é por demais suficiente para que a estética mereça ser 

elevada ao estatuto de uma ciência24, procurando Baumgarten recuperar o sentido grego de 

aisthesis: acesso ao que é. 

 De tais princípios decorre que o filósofo, em vez de tentar uma impossível 

coincidência com o ponto de vista de Deus, deve valorizar tanto, se não mais, o saber 

sensível (fonte primordial dos seus conhecimentos) quanto o saber intelectual. Isto não 

significa que se ponha em causa a legitimidade de o filósofo decidir abandonar o 

conhecimento sensível para se dedicar inteiramente ao conhecimento intelectual, claro e 

distinto, do universal, aproximando-se desse modo de Deus. A questão é que se o filósofo 

quiser permanecer entre os homens (coisa que não pode, de resto, evitar, atendendo a que o 

mundo sensível, enquanto tal, só existe verdadeiramente para o humano, isto é, é próprio 

do homem), deverá mergulhar «no particular sensível e procurar apreender o individual.»25 

 Isto significa que o ponto de vista do indivíduo, filósofo ou não, ganha assim 

terreno e avança na exacta medida em que o ponto de vista de Deus é obrigado a retrair-se: 

a partir de agora só temos relação artística se, e só se, por um lado, um sujeito estético 

(aquele que antes de ser gnoseológico é ontologicamente afectivo) conferir a esse objecto 

uma dimensão estética e, por outro, lhe atribuir uma intencionalidade estética. 

 A ideia que Baumgarten tem da estética é de evidente carácter humanístico, no 

sentido de que nos surge sempre vinculada a uma ideia (optimista) de homem, a ideia de 

um homem que é capaz de, pelos seus próprios meios, superar os obstáculos que se lhe 

interpõem no caminho de qualquer esfera do conhecimento. 

 A fim de poder isolar o objecto da estética, Baumgarten começa por considerar que, 

por um lado, existem as representações confusas que, ao serem submetidas a uma 

decomposição analítica, vão ganhando progressivamente uma “clareza intensiva” que se 

pode prolongar até à evidência intuitiva, ou seja, até atingirem uma clareza e distinção 

irrecusáveis a qualquer espírito dotado de razão. Mas, por outro lado, considera que 

existem igualmente representações a que não é possível subtrair ou eliminar a confusão, 

não porque apresentem qualquer anomalia na sua estrutura constitutiva, mas devido à 

profusão de conteúdos próprios dessa estrutura, cuja riqueza sensitiva é 

                                                 
23 B1, § 12, p. 329. 
24 Cf. B1, § 10, p. 329. 
25 Luc FERRY, Op. cit., p. 92.  
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extraordinariamente complexa. É este o caso das representações poéticas e artísticas em 

geral, cuja clareza, ao invés, é “extensiva”, pois pode ser enriquecida com um maior 

número de elementos, uma vez que a sua força expressiva pode ser intensificada e a sua 

complexidade ampliada sem que a clareza se anule. Para além disso, como não é 

susceptível de qualquer decomposição analítica, não pode ser analisada segundo os 

princípios do pensamento lógico, sem que com isso se desvaneça a sua riqueza 

expressiva26. 

 Isto significa que a clareza intensiva dos conceitos científicos e a forma lógico-

demonstrativa dos seus raciocínios, longe de ser um enriquecimento da experiência 

estética, contribui antes para a sua perda ou anulação, uma vez que a essência do 

conhecimento estético não é redutível à essência do pensamento lógico. Esta ideia, que 

veicula uma crítica séria aos modelos cartesiano e leibniziano, também a podemos 

interpretar hoje como uma profética crítica ao positivismo, na medida em que expressa não 

só a rejeição da tentativa futura de generalização dos pressupostos das ciências exactas e 

naturais às diversas esferas do existente, como defende a necessidade de mantermos a 

dinâmica do devir em aberto, atitude só possível no âmbito de um paradigma 

epistemológico que possa acolher a noção de fortuito. 

 A apreciação estética deixa doravante de estar sujeita à distinção e precisão dos 

juízos, fundando agora o seu valor na riqueza das suas associações e relações, por regra 

conflituais, onde a imaginação e a confusão passam a ocupar um lugar não alienável, uma 

vez que a relação dos homens com o mundo está inevitavelmente marcada pela confusão, 

de onde é mesmo inextinguível. Ou seja, como os homens estão condenados a coabitar 

com a confusão, devem preparar-se o melhor possível para se orientarem nessa 

coexistência. 

 No sétimo parágrafo da obra, Baumgarten diz-nos que devemos ocupar-nos da 

confusão precisamente para que «dela não nasçam os erros tão numerosos e tão 

importantes que se observam nos que o não fazem», ideia que, longe de ser uma 

recomendação da confusão, que evidentemente nunca é desejável, nos remete antes para a 

necessidade de rectificação do conhecimento, dentro do possível – e só dentro do possível 

–, na medida em que não temos qualquer maneira de o imunizar ao contágio da confusão. 

                                                 
26 Cf. Adriana Veríssimo SERRÃO, Op. cit., p. 155-156. 
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 Do ponto de vista do esteta, repetimos, a confusão, porque própria dos juízos 

estéticos, não se pode evitar ou suspender; ela não é uma deficiência ou um inacabamento 

destes juízos, mas sim uma sua característica essencial. Assim sendo, as imagens poéticas e 

artísticas são confusas pelo facto de nascerem justamente de «uma con-fusão de elementos 

singulares, de uma conjugação de representações e fantasias, de uma confluência altamente 

determinada de conteúdos e significações»27 não sujeitáveis a qualquer plano apriorístico e, 

portanto, não controláveis pela vontade e muito menos pela razão, que se revela incapaz de 

proceder à sua (impossível) decomposição. 

 A vontade de autonomizar o sensível está, pois, bem desenhada e a noção de 

analogon rationis define muito rigorosamente tanto a sua natureza como os seus limites. 

Este propósito, que reabre de vários pontos de vista as relações do Homem com o mundo 

como problema, inscreve-se de forma pertinente no espírito do século XVIII, em que se 

assistiu a um esforço vigoroso para mudar a concepção dominante de beleza, enraizada, 

como estava, num racionalismo de raiz cartesiana e leibniziana defensor da possibilidade 

da sua objectivação. Entre os nomes mais importantes para esta mudança sinalizamos 

apenas os do italiano J. B. Vico, que abandona o tradicional conceito de mimesis artística e 

entende a fantasia de um novo modo; do inglês Shaftesbury, que se esforça por valorizar e 

enobrecer o sentimento; do irlandês Burke, de quem Kant recuperará a distinção entre belo 

e sublime; Du Bos, Home of Kames, etc.28. 

 Embora crítico e opositor de determinados aspectos da filosofia iluminista, uma vez 

que não pode deixar de considerar a razão como instrumento insuficiente para o 

conhecimento, Baumgarten, na Aesthetica, expressa com clareza a sua adesão à 

sensibilidade das Luzes, uma vez que considera a felicidade do esteta dependente da sua 

cultura, isto é, «dos seus órgãos delicados e afinados, do seu entendimento são, do seu 

entusiasmo, do seu juízo natural.»29 

 A estética tem, finalmente, condições para se autonomizar e passar a ter também o 

estatuto de descoberta, de inovação, de invenção, de produção do radicalmente novo. Do 

que se trata agora é de libertar igualmente a criatividade e a imaginação artísticas da lógica 

rígida a que têm sido sujeitas, pois vai-se ganhando consciência que a atitude estética não é 

compatível com semelhante disciplina, mas que deriva, antes, de uma lógica outra, 

                                                 
27 Adriana Veríssimo SERRÃO, Op. cit., p. 156. 
28 Cf. Juan PLAZAOLA, Introducción a la estética. Madrid, La Editorial Católica, 1973, p. 86-106. 
29 Herman PARRET, Op. cit., p. 335. 
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específica e irredutível30. Deste ponto de vista, a estética, como disciplina filosófica, nasce 

contra a lógica tradicional mas também contra a metafísica, pois ao longo do, e inerente ao, 

processo que conduziu à sua autonomização, o objecto belo, enquanto objecto sensível, 

passará decididamente a inclinar-se «para o lado do não-racional»31, tornando-se num 

objecto capaz de se dirigir simultaneamente a todas as faculdades internas do sujeito: ao 

espírito, mas particularmente aos sentidos. Compreendemos assim por que é que na 

estética não se abre qualquer espaço para a dialéctica: o movimento desta tende a desprezar 

e a negar as possibilidades do mundo sensível em detrimento das possibilidades do mundo 

inteligível. 

 A intuição fundamental de Baumgarten, nesta sua tarefa, terá sido a de que uma 

estética não pode circunscrever-se aos modelos tradicionais de uma metafísica do belo e de 

uma teorização do produto artístico, devendo antes instituir-se num plano que, sendo 

anterior a essas concepções, deve ser susceptível de as fazer convergir no âmbito de um 

único problema filosófico. Neste sentido, a sua autonomização passava igualmente pelo 

esforço de «reconduzir a beleza e a arte ao horizonte hermenêutico de uma comunidade de 

sentido»32. Kant que, com a publicação em 1790 da sua Crítica da Faculdade do Juízo 

(obra que muito deve ao trabalho desenvolvido por muitos dos seus antecessores, 

particularmente os empiristas do século XVIII e alguns alemães deste mesmo século, 

nomeadamente Baumgarten), figura como um dos mais importantes autores da 

autonomização da estética como disciplina, irá desenvolver esta noção de comunidade de 

sentido na “Analítica do belo”, ao reportar a experiência do belo ao sensus communis, 

instaurando assim a comunidade como fundamento último do juízo estético. Com efeito, 

para Kant os juízos estéticos não possuem qualquer princípio objectivo mas sim subjectivo, 

que se determina não através de conceitos mas de sentimento, devendo, porém, ser possível 

determinar de modo universalmente válido o que apraz ou desapraz. Ou seja, só a 

pressuposição de um sentido comum permite representar como objectiva a necessidade 

subjectiva do juízo estético33, que, ao potenciar um sentir comum, potencia igualmente as 

emoções colectivas. 

                                                 
30 Cf. Herman PARRET, Op. cit., p. 321. 
31 Luc FERRY, Op. cit., p. 41. 
32 Adriana Veríssimo SERRÃO, Op. cit., p. 154. 
33 Cf. Immanuel KANT, Crítica da Faculdade do Juízo. Tradução e notas de António Marques e Valério 
Rohden, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1992, §§ 20-22, p. 129-132. 



 24

 Para que tal se tornasse possível era preciso provocar uma ruptura com as 

tradicionais formas de conhecimento, que de modo algum convêm à estética. Podemos 

mesmo dizer que ela é, não pode deixar de ser, refractária a semelhantes modelos, na 

medida em que as suas categorias se revelam inadequadas para o seu estudo e para a 

descoberta das verdades por ela perseguidas, que não podem ser nem verdades de razão 

nem verdades de facto. A sua natureza é de outra ordem. É por isso que, e a título de 

exemplo, jamais poderemos explicar a cor reduzindo-a a um processo físico de movimento, 

sem com isso destruirmos a sua significação estética e artística, na medida em que a 

redução do fenómeno cromático a um conceito físico «abole a própria possibilidade da 

experiência estética.»34 

 Das várias disposições naturais das faculdades de conhecimento inferior, 

enumeradas por Baumgarten, interessa-nos destacar a «disposição poética» que, apesar da 

sua importância para a criação do conhecimento próprio do analogon rationis, deve, 

contudo, ter o seu campo de acção delimitado de forma a não o desvirtuar35; «a disposição 

do gosto», não do gosto público mas sim do gosto delicado36 – o que significa que a 

sensibilidade também precisa de ser cultivada, pois só uma sensibilidade cultivada nos 

permite ver e ouvir para além do que a obra como objecto imediato sugere, ou seja, só se 

passa da percepção vulgar à percepção estética por meio de uma elevação da sensibilidade 

que, por vezes, tem mesmo de configurar uma ruptura – e «a disposição para prever e 

pressentir o futuro», que permite que os poetas sejam videntes, e que os Antigos entendiam 

como uma espécie de prodígio e de milagre próprio do divino37. Neste movimento de 

valorização da poesia, enquanto via de acesso ao conhecimento, Baumgarten defende a 

possibilidade, ou melhor, a necessidade de se cultivar o gosto38, de transcender o gosto 

comum (pois, o gosto de todos os indivíduos não é igualmente válido), a capacidade de 

pre-ver, de antecipar prospectivamente a ordem do possível, de virtualizar aquilo que, não 

o sendo ainda, se tornará real, ou antes, actual. Neste sentido, o analogon rationis, mais do 

                                                 
34 Herman PARRET, Op. cit., p. 330. 
35 B2, § 34, p. 133. 
36 B2, § 35, p. 133. 
37 B2, § 36, p. 133. 
38 É neste registo que João José Cochofel escreve: «Para que a pintura deixe de ser apenas tintas sobre uma 
superfície, a literatura mero encadeamento de palavras e períodos, a música enganadora vibração de colunas 
de ar ou de cordas de tripa, é preciso, em primeiro lugar, que a sensibilidade não fique indiferente ao estímulo 
recebido.» João José COCHOFEL, Iniciação Estética seguido de Críticas e Crónicas. Lisboa, Caminho, 
1992, p. 75. 
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que determinar a verdade do que é, procura «inventar o que pode vir a ser: a obra 

artística»39, sendo o artista o único ser pelo qual o virtual pode vir ao mundo. 

 Vimos já que só o conjunto das faculdades inferiores – o analogon rationis – 

possibilita o conhecimento estético, pelo que, no verdadeiro esteta, todas estas faculdades 

se deverão conjugar harmoniosamente e, para que o equilíbrio se mantenha, nenhuma delas 

se deve desenvolver em prejuízo de outras. Isto significa que para haver conhecimento 

estético é preciso um consensus das diversas disposições, mesmo sabendo-se que o esteta 

nunca é teoricamente inocente ou inculto, não podendo deixar de cultivar 

permanentemente tanto o saber teórico da actualidade como o da tradição. 

 Percebemos assim melhor porque é que o propósito de Baumgarten nunca poderia 

ser o de dirigir a nova ciência no sentido de um empirismo ou de um psicologismo, mas 

antes no de instituir uma inteligibilidade específica e não alienável do conhecimento 

estético. No domínio do análogo da razão, a estética deve obedecer a uma legislação 

própria e não à da lógica ou da ciência demonstrativa, pois a estética, tal como foi criada 

por Baumgarten, não é nem uma lógica nem uma antropologia; ainda que assente sobre 

estes dois pilares, não se esgota nem confunde com eles. No entanto, ao outorgar uma 

legalidade ao conhecimento inferior, isto é, à actividade que é própria da faculdade 

sensitiva, o nosso autor acaba por aproximar, pelo menos metodologicamente, a estética da 

lógica e defini-la mesmo como uma lógica, a “lógica da faculdade de conhecer inferior”40. 

 Portanto, estas faculdades inferiores são imprescindíveis a todos aqueles que têm 

como objectivo a “arte do belo pensamento”, inserta na sua definição de estética. Mais: 

para isso têm de coexistir com as faculdades superiores de pensar, o que não só é possível, 

como é uma «condição sine qua non»41, o que significa que «a disposição para a beleza do 

pensar» e «a disposição para o estrito rigor lógico»42, mais que conciliáveis num mesmo 

espírito, são inteiramente solidárias, pelo que a polaridade sensível/inteligível, que se 

recupera e insinua na modernidade, é assim orientada para um terreno comum. 

Baumgarten, antes de Nietzsche e Freud, formula a ideia de que o sujeito não é redutível à 

consciência, de que o sujeito é um ser infinitamente mais complexo do que o concebido 

                                                 
39 Adriana Veríssimo SERRÃO, Op. cit., p. 158. 
40 Cf. Adriana Veríssimo SERRÃO, Op. cit., p. 157. 
41 B2, § 41, p. 135. 
42 B2, § 43, p. 136. 
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pelas concepções tradicionais, prenunciando assim o fim da era do cogito encerrado sobre 

si próprio. 

 O analogon rationis é, para Baumgarten, uma faculdade exclusivamente humana 

ou, mais precisamente, não tanto uma única faculdade mas um complexo dinâmico de 

potencialidades, talentos e dons naturais com uma ampla função de recepção, de produção 

e de crítica. Como o espírito do verdadeiro esteta é, por natureza, elegante e gracioso, as 

suas faculdades inferiores são estimuladas com maior facilidade43 do que as das pessoas 

comuns, visando a elegância do conhecimento. A este espírito gracioso devem pertencer 

igualmente as “faculdades de conhecimento superior”, uma vez que elas, não só 

desempenham a importante função de estimulação das faculdades de conhecimento 

inferior, como são responsáveis pelo acordo destas faculdades com a harmonia própria da 

beleza. Ora, nem uma nem outra coisa seriam possíveis sem a intervenção do entendimento 

e da razão. Assim sendo, a consequência natural da grande vitalidade do análogo da razão 

é, por um lado, «a Beleza do entendimento e da Razão» e, por outro, a coesão do 

denominado «conhecimento extensivamente distinto.»44 

 Esta viragem gnoseológica, que está na origem do nascimento da estética, é 

igualmente causa de uma viragem antropológica da filosofia, uma vez que a estética pode, 

finalmente, afirmar, ou melhor, impor a sua autonomia face à lógica. Não é pela lógica que 

passa o plano de desenvolvimento da estética, uma vez que ela se coloca na ordem do 

analógico, ou seja, no plano da afinidade (e não da oposição) entre a sensibilidade e a 

racionalidade. Quer dizer, «a sensibilização do racional é ao mesmo tempo a 

racionalização do sensível», tornando-se a sensibilidade humana num analogon rationis e 

ganhando a estética a sua expressão própria «como ciência desse analogon da razão»45. 

 Mas as consequências desta viragem revelam-se ainda mais interessantes, pois, na 

medida em que, como nos diz A. V. Serrão, Baumgarten, numa intuição que antecipa um 

dos tópicos mais importantes da estética posterior, compara, pelo seu carácter dinâmico e 

de plenitude vital, «a actividade do felix aestheticus (o harmonioso pensamento estético) 

com a actividade da criança que quando brinca, contando histórias e inventando motivos de 

entretimento, joga a sério com a sua fantasia, toma a efabulação e a ficção como uma 

espécie de verdade, porque nela sabe criar regras próprias e descobrir uma finalidade 

                                                 
43 B2, § 29, p. 131. 
44 B2, § 38, p. 134. 
45 Adriana Veríssimo SERRÃO, Op. cit., p. 158. 



 27

particular.»46 Deste ponto de vista, a gnoseologia inferior, ao atingir um tipo de 

conhecimento que é felix aestheticus, longe de ter qualquer conotação pejorativa, é mesmo 

superior (porque condição necessária) ao conhecimento conceptualizante (ainda que o rigor 

conceptual e estruturante do pensamento não tenha necessariamente de destruir a beleza e a 

singularidade da linguagem), uma vez que apenas ela possui aptidão para atingir tal 

finalidade. A partir deste trabalho e do aprofundamento que lhe dará Kant, que assinará a 

ruptura definitiva com as delegações e tutelas da arte, a nossa consciência do estético 

tornou-se inseparável da ideia de um domínio próprio e com autonomia, se não absoluta, 

pelo menos relativa. 

 A verdade estética, que nos é apresentada como a principal característica da beleza, 

não se confunde nem com a verdade lógica – uma verdade lógica que não possa ser 

pensada senão pelo entendimento está para além do horizonte estético47 – nem com a 

verdade metafísica, na medida em que estas respondem a finalidades diferentes, ainda que 

possam manifestar coincidências e não tenham que se excluir mutuamente48. Por outro 

lado, o esteta também não se ocupa das verdades infinitamente pequenas, das que estão 

aquém da “bela grandeza” e, portanto, do horizonte estético49. Segundo o autor de 

Aesthetica, a verdade estética é uma verdade especialmente complexa, que exige, entre 

outras, as seguintes condições: a) a possibilidade «absoluta dos objectos do pensamento 

elegante na medida em que deve ser conhecida sensivelmente»50; b) requer para os 

objectos de um belo pensamento «que sejam ligados à sua causa e aos seus efeitos, na 

medida em que tal ligação deve ser conhecida de maneira sensível por intermédio do 

análogo da razão»51 e c) requer tanto a possibilidade absoluta como a possibilidade 

hipotética dos seus objectos, «na medida em que estas sejam percebidas de maneira 

sensível»52. 

 Portanto, na estética, a verdade está decerto em questão, mas a verdade na medida 

em que deve ser conhecida de modo sensível; o que significa que existe de facto uma 

legalidade própria do sensível ou uma objectividade “esteticológica”. O sentido desta 

expressão, escreve o nosso autor, advém do facto de que «a verdade das coisas verdadeiras 
                                                 
46 Adriana Veríssimo SERRÃO, Op. cit., p. 156-157. 
47 Cf. B1, § 429, p. 332. 
48 Cf. B1, §§ 423-424, p. 330-331. 
49 Cf. B1, § 430, p. 332. 
50 B1, § 431, p. 333. 
51 B1, § 437, p. 335. 
52 B1, § 439, p. 336. 
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no sentido mais estrito é estética, na medida em que essas coisas são percebidas como 

verdadeiras de maneira sensível por sensações, imagens ou até mesmo antecipações que 

estão ligadas a presságios e aí se detém o seu domínio»53. Tais ligações de representações 

não podem ser apreendidas senão por uma faculdade próxima da razão; mas, como estas 

ligações são sensíveis, portanto contaminadas pela confusão, não se pode tratar da própria 

razão pelo que se tornou necessário recorrer ao analogon rationis. 

 Embora, pelo seu aspecto confuso, o belo se oponha à clareza e à distinção próprias 

da razão, na medida em que resulta da ligação de representações, aproxima-se das verdades 

metafísicas, pelo que nos parece legítimo inferir a tese que dá início a uma verdadeira 

síntese entre o classicismo e a estética do sentimento: «o belo situa-se a meio-caminho 

entre o racional e o sensível comum.»54 

 Compreendemos, a partir daqui, que a finalidade da estética – «atingir a perfeição 

do conhecimento sensível enquanto tal - sendo esta a beleza - e evitar a imperfeição do 

conhecimento sensível enquanto tal - sendo esta a fealdade»55 –, na medida em que tem por 

objecto a perfeição do conhecimento sensível, seja menos a verdade, necessariamente geral 

e abstracta, que a investigação do individual na sua diversidade e na sua riqueza 

particulares. O que o esteta visa é a «determinação o mais determinada possível do 

individual»56, isto é, a “clareza extensiva” das suas representações e relações. 

 A perfeição do conhecimento sensível deixa de se centrar no objecto para passar a 

centrar-se no sujeito, cujo corpo é tanto mais sensível quanto maior for o seu acervo, o seu 

depósito de conhecimentos e de relações com o passado, que, frequentemente, o próprio 

sujeito desconhece. Passa-se, portanto, a destacar a importância da sensibilidade humana, 

tornando-a numa das mais importantes fontes do conhecimento estético enquanto tal. É por 

isso que a estética se terá tornado o campo por excelência, em cujo âmbito, diz-nos Luc 

Ferry, «os problemas levantados pela subjectivação do mundo característica dos Tempos 

Modernos podem ser observados, por assim dizer, em estado quimicamente puro.»57 

 Quanto mais nos elevamos na riqueza extensiva, melhor alcançamos o individual na 

sua diversidade e na sua riqueza sensível (organizada segundo o modo próprio do 
                                                 
53 B1, § 444, p. 338. 
54 Luc FERRY, Op. cit., p. 93. No § 483, Baumgarten escreve: «Na sua significação essencial, a verdade 
estética pode, portanto, ser dita verosímil: tem esse grau de verdade que, se não implica uma certeza 
completa, não permite contudo descortinar qualquer falsidade.» 
55 B1, § 14, p. 330. 
56 Luc FERRY, Op. cit., p. 94. 
57 Luc FERRY, Op. cit., p. 23. 
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sensível). Para a estética, enquanto ligação sensível e complexa de representações, e 

porque dá vida ao objecto belo, é evidentemente este tipo de clareza que lhe interessa. 

 A fim de nos aproximarmos da “verdade da vida”, a estética requer, por um lado, 

uma possibilidade moral dos seus objectos no sentido amplo e, por outro, uma 

possibilidade moral no sentido estrito. No primeiro caso, trata-se de conferir uma 

legitimidade a todas as coisas provenientes da liberdade, semelhante às que parecem ao 

análogo da razão provir de uma liberdade dada, de uma personalidade ou do carácter moral 

de um sujeito determinado; no segundo, trata-se de legitimar não só o sujeito que pensa, 

como de tornar credíveis, aos “seus belos pensamentos”, os objectos explícita ou 

implicitamente considerados58. 

 Julgamos por isso que, para o autor de Aesthetica (e ao contrário de outros, que 

defendem que Baumgarten separa sem ambiguidade a estética da ética, o belo do bem, já 

que essa separação facilitaria a autonomização da estética59), o esteta não pode deixar de 

ser igualmente um ser ético, na medida em que – e muito embora a bondade moral não 

exija necessariamente a beleza artística – podemos e devemos passar a atribuir aos 

temperamentos estéticos «uma certa grandeza inata da alma (pectus) que se manifesta 

principalmente pela atracção instintiva pelas grandes coisas», nomeadamente por todos 

aqueles «que vêem nelas a entrada de um caminho que conduz facilmente às coisas 

supremas.»60 É por isso que, a nosso ver, a hipótese de uma separação entre ética e estética 

não é sustentável, a menos que lhe atribuamos um carácter meramente operatório ou 

metodológico, que vise facilitar a operação de autonomização da estética. Mas também 

isso é, parece-nos, absurdo, pois significaria a amputação, ou a inscrição de uma fractura, 

de uma parte significativa das nossas experiências singulares e, portanto, da mundividência 

própria de cada sujeito. 

 Defendemos, por isso, que Baumgarten para além de assinar a criação do conceito 

de estética, de desencadear o movimento que conduziria à sua autonomização como 

disciplina com estatuto gnoseológico próprio, ligando-a à raiz da sensibilidade e definindo-

a como uma poética da percepção, ainda intuiu o seu vínculo singular e originário à ética. 

 

 

                                                 
58 Cf. B1, § 435, p. 333-334. 
59 Cf. Herman PARRET, Op. cit., p. 336. 
60 B2, § 45, p. 136. 
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2. A obra de arte como produção do mundo 

 

 Consideramos que a arte é um dos mais vigorosos agentes da vida e um dos mais 

poderosos meios de acesso ao mundo e de produção do próprio mundo que, no seu 

dinamismo rebelde, se traduz por um movimento complexo, a que Kandinsky chamou 

«movimento do conhecimento»61, e que é também um movimento para a beleza (aqui, a 

noção de movimento, para além de operativa, é igualmente um meio fundamental para 

contrariar a ideia de que a verdade é um lugar fixo onde um dia, feito o percurso, havemos 

de chegar). Não de um conhecimento de carácter científico ou filosófico, logro em que 

muitos teimam ainda em incorrer, mas de um conhecimento-outro que não é redutível nem 

às premissas nem às possibilidades daqueles – o mundo objectivo que a razão, pelo seu 

meio único de conhecimento, nos faculta não é «a última figura do ser»62 ainda que, como 

eles, vise sobretudo «afrontar o caos, traçar um plano, extrair um plano do caos»63 – mas 

que com eles coexiste. Por isso, o seu movimento é justamente um movimento que, sem os 

negar, antes reconhecendo a sua importância e a sua função, os prolonga, corrige e 

transcende: estamos perante movimentos do conhecimento que não se opõem ou 

substituem, antes se complementam, com utilidade recíproca, enquanto modos de acesso a 

uma realidade múltipla e irreconciliada, tecida de reentrâncias e labirintos insuspeitos e 

com camadas densamente sobrepostas. Como se de uma alcachofra se tratasse64, pois, 

como diz um poeta, «a realidade nunca se oferece de joelhos abertos / nunca rasga as 

vestes e diz toma o meu seio»65. 

 Ao pensarmos a arte como meio de acesso ao conhecimento, temos de pensar o 

autor como um ser no mundo, um ser em situação que está perante os seus problemas, os 

seus mistérios e projectos e que busca as chaves que lhes hão-de dar acesso. Tendo em 

                                                 
61 Wassili KANDINSKY, Do Espiritual na Arte. 2ª edição. Tradução de Maria Helena de Freitas, Lisboa, 
Publicações Dom Quixote, 1991, p. 25. Ainda a este propósito, Kandinsky escreve, noutra obra, estas 
palavras simples mas (quase) definitivas: «Perguntem-se, se assim o quiserem, se esta obra vos fez “passear” 
por um mundo que vos era anteriormente desconhecido. / Se sim, que mais querem ainda?» Wassili 
KANDINSKY, O Futuro da Pintura. Tradução de José Eduardo Rodil, Lisboa, Edições 70, 1999, p. 91. 
62 António Pedro PITA, Op. cit., p. 37. 
63 António Pedro PITA, Op. cit., p. 308. 
64 Italo CALVINO, Porquê Ler os Clássicos. Tradução de José Colaço Barreiros, Lisboa, Editorial Teorema, 
1994, p. 195: «A realidade do mundo apresenta-se aos nossos olhos múltipla, espinhosa, com camadas 
densamente sobrepostas. Como uma alcachofra. O que para nós conta na obra literária é a possibilidade de 
continuar a desfolhá-la como uma alcachofra infinita, descobrindo sempre novas dimensões de leitura.» 
65 António Ramos ROSA, As palavras. Porto, Campo das Letras, 2001, p. 69. 
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vista a conquista, pelos seus meios, do sentido do real, o autor mobiliza todas as fibras do 

seu corpo, cujo papel mediador é fundamental, uma vez que o corpo tem uma experiência 

do real de uma complexidade absolutamente surpreendente. 

 Raul Brandão, o autor de cuja obra, na sua vertente estética, nos ocuparemos nos 

capítulos seguintes, sublinha a necessidade de o criador ser, antes de tudo, um sujeito 

ligado à “tomada” do real, de todo o real que lhe seja possível, isto é, de ser alguém que 

está implicado no/com o mundo, e para quem, na linha de Séneca e Marx, nada do que é 

humano lhe deve ser estranho. Escreve ele: «É só da própria desventura que Beethoven 

constrói, acaso, melodias sublimes? Não, nele congregam-se aspirações remotas e a 

desgraça ignorada daqueles a quem nesta vida nem mesmo foi dado chorar.»66 Ou seja, o 

artista não pode deixar de ser igualmente um ser ético-político que caminha, ou deve 

caminhar, a par do cientista, do filósofo, do político e dos outros artistas, e participa com 

todos eles no movimento do mundo e que, como todos eles, experimenta, investiga, 

persegue, descobre e produz, pois todas elas são facetas de uma mesma actividade – a 

humana – «diante dos inexauríveis mistérios e problemas colocados pelas relações do 

homem com a natureza e com os seus semelhantes.»67 No fundo, o que o artista busca é um 

conhecimento autêntico e este só pode brotar daquilo a que Tàpies chama «amor 

universal»68, e mesmo que não liberte os homens das grilhetas a que estão sujeitos obriga-

nos a dar pela sua brutal existência. O que, sublinhe-se, não é nada pouco! Na medida em 

que toda a arte digna desse nome resulta de uma mundividência singular e original, ela é 

virtualmente relacional – e, portanto, virtualmente universalizável –, fornecendo ao 

espectador/leitor modos outros de olhar – e ver – o mundo, abrindo-o para perspectivas 

insuspeitas e mais amplas e belas. Deste ponto de vista, a arte é também facto social não 

apenas nas suas condições materiais de produção, mas também nas configurações 

históricas e nas representações que incorpora, transformando-se num meio de socialização 

tanto mais eficaz quanto mais directa e imediata for a comunicabilidade conseguida com 

todos aqueles a quem se oferece. 

 Mas se o saber a que acedemos pela arte não pode ser igualado, substituído ou 

traduzido é porque ele tem a sua realidade primeira, antes de mais e como sabemos já, no 

sensível: diz-nos Kandinsky que na arte tudo pertence aos domínios da sensibilidade, 

                                                 
66 Raul BRANDÃO, El-Rei Junot. Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1982, p. 21. 
67 Antoni TÀPIES, A Prática da Arte. Tradução de Artur Guerra, Lisboa, Edições Cotovia, 2002, p. 29. 
68 Antoni TÀPIES, Op. cit., p. 52. 
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«sobretudo nos seus começos», pois «de início, só através da sensibilidade se atinge a 

verdadeira arte.»69 Ou, na belíssima expressão de Adorno, a sensibilidade do artista revela-

se essencialmente pela «capacidade de proporcionar uma ressonância à coisa, de ver com 

os olhos da coisa.»70 Porém, esta relação deve ser encarada num sentido mais profundo, no 

sentido exacto de participação: «o espectador não colabora com o artista, o espectador 

participa na apresentação da obra.»71 Há uma espécie de dependência da obra de arte da 

cooperação do espectador, da sua sensibilidade. E, de facto, dizer de alguém que possui 

uma grande sensibilidade encerra sempre o mistério de uma certa forma de experiência do 

mundo – que, por distracção ou obtusidade, está vedada a outros – que insondavelmente 

comunica com a própria experiência artística, pois a sensibilidade é, nas palavras de 

Vergílio Ferreira, «o sinal mais evidente da nossa presença no mundo.»72 Uma obra de arte 

vista como uma obra de arte é uma experiência e não uma declaração ou uma resposta a 

uma pergunta – ela é uma coisa no mundo e não uma coisa sobre o mundo. 

 Se a experiência se define pela evidência, então a experiência é sempre experiência 

de uma evidência (mesmo, ou sobretudo, quando a evidência é um procedimento 

complexo, já que a ideia de imediatidade nela insinuada, pode implicar um demorado 

trabalho subterrâneo), o que significa que, se há um sentido do sensível, ele «é captado 

pela inteligência do corpo.»73 É como se o corpo, antes de ser subjectividade, fosse o lugar 

                                                 
69 Wassili KANDINSKY, Do Espiritual na Arte..., p. 76. 
 Raul Brandão, que concebe a arte como sinceridade, quase como se de uma confissão se tratasse, 
considera na sua derradeira e póstuma obra que se transformou numa espécie de máquina do sentir, uma 
máquina cuja função é converter as suas sensações numa forma discursiva para no-las oferecer em confissão, 
não como uma confissão posterior, retrospectiva, mas como uma confissão em directo, quase como se de 
uma “tradução simultânea” da linguagem do (seu) mundo se tratasse: «só extraio sensações da vida. Sou um 
monstro que existe para traduzir a vida em palavras e mais nada». Raul BRANDÃO, O Pobre de Pedir. 
Lisboa, Editorial Comunicação, 1984, p. 116. 
70 Theodor ADORNO, Experiência e Criação Artística. Tradução de Artur Morão, Lisboa, Edições 70, 2003, 
p. 18. 
71 António Pedro PITA, Op. cit., p. 110. 
72 Vergílio FERREIRA, Espaço do Invisível-I. Lisboa, Arcádia, 1978, p. 37. E Adorno: «o comportamento 
estético deveria definir-se como a capacidade de sentir certos estremecimentos como se a pele de galinha 
fosse a primeira imagem estética. [...] nada é vida no sujeito a não ser o estremecimento, reacção ao sortilégio 
total que o transcende.» Theodor ADORNO, Experiência e Criação Artística..., p. 120. E, antes deles, 
Wagner: «Só é verdadeiro e vivo o que é sensível e respeita as condições da sensibilidade.» Richard 
WAGNER, A Obra de Arte do Futuro. Tradução de José M. Justo, Lisboa, Antígona, 2003, p. 14. 
 Também Raul Brandão escreve que só lhe interessam as peças de teatro onde encontramos «uma 
palavra, um grito, que exprima a dor, uma cena que nos faça estremecer, perder a personalidade, nos dê risos 
a valer ou verdadeiras lágrimas.» Raul BRANDÃO, “Teatro e actores” in: Teatro*. Lisboa, Editorial 
Comunicação, 1986, p. 173. 
73 António Pedro PITA, Op. cit., p. 113. 
 A propósito da inteligência corporal, parece-nos igualmente oportuno relembrar aqui uma conhecida 
expressão de Barthes: «O prazer do texto é o momento em que o meu corpo vai seguir as suas próprias ideias 
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de encontro com o mundo, como se paradoxalmente nos precedesse e nos convidasse, 

impelisse e desafiasse a sentir o que se passa no mundo – no sentido de que vai à frente e, 

portanto, aquilo que nós fazemos não é mais do que acompanhar os ritmos dos seus 

impulsos e das suas iniciativas, que escapam por inteiro ao nosso controlo. Até porque, 

como nos ensinou há muito Espinosa, «ninguém, na verdade, até ao presente, determinou o 

que pode o Corpo»74. 

 Para o trabalho de que aqui nos ocupamos, interessa-nos relevar que a obra de arte é 

um modo de conhecimento, não do conhecimento do objecto, mas no rigoroso sentido de 

que ela nos revela mundos que só ela pode revelar: «a única razão de ser do romance é 

dizer aquilo que só o romance pode dizer»75, diz-nos Kundera. Para este autor a razão de 

ser da literatura é precisamente descobrir aquilo que só ela pode descobrir, e isso é de tal 

modo assim que, nas suas palavras, «o romance que não descobre uma porção até então 

desconhecida da existência, é imoral», uma vez que o conhecimento «é a única moral do 

romance.»76 A ideia de romance, mais que para um território de afirmações, remete-nos 

antes para um território do jogo – vivido pelo criador, mas também pelo leitor, com um 

prazer intenso, que por vezes pode ser de uma certa vertigem, de uma descida aos infernos, 

que transforma o sujeito da experiência de modo profundo e, porventura, definitivo – e de 

experimentações (no sentido em que a ciência é experimental), pelo que o romancista não 

se pode confundir com um ideólogo, com um ensaísta e muito menos com um retórico ou 

um demagogo.  

 O conhecimento que o romance nos proporciona não se coloca ao nível do dos 

outros acontecimentos do imediato; o romancista é um experimentador que, aventurando-

se e tacteando, se esforça por desvendar um aspecto desconhecido da realidade ou da 

existência (e cuja complexidade só através deste movimento permanente de busca e 

experimentações se pode ir explicitando). É alguém que «não está fascinado pela sua voz 

                                                                                                                                                    
– pois o meu corpo não tem as mesmas ideias que eu.» Roland BARTHES, O Prazer do Texto. Tradução de 
Maria Margarida Barahona, Lisboa, Edições 70, 1988, p. 53. 
74 Bento de ESPINOSA, Ética demonstrada à maneira dos geómetras – Livro II. Tradução de Joaquim 
Ferreira Gomes, Coimbra, Atlântida, 1962, p. 93. 
75 Milan KUNDERA, A Arte do Romance. Tradução de Luísa Feijó e Mª João Delgado, Lisboa, Publicações 
Dom Quixote, 1988, p. 51. E outro autor: «Quando se diz que a poesia é uma forma de conhecimento, tem de 
entender-se que ela é uma via que leva ao conhecimento, uma via de descoberta, e não de divulgação. E isso 
significa que pela poesia não se aprendem coisas que já se sabem, mas coisas que a ciência não nos diz. E 
significa também que esse conhecimento se alcança pelas vias próprias da poesia». António José SARAIVA, 
Ser ou não Ser Arte. Lisboa, Gradiva, 1993, p. 115-116. 
76 Milan KUNDERA, Op. cit., p. 18. 
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mas por uma forma que persegue»77, e só as formas que respondem às exigências do que 

está para vir, para e por acontecer se podem, ou melhor, se devem tornar obra. É porque a 

sua essência é da ordem do hipotético, do interrogativo e do experimental – as personagens 

não são simulações de seres vivos, mas sim seres imaginários, a partir de um «ego 

experimental»78 – que o romance pôde revelar o inconsciente antes de Freud, a luta de 

classes antes de Marx, praticar a fenomenologia antes dos fenomenólogos79 ou ter 

mostrado, desvendado e iluminado todos os grandes temas existenciais, que Heidegger 

analisa em Ser e Tempo, julgando-os abandonados por toda a filosofia europeia anterior80. 

O próprio existencialismo não deixou de ser uma espécie de descoberta de uma vinculação 

da filosofia à literatura ou à criação estética em geral, mediante a qual pôde atingir uma 

esfera de ser que, até aí, lhe estava inacessível. 

 Portanto, deste ponto de vista, a obra literária, dentro das possibilidades e limites 

que são os seus, não só traz à luz dimensões do mundo que de outro modo não viriam à 

superfície – «É com palavras que construímos o mundo. [...] É com palavras, que são 

apenas sons, que tudo edificamos na vida»81 – como pode levantar hipóteses de trabalho 

para outras áreas disciplinares. Se são realizáveis ou não, é o que menos importa82. O 

escritor é aquele que tem e usa – deve usar – o poder da palavra que, as mais das vezes, 

não se apresenta como um bloco de contornos definidos, mas antes como uma realidade 

oscilante, um gesto, um tom de voz, um plasma em que tudo pode flutuar: «às vezes basta 

uma palavra – e descobrimos o mundo novo que nos surpreende.»83 Pela palavra, e 

seguindo as marcas que afloram à superfície do solo, podemos sempre ambicionar caçar 

alguma coisa oculta ou potencial; pela palavra podemos ambicionar superar o fenoménico 

em direcção ao numénico, isto é, criar o lugar potencial da sua revelação, antecipar o que 

será, criar o visível que restitua o invisível: tudo se plasma nas palavras que, naturalmente, 

não são apenas palavras, são mundos que nelas se revelam. No caso da estesia dolorista de 

Raul Brandão esta função é particularmente evidente: é ao escritor que compete, porque é 
                                                 
77 Milan KUNDERA, Op. cit., p. 170. 
78 Milan KUNDERA, Op. cit., p. 49. 
79 Cf. Milan KUNDERA, Op. cit., p. 47. 
80 Cf. Milan KUNDERA, Op. cit., p. 17. 
81 Raul BRANDÃO, Húmus. Edição crítica, introdução e notas de Maria João Reynaud, Porto, Campo das 
Letras, 2000, p. 197. (Doravante, e salvo indicação em contrário, é esta edição que citaremos.) 
82 «A literatura só vive se se propuser objectivos desmedidos, mesmo para além de qualquer possibilidade de 
realização. Só se os poetas e escritores se propuserem empresas que mais ninguém ouse imaginar, é que a 
literatura continuará a ter uma função.» Italo CALVINO, Seis Propostas para o Próximo Milénio (Lições 
Americanas). Tradução de José Colaço Barreiros, Lisboa, Editorial Teorema, 1993, p. 134. 
83 Raul BRANDÃO, A Farsa. Lisboa, Ulmeiro, 1994, p. 23. 
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ele que tem esse poder, dar voz aos que a não têm ou a não sabem ou podem usar. E se há 

coisa em que Brandão foi exemplar foi precisamente no modo como registou e tornou 

audível, a voz dos pobres, desses seres que «têm muito a dizer – mas não o exprimem com 

palavras», seres que, continua, «têm a alma cheia e não sabem falar.»84 

 Na bela expressão de Italo Calvino, a palavra «liga a marca visível à coisa invisível, 

à coisa ausente, à coisa desejada ou temida, como uma frágil ponte improvisada sobre o 

abismo.»85 De facto, as palavras não apenas dizem, como rasgam, transformam, 

surpreendem, inventam e perturbam, ou melhor, fazem tudo isso e mesmo mais quando 

dizem. Por isso, elas são a via para a salvação: no caso de Raul Brandão, só as palavras o 

podiam salvar, já que às palavras estava, como todo o poeta, condenado (na medida em que 

é ao poeta que cabe a missão de cunhar as palavras pelas quais nos regemos), pois, como 

dele disse Eugénio de Andrade, «só nas palavras a treva do seu ser se abria para a luz»86 

ou, como dizia o próprio, «ainda o que nos vale são as palavras, para termos a que nos 

agarrar.»87 Mas as palavras podem ser igualmente uma via para a sujeição e para a 

alienação, pois é igualmente com palavras que construímos outra vida ao lado da vida que 

acaba por nos dominar, submeter ou mesmo soterrar, como se nos afundássemos na 

vacuidade do mais estéril dos nominalismos88. 

 

 A beleza é outra característica intrínseca às descobertas reveladas pelas obras de 

arte. Aquilo a que chamamos belo não é senão o que, na realidade, afecta a nossa 

sensibilidade e a nossa afectividade – «Não só os sentimentos criam palavras, também as 

palavras criam sentimentos»89 – de um modo inusitado, raro, uma raridade proveniente da 

intensidade com que nos afecta e assim nos revela algo e o faz precisamente através da 
                                                 
84 Raul BRANDÃO, A Farsa..., p. 83. Brandão revela uma forte tentação, uma urgente necessidade de 
ruptura e regeneração da linguagem, condição para dar expressão à sua vocação indagadora e ao sentir, uma 
vez que a mercantilização da palavra tinha inibido a capacidade de dizer a autenticidade do eu. É necessário 
um regresso à natureza, às origens, aos momentos de criação original: «Ando a inventar uma língua nova, 
que seja como a das fontes e a das árvores, quando desponta março, para te exprimir o que sinto. Todas as 
palavras me parecem mirradas e servidas.» Raul BRANDÃO, Os Pobres. Lisboa, Editorial Comunicação, 
1984, p. 97. 
85 Italo CALVINO, Seis Propostas para o Próximo Milénio..., p. 94. 
86 Eugénio de ANDRADE, “Quase uma Glosa” in: AAVV, Raul Brandão: Homenagem no seu centenário. 
Guimarães, Círculo de Arte e Recreio, 1967, p. 50. 
87 Raul BRANDÃO, Húmus…, p. 65. 
88 «Sempre as mesmas coisas repetidas, as mesmas palavras, os mesmos hábitos. Construímos ao lado da 
vida outra vida que acabou por nos dominar. Vamos até à cova com palavras. Submetem-nos, subjugam-nos. 
Pesam toneladas, têm espessura de montanhas. São as palavras que nos contêm, são as palavras que nos 
conduzem.» Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 63. 
89 Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 197. 
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beleza. Podemos, portanto, afirmar que o poder cognitivo da arte extrai a sua força do 

domínio da sensualidade, da força sensual do belo, que não se submete a qualquer 

causalidade natural imposta pelo sujeito aos fenómenos, pois o seu domínio é o da 

liberdade sem peias. Ou seja, todos os aspectos da existência e da realidade que a arte 

revela, revela-os como beleza, que é um modo como a verdade «enquanto desocultação 

advém»90, «luz subitamente feita do nunca-dito»91, mas precedida de uma elaboração 

subterrânea que, por vezes, demora a vir à superfície. E dificilmente pode ser de outro 

modo. 

 Para Raul Brandão, que como veremos situa a dor na raiz da criação e da beleza, 

aquilo que torna os homens verdadeiramente grandes e lhes confere superioridade 

axiológica, é «caminhar para um fim de beleza»92, não importando se o atingimos ou se 

caímos a meio: importante é o caminho, ou antes, o caminhar. A epígrafe (de autor 

anónimo, ou do próprio?) da sua obra-prima Húmus – «O que tu vês é belo; mais belo o 

que suspeitas; e o que ignoras muito mais belo ainda» – enuncia, por si só, todo um 

programa simultaneamente axiológico e gnoseológico, na medida em que visa a procura da 

beleza e do conhecimento – «Tudo o que é verdadeiro, arraigado e fundo, é belo»93 –, a 

demanda de uma beleza subjacente a todas as coisas, convidando-nos e impelindo-nos a 

fazermo-nos ao caminho, ou melhor, a construirmos os caminhos que nos podem levar à 

sua produção. 

 Na obra Da Cegueira dos Pintores, o pintor Júlio Pomar, não escondendo o enfado 

e o desapontamento relativamente a alguns escrutinadores da sua obra, escreve: «E agora lá 

vêm as questões que tantas vezes me puseram: “Porquê esses tigres?”, “que fazem eles 

aqui?”. Este tipo de questões aborrece-me. É o mesmo que perguntarem-me porque é que 

estamos no Inverno...»94 Palavras significativas estas e que só um criador autêntico – que é 

alguém que escuta melhor que os demais – pode pronunciar com inteira propriedade, pois 

ele sabe melhor que todos os outros que, em arte, este género de questões não tem sentido 
                                                 
90 Martin HEIDEGGER, A Origem da Obra de Arte. Tradução de Maria da Conceição Costa, Lisboa, 
Edições 70, p. 45. 
91 Milan KUNDERA, Op. cit., p. 143. E Cochofel: «Um objecto do qual nada esperávamos que servisse o 
nosso conhecimento do mundo ou ajudasse a resolver as nossas mais instantes dificuldades quotidianas, cujo 
valor útil e prático ignorávamos, e que no entanto ali nos retém presos nas invisíveis malhas que todavia o 
ligam à condição humana de conhecer e agir.» João José COCHOFEL, Op. cit., p. 21. 
92 Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo III. Edição, introdução e registo de variantes de José Carlos Seabra 
Pereira, Lisboa, Relógio D’Água Editores, 2000, p. 159. 
93 Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 129. 
94 Júlio POMAR, Da Cegueira dos Pintores. Tradução de Pedro Tamen, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa 
da Moeda, 1986, p. 11. 
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(e, de certo modo, só por ignorância o tem para os escrutinadores visados). É que o acto 

criador consiste, antes de mais, numa pulsão para produzir a obra que, no limite, não só 

não se pode silenciar como não se pode adiar ou evitar, numa luta que o artista trava 

consigo próprio e com a matéria expressiva a fim de alcançar uma forma ambicionada – 

«pressinto uma vida oculta, a questão é fazê-la vir à supuração»95 – mas ainda 

desconhecida; desconhecida porque o artista sabe como começa, mas não como continuará 

e muito menos como acabará, pois, e para nos mantermos no campo da criação pela 

palavra, «quando se enuncia a primeira frase de um texto ou quando uma palavra inicia um 

diálogo, nunca se sabe qual será a sua sequência e o seu termo.»96 É rigorosamente assim 

no campo das outras artes. Isto significa que a criação artística não é compatível com 

projectos prévios e rigorosos, porque jamais se poderá sujeitar a planos. Pomar, de novo: 

«Ainda que me esforce por seguir um plano – o que é raro –, fica sempre a porta aberta 

para o imprevisto, e este pode então, por vezes, produzir uma espécie de diálogo de surdos 

que os ecos e reverberações afeiçoam à sua moda.»97  Se assim não fosse, se o projecto a 

priori fosse realizado integralmente segundo um plano consciente, a obra realizada seria 

mais um fazer que um criar, mais um ofício ou trabalho oficinal do que uma obra de arte98, 

pois o acto de criação é sempre uma forma de transcender os limites da realidade, de 

acrescentar realidade à realidade e, portanto, conhecimento ao conhecimento da realidade. 

O artista compreende que o mundo, nesta sua forma tida como acabada, não é o único 

mundo possível; sabe que este mundo já foi diferente e que pode ser, que será, diferente no 

futuro. E também sabe que ele é um agente poderoso na criação desse futuro. 

 A obra de arte não pode ser vista como um simples produto – é poiesis, como não 

pode deixar de ser, mas também estesis, mediação das sensibilidades e sentidos –, já que 

ela é essencialmente produtividade; ela é, antes de qualquer outra coisa e num sentido 

heideggeriano, génese, origem99. Neste sentido, a obra nunca é o resultado previsível de 

                                                 
95 Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 69. 
96 António Ramos ROSA, “A dinâmica inaugural da linguagem”, Cadernos de Filosofia. 8, Coimbra, 
Associação de Professores de Filosofia, 1994, p. 44. 
97 Júlio POMAR, Op. cit., p. 72. 
98 Cf. Abel SALAZAR, Obras de Abel Salazar – Antologia. Porto, Lello Editores, 1999, p. 70. 
 Raul Brandão numa crítica teatral, e a propósito do mau desempenho dos actores e da esterilidade 
das suas representações, expressa ideia semelhante: «De resto acontece que se afizeram àquele trabalho de 
nora e eles aí vão adormecidos, fazendo sempre o mesmo tipo, com os mesmos gestos e o mesmo tom de 
voz.» Raul BRANDÃO “Teatro e actores” in: Teatro*..., p. 174.  
99 Martin HEIDEGGER, A Origem da Obra de Arte..., p. 11: «Origem significa aqui aquilo a partir do qual e 
através do qual uma coisa é o que é, e como é. Ao que uma coisa é como é, chamamos a sua essência. A 
origem de algo é a proveniência da sua essência.» 
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uma qualquer elaboração controlada100; as suas formas não se encontram “de propósito”, o 

seu modo de expressão não se encontra por via de conclusões lógicas, e muito menos os 

fenómenos estéticos são susceptíveis de matematização, pois na arte as equivalências 

semânticas são realmente uma impossibilidade: na arte «igual não quer dizer igual.»101 

Aquilo que cada artista entende que é a expressividade própria para um dado assunto ou 

problema é imanente à própria obra e não é concebível separada dela. A verdade é que a 

própria consciência positivista apresentava a este nível as maiores dificuldades e 

contradições; se, por um lado, pretendia objectivar as categorias estéticas, tornando-as 

científicas, por outro, precisava da arte a fim de, para ela, remover o que não cabia no seu 

estreito e asfixiante paradigma epistemológico. De resto, é hoje muito claro que se a 

ciência ainda representa uma espécie de último reduto da nossa relação com a 

objectividade, não é menos claro que essa relação é de uma fragilidade crescente: também 

nela a incerteza é, talvez, a maior (a única) das suas certezas. Todos os dias podemos 

verificar essa fragilidade, pois podemos constatar que, qual arquipélago no meio do oceano 

revolto, o discurso científico tem necessidade de se socorrer de um número impressionante 

de metáforas, imagens, analogias, etc., independentemente da área considerada, para 

produzir (e não apenas para comunicar, sublinhe-se) os seus novos conhecimentos ou para 

corrigir e consertar os antigos. 

 Voltando à obra de arte, digamos que ela não é analítica nem programável, uma vez 

que o próprio artista não só desconhece as regras do próprio acto de criar como não tem 

necessidade delas, ou melhor, tem de as inventar à medida que delas sente necessidade. 

Portanto, a obra deixa de ser –  nunca é – o resultado previsível de um projecto a priori 

para «operar no desvio, entre o propósito (projecto, intenção) e o que o acto, o fazer, 

introduzem (manifestam, contradizem).»102 

                                                 
100 Raul Brandão parece ser um caso de quem nunca se preocupou em gizar planos prévios para as obras 
projectadas, obedecendo antes a uma necessidade visceral insusceptível de ser suspensa, atitude que, no 
entanto, não obstou a rigorosas e exigentes revisões posteriores. As três versões de Húmus (como as versões 
ou as refundições de outras obras) são, defende M. J. Reynaud, a prova maior de que Raul Brandão não se 
limitava a escrever por impulsos ao sabor da intuição (este será um dos maiores equívocos alimentados sobre 
a sua forma de escrever), já que cada uma delas é uma variação da mesma obra, colocando-nos perante «um 
processo descontínuo de enunciação escrita muito complexo». Maria João REYNAUD, Metamorfoses da 
Escrita – Húmus, de Raul Brandão. Porto, Campo das Letras, 2000, p. 56. 
 O próprio, em carta a Pascoaes, diz que quando acaba de escrever um livro tem de «o transportar 
para outro plano». E isso «é o pior». Raul BRANDÃO e Teixeira de PASCOAES, Correspondência. 
Recolha, transcrição, actualização do texto, introdução e notas de António Mateus Vilhena e Maria Emília 
Marques Mano, Lisboa, Quetzal Editores, 1994, p. 74. 
101 Theodor ADORNO, Experiência e Criação Artística..., p. 60. 
102 Júlio POMAR, Op. cit., p. 85. 
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 Cada obra começa em algum momento, com um motivo ou com um movimento, e 

cresce para lá de cada um dos seus órgãos, transformando-se em organismo. É como se 

nesse movimento houvesse uma espécie de cegueira inicial (a cegueira dos pintores, de que 

fala Pomar), que se vai dissipando progressivamente e constituindo em obra, num 

processo, num caminhar, em que se começa pelo que não se sabe (e é justamente por isso 

que o criador não pode deixar de fazer o que faz; além de que «os seres capazes de 

descobrirem as palavras certas para dizer as coisas são excessivamente raros»103), e se vai 

progredindo no sentido de fazer aparecer uma verdade. Fazer aparecer porque a verdade 

não existe como coisa pura que está no mundo antes e precisa de ser recuperada: a verdade 

tem de produzir-se, através das muitas formas da sua produção, e a arte – as artes – é uma 

delas. Portanto, o trabalho do artista funda-se, move-se no sentido de que alguma coisa há-

de aparecer, de que algo acontecerá. Neste sentido, o artista não é aquele que procura 

repetir o que já foi feito, mas aquele que arrisca, porque só assim corre o risco de produzir 

o novo (correndo evidentemente também o risco de o não produzir ou de simplesmente 

criar algo que não faz sentido). E sempre que neste movimento a arte acontece, ou sempre 

que há um princípio que desafia ou abala as estruturas do existente, produz-se na história 

um choque: «a história começa ou recomeça de novo.»104  E aquilo que a obra revela nesse 

acontecer é de uma novidade tal que o artista, ainda que procure, não sabe bem o que 

procura, já que o que acaba de encontrar é novidade e só depois de o encontrar o pode re-

conhecer como tal105: é das categorias ameaçadoras do novo que irradia incessantemente o 

fascínio da criação em liberdade. 

 O criador é aquele que desafia incessantemente o monopólio da realidade 

estabelecida em determinar o que é “real” e fá-lo «criando um mundo fictício que, no 

entanto, é mais real que a própria realidade.»106 Por isso, a grande obra de arte é sempre 

nova, carrega sempre consigo a novidade que corresponde a novas realidades; e neste 

processo alguma coisa se torna visível, que, sem o esforço do criador para a tornar visível, 

                                                 
103 George STEINER & Ramin JAHANBEGLOO, Quatro Entrevistas com George Steiner. Tradução de 
Miguel Serras Pereira, Lisboa, Fenda Edições, Lda., 2000, p. 141. 
104 Martin HEIDEGGER, A Origem da Obra de Arte..., p. 62. 
105 «O artista é chamado, convocado pela “obra a fazer”, não a percebe como um objecto presente, nem 
mesmo como uma imagem, ele não sabe o que ela será, não a reconhece senão à medida que a faz; mas 
curiosamente, ele sabe no entanto o que ela deve ser; e quando ela fica acabada, ele reconhece-a como se já a 
conhecesse.» Mikel DUFRENNE, “As Metamorfoses da Estética”, Cadernos de Filosofia. 8, Coimbra, 
Associação de Professores de Filosofia, 1994, p. 133. 
106 Herbert MARCUSE, A Dimensão Estética. Tradução de Maria Elisabete Costa, Lisboa, Edições 70, 1986, 
p. 33. 



 40

nunca seria vista, isto é, «ver, até poderíamos, mas não poderíamos aceder ao saber do que 

víamos.»107 

 

 A criação em arte exige a conjugação de processos conscientes com processos 

inconscientes em permanente colaboração mas também em permanente interferência. Para 

alguns autores, neste movimento exige-se um equilíbrio entre a razão (movimento 

consciente) e o coração (movimento inconsciente, intuição), correspondendo esse 

equilíbrio a uma das leis fundamentais da criação, uma lei que é pelo menos tão antiga 

quanto a humanidade108; outros consideram que, tal como na matemática a hegemonia 

pertence ao consciente, na criação artística a hegemonia pertence aos domínios do 

inconsciente109 – ou há, pelo menos, uma dimensão do trabalho que se produz fora da 

esfera consciente do criador e que portanto enraíza a obra num terreno submerso a que só 

ele pode aceder, até porque só ele está disponível para isso, mediante a realização da obra – 

que se apossa e transforma todo e qualquer projecto a priori, seja ele qual for, fazendo-o 

seguir por caminhos imprevistos e mesmo opostos aos previamente traçados: «só concebo 

o artista em plena aventura, em plena passagem, em pleno salto no vazio»110, escreve 

Tàpies. Neste sentido, é na medida em que, e por que, a arte pertence também ao domínio 

do inconsciente (que não é nem alógico nem irracional, operando antes segundo uma 

espécie de “lógica do inconsciente”) que é possível conhecer, através dela, os movimentos 

mais recônditos de si próprio, uma vez que é a arte que os materializa e lhes dá 

consistência e visibilidade. O verdadeiro criador é aquele que descobre e canaliza o próprio 

sonho como uma forma de expressão e não como fuga ao rigor da expressão. É também 

por isso que não podemos deixar de considerar o artista como um ser marginal, subversivo, 
                                                 
107 Paul KLEE, Escritos sobre Arte. Tradução de Catarina Pires e Marta Manuel, Lisboa, Edições Cotovia, 
Lda., 2001, p. 61. 
 No caso de Brandão, acedermos ao saber do que (não) víamos significa igualmente aceder ao mundo 
dos pensamentos e dos sentimentos recalcados pelas convenções sociais e políticas ou pelos princípios 
religiosos, ou silenciados pelas rotinas impostas pelo todo poderoso e escravizante hábito. E esse é um 
trabalho que exige esforço, isto é, é preciso «trabalhar, passar a vida a estudar, gastar meses para ver um tipo, 
para dizer com simplicidade.» Raul BRANDÃO, “Cómicos” in: Teatro*..., p. 181. 
108 Cf. Wassili KANDINSKY, O Futuro da Pintura..., p. 50. 
109 Cf. Abel SALAZAR, Op. cit., p. 70. 
 Raul Brandão valorizando a importância desse agente de conquista do infinito, e a disponibilidade 
para se entrar nele, põe na boca de Guerra Junqueiro estas simples mas significativas palavras: «Porque, meu 
amigo, a porção de infinito que cabe a cada homem é exactamente a mesma. O camiseiro ali defronte e um 
homem de génio têm na alma idêntico quinhão. Somente, o camiseiro não consegue encontrá-la nem pode 
exteriorizá-la. Porquê? Porque só pensa em camisas.» Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo I. Edição, 
introdução e registo de variantes de José Carlos Seabra Pereira, Relógio D’Água Editores, 1998, p. 62. 
110 Antoni TÀPIES, Op. cit., p. 32. 
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«um estranho à parte, não do mundo, mas sim deste mundo»111, isto é, do mundo 

legitimado social e institucionalmente, pois é através da sua acção que a obra de arte surge 

como «fulguração do acto criador pelo qual tudo começa.»112 

 O trabalho artístico surge como poder de criar o futuro, como processo de 

ilimitação do mundo e de superação da «opacidade do mundo»113, na medida em que abre 

as possibilidades do mundo e alarga os limites da vida para além da sua aparência comum, 

propondo novos princípios de expressão e organização do mundo. Neste trabalho, a obra 

de arte, mais do que exprimir uma subjectividade, exprime um mundo que, sendo o mundo 

da obra de arte, é um aspecto vivo e original114 do real, que é sempre mais amplo do que 

aquilo que se vê ou toca, pois inclui ainda o intuído, o sonhado, etc. Deste ponto de vista, a 

obra de arte surge como um grande acontecimento gnoseológico, social e até metafísico, 

que não precisa de nada do que lhe é exterior. Criar em arte é estabelecer relações novas 

entre os inúmeros elementos que se conjugam na obra; e se estes são em número finito, o 

número de relações possíveis é praticamente infinito, pelo que o fundamental se joga nas 

relações: só a relação é produtora, ainda que à custa de inconfessáveis surpresas. Significa 

isto que o artista deve ter por desígnio «pôr o máximo de relações possível»115, o que, por 

sua vez, significa desde logo a introdução do aberto e da multiplicação dos caminhos, mas 

também a recusa da possibilidade de concluir. 

 Na medida em que nenhuma linguagem pode dizer a totalidade do humano, a obra 

define-se como um campo de forças em permanente tensão e, neste sentido, ela é tanto a 

totalidade dessas relações de tensão como a tentativa de as resolver116, ou seja, a obra é, 

                                                 
111 Antoni TÀPIES, Op. cit., p. 79. 
112 António Pedro PITA, Op. cit., p. 13.  
113 Italo CALVINO, Seis Propostas para o Próximo Milénio..., p. 18. 
114 José Régio não estará a pensar no seu contemporâneo Raul Brandão quando, no artigo inaugural do 
primeiro número da revista Presença, desvendando e denunciando a falta de originalidade e a falta de 
sinceridade como «os dois vícios que inferiorizam grande parte da nossa literatura contemporânea, roubando-
lhe esse carácter de invenção, criação e descoberta que faz a grande arte moderna», inicia o seu texto com as 
seguintes palavras: «Em arte, é vivo tudo o que é original. É original tudo o que provém da parte mais 
virgem, mais verdadeira e mais íntima duma personalidade artística. A primeira condição de uma obra viva é 
pois ter uma personalidade e obedecer-lhe. [...] Eis como é falsa toda a originalidade calculada e astuciosa. 
Eis como também pertence à literatura morta aquela em que um autor pretende ser original sem 
personalidade própria.» José RÉGIO, “Literatura Viva”, Presença – Folha de Arte e Crítica. 1, Coimbra, 10 
de Março de 1927, p. 1-2. 
115 Júlio POMAR, Op. cit., p. 90. 
116 Cf. Theodor ADORNO, Experiência e Criação Artística..., p. 60. 
 No caso de Brandão, se considerarmos o núcleo essencial da sua obra, verificamos que o seu 
processo criador revela um inevitável inacabamento, próprio das obras de estrutura aberta. O exemplo 
paradigmático é o livro Húmus, que não pode deixar de ser encarado como um objecto estético em sucessivas 
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por essência, aberta e, como tal, de acabamento impossível. Como a alcachofra de Italo 

Calvino. Ainda Pomar: «A obra em processo, o processo da obra, vão tornar-se obra, 

incorporando a falta como dado, campo de trabalho.»117 Neste processo, o artista deve ser 

cego para as formas “reconhecidas” ou “não reconhecidas” (ou mesmo surdo aos 

ensinamentos e desejos do seu tempo), uma vez que deve atender apenas à voz da 

necessidade interior (a que a sua contemporaneidade nunca é alheia), de uma necessidade 

que lhe advém de corresponder às exigências da sensibilidade, pois a arte é um produto da 

sensibilidade «que se dirige directamente à sensibilidade»118. E só em função dessas 

exigências é que, então, o criador se poderá servir sem barreiras de todos os processos, 

mesmo dos eventualmente considerados interditos, isto é, dos não legitimados artística e 

socialmente, seja pelos pares, pela crítica (que se deveria preocupar mais em mostrar como 

é o que é, do que em mostrar o que significa) ou pelos públicos. Deste ponto de vista, a 

criação de uma obra de arte é um acto vital que em nada difere de qualquer outro acto vital, 

e o modo como é vivenciada pelo homem é que deve fornecer a chave que dá acesso à sua 

essência. Essa vivência é a fonte determinante tanto do lado da sua criação como do da sua 

fruição. 

 Raul Brandão, numa carta de Julho de 1928 a Teixeira de Pascoaes, confessa que 

vive absorto em dois livros que deseja concluir – «Não penso noutra coisa – não vivo para 

outra coisa»119 – o que significa que os livros se transformam na razão e no sentido da vida 

do nosso autor; vida e obra fecundam-se, confundem-se e tornam-se indissociáveis, pois é 

através da obra que o criador vive verdadeiramente, uma vez que é através da obra que 

expressa o seu sentir e o seu pensar, que são, também, a expressão (que é aquilo que o 

artista busca acima de tudo) de uma concepção do mundo e não meras ilustrações 

circunstanciais ou avulsas daquilo que vê. Noutro lugar confessa-nos que «o que custa a 

um poeta não é envelhecer, é não poder criar»120; ora, como envelhecer é caminhar para a 

morte e, portanto, para o fim das possibilidades de criar, não pode deixar de expressar a 
                                                                                                                                                    
recriações e metamorfoses, fruto de uma necessidade interior, que é uma necessidade de refazer a verdade 
que, como também a ciência no-lo confirma todos os dias, é sempre provisória, a prazo. 
 Segundo testemunho de sua mulher, Maria Angelina (inserto em O Pobre de Pedir..., p. 105), 
«quando lhe falavam em algum dos seus livros em preparação e lhe perguntavam se estava pronto, respondia: 
- Está pronto e nunca está pronto...» 
117 Júlio POMAR, Op. cit., p. 84-85. 
118 Mário DIONÍSIO, A Paleta e o Mundo. Volume I. 2ª edição, Mem Martins, Publicações Europa-América, 
1973, p. 139. 
119 Raul BRANDÃO e Teixeira de PASCOAES, Correspondência..., p. 186.  
120 Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo II. Edição, introdução e registo de variantes de José Carlos Seabra 
Pereira, Lisboa, Relógio D’Água Editores, 1999, p. 202. 
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inveja que sente de todos aqueles que ainda têm muito tempo para se dedicarem à 

produção da sua obra121. 

 Em rigor, podemos dizer que temos arte, e não simplesmente arbítrio, capricho ou 

ofício, quando a obra provém da mais íntima expressão vital do artista, pois que, diz-nos 

Brandão em mais um dos seus arroubos de sinceridade, «ninguém pode ser grande a 

exprimir sentimentos falsos»122. Também aquele que é talvez o mais marginal, voluntário – 

e só a pobreza voluntária, enquanto despojamento e retorno à simplicidade, pode ser 

criativa –, dos poetas portugueses, escreveu a este propósito: «Há versos vossos, e muitos, 

que abortam mal a sua gestação começa, mas vós levais até ao fim com um mau gosto 

infalível.»123 Só a inquietação que não se contenta com a realidade estabelecida ou a 

necessidade interior imperiosa (no caso do escritor, dizer as palavras necessárias, nem que 

seja ao fim de mil tentativas – diz-nos Raul Brandão124, pois o que o move é a ânsia de 

conhecer, de fixar para a eternidade que só a arte pode garantir, as insuportáveis 

contradições da vida e da fragilidade humana), só o fogo que se aviva «numa ânsia de 

devir»125, podem determinar a renúncia total das formas convencionais126 do Belo, e 

conferir legitimidade a todos os processos, ensaios e experimentações, que permitam a 

descoberta de caminhos até então insuspeitos: «Para quê a palavra se não vem de uma 

nascente / e se não abre um horizonte?»127. 

 De facto, toda a obra realmente inovadora rompe os critérios de avaliação 

instituídos (e a história mostra-nos como isso costuma ser difícil também, ou sobretudo, 

nas coisas relativas à arte, tantos são os autores “inclassificáveis” na sua época, atendendo 

a que as suas obras não se enquadram na ordem existente, e que posteriormente são objecto 

das mais badaladas homenagens e glórias, quantas vezes póstumas) e, por isso mesmo, a 

origem da obra é também origem de novos critérios. É neste registo que Alberto Pimenta 

escreve que o reconhecimento da arte literária de expressão fortemente estética «não é 

                                                 
121 «Invejo profundamente [...] os que podem ainda trabalhar por muitos anos; [...] os que começam agora 
uma longa obra e têm diante de si muito tempo para a concluir. Invejo os que se deitam cismando nos seus 
livros e se levantam pensando com obstinação nos seus livros.» Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo III..., p. 
47-48. 
122 Raul BRANDÃO, ”Teatro e actores” in:  Teatro*..., p. 175.  
123 Sebastião ALBA, Albas. Vila Nova de Famalicão, Quasi Edições, 2003, p. 115. 
124 Cf. Raul BRANDÃO, Os Pobres…, p. 111. 
125 Paul KLEE, Op. cit., p. 41. 
126 «O meu imperativo é [...] libertar o romance do automatismo da técnica romanesca, do verbalismo 
romanesco, torná-lo denso.» Milan KUNDERA, Op. cit., p. 91. 
127 António Ramos ROSA, As palavras..., p. 61. 
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apreensível por meio das categorias poetológicas habituais»128, já que, de certo modo, a 

obra ao revolucionar os critérios de produção, revoluciona também os da sua apreensão e 

os da sua avaliação. Esta é uma ideia que convém inteiramente à obra de Brandão já que, 

na essência da sua escrita, está essa “incapacidade” de se manter nos limites dos géneros 

literários convencionais, com os quais rompe, e em que prosa, ensaio, drama e poesia se 

conjugam, por vezes numa simbiose inclassificável, enquanto resultado da invasão do seu 

irrecusável «ímpeto poético»129. De facto, o envolvimento que prevalece na polifonia da 

sua escrita tem mais a ver com a poesia (em que os espaços deixados em branco, mais do 

que quebrar a monotonia do formato das páginas, criam silêncios profundamente 

expressivos, já que são constituintes fundamentais do processo da escrita) do que com o 

romance propriamente dito, pelo que podemos dizer da maioria dos seus livros o que João 

Pedro de Andrade diz da obra Os Pobres: «é o livro dum poeta»130. Para Brandão, o 

romance, mais do que narrar uma diegese bem urdida (e não nos interessa aqui a discussão 

sobre as suas (in)capacidades para tal131), tem como função revelar mundividências e 

problematizações do mundo e da condição humana. 

 O facto de a obra ser irredutível, de ser a expressão justa da sua própria necessidade 

exclui, de certo modo, a ideia de progresso em arte (se exceptuarmos os aspectos técnicos, 

cuja influência é sempre poderosa pelo facto de os meios materiais possibilitarem novas 

formas de expressão), que mais não seja, pela dificuldade, ou antes, pela impossibilidade 

em conceber um critério rigoroso ou consensual para tal. Como confrontar ou comparar 

Sófocles e Shakespeare, Bach e Stravinsky, Bosch e Picasso, ...? 

                                                 
128 Alberto PIMENTA, Op. cit., p. 6. 
129 Mário DIONÍSIO, “Actualidade de Raul Brandão”, in: AAVV, Sobre Raul Brandão (no 125º aniversário 
do seu nascimento). Guimarães, Círculo de Arte e Recreio, 1992, p. 21. 
 De resto, nas primeiras décadas do século XX, as classificações e arrumações habituais da história 
literária foram alvo de grande problematização, pelo que sofreram grandes alterações, resultantes de um 
processo muito diferenciado e duma «intrincada rede de contemporaneidades». João BARRENTO, O 
Espinho de Sócrates (Modernismo e Expressionismo – Ensaios de Literatura Comparada). Lisboa, Editorial 
Presença, 1987, p. 45. 
130 João Pedro de ANDRADE, Raul Brandão – A Obra e o Homem. 2.ª Edição. Lisboa, Acontecimento – 
Estudos e Edições, Lda., 2002, p. 102. 
131 Por exemplo, Óscar Lopes considera que a sua obra apresenta «uma deficiência de estrutura» [Óscar 
LOPES, 5 Motivos de Meditação. Porto, Campo das Letras, 1999, p. 180] e Guilherme de Castilho defende 
que a força e originalidade da sua obra seriam resultado da incompletude das suas facetas – metafísica, 
ficcionista e poeta – enquanto criador. [Cf. Guilherme de CASTILHO, “Três facetas da personalidade 
literária de Raul Brandão” in: Guilherme de CASTILHO e Mário CESARINY (org.), Cinquentenário da 
morte de Raul Brandão, Exposição Biblio-Iconográfica. Lisboa, Biblioteca Nacional, 1980, p. 9.] Vimos já 
(Cf. Nota 100) que não é esta a tese de Maria João Reynaud. 
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 O artista, que o é de facto, trabalha em função da necessidade que o encontra (ou 

que o escolhe? – Ouçamos Brandão: «Não sou eu que escrevo: sinto-me levado e impelido, 

nessas ocasiões, por uma força misteriosa.»132 – Estamos aqui perante a questão da autoria: 

o texto é meu e não é meu. Ou seja, a partir do momento em que, no acto de escrever, sou 

habitado por um Outro que, por vezes, parece ditar-me aquilo que escrevo, como posso 

assinar o meu texto, ainda que seja para o partilhar ou oferecer? É como se, por vezes e de 

certa forma, o acto de escrever se situasse para além do domínio da sua vontade e fosse, 

portanto, um acto mais imposto que voluntário) e não por estar à procura de prestígio 

social ou de uma posição no mercado de abastecimento que planifica e explora a 

necessidade de felicidade133, seja das massas, em que o princípio da realidade está tão 

sobrevalorizado que interdiz, sem mais, o comportamento estético134, seja das supostas 

elites, a que é tão refractário como à banalidade ou à demagogia. 

 Como sabemos a margem de degradação do sentido de uma obra acompanha, em 

geral, a sua penetração no mercado, que exige sempre a sua explicação (coisa que, não o 

esqueçamos, pode acarretar a sua própria dissolução), pois só assim pode satisfazer 

consumidores que aspiram ao que os outros desejam – como se estivessem, e em geral 

estão, completamente desprovidos de vontade e de saberes –, que é, por sua vez e segundo 

um alienante círculo vicioso, «aquilo que o mercado lhes impõe insidiosamente»135; 

mercado que, axiologicamente, é tendencialmente simplificador e redutor, logo 

banalizador136. E, por arrastamento, efémero. Ora, a natureza da arte não se pode sujeitar 

                                                 
132 Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo III..., p. 169. 
133 Antón Baamonde escreve, a nosso ver muito acertadamente, que hoje «há criadores de consumo, há 
criadores consumidos e há criadores que se consomem para poderem ser ouvidos», pelo que o modelo de 
intelectual dominante é hoje o do “esperto”, «do que sabe de antemão que requisitos tem de cumprir a sua 
mercadoria para conseguir o êxito. Não é este um dos menores mecanismos que facilitam que o sentido da 
obra está previamente determinado. Assim se lê ou escuta – ou se vê e toca – aquele que, como se diz, “todo 
o mundo estava aguardando”.» Antón BAAMONDE, El Laberinto y sus Salidas. Madrid, Editorial Tecnos, 
1998, p. 21. 
 Também no exercício da crítica Brandão se mostrou sempre um homem de espírito livre: «Escrevo o 
que sinto, com um desassombro que os espanta e de que seriam incapazes. Ataco, mas com muito maior 
prazer os defenderia, sem que me prendessem considerações de nenhuma ordem, se amanhã me dessem 
ocasião para isso.» Raul BRANDÃO, “Dor Suprema” in: Teatro*..., p. 183. 
134 Raul Brandão em crítica à peça “Dor Suprema”, de Marcelino Mesquita, expressa bem esta ideia: «O 
drama [...] é bom, porque foi escrito sem receio de desagradar, sem pensar nos aplausos da multidão ignara. 
O autor rompeu com tudo, até com o seu passado.» Raul BRANDÃO, “Dor Suprema” in: Teatro*..., p. 183-
184. 
135 Michel ONFRAY, Política do Rebelde – Tratado de Resistência e de Insubmissão. Tradução de Carlos 
Oliveira, Lisboa, Instituto Piaget, 1999, p. 225. 
136 Raul Brandão compreendeu a dificuldade, que já se punha no seu tempo, e que expressa pela voz do 
Chamiço de O Gebo e a Sombra: «Não há nada que chegue à arte! O que eu queria era ter tempo para 
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nem à tirania da moda137 nem à ditadura do senso comum, que dificilmente pode derrotar, 

já que ambos são surdos à sua linguagem e cegos para aquilo que é oferecido ao seu olhar. 

Só os espectadores de sensibilidade cultivada, capazes de sentir de «maneira delicada»138, 

estão disponíveis para sentir uma emoção (estética) assaz diferente das emoções da vida 

quotidiana e a que, por isso mesmo, podemos chamar extraordinária. 

 A interpretação de uma obra de arte – e ainda que o intérprete, à semelhança do 

tradutor, nunca seja aquele que vê, sendo antes uma espécie de duplo do autor – obriga a 

uma experiência vivida subjectivamente mas num contexto de plena intersubjectividade. 

Nesta experiência o que é eficaz não é a realidade da obra, mas o efeito de realidade que a 

obra em si transporta e instala, ou seja, estamos colocados perante o problema das relações 

da experiência estética com a cultura envolvente; nível a que não há nunca experiências 

primitivas, ou melhor, nenhuma experiência primitiva é completamente ingénua ou 

inocente (toda a percepção é um encontro com o real de um sujeito equipado de saberes 

adquiridos, cultivados e reactivados em cada experiência); qualquer experiência, como a 

experiência estética mostra exemplarmente, só é possível por referência a uma cultura. De 

outro modo: só um espectador/leitor culto, isto é, profundo, pode encontrar a profundidade 

do objecto estético, existindo entre eles uma correlatividade absoluta: «o objecto estético 

não me pertence verdadeiramente se eu não lhe pertencer»139. Ou seja, só temos objecto 

estético nesta, e por esta, presença recíproca do espectador no objecto e do objecto no 

espectador. De certo modo, e paradoxalmente, só encontramos na obra aquilo que, nela, 

estivermos aptos a projectar, pois a experiência estética é colorida por todas as outras 

                                                                                                                                                    
imaginar cá as minhas coisas à vontade, mas tenho os ensaios, o dia todo ocupado a tocar: Ora ponha aqui o 
seu pezinho... É revoltante. Mas o público só gosta destas coisas.» Raul BRANDÃO, Teatro*..., p. 84. 
137 A questão da moda foi abordada de forma brilhante por R. Wagner, tendo-a considerado o «estimulante 
artificial que desperta uma carência não-natural» e, por isso, «a mais inaudita, a mais louca tirania que 
alguma vez foi produzida pela perversão da essência humana», já que ela ordena e impõe um terreno onde 
tudo se lhe deve subordinar ou obedecer. De facto, a moda não sabe inventar (ou fá-lo de uma forma 
mecânica) mas penas derivar, pelo que não tem a capacidade de desvelar, de conhecer a natureza. Daí que 
carecer da moda seja o radical contrário de carecer da arte; «porque a carência da arte não pode existir 
quando a moda ocupa o lugar de poder legislativo da vida.» Richard WAGNER, Op. cit., p. 31-34. 
138 Raul BRANDÃO, O Pobre de Pedir..., p. 182. A este propósito, e ainda que o contexto não seja artístico, 
veja-se a descrição crua e assaz violenta, que Raul Brandão faz do seu relacionamento com o caseiro, 
particularmente no que respeita à diferença de sensibilidades – sensibilidade em bruto versus sensibilidade 
cultivada – e também de racionalidades: «Nunca nos pudemos entender, separa-nos uma légua de comprido. 
[...] No que sinto e no que sente, no que penso e no que pensa, há maior distância do que dele para o boi.» 
Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo III..., p. 43. 
139 António Pedro PITA, Op. cit., p. 128. «É por isso que os observadores menos cultos das nossas sociedades 
têm tanto a tendência de exigir uma representação realista. Como não dispõem das categorias específicas de 
apreensão, aplicam às obras de arte conhecidas a mesma chave que lhes serve para atribuir um sentido aos 
objectos da vida quotidiana.» Pierre BOURDIEU cit. por Alberto PIMENTA, Op. cit., p. 101. 
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experiências e pelo reservatório de saberes do sujeito que nela está envolvido. Torna-se 

assim patente que é na experiência estética, melhor que em qualquer outra experiência, que 

a natureza paradoxal da intencionalidade se revela. É que, como diz certeiramente Mário 

Dionísio, «toda a obra é de chave»140. 

 É neste sentido que a “arte pela arte” não pode ser reconhecida como projecto 

esteticamente sério, pois para além de uma arte axiologicamente neutra ser um absurdo –

Steiner diz mesmo que a arte pela arte «é uma ética toda poderosa que combate o material, 

o político, a polis»141 –, ela também nunca é fruto do mero entretenimento, e muito menos 

pode reservar lugares de acolhimento a mercenários: «a destruição da sonoridade mais 

profunda, que é a vida da cor, a dispersão inútil das forças do artista, eis a “arte pela arte”. 

O artista procura a recompensa material da sua habilidade, do seu poder inventivo e da sua 

sensibilidade. O seu objectivo é satisfazer a sua ambição e cupidez.»142 Como escreveu 

Adorno, a arte pela arte ou a instrumentalização da arte não só não acrescenta nada ao 

mundo da estética e do conhecimento, como «sabota o seu protesto contra a 

instrumentalização»143. A obra de arte não pode ser reduzida a uma declaração com um 

conteúdo unívoco, assente numa moralidade específica e bem determinada. Compreende-

se assim que, por exemplo, a oficialização declarada da arte do realismo socialista tenha 

significado a sua integração e, com ela, a sua neutralização, pelas instâncias ideológicas 

dominantes, transformando a sua intervenção em intervenção normativa e, portanto, em 

intervenção neutralizada. Pior, muito pior: os seus agentes, em vez de participarem da 

experiência do mundo por amor ao Homem, acabaram por participar no mundo em nome 

de intenções totalitárias, minando a própria moralidade e ignorando ou limitando a função 

da arte. Contra o Homem, portanto. 

 Por outro lado, não se faz arte por decreto, pois, como vimos já, as manifestações 

artísticas não se compaginam com doutrinas a priori, uma vez que não se pode conceber 

intelectualmente e executar cientificamente. Quando o fazem o fracasso é inevitável, pois 
                                                 
140 Mário DIONÍSIO, A Paleta e o Mundo..., p. 139. É ainda neste registo que este autor, na p. 80, escreve 
que «o conteúdo de uma obra de arte é qualquer coisa de mais profundo e inevitável do que a linha 
facilmente reconhecível do seu assunto imediato.» 
141 George STEINER & Ramin JAHANBEGLOO, Op. cit…, p. 112. 
142 Wassili KANDINSKY, Do Espiritual na Arte..., p. 24. 
 Neste plano, o papel do crítico ganha uma importância acrescida, uma vez que lhe compete 
«discernir e separar os simuladores, mais ou menos hábeis que eles sejam, dos criadores autênticos. Os 
primeiros existiram em todos os tempos, e são os responsáveis de toda a literatura morta de qualquer tempo. 
Os segundos também existiram em qualquer tempo, e é através deles que a arte literária chegou até nós viva, 
portanto susceptível de evolução.» José RÉGIO, Op. cit., p. 1. 
143 Theodor ADORNO, Experiência e Criação Artística..., p. 105. 
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nesse caso já não se trata de arte, mas de «uma tentativa de demonstração, pelo acto, de 

uma especulação teórica»144 de carácter marcadamente extra estético. Ou seja, mesmo 

quando a atitude do criador é de protesto e de revolta contra o mundo burguês em que 

nasceu e a que pertence, como não deixa de ser o caso de Raul Brandão, tem de manter 

sempre um vínculo rigoroso ao estético, pois a crítica não se acrescenta do exterior, é antes 

imanente à produção artística e à experiência estética. Quando isso não acontece, o 

resultado só pode ser qualitativamente inferior: uma obra fria, fruto de rotinas e 

automatismos adquiridos ou cultivados, executada sem chama e, portanto, sem vida. 

 Não basta que a obra seja tecnicamente perfeita (e também esta possibilidade é 

problema), porque ela não é mera actividade técnica, como não basta que se apresente com 

uma harmonia perfeita (e temos aqui outro problema), tem de inovar145. A arte, tal como a 

entendemos, é em si sempre um complexo de problemas, um testemunho que fala; é 

sempre criação ontológica, uma vez que o seu objectivo é possibilitar que «o acidental se 

essencialize»146. É por isso que um clássico é aquele que resiste ao tempo ou que consegue 

consumar uma espécie de fuga permanente às leis (e às modas) do tempo. A este propósito, 

consideramos assaz interessante a definição que Italo Calvino nos dá dos clássicos: um 

clássico é «um livro que nunca acabou de dizer o que tem a dizer», persistindo «como 

ruído de fundo mesmo onde dominar a actualidade mais incompatível»; pelo que os 

clássicos são livros que «quanto mais se julga conhecê-los por ouvir falar», «mais se 

descobrem como novos, inesperados e inéditos ao lê-los de facto.»147 Ou ao relê-los, que é 

o que se diz sempre dos clássicos. 

 Kundera, contrariando ideias que se foram enraizando e tornando historicamente 

dominantes, defende que devemos considerar como fundadores dos Tempos Modernos não 

apenas Descartes mas também Cervantes. Diz-nos este autor que, tendo o ser do Homem 

sido esquecido pela ciência e pela filosofia modernas, se foi tornando cada vez mais claro 

                                                 
144 Abel SALAZAR, Op. cit., p. 74. 
 A este propósito, Kandinsky conta-nos uma divertida, mas profundamente significativa, estória: 
Leonardo Da Vinci teria inventado um sistema rigoroso de colheres de diferentes tamanhos para medir 
exactamente as quantidades de cores a utilizar numa tela, em situações precisas. Acontece, porém, que essas 
colheres estariam sempre cobertas de pó já que o mestre, obviamente, nunca fazia uso dessa sua invenção... 
Cf. Wassili KANDINSKY, O Futuro da Pintura..., p. 84-85. 
145 Se num cavalo «um defeito importante pode reduzir a nada as qualidades que possa ter e tirar-lhe todo o 
valor; com a obra de arte a relação é inversa: uma qualidade importante reduz a nada todos os defeitos que 
ela possa ter e torna-a preciosa.» Wassili KANDINSKY, Gramática da Criação. Tradução de José Eduardo 
Rodil, Lisboa, Edições 70, 1998, p. 35.  
146 Paul KLEE, Op. cit., p. 42. 
147 Italo CALVINO, Porquê Ler os Clássicos?..., p. 9-10. 
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que, com Cervantes, se formou uma grande arte europeia – o romance – que, no essencial, 

«não é senão a exploração desse ser esquecido.»148 

 

 As investigações no campo das neurociências permitem-nos afirmar hoje, correndo 

menos riscos que ontem, que a emoção e a razão, sendo diferentes e irredutíveis, são 

conexas e em permanente interacção, pelo que traçar o mapa das suas fronteiras de 

actividade se revela tarefa virtualmente impossível. Podemos mesmo dizer que não há 

razão pura, do mesmo modo que não há emoções puras; em maior ou menor grau as suas 

geografias estão já de antemão contaminadas (talvez possamos dizer que, se compete à 

razão corrigir o sentimento, a recíproca também é verdadeira), ou seja, os actos intelectuais 

não escapam às cargas emotivas, como estas estão sempre sujeitas àqueles; é esta a 

natureza dos factos porque é esta a natureza do Homem. 

 Raul Brandão, ainda em tempos de alguma euforia positivista, é muito claro quanto 

à necessidade e à complementaridade destas duas vias de acesso ao conhecimento, e, no 

seu caso, também ao primado da sensibilidade sobre a racionalidade. Diz-nos ele que nesta 

tarefa de, tacteando, avançarmos para o desconhecido, de tentar penetrar no mistério que 

envolve os seres e as coisas, precisamos tanto, se não mais, da intuição quanto da razão: 

«A razão! Só a razão fria, gelada, é que eles admitem. E a intuição, por que não? Pois não 

é como se um homem se servisse apenas de uma das mãos, tendo duas? Não será 

incompleto tudo quanto fizermos apenas com uma parte da nossa alma?», para terminar 

enaltecendo o papel da intuição: «a maravilhosa intuição é que por vezes nos vale, para 

arrancarmos um pedaço ao desconhecido.»149 Ou seja, se é verdade que podemos fazer 

coisas essenciais sem a intuição, também o é que não podemos fazer tudo, existindo 

mesmo domínios em que só nas «asas da intuição»150 podemos atingir a exactidão 

perseguida. 

 Também Adorno defende que a arte é do ponto de vista genético, segundo a sua 

constituição, «o argumento mais drástico contra a separação teórico-cognoscitiva entre a 

sensibilidade e o entendimento»151, pois, como nos explicou outro ensaísta, o Homem não 

é uma máquina de pensar, «mas uma coisa que vive e sente, pensando: e que assim é 

                                                 
148 Milan KUNDERA, Op. cit., p. 17. 
149 Raul BRANDÃO, A Morte do Palhaço e o Mistério da Árvore. 2ª edição, Lisboa, Seara Nova, 1978, p. 
126. 
150 Paul KLEE, Op. cit., p. 51. 
151 Theodor ADORNO, Teoria Estética. Tradução de Artur Morão, Lisboa, Edições 70, 1993, p. 198. 
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incapaz de pensar, sem que o acto de pensar seja acompanhado de cargas emotivas.»152 No 

campo específico da arte, no limite, até o mais intelectual dos artistas, no momento da 

criação, pode não saber verdadeiramente o que faz, e particularmente como o faz, pois 

nesse momento ele «não é senão emoção que vibra um mecanismo que exprime e 

transmite»153. Nesta acepção, o sentimento é sempre mais do que a mera expressão de uma 

subjectividade dada, para se tornar também ele da ordem do ontológico. Enquanto abertura 

da profundidade do sujeito à profundidade do objecto, o sentimento é uma forma específica 

de conhecimento, «é um movimento ontológico dirigido à expressão da profundidade da 

natureza» e, nessa medida, «tem a função noética de revelar o mundo.»154 

 No ensaio Que é arte? Abel Salazar chama a atenção para a impossibilidade de 

definirmos Arte, pois para isso seria necessário definirmos Vida, tarefa que não está ao 

nosso alcance. E este autor alimenta esta impossibilidade com outra: a de determinarmos a 

relação entre a Forma e a Emoção, que são justamente, diz, os dois elementos 

fundamentais do conceito de arte. No entanto, e após breve cartografia das dificuldades, 

sempre adianta que a arte é «um sentimento profundo da vida que encontra uma forma para 

o exprimir»155. Quer dizer, é na medida em que a arte se constitui como veículo expressivo 

para o sentir do artista, que é mais forte do que o que se dá a entender, que se pode dizer 

que ela exerce uma função. E, na medida em que a sua função é exprimir, podemos então 

dizer que as características da expressão inscritas na obra de arte se constituem como 

«linhas de demarcação contra a aparência.»156 

 Esta ideia conduz-nos, antes de mais, para o campo das relações entre a forma e o 

conteúdo na obra de arte ou, mais propriamente, no objecto estético157. Se, do ponto de 

                                                 
152 Abel SALAZAR, Op. cit., p. 44. 
 Também Raul Brandão, revelando uma aguda consciência da incerteza e da fragilidade das vias de 
acesso ao conhecimento, nomeadamente da insuficiência da razão como instrumento único do conhecimento 
válido, na medida em que não é adequada para penetrar nas regiões de mais difícil esclarecimento (e neste 
sentido, a sua arte é reflexo da crise de valores gerada pela influência do positivismo), escreve: «Não sei 
nada, não sei nada, e saio deste mundo com a convicção de que não é a razão nem a verdade que nos guiam: 
só a paixão e a quimera nos levam a resoluções definitivas.» Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo I..., p. 37. 
153 Abel SALAZAR, Op. cit., p. 78. 
154 António Pedro PITA, Op. cit., p. 122. 
155 Abel SALAZAR, Op. cit., p. 38. 
156 Theodor ADORNO, Teoria Estética..., p. 130. 
157 António Pedro Pita distingue muito claramente as noções de obra de arte e de objecto estético: a obra de 
arte é um objecto do mundo que pode ser, e é-o frequentemente, confundida com qualquer outro objecto do 
mundo natural, pelo que é unicamente «a possibilidade do objecto estético». Portanto, «enquanto não for 
suspensa a sua validade como objecto do mundo, a obra de arte é ainda o correlato de várias experiências 
possíveis, e ainda não pode ser unicamente o correlato da experiência estética»; donde o correlato da 
experiência estética não ser a obra de arte mas o objecto estético. Só há experiência estética, ou melhor, o 



 51

vista linguístico, a ciência é grosso modo independente da forma, no campo das artes a 

forma e o sentido são absolutamente conexos, pelo que não podem deixar de se fundir, ou 

melhor, de se constituir numa síntese fundamental: conteúdo e forma são rigorosamente 

indissociáveis, já que a obra de arte realiza-se nessa forma e nesse conteúdo – e só nesses – 

em que o instante adquire permanência, duração. 

 Também Adorno, na já citada Teoria Estética, nos alerta que, contra a divisão 

pedante da arte em forma e conteúdo, «é preciso insistir na sua unidade e, contra a 

concepção sentimental da sua indiferença na obra de arte, insistir no facto de a sua 

diferença subsistir ao mesmo tempo na mediação.»158 Segundo este ensaísta, tudo o que 

aparece na obra de arte é virtualmente conteúdo tal como é forma, permanecendo esta 

como meio de definição do que aparece e o conteúdo como o que se define a si mesmo159. 

Aqueles que procuram reduzir a obra de arte a um conteúdo a interpretar, visam apenas 

domesticar o indomesticável – a obra. Mais: visarem transformar a arte num objecto para 

uso e enquadramento num esquema categorial é uma violação da própria arte160. 

 Podemos por isso dizer que aquilo que o artista quer dizer surge-lhe no como o vai 

dizer, pelo que na arte a ligação entre a forma e o conteúdo, entre significante e 

significado, é uma ligação necessária, porque constituinte, só explicada pela necessidade 

que comanda esse tempo e esse espaço, nada devendo extrair do arbitrário. É por isso que 

as formas caducas (admitindo que algumas em tal se possam tornar) não podem conduzir à 

inovação, sendo ainda esta a razão pela qual a historicidade dos conteúdos e a historicidade 

das formas não poderem deixar de ser coincidentes. De facto, só a obra reconhecida como 

valor (e cuja novidade advém justamente dessa per-seguição dos valores) pode tornar-se 

parte da evolução histórica da arte e, portanto, do conhecimento. 

 Atendendo a que o objecto estético tem uma relação privilegiada com a 

sensibilidade, a que se dirige em primeiro lugar, uma vez que é um objecto para sentir (e é 

por isso que a estetização é a consideração do objecto como objecto a sentir e não a sua 
                                                                                                                                                    
sentido de uma obra de arte só é captável desde que seja possível a sua transmutação em objecto estético, isto 
é, quando a obra se metamorfoseia em objecto estético. É por isso que é na estética que aquilo que tomou 
forma, seja ou não obra de arte, e frequentemente não o é, encontra a possibilidade de ser pensado. Por outro 
lado, é na experiência estética que o espectador/leitor coopera ao mesmo tempo como actor, como se se 
estabelecesse entre ele e a obra de arte uma relação sem distância. Significa isto que a metamorfose da obra 
de arte em objecto estético é correlativa dessa transformação do espectador em activa passividade. Cf. 
António Pedro PITA, Op. cit., p. 105-107. 
158 Theodor ADORNO, Teoria Estética..., p. 169. 
159 Cf. Theodor ADORNO, Teoria Estética..., p. 167. 
160 Cf. Susan SONTAG, Contra a Interpretação e outros ensaios. Tradução de José Lima, Lisboa, Gótica, 
2004, p. 27. 
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transformação em obra de arte), o seu conteúdo só se manifesta pelas virtualidades da 

forma «apreendidas nas relações estabelecidas entre o objecto e um sujeito.»161 Isto 

significa que o conteúdo só existe devido à forma estética e que esta não é concebível sem 

aquele; mais do que perante uma relação, estamos perante uma correlação. Ora, a nosso 

ver, é justamente esta correlação que, antes de qualquer outra, implica que toda a estética 

pressuponha, ou antes, contenha uma ética, e que toda a ética contenha uma dada estética. 

Na verdade, parece-nos absurdo que na experiência estética tenhamos de escolher entre 

uma conduta humana responsável, por um lado, e a agradável estimulação da sensibilidade, 

por outro, uma vez que a relação que estabelecemos é com a obra (com a sua matéria 

enformada) e, portanto, com o modo como nela uma estética supõe uma ética na sua 

constituição autonómica enquanto obra de arte. Igualmente correlativa é a ligação que 

existe entre artista e obra: o artista é a origem da obra que é a origem do artista, ou, de 

outro modo, a obra nasce do autor que só pode nascer da obra. Ou seja, «nenhum dos dois 

se sustenta isoladamente.»162 

 A análise formal da obra de arte e o que nesta se chama forma só tem sentido na 

relação com o seu material concreto, pois, como escreve Marcuse, não é pelo conteúdo ou 

pela “pureza” da forma, que uma obra de arte é autêntica ou verdadeira, mas «pelo 

conteúdo tornado forma.»163 Quer dizer, o conteúdo só se nos torna presente na forma que 

o objecto artístico adquire e pela qual tal objecto é cognoscível por um sujeito, uma vez 

que só conhecemos os objectos pela forma em que são aprendidos pela consciência, e um 

conteúdo sem forma é evidentemente inapreensível e impensável. 

 Segundo Heidegger, é precisamente a materialidade que confere às coisas tanto a 

sua consistência como a sua nuclearidade, sendo ainda ela que, ao mesmo tempo, origina 

«o tipo do seu afluxo sensível, o colorido, o sonoro, a dureza, o maciço.»164 Mais: é na e 

pela síntese de matéria e forma que podemos encontrar o próprio conceito de coisa – «a 

coisa é uma matéria enformada»165 –, seja das coisas da natureza, das coisas do uso ou das 

coisas da arte. Mas, no caso das coisas da arte, estas revelam-nos o que está para além das 

                                                 
161 João José COCHOFEL, Op. cit., p. 76. 
162 Martin HEIDEGGER, A Origem da Obra de Arte..., p. 11. 
163 Herbert MARCUSE, Op. cit., p. 21. 
164 Martin HEIDEGGER, A Origem da Obra de Arte..., p. 19. 
165 Martin HEIDEGGER, A Origem da Obra de Arte..., p. 19. 
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coisas, o excesso de que estão impregnadas, ou seja, o que nas coisas não é coisa166. A 

forma, para além de determinar a ordenação da matéria, dos elementos que dão corpo à 

obra, exige inclusivamente, e para cada caso, a qualidade e a escolha da matéria. 

 Kandinsky, por seu lado, defende que o essencial na questão da forma não é saber 

se ela é pessoal, nacional, desta ou daquela corrente – e uma obra será tanto mais 

independente de qualquer corrente quanto menos obedecer às correntes que lhe estão 

associadas e quanto mais rica de significações for –, o essencial é saber se ela nasceu ou 

não de uma «necessidade interior»167. Essa é a razão pela qual não existem, nem podem 

existir, regras que permitam, em cada caso, empregar a forma necessária a este ou àquele 

efeito para se atingir determinados resultados – no caso, uma obra de arte. É também por 

isso que podemos criticar a forma ou até mostrar claramente que forma foi utilizada numa 

obra e ainda as razões dessa escolha, mas nunca devemos acreditar num teórico quando ele 

afirma ter descoberto uma falha objectiva numa dada obra168. Quando muito, ele tem o 

direito de afirmar que desconhecia esta ou aquela aplicação de um dado recurso, pois, por 

princípio, no campo da estética a imperfeição de uma obra de arte não resulta de uma 

incapacidade técnica do sujeito, já que a imperfeição da forma é radicalmente dependente 

da imperfeição do conteúdo169, isto é, a deficiência da forma provém sempre da deficiência 

do conteúdo e vice-versa. Para além disso, é certo que os intelectuais e os críticos podem, 

olhando para trás, para a história, perceber que «a criação vive como génese sob a 

superfície visível da obra»170, mas só os criadores percebem isso olhando para a frente, 

para o futuro. 

 A forma estética é sempre, só pode ser, a forma necessária, e assim é também para 

o conteúdo. Não se podem decretar nem renunciar, pois isso seria privar a obra de arte da 

                                                 
166 Theodor ADORNO, Experiência e Criação Artística..., p. 113: «Talvez não seja irrelevante que os 
primeiros desenhos das cavernas, cujo naturalismo de boa vontade se reconhece, dêem prova de uma extrema 
fidelidade justamente na representação do movimento, como se já quisessem [...] imitar com minúcia o 
indeterminado, o que nas coisas não é coisa.» 
167 Wassili KANDINSKY, Gramática da Criação..., p. 18. 
168 Cf. Wassili KANDINSKY, Gramática da Criação..., p. 28. 
 Estamos perante a difícil questão da avaliação da obra de arte que, naturalmente, só pode ser feita 
por quem está habilitado a tal. Raul Brandão, a propósito da consagração de Correia de Oliveira como 
primeiro poeta em detrimento de Teixeira de Pascoaes, escreve em carta endereçada a este último: «E é para 
desabafar que lhe escrevo estas linhas. Meia dúzia de sacristas e de idiotas resolveram e puseram de pé 
aquela cena. Estava bem que fizessem uma festa ao Correia de Oliveira. Eu mesmo lhe mandei um abraço 
num telegrama – mas que os padres se metam agora a classificar os poetas portugueses, já me parece 
demais!» Raul BRANDÃO e Teixeira de PASCOAES, Correspondência..., p. 225. 
169 Cf. Luc FERRY, Op. cit., p. 155. 
170 Paul KLEE, Op. cit., p. 100. 
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forma verdadeira, da forma pela qual acrescenta realidade à realidade e pela qual pode 

criar outra realidade dentro da realidade estabelecida. Por vezes re-fazendo a sua ordem, 

pois, perante o mundo tornado caos, é essa a tarefa do artista: criar um cosmos dentro do 

caos em que o mundo se tornou – «o cosmos da esperança»171. 

 

 É por dominar a situação pelos seus meios específicos que, segundo Paul Klee, o 

caminho do artista se diferencia do dos outros, que, por isso mesmo, teria mais sorte (mas 

também maior responsabilidade, pelo modo como fizer frutificar esse talento, essa 

singularidade ou aptidão) que os não criadores, que não conseguem «criar uma obra 

concreta e libertadora.»172 Essa marca que, numa primeira instância, distingue criadores e 

não criadores, manifesta-se igualmente através dos meios de expressão que são próprios de 

cada arte e que permitem, na expressão de Valéry, «inovar a natureza de acordo com os 

seus meios»173. De facto, cada arte possui forças próprias e é impossível aplicar os meios 

de uma arte a outra, como sucede, por exemplo, com a literatura, a música, a pintura ou a 

escultura. 

 Raul Brandão confessa repetidamente a desadequação ou a incapacidade de a 

literatura expressar aquilo que em situações precisas diz sentir que sente. Dois exemplos 

em Os Pescadores: «Silêncio e luz [...] Silêncio húmido. Água imóvel. O que eu queria dar 

só o podem fazer os pintores – os tons molhados, os reflexos verdes, o galopar das nuvens 

fugindo sobre a imensa superfície polida, e, por fim, ao cair da tarde, a agonia dolorosa da 

luz.» E umas páginas depois: «Já o sol desapareceu e não vi o raio verde. Só reparei nas 

atitudes para um escultor fixar, nos movimentos admiráveis de presteza e vida»174. É 

justamente isso que o leva a escrever no condicional: «Se eu fosse pintor...». Nesta 

aspiração de também ser pintor (de que, segundo as suas próprias palavras, não terá sido 

apenas um mero diletante175) podemos compreender justamente a consciência que o nosso 

                                                 
171 Herbert MARCUSE, Op. cit., p. 59. 
172 Paul KLEE, Op. cit., p. 19. (Outro dos mistérios que o mundo da criação artística encerra, é o do porquê 
de uns serem criadores e outros não, mesmo quando estão reunidas as condições que podemos considerar 
objectivas para que tal suceda. Sem querermos desvalorizar essas condições, que contam e contam muito, a 
verdade é que, como sabemos, não é criador quem quer, isto é, só o pode ser aquele que disso sentir uma 
necessidade verdadeira.) 
173 Paul VALÉRY, Apontamentos. Tradução de Luís Fernando Quaresma, Lisboa, Pergaminho, 1994, p. 9. 
174 Raul BRANDÃO, Os Pescadores. Porto, Editora Orfeu, 1985, p. 41 e 47. 
175 Embora não saibamos onde termina a (pouco modesta) sinceridade e começa a ironia ou o humor, em 
carta ao seu amigo Pascoaes e num espírito de autêntico homem do Renascimento, escreve: «Hei-de ir aí 
estar uns dias consigo e pintar-lhe outro quadro! Poucos dias que queria ir cedo para Lisboa – mas nesses 
dias faço-lhe uma obra-prima!» Raul BRANDÃO e Teixeira de PASCOAES, Correspondência..., p. 214. 
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autor demonstra de que cada arte possui as suas forças próprias. Assim, e se cada arte 

possui as suas próprias forças, que não se podem substituir pelas de outra, qualquer arte 

que se aprofunde é obrigada a marcar limites relativamente às outras, ainda que a 

comparação e a identidade das suas tendências profundas as possam aproximar de novo, 

como se brotassem de uma fonte comum. Porém, a repetição exacta da mesma ressonância 

por artes diferentes não é concebível, pois, ainda que a ensaiemos, «a mesma sonoridade 

tomaria uma cor diferente»176. 

 De resto, residirá nesta dificuldade, ou melhor, nesta impossibilidade a razão pela 

qual não podemos reduzir a obra de arte literária à mera expressão verbal – e se é certo 

que, como escreve Ramos Rosa, «Quando se escreve é para que as coisas / respirem o seu 

silêncio / e para que nós próprios respiremos»177, temos de sublinhar, igualmente, a 

importância da oralidade para a respiração de um poema – e, por maioria de razões, se 

torna inviável exprimir verbalmente o que exprime uma composição musical ou um 

quadro. Brandão ainda, e agora numa forma mais poética: «Em lugar do uso de palavras 

fazia isto melhor com o emprego de dois tons – cinzento e oiro: uma nódoa que se entranha 

noutra nódoa.»178 Diz bem, fazia... A verdade é que só o artista que dominasse os meios 

próprios das várias artes (da palavra à pintura, da música à escultura, etc.) poderia revelar a 

sua plural fenomenologia. É justamente porque os meios de uma arte não admitem 

qualquer sistema de equivalência semântica, que verdadeiramente não podemos sequer 

“descrever” o que uma sinfonia ou um quadro exprimem. Ou um poema179. 

 Na poesia as palavras transfiguram-se, libertam-se da sujeição ao dicionário, 

tornam-se outras; é por isso que mesmo as mais simples, banais ou grosseiras ganham no 

poema uma ressonância até então insuspeita. A palavra poética desenvolve, no seu próprio 

interior, fios e relações de uma teia ilimitada, que lhe conferem uma expressividade 

                                                 
176 Wassili KANDINSKY, Do Espiritual na Arte..., p. 91. 
177 António Ramos ROSA, As palavras..., p. 177. 
178 Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 83. 
 Maria João Reynaud mostra-nos que na sua «paleta expressionista» há cores dominantes (quase 
sempre cores frias, que simbolicamente têm um poder sedativo e remetem para situações de queda), pelas 
quais nos revela quer o lado nocturno e absurdo da existência quotidiana, onde predominam o verde (que, 
enquanto cor equidistante do azul celeste e do vermelho infernal, é a cor da natureza, do reino vegetal, do 
crescimento, mas também da humanidade do homem e da relação entre a sua vertente onírica e a realidade) e 
o cinzento, quer a suavização desse quotidiano dolorista, através do azul (a mais imaterial, profunda e pura 
das cores) ou do doirado. Cf. Maria João REYNAUD, Metamorfoses da Escrita..., p. 434-435. 
179 «Ao tentar escrever um texto em prosa sobre a minha maneira de escrever “invoquei” essa maneira de 
escrever para a “ver” e assim a poder descrever. Mas, quando “vi”, aquilo que me apareceu foi um poema.» 
Sophia de Mello Breyner ANDRESEN, Obra Poética III. 4ª edição. Lisboa, Caminho, 1999, p. 169. 
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infinita; é a poesia que, ao não se contentar com a análise daquilo que viu, mergulha no 

emaranhado e nas profundezas das antinomias humanas e procura revelar o que aí 

acontece. O poeta é aquele que não se embaraça com as (aparentes) contradições lógicas 

ou com hipotéticas acusações de incoerência: o poeta é aquele que sabe que é preciso 

assumir a errância, a condição nómada ou itinerrante do homo viator, que é tanto o 

fundamento do erro como «o lugar aberto»180 por excelência. 

 O poeta ao falar do que pressente, do que intui, abre uma dimensão na linguagem 

que potencia caminhos para uma verdade insusceptível de conceptualização, pois a 

verdadeira poesia, na medida em que se move no plano do sentimento, é aquela que 

procura uma lógica outra, que rompa e exceda os limites da lógica tradicional. O poeta não 

utiliza as palavras como aqueles «que habitualmente falam e escrevem têm de gastar as 

palavras», utiliza-as de uma forma tal «que a palavra se torna e permanece 

verdadeiramente uma palavra»181, ou seja, como abertura permanente para o insondável. E 

se todas as artes são idênticas, em virtude de provirem de uma mesma raiz, o que é 

misterioso e notável é que os “frutos” provenientes do mesmo tronco sejam tão 

diferentes182. 

 Vimos já com Baumgarten que a obra de arte possui uma lógica própria e 

específica, que no essencial desconhecemos, diferente da lógica da razão, como específicos 

e próprios são os seus meios e os seus processos técnicos e psicológicos de construção. 

Acrescentemos agora com Abel Salazar, que sabia por experiência própria do que falava, 

que o artista, embora sinta que há uma lógica implícita no processo de composição, não só 

não a utiliza como tão pouco a conhece, pois tal lógica, se existe, «vem integrada com a 

concepção, no acto da sua definição.»183 O que significa que, de certo modo, a obra de arte, 

enquanto revelação do mundo, nasce menos de uma vontade do criador do que de uma 

necessidade do dinamismo e da produtividade da Natureza, a quem se confere a primazia – 

no sentido em que ela é, em si mesma, dinamismo e produtividade, e opera como se de 

uma astúcia da “natureza naturante” se tratasse –, como se fosse simultaneamente o telos e 
                                                 
180 Martin HEIDEGGER, Sobre a Essência da Verdade. Tradução de Carlos Morujão, Porto, Porto Editora, 
1995, p. 53. 
181 Martin HEIDEGGER, A Origem da Obra de Arte..., p. 37. 
182 Cf. Wassili KANDINSKY, O Futuro das Pintura..., p. 71. Ainda segundo Kandinsky (p. 47), embora haja 
sempre excepções, de um modo geral, todos os artistas se assemelham na primeira parte da raiz (emoção da 
vida exterior), diferindo entre si apenas na segunda parte (vida interior) e, como tal, nos seus modos de 
expressão. É como se houvesse uma sensibilidade “primeira” de raiz comum que depois se expressa de 
formas diferenciadas, em função de uma “segunda” e particular sensibilidade. 
183 Abel SALAZAR, Op. cit., p. 69. 
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o agens, o primum movens que impulsiona o fazer artístico. Quase como se a génese da 

obra fosse de carácter cósmico ou consistisse, tão só, em deixar falar o universo que 

trazemos connosco, «com a sua voz»184, como se de uma espécie de ditado se tratasse. No 

fundo, é como se tudo não passasse de uma questão de atenção e de concentração para 

interpretar e traduzir rigorosamente aquilo que a Natureza ordena ao criador: «Ponho o 

ouvido à escuta de encontro ao mundo, ouço-me para dentro, para surpreender as coisas 

fundamentais que ele me ordena»185. 

 

 

 

3. Natureza e horizonte da verdade estética 

 

 Segundo Heidegger a tarefa do artista consiste em libertar a obra para “o puro estar-

em-si-mesma”, e, por ser justamente esse o seu papel, o artista deve permanecer indiferente 

relativamente à obra, quase como se não fosse mais que um acesso para o seu 

aparecimento, acesso esse que se anularia a si próprio no processo de criação propriamente 

dito186. Ao entendermos a obra como criação, concebemo-la como instauração, mas como 

instauração não subjectiva, uma vez que o essencial nela é a salvaguarda de uma verdade 

que transcende o artista e que, portanto, não lhe pertence nem agora nem nunca, já que o 

autor não é proprietário ou guardião do sentido e do significado da obra. Mais: depois de 

“acabada” a obra torna-se mesmo numa espécie de forma do apagamento do autor, de 

quem já não precisa e que lhe pode inclusivamente ser prejudicial (e não faltarão casos em 

que isso acontece exemplarmente). Portanto, o que o espectador/leitor (de cujo 

comportamento estético se espera sempre a capacidade de perceber nas coisas mais do que 

as coisas são) encontra inevitavelmente é a obra e o sentido da obra, e não o autor e o 

                                                 
184 Raul BRANDÃO, Os Pobres…, p. 110. 
 Estamos de novo perante o já enunciado problema da autoria, agora na voz de Sophia: «Deixar que o 
poema se diga por si, sem intervenção minha (ou sem intervenção que eu veja), como quem segue um ditado 
(que ora é mais nítido, ora mais confuso), é a minha maneira de escrever.» E ainda: «Há sempre uma parte 
que não consigo distinguir, uma parte que se passa na zona onde eu não vejo.» Sophia de Mello Breyner 
ANDRESEN, Obra Poética III..., p. 167 e 166. E também Brandão: «Sucede sempre que, passados meses 
sobre o que escrevo – eu próprio duvido e hesito. Sinto que não me pertenço...» Raul BRANDÃO, Memórias 
– Tomo I..., p. 37-38. 
185 Raul BRANDÃO, Húmus…, p. 101. 
186 Cf. Martin HEIDEGGER, A Origem da Obra de Arte..., p. 31. 
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sentido do mundo do autor187, que são coisas distintas. Na obra o primado é sempre o da 

própria coisa, sobre quem a produz e, com maiores razões, sobre quem a recebe. Isto 

remete-nos para a questão complexa da estética da recepção188, que é um espécie de 

sucedâneo da questão da intenção, já que a história ensina-nos que não só não é possível 

prever nem controlar o potencial estético de uma obra como, frequentemente, obras que 

são subvalorizadas ou mesmo rejeitadas ganham, posteriormente, uma força 

verdadeiramente revolucionária ou uma aura (no sentido benjaminiano, isto é, «como 

manifestação única de uma lonjura, por muito próxima que esteja»189) de quase 

sacralidade. Sendo o contrário igualmente verdadeiro. A obra contém uma espécie de 

reservatório de sentidos que precisam de condições sócio-culturais precisas para poderem 

vir à superfície, à luz. Ou seja, os sentidos da obra não estão apenas do lado da sua 

produção mas também do lado da sua recepção, o que significa que o público de uma obra 

nunca está antecipadamente definido ou garantido. Até porque uma obra é sempre um 

complexo de problemas, para que não há uma solução. 

 A obra com que o espectador se encontra, e com a qual se relaciona e dialoga, 

nunca é a obra que o autor criou, pois a intersubjectividade estética, ao contrário da 

científica e mesmo da ético-política, não passa pela mediação de leis ou de conceitos 

determinados: ou a arte «age sem intermediários, ou não é arte»190. A obra detém uma 

radical alteridade, que lhe confere uma autonomia plena. Mais: a obra autónoma não é um 

fenómeno fortuito que aparece indiferentemente no mundo, ela equipara-se antes a um 

sujeito vivo com existência real – um ser – que, como qualquer ser vivo autónomo, é 

dotada de poderes activos, não esgotando nunca a sua força criadora, pois, desde que 

nasce, a obra «vive, age e participa na criação da atmosfera espiritual.»191 A obra de arte, 

                                                 
187 Cf. António Pedro PITA, Op. cit., p. 109. 
188 Num fragmento justamente intitulado “Estética da Recepção” escreve Alba: «Alguém disse a um grande 
poeta alemão (Goethe) que depois da publicação de uma obra dele, “Werther”, tinha havido uma vaga de 
suicídios por toda a Europa. Sabes o que ele respondeu? “Meu Deus! Eu não queria isso. Escrevi-o para não 
me suicidar”. Sebastião ALBA, Albas..., p. 51. E Steiner conta-nos o caso de um imigrado russo que não 
consegue ouvir certas sinfonias de Beethoven que acompanhavam regularmente as cerimónias estalinistas. 
Cf. George STEINER & Ramin JAHANBEGLOO, Op. cit..., p. 175. 
189 Walter BENJAMIN, Sobre Arte, Técnica, Linguagem e Política. Tradução de Maria Luz Moita, Maria 
Amélia Cruz e Manuel Alberto, Lisboa, Relógio D’Água Editores, 1992, p. 81. 
190 Mário DIONÍSIO, A Paleta e o Mundo..., p. 138. 
191 Wassili KANDINSKY, Do Espiritual na Arte..., p. 113. 
 Também Calvino entende a obra como um organismo: «A obra literária é uma dessas porções 
mínimas em que o existente se cristaliza numa forma, adquire um sentido, não definitivo, não rígido numa 
imobilidade mineral, mas vivo como organismo.» Italo CALVINO, Seis Propostas para o Próximo 
Milénio..., p. 87. 
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ao mesmo tempo que se institui como realidade autotélica, é verdadeiramente mediadora 

entre o desconhecido e o conhecido, já que aquilo que a obra revela é resgatado 

precisamente ao desconhecido. A obra é, portanto, detentora de uma capacidade invulgar, 

uma vez que, com a actividade do seu espírito, consegue, por um lado, a espiritualização 

do sensível e, por outro, possibilita que os próprios elementos de carácter abstracto se 

tornem sensíveis192. Segundo Adorno, só no momento em que a totalidade de uma obra de 

arte se torna autónoma se consegue um equilíbrio nas tensões – homeóstase193 – que os 

próprios elementos desencadeiam, ou seja, só a autonomia da obra possibilita a sua auto-

regulação. 

 Daqui decorre que a obra não é em si algo de estável, de definitivo, mas algo em 

movimento, sempre em devir, e o seu sentido não é estático mas processual, tentativa de 

«resolução dos antagonismos que toda a obra necessariamente em si traz.»194 Esta 

autonomia da obra de arte perante as relações sociais existentes funda-se rigorosamente na 

forma estética em si, seja qual for a perspectiva em que a consideremos. É esse o sentido 

das palavras de Marcuse, quando afirma ver «o potencial político da arte na própria arte, na 

forma estética em si.»195 Deste ponto de vista, uma determinada obra de arte só estará ética 

e politicamente “correcta” se o estiver também do ponto de vista artístico, isto é, a 

tendência ético-política correcta implica uma rigorosa tendência artística, já que é esta e 

não aquela que determina a qualidade da obra e, portanto, da sua expressão. 

 Para o escritor revelar genuinamente as suas potencialidades criadoras tem que se 

libertar das regras e da cultura literária instituídas, impedindo que estas asfixiem a sua 

virtual originalidade196. Isto significa que o objectivo da arte não pode estar situado fora da 

esfera estética, como acontece com a chamada arte comprometida – que, no fundo, aparece 

como meio de uma política – e que, à semelhança da educação, funciona como 

adestramento das pessoas e como meio de produção e legitimação da mentira, uma vez que 

                                                 
192 Cf. Theodor ADORNO, Experiência e Criação Artística..., p. 26. 
193 Cf. Theodor ADORNO, Experiência e Criação Artística..., p. 62. 
194 Theodor ADORNO, Teoria Estética..., p. 200. 
195 Herbert MARCUSE, Op. cit., p. 11. 
 Michel Onfray, que rejeita tanto a politização da arte como a estetização da política, conta-nos que 
Goebbels terá acusado o músico Wilhelm Furtwangler de ter refutado o arianismo enquanto critério de 
criação musical por excelência, e de lhe ter preferido uma noção intrinsecamente estética: «onde o nazi 
distingue música ariana, pura, e música judia, degenerada, o artista opõe a boa à má música, desprezando 
qualquer outra distinção.» Michel ONFRAY, Op. cit., p. 213. 
196 Voltemos a Régio: «[...] quem não tem personalidade só pode ter um estilo feito, burocrata, erudito, 
amassado de reminiscências literárias, de auto-plágios, e de pobres farrapos sobreviventes ao naufrágio. 
Assim se substitui a arte viva pela literatura profissional.» José RÉGIO, Op. cit., p. 1. 
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tanto a liberdade como a autonomia foram previamente confiscadas: o artista limita-se a 

seguir uma convicção previamente injectada ou uma tendência em voga. Porém, isto não 

significa que o artista não possa, ou não deva, ter ideias e convicções políticas, religiosas 

ou filosóficas (coisa, aliás, impensável uma vez que a atmosfera, a envolvência exterior 

tem sempre ressonâncias no autor). Pelo contrário, significa sim que a obra não deve ser 

espartilhada ou estar demagogicamente ao serviço dessas convicções e ideias. É por isso 

que, deste ponto de vista, e ao contrário do que por vezes nos querem fazer crer, as obras 

serão tanto mais comprometidas quanto mais livres forem em termos de criação e de 

expressão estéticas. Também não se trata da tentação, frequente, de dizer que o artista não 

pensa; trata-se de dizer que ele pensa de uma forma própria, não comunicável 

discursivamente, ou seja, «o músico pensa com o piano, o pintor com os seus pincéis, 

como aliás qualquer homem pensa com palavras e não com ideias.»197 

 Raul Brandão, que terá sido sempre um observador e um experimentador livre, um 

autor que sempre trabalhou com espírito de amateur, que (exceptuando as experiências, ou 

melhor, as experimentações da fase inicial da sua vida literária) nunca se filiou em 

correntes literárias ou escolas, e que teve, portanto, um percurso estético profundamente 

heterodoxo, recusando sempre a rigidez dos cânones literários instituídos, percebeu que, 

quando isso acontece, a arte «logo se ossifica em fórmulas e irrompe na obscuridade», pois 

«desde que se não respire o ar amplo da liberdade, não pode haver ideias e sentimentos 

justos.»198 Neste exercício de procurar na liberdade da palavra a liberdade do homem – 

«chamamos liberdade ao movimento da palavra»199 – e porque sempre assim trabalhou, 

terá compreendido, antes de Régio o ter teorizado, que a literatura viva «é aquela em que o 

artista insuflou a sua própria vida, e por isso mesmo passa a viver de vida própria»200, pelo 

que só como obra autónoma é que a obra de arte pode ter relevância social, política, 

económica ou existencial201. Quer dizer, é por ser autónoma que a obra de arte tem um 

potencial transformador: contesta transcendendo e transcende contestando, tanto a 
                                                 
197 António Pedro PITA, Op. cit., p. 311. 
198 Raul BRANDÃO, El- Rei Junot..., p. 138. 
 Supomos que Brandão subscreveria as palavras bem humoradas de Tàpies: «Assim que entram em 
jogo questões de grémios, academias, dogmas ou funcionários, desato a correr.» Antoni TÀPIES, Op. cit..., p. 
47. 
199 António Ramos ROSA, As palavras..., p. 52. 
200 José RÉGIO,  Op. cit., p. 2. 
201 Kundera, depois de nos lembrar que as maneiras de pensar de um filósofo e de um romancista são 
diferentes, diz-nos que foi graças à autonomia radical do romance, “da poesia que é o romance”, que Kafka 
«disse sobre a nossa condição humana [...] aquilo que nenhuma reflexão sociológica ou politológica jamais 
poderá dizer.» Milan KUNDERA, Op. cit., p. 138. 



 61

consciência dominante como a experiência ordinária, salvando-nos, assim, de sermos 

soterrados pelas convenções ordinariamente mesquinhas do quotidiano. Marcuse, 

recusando qualquer carácter apologético à arte, confirmador do estado de coisas do mundo, 

confere-lhe mesmo um imperativo categórico: «as coisas têm de mudar»202. Ou seja, 

«escreve-se para que algo aconteça»203; pelo que a insatisfação com o presente e com o 

existente é, e deverá continuar a sê-lo, uma exigência de toda a arte – a arte como força 

dissidente. Portanto, toda a arte digna desse nome deve tornar-se em antídoto a qualquer 

poder, de onde quer que ele emane, pois a obra faz inevitavelmente parte do que existe e, 

só nessa condição, pode falar contra o que existe, possibilitando o aparecimento de uma 

percepção nova e de um conhecimento igualmente novo. É por isso que a existência de 

uma arte oficial é uma contradição nos seus termos, um «oxímoro impossível»204. 

 Neste sentido, toda a verdadeira obra de arte seria revolucionária, isto é, subversiva 

da percepção e da compreensão, numa acusação da realidade estabelecida: a transformação 

das coisas públicas, sociais e políticas assumida como um dos seus elementos constituintes 

e um dos seus poderes insubstituíveis. Toda a arte que tenha deixado de resistir deve 

morrer e ser substituída por outra que resista205. E, como é evidente, nem o facto de o 

artista pertencer a um grupo privilegiado (a que em geral pertence) nega ou diminui a 

importância dessa dimensão subversiva e muito menos a sua qualidade e a sua verdade 

estéticas, pois é precisamente pelo facto de os criadores serem aqueles que possuem a 

linguagem e os meios para formular e revelar as alienações da realidade estabelecida, que 

lhes compete, ou melhor, que se lhes exige que não guardem silêncios cúmplices, isto é, 

que não se recusem a ver, e sobretudo a dar a ver, ao ocuparem-se única e exclusivamente, 

como bastas vezes acontece, daquilo a que Michel Onfray chama as «misérias limpas»206. 

 

 De um modo geral, sabemos que a verdade é inteiramente problemática, uma vez 

que não há operadores de conhecimento aplicáveis a todos os seus modos, como sabemos 

igualmente que uma verdade única e absoluta, se pudesse existir, representaria a morte de 
                                                 
202 Herbert MARCUSE, Op. cit., p. 25. 
 É assim que também Raul Brandão (e passe a injustiça para com a música e a dança) vê, por 
exemplo, o papel do teatro, que «é um perigo nos países oprimidos, onde só a música, a dança, o ópio e o 
sonho, que substituem a feroz realidade, a ausência de ideias e de crítica, prosperam com o aplauso da 
polícia.» Raul BRANDÃO, El-Rei Junot..., p. 122. 
203 António Ramos ROSA, As palavras..., p. 129. 
204 Michel ONFRAY, Op. cit., p. 206. 
205 Cf. Michel ONFRAY, Op. cit., p. 218. 
206 Michel ONFRAY, Op. cit., p. 79. 
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todas as discussões e de todas as tentativas para a sua emergência. No caso da arte, a 

verdade, que «anda sempre escondida»207, interliga-se necessariamente com a autonomia e 

a forma estética e reside «no seu poder de cindir o monopólio da realidade estabelecida 

para definir o que é real»208, pelo que o aparecimento, a erupção da realidade depende 

dessa cisão operada por uma forma estética. É sempre em função da qualidade estética que 

a verdade se legitima de um modo amplo e participa no conhecimento do mundo, como é 

pela mediação estética que as obras de arte participam em si mesmas do seu conteúdo de 

verdade209, que transcende a “verdade natural”. 

 A própria função educativa da arte não se pode dissociar da produção de verdades, 

se, como Alain Badiou, entendermos a educação como uma actividade que elabora e 

dispõe os saberes de uma forma tal, que qualquer verdade possa aí encontrar lugar210. 

Constatando que a educação não passava de um meio de formatar as consciências e de 

arregimentar as vontades, funcionando assim como um poderoso obstáculo à construção da 

autonomia dos sujeitos, impedindo ou dificultando-lhes o encontro dos caminhos para a 

produção da verdade, Raul Brandão, radicalizando (atitude frequente nele) a questão, pensa 

mesmo que o melhor que há a fazer é esquecermos a educação em vigor, já que ela é 

estranha à vida, que nada tem a ver com a vida, que «é uma coisa à parte»211, impondo-se 

portanto a sua reformulação, ou melhor, a sua reinvenção. 

 O que é preciso é que a verdade de cada arte singular rompa com a realidade do 

nosso quotidiano e das férias, que esconde, oculta e bloqueia dimensões novas da vida 

individual, da sociedade e da natureza. O criador ao usar o quotidiano pela escolha de uma 

dada palavra ou imagem, própria e específica da sua forma artística, desnaturaliza-a – a 

obra de arte é imagem que nada copia e, por isso, é também sem imagem –, dando-lhe 

novas significações e destinações, capazes de surpreender e espantar as pessoas que, nelas, 

já não reconhecem o seu mundo do dia a dia. E, diz-nos Pomar, não estão enganadas, pois 

                                                 
207 Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo III..., p. 103. 
208 Herbert MARCUSE, Op. cit., p. 22 
209 Segundo Álvaro Manuel Machado, Brandão terá feito sua a concepção de Sampaio Bruno, seu maître à 
penser, desenvolvida em A Geração Nova, segundo a qual a verdade estética é mais do que a verdade natural. 
Cf. Álvaro Manuel MACHADO, Raul Brandão entre o Romantismo e o Modernismo. Lisboa, Instituto de 
Cultura e Língua Portuguesa, 1984, p. 55. 
210 Cf. Alain BADIOU, Meditações Filosóficas – Volume II – Pequeno Manual de Inestética. Tradução de 
Joana Chaves, Lisboa, Instituto Piaget, 1999, p. 22. 
211 Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 130. 
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a imagem, enquanto «rápido olhar ou fixação no quotidiano», abre-o ou volta-o contra si 

própria, na medida em que ela é constitutivamente «o reverso do inesperado.»212 

 Como sabemos a obra está sujeita tanto a um princípio de novidade como a um 

princípio de verdade, que não são dissociáveis. Princípio de verdade que, segundo 

Heidegger, podemos entender como um combate original através do qual e «de cada vez a 

seu modo, é conquistado o aberto, no qual tudo assoma e a partir do qual se retrai tudo o 

que se mostra e se erige como ente.»213 A obra abre o espaço, e abrir o espaço quer dizer, 

ao mesmo tempo, «libertar o livre do aberto e instituir este livre no seu conjunto de 

traços», sendo que «este in-stituir» se manifesta precisamente «a partir do erigir.»214 A 

obra enquanto tal é instaladora, no exacto sentido em que ao criar uma nova realidade não 

só alarga e enriquece a realidade como instala um mundo, «um mundo dentro do 

mundo»215, mantendo sempre aberto o aberto do mundo. A verdade do mundo é posta em 

causa pela verdade da arte, ou melhor, a verdade do mundo reside na verdade da arte, pelo 

que o mundo é, na realidade, como aparece na obra de arte. A obra de arte é a expressão 

(de um aspecto) da realidade do mundo216, e na irradiação que produz está contida a 

capacidade de transformar não só a nossa relação com o mundo como o próprio mundo. 

 Júlio Pomar, na obra que temos vindo a seguir, considera verdadeiro tudo aquilo 

«que revela, introduz, instala os poderes do real, o que faz brotar dessa presença a 

perturbação e revela a perturbação na presença, perturbação essa que é a presença e sem a 

qual a presença se torna uma história adquirida, pilha gasta.»217 A obra é pois instaladora 

dos poderes do real, que só se revelam no ser pela perturbação inscrita na própria presença 

da obra, ou seja, o real existe, não em si mesmo como coisa ou verdade dada, mas nos 

diferentes modos de o pôr em cena, isto é, de o oferecer como estranheza e como 

perturbação. 

 Neste processo de instalação, e levantando-se em si mesma, a obra abre um mundo 

que ela própria mantém numa permanência que só ela domina e pode instaurar. Assim, a 

obra de arte visa a verdade, move-se na perspectiva da verdade, e é mediante a sua relação 

                                                 
212 Júlio POMAR, Op. cit., p. 20. 
213 Martin HEIDEGGER, A Origem da Obra de Arte..., p. 49.  
214 Martin HEIDEGGER, A Origem da Obra de Arte..., p. 35. 
215 Mário DIONÍSIO, A Paleta e o Mundo..., p. 94. 
216 «A música do homem do violino corria com o luar e dizia-lhes tudo o que eles não sabiam exprimir: o mal 
da vida, a dor inquieta que por vezes, sem causa, lhes premia o coração, o que era a morte, a ambição, o 
amor.» Raul BRANDÃO, A Morte do Palhaço. Porto, Editora Justiça e Paz, Lda., 1988, p. 16. 
217 Júlio POMAR, Op. cit., p. 74. 
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com a verdade, é ao fazer emergir a verdade, que a arte se torna conhecimento, pois ela é 

sempre algo que, na expressão de Eduardo Prado Coelho, «acontece em plena trajectória e 

passa a ser o que vem depois»218. 

 Em termos heideggerianos, o que a obra de arte faz é abrir e fazer aparecer, à sua 

maneira, o ser do ente; de um modo tal, que é na obra que esta abertura acontece, é na obra 

que se dá o desocultar da verdade do ente, concebendo-se assim a arte como o modo de 

revelar o ser das coisas. Ou seja, na obra de arte «a verdade do ente pôs-se em obra na 

obra», pelo que a arte «é o pôr-se-em-obra da verdade»219, isto é, a verdade só aparece 

quando se põe em obra na obra. Por outro lado, este processo de instauração da verdade é 

concomitante da instauração da beleza, na medida em que a beleza da obra aparece na, e 

com a, verdade da obra e não ao lado – é por isso que, mesmo quando o objecto revelado é 

feio ou banal, a sua beleza é sempre a verdade da obra, pois o que a obra desoculta é a 

beleza inerente ao objecto e não o objecto. É este aparecer, «enquanto ser da verdade na 

obra e como obra, que constitui a beleza» – e que advém da intensidade com que se 

procura o que só existe justamente porque se procura: a verdade –, pelo que a beleza 

pertence assim ao «auto-conhecimento da verdade.»220  A beleza, ao mesmo tempo que 

manifesta a sua unidade, a unidade que não pode proceder senão do uno, abre-se num 

sortilégio de novidade e verdade. É por isso que consideramos, e afirmamos com Adorno, 

que só as obras não conseguidas são falsas221. 

 O encontro com a verdade da arte acontece em (e não através de) linguagens e em 

imagens distanciadoras, que tornam perceptível, visível e audível não só o que já não é 

como o que ainda não é percebido, dito e ouvido na rotina obstaculizante da vida diária. De 

certo modo, a verdade estética, ao contrário da verdade de facto (que diz sempre respeito 

ao passado e que por isso mesmo é tão facilmente manipulável pelo poder), é uma verdade 

que antecipa o futuro e, nessa medida, é menos uma verdade do passado e mesmo do 

presente que do futuro: é uma verdade que antecipa e virtualiza verdades. Neste sentido, a 

profundidade que a obra instala deve ser entendida no sentido próprio do termo, isto é, 

como a capacidade de dar a conhecer os além-mundos, pelo que o criador é um 

                                                 
218 Eduardo Prado COELHO, “A verdade da encenação”, Público. Lisboa, 08-03-2005, p. 6. 
219 Martin HEIDEGGER, A Origem da Obra de Arte..., p. 30. 
220 Martin HEIDEGGER, A Origem da Obra de Arte..., p. 67. 
221 Cf. Theodor ADORNO, Teoria Estética…, p. 151. 
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perscrutador do conhecimento e da verdade, um inventor de outros mundos do mundo e de 

novas possibilidades de vida no mundo. 

 A verdade que se abre na obra dificilmente é atestável ou dedutível a partir apenas, 

ou mesmo sobretudo, daquilo que até então existia. O aparecer da obra «é a assunção, pelo 

real, do que havia de parecer, numa chegada abrupta ao presente: no imediato do instante» 

e essa perturbação que provoca em nós «é o sinal do verdadeiro que se apresenta e nos 

corta a respiração.»222 De certo modo, a obra, mais do que propor, impõe a sua existência 

estética em função da situação espácio-temporal, histórica, ético-política, etc., e neste 

sentido refuta, na sua realidade exclusiva e no momento em que a coisa acontece, o que até 

então havia. É por isso que, o que a arte instaura, «nunca pode ser contrabalançado, nem 

compensado pelo que simplesmente é e pelo disponível», uma vez que a instauração é 

sempre «um excesso, uma oferta.»223 A obra rompe as fronteiras do existente até então e 

mesmo as daquilo que era expectável, porque o que acontece na obra é o irromper da 

verdade, que se dá precisamente no modo de uma obra singular, de que não há sucedâneo 

possível, e que desse modo se instala no «contexto da tradição»224, tornando-se algo de 

plenamente vivo e de extraordinariamente mutável. Assim sendo, podemos afirmar com 

Heidegger que a arte é «a salvaguarda criadora da verdade na obra» e, nesta perspectiva, 

ela é «um devir e um acontecer da verdade.»225 Considerada neste plano, a poesia surge-

nos como a via por excelência para este acontecer, pois é a poesia que dá corpo à verdade, 

uma vez que toda a arte, «enquanto deixar-acontecer da adveniência da verdade do ente 

como tal, é na sua essência Poesia.»226 

 Alain Badiou que considera a imanência e a singularidade como as categorias da 

relação da arte com a verdade, considera igualmente que só pela sua simultaneidade a arte 

se torna um processo de verdade: imanência porque a arte é rigorosamente co-extensiva às 

verdades que prodigaliza e singularidade porque essas verdades não podem ser dadas senão 

                                                 
222 Júlio POMAR, Op. cit., p. 73-74. 
223 Martin HEIDEGGER, A Origem da Obra de Arte..., p. 60. 
224 Walter BENJAMIM, Op. cit..., p. 82. 
225 Martin HEIDEGGER, A Origem da Obra de Arte..., p. 57. 
226 Martin HEIDEGGER, A Origem da Obra de Arte..., p. 58. 
 Raul Brandão está muito próximo desta concepção da arte, que considera a poesia como a quinta-
essência da literatura e os poetas como magos da Verdade: «E dia a dia este grande escritor avança no 
caminho da Verdade [...]. É que D. João da Câmara é um poeta e os poetas adivinham: sabem onde se 
encontra a verdade e vão descobri-la através de todas as máscaras.» Raul BRANDÃO, “D. João da Câmara” 
in: Teatro*..., p. 187. 
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na arte227. Por isso, uma obra não é mais que uma pesquisa posicionada sobre a verdade, 

«que ela actualiza localmente ou de que ela é um fragmento finito»228. E é ainda por isso 

que as verdades da arte são irredutíveis às outras verdades, sejam elas científicas, sócio-

políticas, religiosas ou filosóficas. Perceber isso significa libertar o pensamento das ilusões 

ou das tentações do ponto de vista único, assim como da ilusão da existência de uma 

verdade absoluta e eterna. O lugar e o papel do espectador ganham aqui uma relevância 

particular, uma vez que a obra só se realiza quando se encontra com o espectador que dá 

sentido à expressão do irreal nesse real – só possível pela obra – que, deste ponto de vista, 

é sempre um relativo oxímoro. É esse irreal da obra que nos coloca no caminho do real, ou 

que faz com que o real se transforme em caminho – no nosso caminho. Por isso, o autor 

literário deve implicar sempre o leitor para que a obra seja sempre resultado da escrita, 

seguramente, mas também da leitura: não há um ser activo por detrás do texto e outro 

passivo diante do texto, não há um sujeito e um objecto: o sujeito e o objecto que 

participam na experiência estética pertencem-se, e esta pertença mútua é a condição para a 

própria experiência – todos os intervenientes estão implicados no processo em que 

acontece a plena realização da obra. É por isso que tem todo o sentido afirmar que, em 

certa medida, mais do que fornecerem chaves, os artistas propõem enigmas, por meio dos 

quais o mundo se nos dá em descoberta, e pelos quais o próprio mundo se enriquece dessas 

nossas descobertas229. 

 Portanto, todas as obras de arte são, em certa medida, enigmáticas, misteriosas230, 

não segundo a sua composição mas segundo o seu conteúdo de verdade pois se, por um 

lado, dizem sempre alguma coisa, por outro, e no mesmo instante em que a dizem, 

ocultam-na, pelo que quanto melhor se compreende uma obra de arte, isto é, quanto mais 

ela se revela segundo uma dada dimensão, tanto mais se oculta sobre outras e tanto menos 

elucida o seu carácter enigmático, que é constitutivo da obra. Quer dizer, as obras de arte 

                                                 
227 Cf. Alain BADIOU, Op. cit., p. 22. 
228 Alain BADIOU, Op. cit., p. 25. 
229 Cf. António Pedro PITA, Op. cit., p. 65. 
 Maria João Reynaud defende que, para Raul Brandão “falar é agir”, o que significa que é no campo 
da intersubjectividade que a linguagem age, «reinvestida de um sentido de religação que faz da leitura um 
espaço/tempo de comunhão entre o Autor e o Leitor.» Maria João REYNAUD, Metamorfoses da Escrita..., 
p. 297. 
230 Abel Salazar distingue muito claramente o mistério do desconhecido. Desconhecido será tudo aquilo que, 
por princípio pode vir a ser conhecido, por força da curiosidade, sem contributo da emoção. Pertenceria, 
portanto, ao campo da ciência. O mistério, por seu lado, comporta tudo aquilo que, para além de 
desconhecido, está impregnado de estranheza, de fascínio, mesmo de hipnotizante. Sem se reduzir ao 
mistério, este seria um dos campos privilegiados da arte. Cf. Abel SALAZAR, Op. cit., p. 39-40. 
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não podem ser consideradas como tal, caso se apresentem «sem resíduo à reflexão e ao 

pensamento»231, o que significa que, e como diz Adorno, elas têm necessariamente de 

partilhar com os enigmas «a ambiguidade do determinado e do indeterminado.»232 

 Kundera apresenta-nos justamente o mundo do romance como mundo relativo, 

como mundo da ambiguidade233, oposto e incompatível com o universo totalitário de forma 

ontológica e não apenas política ou moral234. Deste ponto de vista, a ambiguidade, na 

medida em que se rege por princípios do desvio ou do hibridismo e cobre um campo cujos 

limites não se deixam estabelecer com rigor, é uma riqueza e não um empobrecimento das 

obras, interessando-nos, por isso, menos a sua estrita ambivalência e mais a sua 

polivalência. É por isso que, para Kundera, o espírito do romance deve procurar manter o 

mundo da vida sob uma iluminação permanente e, assim, proteger-nos contra o 

esquecimento do ser235. Assim deve ser, pensamos, com as outras artes. Projectar a luz 

sobre o ser, eis o horizonte da verdade estética. 

 

                                                 
231 Theodor ADORNO, Teoria Estética..., p. 142. 
232 Theodor ADORNO, Teoria Estética..., p. 145. 
233 «Compreender com Cervantes o mundo como ambiguidade, ter de enfrentar, em vez de uma única 
verdade absoluta, um monte de verdades relativas que se contradizem [...], possuir pois como única certeza a 
sabedoria da incerteza, exige uma força não menos grande.» Milan KUNDERA, Op. cit., p. 19. 
234 Kundera indica os romances que se publicavam na Rússia comunista como exemplo do que não pode ser 
um romance, pois «não descobrem nenhuma parcela nova da existência; confirmam apenas aquilo que já foi 
dito; mais: na confirmação do que se diz (do que se tem de dizer) consiste a sua razão de ser, a sua glória, a 
utilidade na sociedade que é a deles.» Milan KUNDERA, Op. cit., p. 27. 
235 Cf. Milan KUNDERA, Op. cit., p. 31. 
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II – A ESCRITA COMO EXPERIÊNCIA DO MUNDO 
 

 
Às vezes basta uma palavra – e descobrimos 

um mundo novo que nos surpreende. 
Raul BRANDÃO 

 
É com palavras que construímos o mundo. 

IDEM 
 

 

1. A questão social: a miséria do mundo ou o mundo como miséria  

 

 «Quedo-me sozinho nas noites estiradas, ouvindo o enxurro vivo. Muitas vezes são 

lágrimas que correm ou emoção que brota com o ruído dum fio de bica cheio de cintilações 

e rumores.»1 Raul Brandão era ainda um diletante das palavras quando escreveu estas, mas 

nelas ressoa a sua matriz estético-literária, já insinuada em textos anteriores e que se 

prolongará e aprofundará nas suas obras ulteriores, e que decorre, antes de mais, de uma 

apurada sensibilidade ético-social. A sensibilidade de um homem de quem podemos dizer 

que, já então, respirava mundo por todos os seus poros; um homem de coração aberto e 

com os sentidos conectados com a dor e o sofrimento do Outro; enfim, um homem que não 

podia deixar de ficar viva e autenticamente impressionado com o espectáculo do mal nas 

suas manifestações mais significativas e, particularmente, nas situações de miséria, por 

vezes extrema, desse “enxurro vivo”, cujo testemunho se esforça por trazer à superfície em 

cada uma das páginas que escreve. O autor de Os Pobres compreendeu algo que poucos 

entendem: que o facto de o sofrimento dos pobres permanecer na sombra, e não ficar 

sequer registado na memória da humanidade, representa, para as suas vidas humilhadas, 

um insulto suplementar. Daí a sua dupla indignação: com o sofrimento dos pobres, mas 

também com a obscuridade a que o mesmo é remetido, como se de seres invisíveis ou 

inexistentes se tratasse. 

                                                 
1 Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 56. 
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 Tanto as crónicas como as ficções que vai publicando nos jornais e revistas na 

década que antecedeu a publicação de Os Pobres, a que devemos juntar muitas das páginas 

de A História de um Palhaço, têm como temas reiterados a indigência social, a degradação 

da mulher, a prostituição juvenil, a caridade enquanto hipocrisia burguesa, a crise moral 

das classes dominantes ou o poder corruptor do Oiro, e fazem-nos penetrar na misteriosa 

abjecção da noite lisboeta2. 

 Nas suas obras pré-sentimos, desde logo, um modo de ser e de estar: alguém que 

ergue a voz da indignação e que expande a cólera em relação à miséria do mundo. E o pior, 

o verdadeiramente dramático, é que esse “enxurro” é constituído pela maioria dos seus 

contemporâneos, vítimas silenciosas – pior: silenciadas e varridas para debaixo do tapete 

da história – de uma sociedade que se encarrega de desenvolver os mecanismos 

necessários para, por uma espécie de analgesia, se manter de consciência tranquila. 

Confessa-nos, aliás, que foi esse espectáculo atroz a revelar-lhe que há outras existências, 

«as dos humildes, maiores que a nossa»3 e por intermédio das quais, e nas quais, viu o que, 

em seu entender, de mais belo se pode ver: Deus. De resto, para o autor de El-Rei Junot, se 

Deus existe, e ele acredita que sim, é aí que habita e não noutros lugares4. Portanto, o que 

lhe importa é evidenciar a grandeza humana, mas trágica, desse enxurro de excluídos, a 

quem é recusado qualquer resquício que seja de dignidade, já que a sua existência está 

definitivamente marcada, ou melhor, tatuada pela dor. 

 Os quadros que nos vai revelando, numa simbiose de preocupações sociais, 

prospecções psicológicas e inquietações ontológicas e também metafísicas, são recriações 

de uma vida marcada pela pobreza e pela dor, a mediocridade e o egoísmo, o sonho e a 

revolta; pelo desespero da existência, da frustração e do vácuo, numa floresta social cujos 

interstícios são tecidos da degradação da própria humanidade do homem. 

 A sua sensibilidade agudiza-se particularmente perante o sofrimento dos pobres, 

que nos revela em cada um dos rejeitados socialmente (e Brandão procura sempre 

mergulhar em casos concretos, revelar-nos situações singulares mas humana e socialmente 

comuns), de forma simultaneamente singular e universal, como se no sofrimento de cada 

                                                 
2 Cf. Vítor VIÇOSO, A Máscara e o Sonho. Vozes, Imagens e Símbolos na Ficção de Raul Brandão. Lisboa, 
Edições Cosmos, 1999, p. 209. 
3 Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo II..., p. 46. 
4 Pois, como escreve em El-Rei Junot: «Deus não coube dentro das paredes da Igreja; Deus não coube no 
palácio do Vaticano, nas lógias de Rafael, sob a cúpula de Miguel Ângelo, no imponente cenário de Roma – 
Deus cabe entre os quatro muros denegridos onde habita um pobre.» Raul BRANDÃO, El-Rei Junot..., p. 22. 
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um – «Tive sempre frio. Esta impressão de ter os ossos gelados vem de muito longe, de 

pequenina»5 – se condensasse o sofrimento de todos os seus iguais. As condições de vida 

destes seres, de tão indigentes, eram demasiado escandalosas para serem toleradas, 

constatação agravada pelo facto de a maioria das suas causas radicar no triunfo do egoísmo 

sobre a solidariedade, na vitória da corrupção sobre a honestidade, do reconhecimento das 

aparências e das máscaras sobre a autenticidade e a verdade. 

 Se é certo que o nosso autor fica espantado – e o espanto será um seu companheiro 

de todos os dias – perante o mundo de miséria trágica com que é confrontado em cada 

dobra da realidade – um exemplo apenas: «Um médico conta-me hoje este facto horrível: 

quase todas as crianças pobres, de dez anos para cima, que dão entrada nos hospitais ou 

hospícios de Lisboa, vão já desfloradas.»6 – também o é que desse embate não pode deixar 

de resultar, para além do natural sentimento de revolta, a experiência de uma 

desconcertante impotência perante esta ordem das coisas, que se há-de converter 

frequentemente num pessimismo em que não se vislumbra qualquer escapatória: o mundo 

transformou-se numa máquina que tritura os desprotegidos, os fracos e os miseráveis. 

Deste ponto de vista, Brandão cultiva uma espécie de dever cívico do pessimismo, 

esforçando-se por compreender a sociedade e a vida social a partir do seu elo mais fraco, 

deixando o optimismo para aqueles que, cegos para o estado do mundo, pensam que tudo 

acaba por se resolver e que, nesse pressuposto, vivem felizes. Neste sentido, as suas obras 

rejeitam liminarmente qualquer imagem apaziguadora do mundo e da sociedade: se a 

harmonia do mundo parece imensa é apenas «porque as coisas não têm boca para pregar» 

ou, então, porque nós «não as sabemos ouvir.»7  

 As perguntas, ou antes, as interrogações radicais sucedem-se, numa espécie de 

confessionalismo espontâneo e ingénuo (e também as constatações de perplexidade, 

mesmo que, admitamo-lo desde já, frequentemente simulada, pois, como bem nota Vítor 

Viçoso, este pendor espontaneísta e verista nem sempre é para tomar à letra, atendendo a 

que, nele, «a teatralização da sinceridade estética é um tema recorrente»8), face a uma 

realidade social insuportável, que leva ao retraimento da própria natureza9. Por vezes, é 

                                                 
5 Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 103. 
6 Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo II..., p. 138. 
7 Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 91. 
8 Vítor VIÇOSO, A Máscara e o Sonho..., p. 100. 
9 Repare-se na sensibilidade espantada e acusadora de que é tecida esta passagem: «Se passam pelas árvores 
num dia de primavera, tão lindo, que até as próprias macieiras de comovidas se desentranham em flor, sabeis 
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como se interpelasse Deus – e o acusasse mesmo – pelo tamanho desacerto com que, aos 

seus olhos, esta máquina, que o mundo é, funciona. Os exemplos abundam: «Para que é 

que Deus os cria?»10 se nunca terão direito a uma vida digna; «Porque é que Deus faz 

nascer criaturas com vida e dá a outras um quinhão de negrura?»11; «Para que vive esta 

ralé? Levantam-se derreados, para cavar, para berrar, para que lhes dêem um pedaço de 

pão, e só se deitam no sepulcro. Caminho sem sonho. Da vida coube-lhes este quinhão 

amargo: o cansaço, a humilhação e a fome.»12; «O pão chega ou não chega para o ano? É o 

grande problema da vida, e a constante preocupação de quem só enche a barriga com esta 

coisa pesada e grosseira que entra no estômago como pedaços de saibro.»13 

 A sua escrita sopra em rajadas apocalípticas que só podem ter origem numa revolta 

profunda perante as injustiças sociais e o desprezo que o mundo vota aos deserdados, 

nascidos com alma demasiado grande ou coração desmedido para viverem uma vida 

imprópria para o humano. A humilhação do Outro, cujo grito, na sua dor imensa, rompe 

qualquer ordem estabelecida – «Mas então para quê? pra que criam a gente? Eu tenho 

amargado a vida e nem posso gritar...»14 – converte-se na própria humilhação do eu, pois a 

consciência perante a evidência da falta perturba-se de um modo fracturante e sem evasiva 

possível. 

 O embate com as chagas ético-sociais que se lhe atravessam no caminho e que ele 

em vez de contornar, que é o que faz a maioria dos seus pares, procura e inscreve na sua 

pessoa e na sua escrita15, mostrando-se poroso àquilo a que outros se mostram blindados 

(e, como sabemos, só encontra quem está disponível e preparado, equipado para procurar). 

Também a descoberta de uma inadequação fundamental entre o homem e o meio, 

prolongam o pessimismo e o sentimento de impotência face à realidade, que se alimenta da 
                                                                                                                                                    
o que acontece? As árvores retraem-se, as coisas calam-se, ao vê-los passar cobertos de suor, calcados e 
gastos. Para que é que vivem aos gritos ralé, pedras, sapos? Para que é que Deus os cria?» Raul BRANDÃO, 
Os Pobres..., p. 53. 
10 Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 53. 
11 Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 166-167. 
12 Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 52. 
13 Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo III..., p. 43. 
14 Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 168. 
15 Atente-se neste passo de Os Pescadores que, mais do que a simples descrição de um caso singular, nos 
remete para um horizonte de inequívocas repercussões axiológicas: «A Florinda Rabita senta-se ao pé de 
mim e conta-me a sua vida de desgraça. Traz um pequeno ao colo, com o olhar inexprimível das crianças que 
sofrem, e mais dois se chegam para ela. Sem espalhafatos, com uma dor contida e um ar modesto, fala do 
homem morto e de três filhos para sustentar com alguns tostões por dia. Deita sangue pela boca e todo o dia, 
empregada na campanha, percorre o areal, para baixo e para cima. Aguenta-se como pode. É um tipo dorido, 
destes que vivem e morrem com dignidade, sem ninguém lhes ouvir uma queixa.» Raul BRANDÃO, Os 
Pescadores..., p. 55-56. 
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crise moral e se converte em dor profunda (que, ao contrário da superficial e da simulada, é 

de difícil ou impossível verbalização), mas que também reforçam a convicção de que os 

homens podem viver num mundo justo em que todos acedam a condições dignas de 

existência. 

 

 A miséria sócio-económica foi um elemento romanesco e poético com assinalável 

incidência na literatura europeia do século XIX. A questão social – sempre actual mas 

frequentemente abordada de forma perversa, já que nela não só se tende a simplificar os 

problemas como frequentemente se confunde tanto a ética como a política com aquilo que 

são aparentes bons sentimentos, de que a caridade é talvez o mais frequente e evidente – 

assumiu particular acuidade na última década deste século, o que coincide com o início da 

vida literária de Raul Brandão e com a publicação de inúmeras obras e ensaios sobre a 

temática (cujas importância e gravidade eram reconhecidas pela própria Igreja Católica), e 

a que também não é alheio o aparecimento de numerosos grupos anarquistas e dezenas de 

jornais dessa orientação que, como veremos, exerceram uma influência decisiva e 

irreversível na formação, orientação e evolução ética e estética do autor de Húmus. 

 As questões sociais e políticas, ou antes, a crise sócio-política que impregnava a 

sociedade portuguesa nos finais de Oitocentos (e que, embora com contornos 

circunstanciais, se prolongaria pelas décadas seguintes) tinha segundo Brandão as suas 

raízes, antes de mais, na crise religiosa. Em grande medida, essa crise decorre do 

desencanto crescente com o mundo, causado pela racionalidade e pelos valores que 

pautavam a sociedade burguesa e capitalista, e que se mostravam incapazes de administrar 

bem a res publica e muito menos de o fazerem segundo parâmetros exigentes de equidade. 

Esta percepção da realidade como crise está na raiz do seu pessimismo radical e 

acompanhá-lo-á ao longo da vida. Décadas depois continuará a revelar as suas descobertas 

num discurso com indisfarçável marca ético-política. A título de exemplo: «E por toda a 

costa portuguesa a pesca rareia. Como temos o condão de estragar tudo, empobrecemos as 

populações da beira-mar, para enriquecer meia dúzia de felizes. Cultivar o mar é uma coisa 

– é ofício de pescadores; explorar o mar é outra coisa – é ofício de industriais.»16 

                                                 
16 Raul BRANDÃO, Os Pescadores..., p. 24. De pessimismo radical são também estas suas palavras, 
frequentemente citadas: «A nossa época é horrível porque já não cremos – e não cremos ainda. O passado 
desapareceu, de futuro nem alicerces existem. E aqui estamos nós sem tecto, entre ruínas, à espera...» Raul 
BRANDÃO, Memórias – Tomo I..., p. 36. 
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 Como refere Túlio Ramires Ferro, no longo e interessantíssimo estudo introdutório 

a Os Operários17, para Raul Brandão a questão fundamental foi sempre a questão social, 

para a qual se mostra sensibilizado desde muito cedo, adoptando-a como matéria de 

reflexão, combate e criação. É ela que, nas suas diferentes dimensões, está no centro da sua 

criação literária (mesmo daquelas obras que podemos considerar da sua vertente apolínea, 

como são os casos de Os Pescadores e de As ilhas desconhecidas)18 e foi ela que tornou 

mais patéticas as suas inquietações sócio-políticas, estéticas e mesmo religiosas. 

 É assim que encontramos logo no manifesto O Padre – uma das suas obras menos 

conhecidas e referenciadas, publicada em 1901 – sementes ideológicas e estéticas que irão 

germinar e desenvolver-se nas suas obras ulteriores, a saber, uma consciência clara das 

injustiças sociais que, neste caso, se manifesta através de um anticlericalismo radical de 

raiz cristã, numa atitude «inequivocamente reactiva»19, comum aos diferentes tipos de 

anticlericalismo. Exercerá a sua vigilância crítica do interior da própria Igreja, em que não 

se consegue rever, mas de cujos princípios evangélicos fundamentais comunga, e que se 

prolonga, ainda que fragmentariamente, noutras obras, de que El-Rei Junot é exemplo 

significativo: «Acuso a Igreja, não de alguns milhares de homens reduzidos a torresmos, 

não das atrocidades nos cárceres. Os homens morrem - nascem. Segue a vida seu curso 

inalterável. Acuso-a de pior: do medo, da hipocrisia, da deformação lenta das almas. [...] O 

amor que impregna os Evangelhos evapora-se para sempre da Igreja.»20 Ser cristão (cujo 

potencial subversivo o nosso autor reconhece, não confundindo nunca essa condição nem 

com as orientações da hierarquia da Igreja, nem com a sua história ou com o exemplo da 

maioria dos seus seguidores, onde encontra os mais extraordinários homens mas também 

                                                 
17 Cf. Túlio Ramires FERRO, “Introdução – Raul Brandão e a Questão Social”, in: Raul BRANDÃO, Os 
Operários. Lisboa, Biblioteca Nacional, 1984, p. 13-14. 
18 De facto, as descrições com que nos maravilha nestas obras nem sempre são solares. Nelas, Brandão não se 
limita a um simples registo das suas impressões de viagem ou a um descritivismo pictórico das paisagens 
costeiras, cujas admiração e fruição nos oferece nos seus registos. Pelo contrário, neste trabalho o esteta 
inscreve sempre igualmente os homens que nelas habitam e cujas condições de vida a maioria das vezes com 
elas contrastam, se é que não as anulam. É o caso do relato que se segue: «Debaixo da cama, o berço dos 
filhos e panais velhos. A cozinha mete medo com caldeira de coser a casca, o forno e os potes de ferro. De 
noite tudo isto é alumiado pela luz da graxa de peixe, que enfuma as paredes e cheira que tresanda.» Raul 
BRANDÃO, Os Pescadores..., p. 25. 
19 Luís Machado de ABREU, O discurso do anticlericalismo português (1850-1926). Aveiro, Universidade 
de Aveiro, 1998, p. 8. 
20 Raul BRANDÃO, El-Rei Junot..., p. 112. 
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os piores e menos escrupulosos21) exige que se seja humanamente competente, que se seja 

sensível a todos os problemas e situações que ponham a dignidade humana em questão, 

sejam eles da esfera puramente material ou digam antes respeito à esfera espiritual e 

intelectual. Ser cristão exige, enfim, uma solidariedade (re)activa, onde se meça o real 

empenho do homem. 

  Nesta perspectiva, parece-nos pacífica a afirmação de que O Padre é uma obra que 

resulta do vínculo estreito que o seu autor estabelece entre a questão social e a questão 

religiosa. De facto, ao reconhecer que a crise social é filha da crise espiritual, reconhece 

ipso facto que só a superação desta permitirá também a daquela. Neste texto, Brandão é 

particularmente crítico com a conduta dos padres, a quem exige um comportamento 

exemplar, consonante com o espírito dos Evangelhos, condenando a forma escandalosa e 

obscena como se conluiem com o poder, sentando-se à sua mesa, abençoando-o e 

legitimando-o por essa via, o que, aos seus olhos, constitui uma inaceitável transgressão 

simultaneamente religiosa e ético-social. 

 O objecto da sua crítica não é tanto o facto de a Igreja inculcar a responsabilidade 

da alma perante Deus e não do indivíduo perante a sociedade; o que ele critica é 

fundamentalmente o recrudescimento do ultramontanismo que se verifica na transição do 

século, cuja influência conduz a que a Igreja e a educação religiosa não se interessem nem 

se empenhem em tentar pôr fim à exploração ética e social, promovendo, ao invés, uma 

mentalidade que considera a exclusão como um estado perfeitamente normal e aceitável. E, 

pior, não sentindo quaisquer escrúpulos pela sua imposição e perpetuação a terceiros22. O 

que é escandaloso é que a Igreja se transforme numa instituição burocratizada, reduzida a 

instrumento do poder, ao serviço de quem manipula, desvirtuando-a, a palavra evangélica. 

Em suma, para Brandão era inaceitável que se falasse de Deus, ou em seu nome, sem que 

se falasse do Homem, porque essa era uma forma de manter os homens na miséria e, pior, 

                                                 
21 «Sinceramente crentes – confessando-se todas as manhãs – e enriquecendo à tarde no negócio, sem 
escrúpulos nenhuns. Homens com vários compartimentos, uns para a religião e outros para a vida prática.» 
Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo III..., p. 141. 
22 É por isso que, enquanto homem religioso, só espera pela lei divina se puder ser: «Espero na lei divina e, se 
não puder ser, na lei humana.» Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo III..., p. 46. Vejam-se ainda estes outros 
dois passos: «-Dominá-los-emos pela ignorância. – E logo com um sorriso (era a primeira vez que sorria) – E 
para isso contamos com a Igreja.» e «É assim – disse o homem. Suprimida a instrução, mantidos no dever e 
na ignorância pela Igreja e pela Força, restam-nos ainda dias gloriosos e tranquilos.» Raul BRANDÃO, 
Húmus. Reprodução Fac-similada da 1ª edição, Porto, Campo das Letras, 2000, p. 331 e 332-333 
respectivamente. 
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de continuar a alimentar a sua propensão para acreditar nas fantasias com que os 

dominavam, levando-os a balancear de uma fantasia para outra. 

 Digamos que se trata aqui de uma crise a duas mãos – religiosa e sócio-política – 

que abala os lugares referenciais e abre uma fractura na capacidade de construção e 

projecção do sujeito e da sociedade. E se na experiência da crise se manifesta uma relação 

ao novo – pois o que se visa não é a repetição do passado nem a continuação do presente – 

que dará forma ao futuro, a verdade é que neste tempo a história torna-se um pesadelo, 

pois, como escreve Vítor Viçoso, «entre um passado morto e um futuro dominado pela 

opacidade, ergue-se um presente caótico e aterrador.»23 Um tempo que, longe de significar 

a glorificação do humano, é antes de triunfo do oportunismo e do egoísmo sociais, 

daqueles que se tornaram imunes ao sentimento ou que aprenderam a endurecer e a 

empedernir o coração, a torná-lo «mais seco que a secura e mais duro que o aço», daqueles 

que não param para ouvir os gritos dos que tombam, pois isso significa ser esmagado, nem 

têm «piedade do sofrimento alheio, dos pobres, dos fracos, dos sonhadores» porque isso «é 

arriscar-se a gente a ficar sob os pés dos que caminham e calcam furiosamente.»24 

 A sua visão estética é assim condicionada pela matriz social darwinista reinante, da 

qual decorre o cepticismo de uma consciência dilacerada perante um mundo em crise, e 

onde os valores sociais se degradam aceleradamente por via da degradação dos valores 

religiosos25, sem que se perspective no horizonte qualquer alternativa superadora – a 

dialéctica, mesmo admitindo que a sua é dolorista, como dificilmente pode ser acolhida por 

uma estética da sensibilidade, é inteiramente alheia ao seu pensamento, uma vez que não 

deixa espaço para sínteses superadoras, antes nos remete para uma espécie de crise 

permanente26 –; uma crise ideológica que se configura como uma inadequação entre o 

modelo ético e a prática social vigente, até porque, como constata na sua criteriosa viagem 

                                                 
23 Vítor VIÇOSO, “Das feridas de narciso ao pânico no reino das ideologias” in: Raul BRANDÃO, O Pobre 
de Pedir..., p. 25. 
24 Raul BRANDÃO, O Padre. Lisboa, Vega, [s.d.], p. 22. 
25 «Que faz a Igreja perante esta desgraça profunda, a Igreja dos pobres e dos humildes? Mantém-no [ao 
pobre] na ignorância. Explora-o e mostra-lhe, depois de uma vida de fome, outra vida pior: o eterno 
desespero.» Raul BRANDÃO, El-Rei Junot..., p. 107-8. 
26 Ainda que Junqueiro encontre na obra Os Pobres uma espécie de dialéctica da emoção, em três fases 
(emoção dinâmica, emoção moral e emoção divina), e através da qual teria conseguido resolver em amor a 
natureza desagregada que se traduzia em dor [Cf. Guerra JUNQUEIRO, “Carta-Prefácio” in: Raul 
BRANDÃO, Os Pobres..., p. 36-41], e que ele próprio, num texto crítico do teatro francês, escreva que este, 
em geral, «não se apercebeu ainda que caminhamos vertiginosamente para um mundo novo, que se está a 
gerar no tumulto e na dor da nossa época.» Raul BRANDÃO, “Duas linhas sobre teatro” in: Teatro*..., p. 
191. 
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pela nossa costa marítima, em Portugal «nós só temos um sistema bem organizado – o da 

destruição...»27. 

 

 Mas foi nos jornais que o autor de Húmus começou por descobrir e, portanto, por 

nos revelar a sua sensibilidade às questões sociais e políticas. A actividade jornalística, que 

Brandão exerceu de forma apaixonada (nalguns casos, declaradamente militante), 

possibilitou-lhe não só uma maior aproximação ao quotidiano dos pobres, mas, e mais 

importante, um conhecimento aprofundado da sua verdadeira situação social. Parece-nos 

pacífico afirmar que o jornalismo, enquanto trabalho de campo, enquanto actividade que 

exige, que impõe mesmo, um contacto directo com os grandes problemas da vida social, 

política e económica, teve uma influência decisiva na evolução da sua sensibilidade social 

e, consequentemente, na sua transformação enquanto homem. Portanto, também enquanto 

criador, porquanto o tipo de obras que se cria tem muito a ver com as circunstâncias do 

mundo do criador, do tipo de homem que se é e ainda do tipo de existência que se escolhe. 

Ora, foi justamente na sua condição de repórter que Brandão começou por inquirir a 

miséria e a injustiça que se abatiam sobre os pobres, nessa situação espácio-temporal que 

lhes foi legada. É a partir desta atitude que o seu pensamento busca, no seu próprio tempo, 

qualquer coisa que parece escapar à própria criação artística coeva. 

 Terão sido fundamentalmente os trabalhos para a imprensa, onde está dispersa a 

maior parte da sua obra socialmente reactiva e interventora, nomeadamente para os jornais 

O Correio da Manhã e O Dia, a permitir-lhe aprofundar o conhecimento das graves 

questões sociais do Portugal finissecular, para as quais, repetimos, Raul Brandão revelou 

uma sensibilidade singular, na multiplicidade dos seus aspectos, e que, por outro lado, lhe 

permitiram aprofundar o conhecimento de algumas das mais graves questões sociais do seu 

tempo28 – do ponto de vista estético, Brandão atribui à sensibilidade uma inegável função 

gnoseológica, daí a importância do seu cultivo enquanto condição de acesso à verdade. 

Mas tão importante como isso, se não mais, terá sido o facto de Brandão ter tomado 

consciência de que quem escreve – já nessa época, e já então, particularmente nos jornais – 
                                                 
27 Raul BRANDÃO, Os Pescadores..., p. 90. 
28 Túlio Ramires Ferro destaca as reportagens de O Dia, realizadas em 1902 e 1903, que atribui a Raul 
Brandão e cujo enfoque é a vida social e política da sociedade portuguesa daquela época: «a justiça com os 
seus tribunais sórdidos, as suas complicações burocráticas, os seus erros judiciários e as suas prisões infectas; 
a mendicidade; as crianças pobres, sem pão e sem futuro; as condições de vida e de trabalho dos operários, e 
certas instituições de assistência e beneficência, como os hospitais, a Misericórdia e os albergues.» Túlio 
Ramires FERRO, Op. cit., p. 142. 
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é detentor de um poder que, em vez de servir os interesses dos poderosos, pode ser posto 

ao serviço dos desprotegidos, isto é, soube ouvir o apelo ético, o pedido de socorro 

daqueles a quem tudo era negado e que não era possível iludir. Pode dizer-se que, deste 

ponto de vista, o jovem jornalista soube distinguir o que é e não é premente, isto é, mostrou 

ter aquilo a que Bruto da Costa chama «o sentido da urgência»29. 

 O conhecimento e o contacto com homens dos diversificados meios que o 

desempenho da profissão impunha, foram como que o húmus que alimentou essa árvore, 

que a sua obra é, sobre a essência e a condição do homem no mundo. Daí que a densidade 

e a espessura das suas obras não se possam dissociar da densidade e da espessura das suas 

mundividências e idiossincrasias pessoais: a sua obra, autobiográfica como todas, mas 

mais que a maioria, surge-nos, por isso, amiúde na fronteira da vida com a literatura30 e, 

por isso mesmo, constitui-se como um documento humano «superiormente pessoal ao 

ponto de ser colectivo»31. 

 Trabalhar nas redacções dos jornais facilitou-lhe igualmente o conhecimento 

próximo de muitas e importantes personalidades da nossa vida social e política, bem como 

dos casos, intrigas e boatos de que eram protagonistas, e com os quais viria a preencher a 

maior parte dos três volumes das suas Memórias – nos relatos de alguns destes episódios, 

quase se sente o fervilhar e o cheiro próprios das respectivas redacções – que se nos 

apresentam igualmente marcadas pela sua veia romanesca, enquanto recriação situada na 

fronteira da memória com o esquecimento e a imaginação. Na aparente superficialidade de 

muitas das histórias e episódios, que aí nos oferece, transparece o desígnio da compreensão 

do homem e da sua situação ôntica no mundo. Por outro lado, parece-nos que, por vezes, 

Brandão, ainda que de forma contida e de certo modo paradoxal, valoriza mais o papel da 

imaginação nas suas Memórias do que nas suas criações romanescas ou dramatológicas.  

 

 

 

 

                                                 
29 Alfredo Bruto da COSTA, Pobreza e Solidariedade. Publicações “Terraço”, 3, Lisboa, GRAAL – Terraço, 
1999, p. 19. 
30 Cf. Maria João REYNAUD, Metamorfoses da Escrita..., p. 18. 
 Também Junqueiro partilhava desta perspectiva quando escreveu que «No drama Os Pobres há 
dúzias de actores e um só personagem: o dramaturgo.» Guerra JUNQUEIRO, Op. cit., p. 39. 
31 José RÉGIO, Op. cit., p. 1. 
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2. Segmentação social e estrutura enunciativa 

 

 O dinheiro, ou antes, as consequências da sua gestão – de que a segmentação social 

é a mais evidente –, é outro dos objectos sobre os quais exerceu a sua crítica rigorosa, e 

que nos interessa salientar aqui. De facto, a virulência com que, logo em finais de 

Oitocentos, denuncia e se propõe combater os efeitos corruptores do dinheiro – do “Oiro” 

– na vida social32 não é um artifício retórico de um moralista bem instalado na vida, que 

disserta de forma caprichosa sobre causas e efeitos menores ou abstractos da sua época. 

Pelo contrário, pressupõe o conhecimento muito concreto do mundo sócio-político e 

económico português, dos seus vícios e usurpações quase endémicas, bem como do papel 

que nele desempenhavam as oligarquias financeiras33, pelo que o repúdio evidenciado não 

é meramente impressivo ou panfletário. 

 É pouco crível que o autor de Húmus tenha tido acesso à obra de Karl Marx, já que 

nunca se lhe refere, mas o modo como nos fala das propriedades corruptoras e 

degradadoras do dinheiro apresenta coincidências assinaláveis com as teses do autor de O 

Capital, que denunciou o dinheiro como «objecto por excelência», em virtude de tudo 

poder comprar, e como «ser omnipresente», em virtude de mediatizar a vida e a existência 

de todos os indivíduos, pois, como escreve na obra Manuscritos Económico-Filosóficos, «o 

que para mim existe através do dinheiro, aquilo que eu posso pagar, isto é, o que o dinheiro 

pode comprar, sou eu, o próprio possuidor do dinheiro. O poder do dinheiro é o meu 

próprio poder. As propriedades do dinheiro são as minhas – do possuidor – próprias 

propriedades e faculdades. Aquilo que eu sou e posso não é, pois, de modo algum 

determinado pela minha própria individualidade.»34  

                                                 
32 «Para que é que em pequenos nos mentem e nos dizem que há amigos e afeições?... Entra a gente na vida 
com ilusões, que só se perdem com pedaços de alma, quando muito melhor seria dizerem-nos que há 
unicamente o dinheiro.» Raul BRANDÃO, A Morte do Palhaço..., p. 14. 
33 Numa obra outonal, como é o terceiro volume das Memórias, continua a não ver razões para optimismos, 
pelo contrário: «Todos caminhamos com febre – a febre de quem não confia no dia de amanhã. O dia de 
amanhã talvez não exista; o que existe são as grandes oligarquias políticas, económicas e financeiras; os 
grandes negócios, as grandes casas bancárias, onde através das redes de arame doirado o papel corre e 
transborda.» E depois: «Eu mesmo ouço dentro de mim a voz que me mete medo e que fala cada vez mais 
alto...» Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo III..., p. 96 e 97. 
 Ele que já há alguns anos antes tinha constatado que: «O planalto que se estende até algumas milhas 
da costa, e que foi revolvido pelos vapores de arrasto, matando a criação [da sardinha] e reduzindo à pobreza 
os pescadores primitivos, é agora explorado pela indústria por todos os processos e feitios.» Raul 
BRANDÃO, Os Pescadores..., p. 95. 
34  Karl MARX, Manuscritos Económico-Filosóficos. Tradução de Artur Morão, Lisboa, Edições 70, 1989, p. 
232. Marx (p. 232-233), recorre mesmo a Shakespeare, que terá sublinhado duas propriedades altamente 
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 As relações entre os indivíduos são dominadas pelas relações entre o dinheiro, e 

são-no a um ponto tal que se infiltram em todos os domínios das suas vidas. Isto significa 

que numa sociedade em que tudo é mediado pelo dinheiro também a existência não é 

excepção: se não tenho dinheiro é a minha própria existência que está hipotecada, ou seja, 

uma vez que é o dinheiro que confere realidade ao eu e espessura ontológica ao ser, não há 

qualquer possibilidade de soberania do sujeito se este não pertencer à classe dos 

possidentes. Pior: os indivíduos não passam de seres quantificáveis que, à semelhança de 

mercadorias vulgares, se podem desperdiçar sem prejuízo algum para a sociedade. Ou, 

como Brandão escreve em Húmus, «sem crédito um homem não vale nada na praça. [...] 

Acima de tudo está o crédito. Está talvez acima de Deus, ainda que a minha consciência 

seja religiosa. Sem Deus ainda posso viver, sem crédito não dou um passo na vida.»35 

 Se é o dinheiro que domina, então tudo tem um preço: até os valores mais nobres 

são postos no mercado, submetendo todas as energias individuais aos desígnios desse novo 

deus que se tornou simbolicamente a representação da vida presente e da vida futura36. Se 

perspectivarmos esta questão a partir da já declarada crise espiritual, era claro para o autor 

de A Farsa que o Deus do catolicismo tinha sido encarcerado, senão mesmo morto, para 

em seu lugar aparecer, substituindo-o, uma nova divindade tanto ontológica como 

socialmente normativa – Mammon: «O céu é de todos e este mundo de quem mais apanha! 

Aqui em baixo só há uma felicidade, o dinheiro. O resto são poesias... Tu já viste algum 

canalha rico que não tivesse razão?»37. 

                                                                                                                                                    
perversas do dinheiro: «1) ele é a divindade visível, a transformação de todas as qualidades humanas e 
naturais no seu oposto, a universal confusão e inversão das coisas; estabelece a fraternidade entre o que é 
incompatível; 2) ele é a prostituta universal, a universal alcoviteira dos homens e dos povos. / O poder de 
perversão e de inversão de todas as qualidades humanas e naturais, a capacidade de entre outras coisas 
incompatíveis estabelecer a fraternidade [...] Ele é o poder alienado da humanidade.» 
 E Brandão: «Quem tem dinheiro pode tudo. As justiças estão sempre do lado de quem tem dinheiro, 
e contra os desgraçados. E ainda por cima fazem escárnio da gente.» Raul BRANDÃO, A Farsa..., p. 49. 
35 Raul BRANDÃO, Húmus. Reprodução Fac-similada da 1ª edição..., p. 195. 
36 «O país está nas mãos dos audaciosos e quanto menos escrúpulos melhor. [...] as terras distribuídas e o 
dinheiro, que é o único deus indestrutível deste tempo – a vida presente e a vida futura.» Raul BRANDÃO, 
“Prefácio e Notas” in: Hugh OWEN, O Cerco do Porto – Contado por uma Testemunha – O Coronel 
Howen. Porto, Renascença Portuguesa, 1915, p. 33. 
37 Raul BRANDÃO, A Farsa..., p. 103. Veja-se ainda nesta mesma obra (p. 48) o seguinte diálogo entre a 
Candidinha e o seu filho: «- Se ele é rico? Os ricos podem tudo, filho. Neste mundo tudo é mentira, só o 
dinheiro é que é verdade. / - E os ricos não repartem? / - Os ricos dão esmolas, mas é para rebaixar a gente. / - 
Os ricos são maus? / - Como as pedras. Ninguém neste mundo se importa com as desgraças dos outros, se 
não para se consolar. Cada um por si. E quem tem dinheiro tem tudo.» 
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 Então, como agora, os excluídos e os rejeitados alimentavam o povo dos danados, 

dos interditos de enriquecer (que é «tudo o que se exige a um homem de bem»38), dos 

privados do ter e, portanto, proibidos de ser. Neste primado generalizado do ter sobre o ser 

encontramos o chamado “síndroma de Hecatão”39, do qual padecem particularmente todos 

aqueles que praticam a economia como uma actividade separada das necessidades e 

preocupações das pessoas e, pior ainda, que crêem que a actividade económica se deve 

praticar apesar das pessoas ou até mesmo contra elas. Os comportamentos que seguem 

essa matriz são governados pelo cálculo da maximização dos efeitos e da minimização dos 

custos, ou seja, pelo cálculo próprio do homo economicus. A religião da economia, que 

atravessa a história sob disfarces variados, supõe sempre a primazia da mercadoria sobre o 

homem, o que leva a que os homens se tornem estranhos uns para os outros, já que cada 

um tenta transformar o outro num instrumento seu, o que, no limite, pode originar que cada 

um se transforme num instrumento de si próprio e se transforme, assim, num estranho para 

si próprio. 

 Em termos contemporâneos, e muito embora a ética e as convenções sociais exijam 

sempre que as pessoas simulem o interesse pelos outros, mesmo que a intenção seja a de 

melhor os manipular, podemos dizer que estamos perante uma sociedade em que passaram 

a reinar já não os políticos mas sim os gestores e os economistas onde noutros tempos 

imperaram os teólogos40. A civilização do mercado destrói a comunidade humana, uma vez 

que o império do mercado, ao confundir sociedade e mercado, se torna no império das 

mercadorias e não das pessoas. Com a agravante de terem a bênção daqueles que, antes de 

todos os outros, deveriam ter por missão opor-se-lhes e denunciá-los – os teólogos. 

 Raul Brandão compreendeu bem que o poder discricionário do dinheiro se estende 

a todas as esferas da vida dos indivíduos e que, portanto, não se limita a esmagar e excluir 

apenas os assalariados e os indigentes, mas determina, pela mesma regra da invisibilidade, 

a própria edição literária – e, consequentemente, a própria criação – de todos aqueles que 

não estiverem ao seu serviço ou a ele se submetam41. 

                                                 
38 Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo III..., p. 164. 
39 Cf. Michel ONFRAY, Op. cit..., p. 87-88. Hecatão, filósofo estóico do século II a. C., que ensinava que 
entre a salvação de um terceiro e a conservação do nosso próprio interesse, devemos optar sempre por esta 
solução, ou seja, preconizava a sobreposição, em qualquer situação, do interesse pessoal sobre o da 
humanidade. 
40 Cf. Michel ONFRAY, Op. cit..., p. 102. 
41 A este propósito, são muito claras estas palavras, repassadas como quase sempre pelo pessimismo, em 
carta endereçada a Pascoaes: «Não me admiro nada do que lhe sucede com o seu admirável livro. Isto está 
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 Podemos dizer que a simpatia e, frequentemente, a angústia (entendida como pura 

impossibilidade, ou como negação da possibilidade, de realização da vida) solidária que 

Brandão demonstra pelos que habitam nas margens de uma sociedade autista face à miséria 

reinante, onde impera a lei do mais forte, ou antes, do mais apto, como acontece no 

determinismo que governa a Natureza, e que permite uma explicação linear do futuro pelo 

passado, se transforma no motor da sua criação estética. Esta é uma sociedade em que há 

uma espécie de pré-programação ou de marca genética condicionante da (ir)realização 

existencial dos fracos, que acabarão por ser eliminados por simples incapacidade de 

adaptação. Na expressão canibal, do seu amigo Guerra Junqueiro, «o matadouro é a 

fórmula crua da sociedade em que vivemos. Uns nascem para reses, outros para verdugos. 

Uns jantam, outros são jantados.»42 Ou como escreve o próprio autor de Os Pobres, 

relativamente ao desprezo e ao escárnio de que o Gebo é vítima, «não há que ter piedade 

dos fracos. A própria natureza os repele do seu seio.»43 

 De facto, as cidades das suas obras, e a de Os Pobres em particular, codificam-se 

em função de dois campos semânticos antagónicos – o dos ricos e o dos pobres. Sem se 

deixar deslizar para o campo do maniqueísmo social primário, Raul Brandão compreende 

que as relações sociais entre eles funcionam segundo uma espécie de lógica de contrários 

inconciliáveis, seja no respeitante às regras banais do relacionamento social quotidiano (em 

que, por exemplo, as relações que Stela enceta com a rapariga da esfrega44 estão 

socialmente marcadas e revelam-lhe a opacidade de uma estrutura social sustentada pela 

oposição ricos/pobres, em que a «transferência simpática é obstruída pela opacidade do ter, 

ou seja, a qualidade (o ser) é negada pelo ter»45); seja no que concerne à questão da 

detenção e exploração da propriedade (onde constata que os homens cultivam uma espécie 

de ódio interclassista a ponto de não se poderem ver: «um abismo separa o trabalhador do 

proprietário, que goza em Lisboa e que lhe deixa de quando em quando uma folha para 

                                                                                                                                                    
hoje nas mãos de meia dúzia de cavalheiros, que dispõem das livrarias e dos jornais. Quem não estiver com 
eles é esmagado. E cada vez será pior...» Raul BRANDÃO e Teixeira de PASCOAES, Correspondência..., p. 
58. 
42 Guerra JUNQUEIRO, Op. cit., p. 37. 
43 Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 115. 
44 Veja-se este excerto, na voz  de Stela: «Pedi-lhe para ser minha amiga e ela respondeu-me que não podia 
ser minha amiga. – Porquê? – Porque a menina é rica e os pobres não podem ser amigos dos ricos. E ao 
mesmo tempo que a aborrecia percebi que ela é que tinha razão. Por ser calcada e desprezada é que tinha 
razão...» Raul BRANDÃO, O Pobre de Pedir..., p. 167. 
45 Vítor VIÇOSO, “Das feridas de narciso ao pânico no reino das ideologias”..., p. 49. 
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desbravar. Desbravada, tira-lha.»46); seja ainda no que respeita à formação pessoal e social 

e, portanto, à sensibilidade que mostram relativamente à sociedade e à natureza: «o pior era 

a casca de estupidez e de indiferença que nos separava.»47 Ou seja, o relacionamento entre 

estes dois mundos sociais processa-se segundo uma lógica social centrífuga, cujas 

dinâmicas excluem mais frequente e intencionalmente do que permitem a inclusão, a 

inserção ou a integração social, condenando assim os excluídos a habitarem ad eternum 

nas margens, tornando-lhes impossível qualquer tipo de salvação e instalando, assim, 

aquilo a que Michel Onfray chama o «círculo infernal da miséria», que coincide com um 

universo onde estão nitidamente delineados três círculos – o dos danados, o dos rejeitados 

e o dos explorados – cada um deles delimitando territórios com as suas próprias leis e 

lógicas e das quais, quando nelas caímos, raramente conseguimos escapar48. 

 A precariedade do seu estatuto depende directamente dos caprichos dos detentores 

de uma riqueza que é constitutiva e objectivamente uma ofensa à pobreza: «Por toda a 

parte há luxo e há riqueza / como indignas ofensas à pobreza / A espelhar um provocante 

egoísmo.»49 Neste mundo cindido e povoado por tensões permanentes e irresolúveis 

perdeu-se a dimensão ética: a prosperidade e os privilégios de uns alimentam-se 

directamente da exploração e da miséria dos outros, pois, como escreve em Os Pobres, 

«por cada homem que amontoa oiro, há cem criaturas morrendo no desespero e na 

aflição.»50 De certo modo, é esta bipolaridade social que conduz a estrutura enunciativa 

das suas narrativas, em que o dolorismo do pobre é a antítese do hedonismo do rico e na 

qual nos revela uma sociedade segmentada e fracturada, no sentido mais radical, isto é, o 

da constituição de dois mundos separados por uma espécie de muro social, bem real no seu 

simbolismo: uns estão do lado da posse e os outros do lado da escassez. Ou, como diz o 

nosso autor, «toda a civilização é um produto de dor. Para manter a vida artificial sem a 

qual não podemos passar, é preciso que muitos sofram.»51 

                                                 
46 Raul BRANDÃO, Os Pescadores..., p. 98. 
47 Raul BRANDÃO, O Pobre de Pedir..., p. 183. 
48 Cf. Michel ONFRAY, Op. cit., p. 57-76. E depois, explicitando melhor a lógica que preside a tal inferno, 
continua (p. 79): «E porque se instalou este inferno na terra? O que justifica a genealogia desta mania 
demoníaca, sempre mais inventiva, sempre mais fornecedora de perversões e a tolerância com que é aceite? 
Provavelmente para assegurar um domínio único sobre os escravos, para lhes tornar impossível qualquer tipo 
de salvação, para lhes fazer recear um estado pior do que o que têm se acaso não se submeterem, de corpo e 
alma, aos ditames do Leviatã, vendido às leis do mercado e por elas convencido.» 
49 Júlio MASSA, Sonho e Realidade. [s. l.], Edição do Autor, 1996, p. 35. 
50 Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 204.  
51 Raul BRANDÃO, As ilhas desconhecidas. Lisboa, Editorial Comunicação, 1988, p. 51. É nas suas 
deambulações pelo navio, da sua viagem à Madeira e aos Açores, que se confronta com o sofrimento 



 84

 Brandão revela-nos um tempo – que se prolonga obscenamente na nossa 

contemporaneidade – dominado por uma espécie de neodarwinismo social, assente numa 

filosofia, ou antes, numa ideologia da competência, em que triunfam apenas “os melhores e 

os mais brilhantes”, como se a exclusão não fosse mais do que a soma de inevitáveis 

infelicidades individuais, quando ela é sim o resultado de um processo social determinado. 

Neste cenário marcado por um individualismo exacerbado, que não reconhece o outro, que 

luta pelos seus interesses sem se preocupar com a sua (in)compatibilidade com os 

interesses dos outros, nomeadamente dos seres sem privilégios, e que muito menos entende 

que a forma como usa a sua liberdade impede a liberdade dos outros52, vence não quem 

representa princípios mas sim quem representa interesses; neste caos onde se perdeu a 

dimensão ética da vida em comunidade, até os mais sensíveis aprendem cedo a endurecer 

ou a curvar-se e a submeter-se às regras do status quo a fim de triunfarem aproveitando de 

forma calculista as oportunidades53. 

 O mundo é já, como um «carnaval negro»54, um lugar habitado por máscaras que 

denotam a hipocrisia social, onde a pureza de um ideal ou de um sonho depressa se 

esgotam e os ingénuos são irremediavelmente triturados. A luta social não conhece tréguas, 

ou se vence ou se é vencido55, e vencem aqueles que melhor souberem adequar a sua 

máscara às condições e possibilidades do triunfo social, pois nesta sociedade não é preciso 

termos escrúpulos mas apenas fingir que os temos56.  

 As preocupações sociais assumem, repetimos, um carácter quase obsessivo nas suas 

obras, tanto nas solares como nas nocturnas. O problema da pobreza nas suas inúmeras 

                                                                                                                                                    
escondido, quase clandestino, daqueles que constroem o seu conforto e o dos seus socialmente iguais. O 
navio surge-nos como uma espécie de metáfora do mundo socialmente cindido (p. 33): «Enquanto lá em 
cima todos nós vivemos no hotel Francfort de Santa Justa, os outros cá em baixo vivem no inferno.» Outro 
autor, quase seu contemporâneo, foi igualmente clarividente a este respeito: «O luxo dos ricos só subsiste 
através das privações dos pobres; e é precisamente a privação dos pobres que oferece constantemente nova 
matéria ao luxo devorador dos ricos, na medida em que o pobre, por carecer de alimentar a sua força vital, 
sacrifica essa mesma força vital ao rico.» Richard WAGNER, Op. cit., p. 22. 
52 Cf. Victoria CAMPS, Paradoxos do Individualismo. Tradução de Manuel Alberto, Lisboa, Relógio 
D’Água Editores, 1996, p. 72. 
53 «A vida é um combate, que só se vence pela bajulação, pela manha ou pela audácia – todos os meios são 
bons. Os escrúpulos não servem para nada, a convenção tolhe-nos os braços. Meia dúzia de regras afiadas 
bastam. Honestidade a precisa para que confiem em nós – piedade a bastante para que não nos assaltem os 
cofres. Fora disto logro.» Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 92. 
54 Vítor VIÇOSO, A Máscara e o Sonho..., p. 115. 
55 «A vida é dura, a vida não se fez para sonhar; para triunfar é necessário bater para os lados sem ver quem 
vem, agarrar-se a gente com sofreguidão, morder... ai dos vencidos! Pobres dos que hesitam um instante! 
Auxiliar alguém é perder tempo: prá frente! Prá frente! Fora o sonho!» Raul BRANDÃO, A Morte do 
Palhaço..., p. 14. 
56 Cf. Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 102-103. 
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variações e nas suas constantes metamorfoses, nos seus prolongamentos e nas suas 

contradições, constitui-se no tema nuclear das suas criações. A problemática social nunca 

deixa de ocupar uma espécie de lugar vulcânico em cuja lava as várias personagens a que 

deu vida se debatem procurando resistir, sejam elas vítimas de uma pobreza escondida ou 

sejam casos de miséria escancarada. Mais: Brandão compreendeu que a pobreza é gerada 

pela configuração da sociedade e que, portanto, sem mudanças sociais não é possível 

suprimi-la, como compreendeu que a privação material em que estas personagens vivem, 

ou antes, vegetam umas e hibernam outras, não pode deixar de os conduzir à não menos 

trágica miséria espiritual. A degradação das almas é correlativa da degradação dos corpos, 

o que significa que a degradação existencial dos pobres é total e, mais grave, é-o 

aparentemente sem redenção, como as palavras de um dos “ladrões” de Húmus bem 

expressam: «À porta dum [prego] estava um cavalo à carroça com a cabeça metida numa 

seira, a comer. O que eu invejei aquele cavalo!»57. 

 

 

 

3. Influências da utopia anarquista: o anarquismo como “maneira de sentir” 

 

 As raízes, pelo menos algumas delas, do “programa” de Raul Brandão-escritor 

podemos encontrá-las no artigo intitulado “O Anarchismo”, publicado em 1894 nos dois 

primeiros números da Revista D’Hoje, onde publicará igualmente excertos do “Diário” de 

K. Maurício que serão incluídos na História dum Palhaço, publicado dois anos depois. O 

artigo (escrito numa altura de grande crescimento e influência das correntes anarquistas, 

cuja explosão se dará nas décadas seguintes58) é muito claro sobre a sua posição 

relativamente ao fenómeno sócio-político que lhe dá título. E o facto de nele ter destacado 

(“cortado”, na sua expressão), com indesmentível intencionalidade, umas quantas linhas, e 

                                                 
57 Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 131. 
58 Cf. Carlos da FONSECA, Para uma análise do movimento libertário e da sua história. Tradução de Júlio 
Henriques, Lisboa, Antígona, 1988, p. 12-14. 
 Também João Freire escreve que nas duas primeiras décadas do século o movimento anarquista não 
parou de crescer, abrandando nos anos vinte, para se retrair e afectar consideravelmente na década seguinte. 
Assim, por décadas, o número médio de grupos existentes em cada ano foi de 23 para 1900-1909, 59 para 
1910-1919, 49 para 1920-1929 e 12 para 1930-1904. Cf. João FREIRE, Anarquistas e Operários. Ideologia, 
ofício e práticas sociais: o anarquismo e o operariado em Portugal, 1900-1940. Porto, Edições 
Afrontamento, 1992, p. 259-290. 
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foram estas e não outras, de Pini59 parece-nos um gesto de grande significado ético-político 

e também obviamente estético. Este gesto é ética e esteticamente muito expressivo, uma 

vez que Raul Brandão fez parte de uma geração de jovens escritores que, em finais do 

século XIX, estava animada por uma efervescente vontade de inovação revolucionária, 

cuja matriz apresentava inegáveis afinidades com as correntes anarquistas e os colocava no 

limiar destas correntes utópicas da concepção do mundo, tanto em termos de pensamento e 

de sentimento como de acção. A simpatia que manifesta para com estas sensibilidades 

funda-se não só na justeza e vontade de transformação que nelas reconhece, mas também 

em alguns dos métodos de resistência preconizados para a defesa dos legítimos interesses e 

aspirações dos mais fracos e oprimidos, até porque, como reconhecerá nas suas Memórias, 

«toda a acção que não tem um fim idealista ou não representa um sacrifício, não vale 

nada.»60 

 Esta é uma geração que, assumindo uma reacção experimental a muitos aspectos de 

movimentos estéticos anteriores, aposta declaradamente na arte livre contra um certo 

fechamento que caracterizou o Romantismo e o Naturalismo. Com efeito, o grupo dos 

Nefelibatas constituiu-se como um espaço de liberdade para o desenvolvimento das 

experiências estéticas originais de cada um dos seus membros, favorecendo assim 

igualmente um «ocasional experimentalismo de grupo»61, que nunca se impôs como 

corrente hegemónica e que, portanto, nunca limitou a íntima necessidade de expressão de 

cada um. Digamos que esteticamente fizeram seu o princípio anarquista fundamental de 

que um movimento só está realmente vivo enquanto nele todos gozarem da mais ampla 

liberdade e, portanto, as ideias e as sensibilidades não pararem de fervilhar. Até porque, 

como escreve o autor de O Doido e a Morte, a liberdade ser-nos-á sempre «tão necessária 

como o ar que respiramos»62. 

 A vontade de ruptura em relação aos códigos literários dominantes e aos códigos 

estéticos burgueses, expressa pelos chamados Nefelibatas, enraizou-se numa imagética 

                                                 
59 «Filho dum pobre pária, comecei a minha carreira, rodeado das delícias com que a burguesia nos acumula 
desde o berço. Vi morrer de miséria seis dos meus irmãos. Uma minha irmã usou-se no serviço duma família 
de burgueses éticos. / Meu velho pai, depois duma vida dolorosa e de ter dado à burguesia sessenta anos do 
seu suor e de ter enriquecido um bom número de patrões, morreu como um cão num hospício de caridade, 
longe de seus filhos. A minha família foi como a de todo o proletariado: em troca duma existência inteira de 
trabalho, teve a miséria, a dor e o embrutecimento.» Raul BRANDÃO, “O Anarchismo”, Revista D’Hoje. 1, 
Porto, 1894, p. 13-14. 
60 Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo III..., p. 47. 
61 Álvaro Manuel MACHADO, Raul Brandão entre o Romantismo e o Modernismo..., p. 56. 
62 Raul BRANDÃO, “Prefácio” in: Hugh OWEN, Op. cit., p. 35. 
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revolucionária de raiz anarquizante e revelou-se como emblema de uma modernidade 

prenhe de Ideal – “os petroleiros do Ideal” – determinada a confrontar-se com uma 

sociedade envelhecida, paralisada e esvaziada de valores estéticos para a qual a arte se 

tornara inútil ou insignificante. Ser revolucionário era, antes de qualquer outra coisa, uma 

questão de consciência individual, quase uma maneira de estar e viver, isto é, uma 

autêntica forma de vida. No limite, uma espécie de profissão ou mesmo de missão contra 

tudo o que negava os princípios de uma vida decente para toda a humanidade. 

 A verdade é que, como nota Vítor Viçoso, pelo menos desde então, a obra de 

Brandão é acompanhada por uma concepção da dor como acicate do progresso humano, 

iniciando um percurso cuja «irreversível projecção ética»63 para o universo social dos 

oprimidos se dará, ou melhor, se afirmará poucos anos depois (1899-1900) com a criação 

de uma das suas obras maiores – Os Pobres – tornando-se, doravante, na sua marca 

estética mais identificadora. O pressuposto ético que aqui encontramos é o de que o ser 

humano é projecto, em que faz e configura a sua existência. Mas, atendendo à ordem social 

instalada, este projecto depende menos do indivíduo que da colectividade a que pertence. É 

esta que decide e determina as linhas fundamentais do projecto, cuja lógica é menos 

individual que colectiva, pelo que a pergunta que se impõe não é “o que devo fazer?”, mas 

“o que devemos fazer?”. 

 Perante a constatação de que o homem, embora nasça livre, vive agrilhoado por 

toda a parte, Brandão não pôde deixar de comungar da ideia fundamental (ou primeiro e 

rousseauniano princípio) da maioria das correntes do movimento anarquista, de que o 

homem é bom por natureza e que são as instituições (sociais, económicas, políticas, 

religiosas) que o corrompem e das quais, consequentemente, urge libertá-lo. A vida, 

enquanto condição essencial de todos os valores, deve ser prezada acima de todos eles e 

tida como rigorosamente inviolável. Por isso mesmo, não se pode destruir, lesar, distorcer 

ou ser exposta gratuita e insensivelmente ao sofrimento. 

 A atracção pelo que no anarquismo, como noutros fenómenos sociais, fazia vibrar a 

sua fraternidade está expressa de forma precisa no artigo já citado, e quase panegírico, da 

Revista D’Hoje. Nele reconhece os anarquistas como estudiosos das questões que 

interessam e dizem respeito aos pobres e oprimidos, mas, acima de tudo, expressa a sua 

admiração pelo facto de o fazerem não como meros escribas de entretenimento mas antes 

                                                 
63 Vítor VIÇOSO, “Os pobres: um dolorismo redentor” in: Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 9. 
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como homens de sentimento e paixão, como homens que vibram com a causa de uma 

justiça roubada a quase todos e, acima de tudo, pelo seu grande amor à humanidade. 

Supomos que o que lhe interessa verdadeiramente é esta hipótese de mundo virtualmente 

justo que reconhece no seu discurso e na exemplaridade da sua vida (e, como é conhecido, 

talvez ninguém tenha levado tão longe e tão consequentemente esta relação entre 

princípios axiológicos e vida prática como os anarquistas): «A lei, o salariato, o capital, as 

prisões, tudo o que de complexo e de absurdo os legistas e a sociedade burguesa têm tecido 

em torno do homem, a ponto de nos faltar o ar, tudo isso eles, sem o rigor da sua lógica, 

com a razão e a força da verdade, têm destruído ou abalado. E lê-los é sentir um sopro de 

vida depois duma prisão.»64 

 É por isso que, do seu ponto de vista, os pobres aderem de forma tão natural, quase 

espontânea, às suas ideias, uma vez que são as suas palavras que ao romperam a opacidade 

da realidade lhes revelam a degradante e absurda situação das suas vidas e delas lhes 

permitem a necessária tomada de consciência. São ainda essas palavras que alimentam o 

projecto ou o sonho de uma vida digna: «a sua filosofia encontrou eco no coração dos 

pobres, porque era sentida e correspondia certo a uma necessidade que a ralé, muito 

embora, não sabia exprimir.»65 Portanto, é como se a sua linguagem fosse o 

correspondente de uma espécie de intuição dos pobres, marginais e humilhados que 

expressava não só as causas da sua condição mas também vias para a sua superação. Ou 

seja, tudo o que se dizia até então não exprimia o que eles poderiam sentir, e isso fazia com 

que eles não pudessem sentir o que realmente sentiam: a expressão é condição para o 

sentir, porque é a expressão que abre para fora do eu mas também para o seu fundo. 

 As palavras dos anarquistas, ao semearem a utopia, semeavam igualmente a revolta 

entre os deserdados da vida. São as suas palavras – e nada está mais próximo do coração 

do que a palavra – que expressam e traduzem as suas vidas reais e dão forma ao seu sentir: 

não se perdem, antes transformam e revolucionam os espíritos e os corações que as 

acolhem e nos quais, depois da surpresa, se entranham e vivificam. São as palavras dos 

anarquistas que lhes permitem ver o mundo de uma maneira diferente – na medida em que 

o “anarquista” é o observador que vê aquilo que está a olhar e não o que é costume que se 

veja – e lhes revelam evidências que a estrutura social tão bem sabe camuflar, 

apresentando esta realidade como emanação de uma ordem natural quando ela é produto da 
                                                 
64 Raul BRANDÃO, “O Anarchismo”..., p. 16. 
65 Raul BRANDÃO, “O Anarchismo”..., p. 11. 
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mais artificial das desordens: «E a palavra dita ao ouvido, nos antros, nos sítios que a 

miséria habita, por toda a parte onde se sofre, deixa olhares espantadiços, almas alarmadas, 

crâneos rubros, e ideias de crime e de revolta...»66. Para derrubar a hubris tirânica do poder 

estabelecido, estes homens podem não ter outra arma que não seja a «hubris que despoleta 

a rebelião»67. Não é possível continuar a aceitar esta vida enraizada no hábito sem 

estremecimentos, pois, e como continua a escrever no fim da vida, o maior dos crimes «é 

aceitá-la como no-la impõem», «é ser abjecto», porque, como pergunta retoricamente: «O 

que há de pior é ser abjecto ou praticar um crime? É engordar, aceitando a vida 

monstruosa, ou praticar um crime?...»68. 

 O autor de Os Operários denota grande receptividade ao potencial de revolta 

contido nas camadas sociais proscritas, daí que esta hipótese de rebelião natural não deixe 

de cativar a sua simpatia, revelada na manifesta identificação com essas criaturas 

revoltadas, que a sociedade procura manter no silêncio e na invisibilidade, mediante essa 

espécie de acusação permanente que mantém sobre as suas vidas. Mas, esta simpatia é 

mais que uma atitude, mesmo se ética, uma vez que ela aponta para algo de ontológico, 

para uma possibilidade e uma exigência de relação que fundamente e que supere, mediante 

a transformação dos sujeitos, esta dualidade social em que ocorre. Portanto, urge dar 

realidade ao princípio de que cada ser vivo é um fim em si mesmo e nada confere o direito 

a um qualquer ser de fazer de outro seu semelhante um mero instrumento dos seus fins e 

interesses. 

 Mas esta adesão ao anarquismo exacerbava igualmente a natureza literária de Raul 

Brandão: o embate com o sofrimento do Outro e a necessidade de lhe dar «consagração 

dolorista como fatalidade positiva»69 constituiu-se em virtualidade de recriação estética do 

mundo do vício e da miséria. O criador, porque é aquele que tem o poder de o fazer, é 

chamado a dar corpo a pedaços de uma realidade, que não só é necessário como é urgente 

dar a ver. É isso que faz, com evidente indignação, na obra Os Operários (obra que se 

constituiu como uma espécie de inquérito jornalístico sobre o mundo do operariado no 

início dos Anos Vinte) de que o excerto que se segue é exemplo: «Sucedem-se os casebres 

podres no declive. [...] É sempre a mesma miséria, os mesmos tipos lívidos. Os mesmos 

                                                 
66 Raul BRANDÃO, “O Anarchismo”..., p. 17. 
67 Giovanni BALDELLI, Anarquismo Social. Tradução de Ana Luísa Faria, Lisboa, Editora Sementeira, 
1992, p. 139. 
68 Raul BRANDÃO, O Pobre de Pedir..., p. 176. 
69 José Carlos Seabra PEREIRA, “Introdução” in: Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo I..., p. 11. 
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tipos de desgraça, as mesmas pobres mulheres com os filhos embrulhados no xaile – e 

cólera, cólera que explode quando lhes falamos. / Há uma casa onde não cabe uma cama, 

onde o desgraçado paga 70.000 réis por mês; [...] Há-as onde chove. Conheço estrebarias 

muito melhores.»70 

 É nesta forma estético-literária que Brandão nos diz, ou pelo menos insinua, que a 

economia tem de estar subordinada à ética e não tornar-se num instrumento de exclusão 

social ao serviço dos poderosos. Ou seja, a coerção exercida deste modo, seja pela 

sociedade ou pelos indivíduos, contraria tanto as necessidades como os fins do indivíduo e 

é, por isso mesmo, um mal. Um mal tanto mais cínico, se pensarmos que as pessoas 

acossadas pela escassez perdem a própria capacidade de revolta e insubmissão, que é 

justamente o que os poderes – todos os poderes – almejam. Daí que o mal nos seja 

apresentado na forma de dor e, sobretudo, de sofrimento, como experiência de ordem 

biológica, psicológica e social. 

 Foram os jornalistas e críticos anarquistas que o persuadiram de que a revolta que 

empreendiam contra a sociedade burguesa e a simpatia que denotavam para com a 

condição dos pobres o deveriam levar a sintonizar-se e a apoiar activamente esta sua causa. 

No seu caso, pelo uso da palavra. Foram estes seus contemporâneos que nas investidas 

exploratórias pelos bairros miseráveis e pelas vilas operárias, de que o pátio do Salema é 

exemplo, e onde os acompanhou durante alguns dias, lhe desvendaram faces da miséria 

alfacinha, onde se vivia em condições absolutamente insalubres e lhe deram a conhecer 

esse mundo duma realidade impossível, e foram eles que, por essa via, activaram a sua 

sensibilidade ao conectá-la com os problemas da miséria e da dureza da vida71. Foi 

também um desses companheiros anarquistas que um dia lhe disse estas palavras que, 

como nos revela nas Memórias, nunca mais esqueceu: «Se quer ser um escritor, fale dos 

pobres.»72 Como escreverá depois, é preciso visitar a aglomeração de casebres que é o 

                                                 
70 Raul BRANDÃO, Os Operários..., p. 312. 
71 «Ora a vida é dura e a fome é negra. Míseros há que depois de uma existência onde deixam nervos e 
lágrimas, têm por fim da vida a velhice, a fome e o hospital.» Raul BRANDÃO, “O Anarchismo”..., p. 12. 
72 Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo III..., p. 177. Também o excerto que se segue, e cuja primeira versão 
surgiu precisamente na Revista D’Hoje, é significativo de vários pontos de vista, a começar pelo título dado 
ao “jornal”: «Nessa noite o Anarquista lia uma proclamação para abrir o seu jornal A Miséria. Com o 
manuscrito na mão, o olhar incendiado, perguntou: / - Pita, que lhe parece?... [...] / - Não está mau de todo... 
Muito palavreado... Fale na terra e fale na miséria... Sabe que em Setúbal, nos arrozais, para ganhar apenas o 
pão negro, mulheres trabalham na água como bestas, até se cortarem pelas virilhas? Sabe que há pequenas de 
oito anos que se chegam à sua beira com ar de vício e têm esta frase trágica: - Eu faço tudo!... - ?». Raul 
BRANDÃO, A Morte do Palhaço..., p. 23-24. 
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bairro dos trapeiros para se ver a mais abjecta miséria de Lisboa: «este bando [trapeiros], 

ao cair da tarde, correndo porque os que vão primeiro é que apanham o melhor, parece um 

bando de ratos saindo do esgoto. Têm uma cor escura – de ferrugem ou de poeira – ou 

acizentado-escuro.»73 

  É ainda neste registo de incontida admiração pelos anarquistas que nos relata o 

projecto “Uma comuna no Alentejo”, dinamizado pelo tolstoiano Gonçalves Correia, e no 

qual compreendemos que, afinal, não foram apenas os pobres que o obrigaram a pensar. 

Muito embora denote preconceitos sobre uma dada estética do quotidiano, ainda hoje 

demasiado frequentes, é com uma franca e entusiasmada admiração que enaltece a 

exemplaridade e a coerência entre atitudes gerais e específicas que é o modo de vida deste 

homem, que tudo empenha na realização de um sonho e que, como constata, para tal dá 

«tudo o que ganha, e, apesar da guedelha, das considerações ingénuas, faz-me pensar.»74 

 

 Esses textos que foi publicando nos jornais revelam-no uma espécie de 

inventariador ou escrutinador dos factos sócio-económicos (a miséria, a fome – a Alcina 

«anda sempre aguada»75 –, a luta pela sobrevivência), morais (a justiça, a liberdade), 

metafísicos (o sentido da existência) e religiosos (particularmente as orientações da Igreja e 

a conduta dos padres), que propiciaram o germinar da utopia anarquista entre diversos 

estratos sociais e também no povo. Raul Brandão terá então compreendido que o 

comportamento humano para assumir uma orientação marcadamente ética tem de se 

interessar com a protecção dos fracos e dos pobres. Deste ponto de vista, tornou-se um 

exemplo maior do criador desalinhado, que enaltece o valor original de cada indivíduo, 

único e singular, o que nos ajuda a compreender os motivos profundos porque se 

interessou vivamente tanto pela vertente política como pela vertente moral do anarquismo, 

que assimilou tanto mais naturalmente quanto a sua matriz correspondia ou coincidia com 

certas tendências audaciosamente heterodoxas do seu modo de ser e estar. E também da 

sua cosmovisão. 

 O anarquismo tê-lo-á seduzido também pelo facto de se constituir como 

representação de fé num ideal que preenche e dá sentido à vida, e que não abandonará – 

embora reconheça que este princípio tem um valor essencialmente simbólico ou 

                                                 
73 Raul BRANDÃO, Os Operários..., p. 312. 
74 Raul BRANDÃO, Os Operários..., p. 320. 
75 Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo III..., p. 45. 
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instrumental –, já que em 1914 continuará a pensar que «um ideal só é óptimo enquanto 

nos enche de todo a vida, enquanto embebidos em sonho e aflição nos esquecemos da 

realidade», pois, no limite, «a existência só se suporta pelo que nela criamos de ilusão, de 

amargura – de mentira.»76 De resto, esta chama que ele sente viva nos partidários do 

anarquismo, e a que a palavra dá configuração utópica, é análoga à que existia nele próprio 

e que funcionará como força impulsionadora dos seus projectos ético-político e estético: 

«O Anarquista tinha gestos de profeta, e na sua eloquência havia rasgos de visionário: 

como um vendaval que arrombava portas, assim ela entrava pelo sonho dentro, 

engrandecida. Evocava as multidões, a miséria humana, a dor humana.»77 Sonho que, 

como veremos, confere à vida a transcendência que a realidade lhe recusa e mantém a sua 

própria personalidade em permanente estado de tensão e de solidária expansão humanista. 

 Mas para Brandão o anarquismo, mais que uma maneira de pensar, é «uma maneira 

de sentir»78 – fundando-se esta sua adesão ao movimento na miséria brutal, em que a fome 

e a prostituição são preocupações maiores –, uma vez que o entende como uma espécie de 

«sensibilidade ao contacto com a miséria negra», uma «impressão intensa produzida pelo 

homem gasto» que tem de viver dum trabalho duro para comer, de gastar toda a sua 

energia para comprar pão e, no fim, espera-o, tragicamente, «o nada – a cova.»79 

 No fundo, toda a sua obra está impregnada dessa maneira de sentir, seja na sua vital 

reivindicação da soberania do eu libertado de todas as alienações mutiladoras, seja na sua 

apologia dos construtores de utopias, de que Gabiru é o expoente máximo (e o seu alter-

ego visionário e filósofo, ao ponto de ser capaz «de desejar a morte para ver o que há lá 

dentro»80), seja na sua ardente convicção do direito a conceber a vida como uma 

experiência única e original; todas elas projecções, ao nível do comportamento, duma 

vivência utópica da existência, que podemos inscrever naquilo a que Giovanni Baldelli 

chamou «capital ético da humanidade»81 e para o qual contribui tudo aquilo que, nas 

relações humanas, não seja lesivo para outrem mas, pelo contrário, contribua para seu 

benefício e engrandecimento. 

                                                 
76 Raul BRANDÃO, Vida e Morte de Gomes Freire. Lisboa, Publicações Alfa, S.A., 1990, p. 71. 
77 Raul BRANDÃO, A Morte do Palhaço..., p. 21-22. 
78 Raul BRANDÃO, “O Anarchismo”, Revista D’Hoje. 2, Porto, 1895, p. 81. 
79 Raul BRANDÃO, “O Anarchismo”..., p. 13. 
80 Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 69. 
81 Giovanni BALDELLI, Op. cit..., p. 13. 
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 A sua admiração pelas condutas dos anarquistas está expressa sem ambiguidades 

em Os Operários, onde Brandão, embora dê voz aos princípios e objectivos da acção de 

socialistas e comunistas, privilegia claramente a voz e a acção dos militantes anarquistas, 

na sua maioria operários, e cuja exemplaridade não se cansa de exaltar. Só a título de 

exemplo, ouçamo-lo: «Estes homens [os Arsenalistas] têm hoje a sua casa arrumada e 

excelente, com uma sala onde a Universidade Popular e a Universidade Livre fazem as 

suas conferências, a sua excelente biblioteca, o seu bufete, para [sublinhe-se] os arrancar à 

taberna.»82 

 Este investimento que os anarquistas fazem na educação, e que consideram um 

factor básico para o desenvolvimento integral do indivíduo e da sociedade, é muito grato a 

Raul Brandão, pois também ele compreendeu que a pobreza deve ser vista como uma 

forma de exclusão dos sistemas básicos da sociedade, e que a exclusão do sistema 

educativo significa a hipoteca do futuro dos indivíduos excluídos83. Também ele 

compreende que o pilar mais sólido da consciência de classe é a formação cívica e cultural, 

cuja solidez depende, por um lado, do investimento público e, por outro, do esforço 

individual que cada um tem responsabilidade de fazer na sua própria educação. Disso 

depende a autonomia dos cidadãos assim como a consequente emancipação no seu sentido 

moderno, isto é, enquanto «denominador comum de todas as exigências, que pugnavam 

pela eliminação das desigualdades jurídicas, sociais, políticas ou económicas.»84 Educar os 

homens significa, no essencial, expandir as possibilidades de todas as liberdades 

substantivas, pois o saber é gerador de igualdade. É preciso um mínimo de saber para se 

ser autónomo, mesmo, ou sobretudo, perante aqueles que são mais sabedores e/ou 

poderosos. 

 Nesta importância primordial conferida ao factor educação, enquanto meio de 

provocar a revolução, não há qualquer radicalidade de fachada, mas sim um princípio de 

quem quer ir além da superfície das coisas para compreender a sua verdade e, se possível, 

                                                 
82 Raul BRANDÃO, Os Operários..., p. 293. 
83 «O país alheado não se mexe. Falta-nos a opinião consciente e activa que pesa e decide. Faltou à 
monarquia – falta à república. A culpa é também dos políticos que se esqueceram de que a grande política 
consiste principalmente em educar.» Raul BRANDÃO, “Prefácio e Notas” in: Hugh OWEN, Op. cit., p. 33. 
Precisamos de um plano educativo, mas assente num modelo que respeite e promova os valores de dignidade 
devidos a todo o ser humano, ensinamento colhido na sua própria experiência: «Há quem tenha saudades do 
colégio: eu sonho às vezes com ele e acordo sempre passado de terror...» Raul BRANDÃO, Memórias – 
Tomo II..., p. 179. 
84 Miguel Baptista PEREIRA, Modernidade e Tempo: Para uma Leitura do Discurso Moderno. Coimbra, 
Livraria Minerva, 1990, p. 95. 
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fazê-lo numa voz própria. Ora a educação, tal como está, contraria tais princípios, já que 

tende antes a modelar e a amassar os indivíduos «para que todos falem no universo da 

mesma forma»85 ou, pior, não falem de todo86. De resto, nesta questão reside uma das 

principais diferenças entre anarquistas e comunistas, já que a aposta destes privilegiava 

claramente os factores sociais, ou na voz do comunista Carlos Rates: «Eles supõem que a 

revolução há-de vir quando a humanidade estiver educada; nós supomos que bastará uma 

minoria educada e audaz que compreenda a marcha da história, determinada por factores 

materiais.»87 Obviamente que Brandão, embora reconheça o papel insubstituível das elites 

– a cuja falta atribui inclusive a principal causa da nossa decadência88 –, a sentir simpatia 

ou proximidade por alguns, seria pelos primeiros. 

 No artigo da Revista D’Hoje insere o anarquismo no quadro desolador de uma 

sociedade decadente dominada por um capitalismo selvagem89, oscilando o seu discurso 

entre um certo fascínio pelo niilismo libertário e uma rejeição de algumas das suas 

práticas. Considerava Raul Brandão que a degradação social, ao agravar as condições de 

vida dos desfavorecidos, os tornara particularmente receptivos aos apelos anarquistas. E 

embora distanciando-se, não sem uma certa ironia amarga (como voz que está no outro 

campo social), de alguns ideais mas sobretudo da prática libertária, reconhece no gesto 

niilista um heroísmo sacrificial de novo tipo que contrapõe ao farisaísmo burguês. O 

anarquismo substituiria o cristianismo como a grande quimera dos desgraçados, seria na 

sociedade de então o análogo do martirológio cristão, pelo que a «a violência e a 

abnegação anarquistas podiam então simbolizar, numa sociedade em decomposição, um 

veio de regeneração.»90 

 Mas o que fascinava verdadeiramente o intelectual burguês, numa época de crise 

social e de dominação plutocrata, era a dimensão heróica do gesto anarquista. O 

                                                 
85 Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 111. 
86 Como diz a D. Leocádia, revelando a hipocrisia e a perversidade da moral burguesa, tirou a sua sobrinha 
do asilo por ser do seu sangue e ser esse o seu dever, como cumpre o seu dever ao «educá-la para pobre e 
reduzi-la a um ser passivo e inerte». Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 137. 
87 Raul BRANDÃO, Os Operários..., p. 298. 
88 Cf. Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo III..., p. 206. 
89 «O anarquista é o homem que tem sofrido: no seu crâneo, ao contacto da sua sensibilidade com a miséria, 
árvore esfolhada e trágica, que noite a noite cresce a meter pavor, se formou uma teoria de felicidade, que ele 
se põe a aquecer com os seus nervos e a sua fé. A lama das cidades, o vício e o crime, tudo o que aflige e 
inerva, desde as pequenas “borboletas” até à prostituição e ao espectáculo curioso de pelintrices, de 
sofreguidão de Dinheiro, que as sociedades decadentes lhes vem dando, tudo isso ele conhece como 
ninguém.» Raul BRANDÃO, “O Anarchismo”..., p. 11. 
90 Vítor VIÇOSO, “Os Pobres: um dolorismo redentor”..., p. 13. 
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anarquismo, ao projectar a destruição desta sociedade injusta e caduca, através de uma 

violência regeneradora, «abria as portas ao advento de um homem novo liberto de todas as 

peias»91 e, com ele, de uma sociedade diferente. É neste sentido que interpretamos a 

palavra do Anarquista de Jesus Cristo em Lisboa, que actua contra a censura e o poder, 

denunciando uma ordem social injusta e castradora dos mais elementares direitos devidos 

ao ser humano e, portanto, de qualquer hipótese de realização. Enquanto a palavra de Jesus 

Cristo nos anuncia a salvação e espalha a esperança num futuro redentor, o Anarquista, 

recuperando a dimensão subversiva da palavra evangélica, convoca-nos para a revolta 

imediata e para a destruição regeneradora. Insurgindo-se contra a transformação do 

cristianismo em catolicismo, elege como programa de acção o combate àqueles que 

querem transformar os outros em trapos: «Ao contrário, lutar, resistir é que é preciso! Lutar 

contra os que nos calcam!»92 O anarquista converte-se, assim, na voz simbólica da revolta 

– transformando-se em profeta que, como Cristo, fala em nome do Outro93 –, pois mais do 

que a adesão simpática ao sofrimento das vítimas revela igualmente a insuficiência da 

simples adesão. Exige igualmente a acção, pois revela a consciência de que a sensibilidade 

e o pensamento que ignoram o sofrimento só o prolongam: «Só consentes que os pobres se 

submetam aos ricos», mas «a minha sensibilidade protesta sempre contra a injustiça» 

porque a dor não me mete medo, «o que me mete medo é a injustiça e a abjecção.»94 

 Por outro lado, o anarquista põe igualmente em questão o papel da religião 

enquanto super-estrutura ideológica da sociedade, bem como o grau de controlo e 

compreensão da vida e das relações entre os homens. Também para o autor de O Avejão, 

nesta luta diária pela vida, a terra tem que ser reivindicada como um direito de quem a 

trabalha e não como uma dádiva divina ou uma cedência benemérita ou caritativa, como é 

o caso da reivindicação dos camponeses sem terra: «dá-nos a terra com que trabalhamos, 

                                                 
91 Vítor VIÇOSO, A Máscara e o Sonho..., p. 125. 
 Também José Carlos Seabra Pereira considera que podemos encontrar «uma linha de coerência ética 
e espiritual com inspiração cristã, que lhe permite conjugar a reacção moralista [...] com a simpatia pelo 
projecto libertário e com a adesão à esperança de radical rasura da exploração capitalista, mediante a 
denúncia e a subversão da plutocracia, e da política por ela instrumentalizada, e da vida social por ambas 
tornada alienante.» José Carlos Seabra PEREIRA, “Introdução” in: Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo 
III..., p. 18. 
92 Raul BRANDÃO e Teixeira de PASCOAES, Jesus Cristo em Lisboa. Paris-Lisboa, Livrarias Ailland e 
Bertrand, [s.d.], p. 47. De resto, já em Os Pobres tinha escrito que «se te não deixam ser o que deves ser – 
resiste. Mais vale morrer do que não lutar. Morrendo, triunfarás porque cumpriste o teu destino.» Raul 
BRANDÃO, Os Pobres..., p. 111. 
93 Cf. Maria João REYNAUD, Sentido Literal. Porto, Campo das Letras, 2004, p. 79. 
94 Raul BRANDÃO e Teixeira de PASCOAES, Jesus Cristo em Lisboa..., p. 48-50. 
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para comermos o pão que criamos!», pois a vida não pode ser esta rotina em que 

mergulhamos todos os dias ao acordar por hábito; a vida «há-de ser um acto magnífico. O 

maior dos crimes é aceitá-la como no-la impõem»95, e é por isso que, como escreve, «a 

pior revolução está ainda por fazer – é a dos desgraçados.»96 

 A crítica à situação presente tem, como condição de possibilidade, uma vinculação 

ao futuro: o primado do futuro torna-se o modo temporal das reivindicações destes 

semeadores da utopia, mesmo que alguns pressintam a sua futura insatisfação. A revolta – 

e também a revolução – exige-se por amor à vida e não por amor à morte, e é neste 

princípio incandescente que a arte e a revolução se irmanam. O ser humano aparece como 

um ser que é capaz de desejar o impossível, porque existe uma diferença radical entre 

aquilo que os homens são e aquilo que podem e devem chegar a ser. A ordem, ou melhor, 

esta ordem do universo não é compatível com a dignidade devida a todo o ser humano – na 

medida em que um homem é sempre mais do que aquilo que possui, faz ou cria –, como 

radical e certeiramente diz o Senhor Milhões97. É preciso não lhe dar tréguas, e para essa 

tarefa ninguém mais capaz que os anarquistas: no quadro dramático da morte do Gregório, 

quem se não o Anarquista lhe podia anunciar e garantir uma sociedade futura onde «nunca 

mais haverá requerimentos»98? 

 A violência que o anarquismo desencadeia, como sujeito ou vítima, articula-se com 

uma dinâmica regeneracionista que faz da destruição99 o fundamento da criação de uma 

ordem renovada, pelo que, como nota Vítor Viçoso, «o acto anarquista seria, numa 

estrutura ambivalente, um crime e um acto sagrado, um acto anti-social e um acto de 

regeneração social»100.  

                                                 
95 Raul BRANDÃO, O Pobre de Pedir..., p. 113 e 176 respectivamente. Já noutra obra tinha escrito que 
«quando ao pobre lhe arrancaram a ilusão religiosa e pôde ver as iniquidades, de ordem natural ou social que 
o separavam da vida, a revolução começou.» Raul BRANDÃO, El-Rei Junot..., p. 24. 
96 Raul BRANDÃO, El-Rei Junot..., p. 24. 
97 «Estou farto! Estou farto de me vestir todos os dias, de cumprimentar todos os dias, de dizer todos os dias 
que sim! Estou farto de sorrir e de fazer as mesmas coisas inúteis, que não condizem com a minha situação 
respeitável no universo.» Raul BRANDÃO, “O Doido e a Morte” in: Teatro*..., p. 141. 
98 Raul BRANDÃO, A Morte do Palhaço..., p. 50. Esta perspectiva de uma sociedade sem requerimentos (o 
requerimento é uma das mais subtis formas de exercer o poder) aproxima-se da tese que ele imputa ao 
anarquista Hilário Marques: «esforçamo-nos por aproximar os homens do verdadeiro ideal de humanidade. 
[...] Nós só admitimos uma autoridade – a autoridade moral, e também não queremos exercer nenhuma outra 
espécie de autoridade sobre qualquer indivíduo.» Raul BRANDÃO, Os Operários..., p. 287. 
99 «Tenho de suprimir a ninharia da vida. Estas duas coisas não podem mais coabitar – esta estupidez e este 
sonho dorido e imenso, o grotesco de todos os dias, quando do outro lado galopa e passa uma coisa sôfrega e 
imensa. Tu não te podes chamar Baltazar Moscoso, e ao mesmo tempo existir o céu estrelado.» Raul 
BRANDÃO, “O Doido e a Morte” in: Teatro*..., p. 142. 
100 Vítor VIÇOSO, A Máscara e o Sonho..., p. 126. 
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 A vertente sócio-política do anarquismo contribuiu para despertar e fortalecer em 

Raul Brandão uma cultura de revolta contra as injustiças sociais, opondo-se aos valores 

pragmáticos e utilitaristas duma sociedade dessacralizada e medíocre, e comprazendo-se, 

por isso mesmo, a imaginar quadros apocalípticos de devastadoras insurreições populares 

ou, no limite, da própria supressão do globo101. Na sua vertente ética (que separamos 

daquela apenas por uma questão operativa) encontrou a coragem para reconhecer como 

válido um projecto de vida, feito de plenitude e autenticidade. 

 Mas, e em consonância com o anteriormente insinuado, é provavelmente na sua 

escrita dramática que as vozes anarquistas se expressam mais sincera, impetuosa e 

convincentemente. Embora o ponto de partida seja a realidade crua contra a qual as suas 

criaturas chocam todos os dias, as possibilidades que a escrita abre são a prova de que há 

outra realidade possível, que aparece na arte de forma trans-histórica, porquanto sendo-

lhes imanente transcende as situações específicas criadas. A escrita, necessariamente 

marcada pela situação e pela posição do autor no mundo, conectado com os seus 

problemas mas também com os seus projectos e anseios, é entendida como meio de acesso 

e de produção do próprio mundo. Isso significa que no plano estético, e ainda que à sua 

maneira, Raul Brandão investe a arte de uma função revolucionária, não só necessária mas 

mesmo insubstituível. 

 Por exemplo, em O Gebo e a Sombra e particularmente em O Doido e a Morte – 

que, com Luís Francisco Rebelo, consideramos uma obra-prima da nossa literatura e o 

momento mais alto do seu teatro –, a revolta é o resultado de um processo de 

transformação moral das personagens que, ao tomarem consciência do absurdo e da 

injustiça da vida, se revoltam contra as suas estruturas institucionais e informais (mas, 

claro, apenas depois de se libertarem da sujeição às normas e convenções sociais e aos 

mesquinhos hábitos de que o quotidiano é tecido102). 

                                                 
101 «E à medida que os segundos olhos se me foram abrindo, mais funda se me radicou a vontade de destruir 
tudo isto.» Raul BRANDÃO, “O Doido e a Morte” in: Teatro*..., p. 133. Ideia que já vem de outro texto 
mais antigo: «- Desaforado... Cite factos, encha-me esse papel de factos e bote então se quiser a filosofia de 
fora. O palavreado não é mau, mas é porque os pobres conhecem melhor a miséria e o crime que um 
desgraçado me falava uma noite em fazer saltar tudo...» Raul BRANDÃO, A Morte do Palhaço..., p. 24. 
102 De facto em O Gebo e a Sombra, o Gebo, cujo primeiro princípio de vida sempre foi viver em 
conformidade com o dever, só na cadeia se libertou desse instrumento de sujeição e compreendeu que «tinha 
boca e nunca tinha gritado»: «O que eu aprendi na cadeia! Foi como se me abrissem os olhos. Na choça sabe-
se tudo. Lá é que destapam os lúzios à gente.» Como se, finalmente, concordasse com o seu filho João: «Nem 
toda a gente se deixa calcar... [...] Uns são trapos, outros revoltam-se... Vêem o mundo duma maneira 
diferente.» Raul BRANDÃO, “O Gebo e a Sombra” in: Teatro*..., p. 116, 115 e 85 respectivamente. 
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 Entre todas as personagens brandonianas o Senhor Milhões de O Doido e a Morte 

é, indiscutivelmente, aquela que melhor encarna em toda a sua pureza a revolta do seu 

criador contra o absurdo e a injustiça, sendo, por isso mesmo, aquela que melhor exprime o 

seu deslumbramento com as causas anarquistas. Vejamos mais uma das suas falas dirigidas 

ao Governador Civil: «Antes de mais nada é preciso que me compreenda bem. Eu sou eu, 

sou um amigo da humanidade. A um gesto meu desaparece a desgraça da face da terra, 

acabam os crimes, as misérias e as paixões. Fazendo saltar o globo, suprimo para sempre 

os gritos e todas as injustiças. Suprimo a morte.»103 Neste texto, ao discurso alienado do 

Governador Civil, modelo do político entediado, burocrata e reaccionário, prisioneiro nas 

teias que sustentam o universo burguês dos lugares-comuns e das fórmulas vazias, das 

acções comezinhas do dia a dia, Brandão, mostrando um certo fascínio pelo niilismo 

libertário, contrapõe a consciência trágica da existência, expressa no discurso apocalíptico 

do Senhor Milhões104, para quem a vida só merece ser vivida se o for num registo de 

dignidade – face ao absurdo é preferível suprimi-la105. Ora tendo ele visto com os seus 

segundos olhos – os da alma – o mundo para lá da superfície das coisas, isto é, tal como ele 

é na realidade e não como todos o vêem, decidira suprimi-lo, suprimindo assim a miséria, a 

injustiça, o crime – a dor toda. É como se a legitimidade desse gesto se fundasse na 

sabedoria popular, segundo a qual “para grandes males, grandes remédios” (será, de resto, 

à luz deste mesmo princípio que o nosso autor mostra compreender, e aceitar de forma 

solidária, o gesto suicida). Há situações das quais só é possível sair de forma radical; há 

situações em que a morte é encarada como a única saída para o tormento existencial dos 

sujeitos. 

 

 Do anteriormente dito podemos inferir que os escritos e as posições de Raul 

Brandão sobre o anarquismo se caracterizam por uma certa ambiguidade, na medida em 

que o escritor alterna posições de romantismo revolucionário com atitudes de realismo de 

classe, como alterna a seriedade da explanação ensaística e dos quadros dramáticos com 

                                                 
103 Raul BRANDÃO, “O Doido e a Morte” in: Teatro*..., p. 134. 
104 «Não posso viver com isto, frenético e doirado, e regular a existência como o maquinismo dum relógio; 
não posso às mesmas horas – eu nisso sou como um pêndulo – fazer certa coisa imunda num buraco de 
secção elítica, quando o mundo está cheio de gritos e o meu pensamento se eleva às mais altas elocubrações 
filosóficas.» Raul BRANDÃO, “O Doido e a Morte” in: Teatro*..., p. 142. 
105 «No mundo caótico onde se grita e se sonha, há inscrições de assentamento! Tu compreendes, isto? tu 
explicas isto?... Vi então o infinito lá em cima e vi-me a mim cá em baixo. Mais um passo e senti que 
acabava a vida a fazer paciências.» Raul BRANDÃO, “O Doido e a Morte” in: Teatro*..., p. 141. 



 99

algum humor negro encarnado especialmente pelo Pita (e também pelo Senhor Milhões), 

que, mesmo contextualizando e justificando o anarquismo, nos surge mais como um poeta-

filósofo dos labirintos da noite, de cuja voz irrompe a revolta em estado puro, como «um 

impulso nocturno que vem das profundezas da alma.»106 

 Enquanto “maneira de sentir” a sua adesão ao anarquismo ter-se-á configurado 

exactamente como sensibilidade pura, em que a simpatia com a ideia da abolição da 

exploração do homem pelo homem reivindica o estabelecimento de um meio social 

fundado sobre um máximo de liberdade para os indivíduos e, simultaneamente, um 

máximo de equidade, condições essenciais para potenciar situações efectivas para o 

desenvolvimento da humanidade do Homem e, no limite, implantar mesmo a felicidade na 

terra ou, pelo menos, espaços de felicidade. Não uma felicidade acéfala, outorgada e 

determinada pelo status quo (já que o mais provável é que tal felicidade se converta no seu 

contrário: sobram os exemplos em que o homem «não hesitou em despedaçar, em calcar, 

em mentir – em busca do que ele julgava a felicidade, e que era apenas o erro»107), mas sim 

uma felicidade conquistada e decidida por vontades autónomas num mundo em que as 

escolhas só podem ser plurais. Por isso, a liberdade deve incluir quer os processos que 

proporcionam a liberdade de acção e de decisão, quer as condições reais das pessoas, de 

acordo com todas as suas circunstâncias pessoais e sociais. 

 Como vimos, são muitos os textos em que Brandão inseriu cenas que documentam 

essa peculiar maneira de sentir que é o (seu) anarquismo: os gestos de destruição 

revolucionária, na já referida encenação dramática que o quadro da morte de Gregório 

configura, só podiam ser visionados pelo Anarquista. É ele que, de forma trágica, narra «a 

miséria, os que morrem despedaçados na engrenagem da vida, os exasperados, o Oiro que 

tudo calca e de tudo triunfa» e, de forma simultaneamente utópica e niilista, lhe dá a ver 

igualmente «a Multidão, no futuro, tolhida de fome e de ideal, despedaçando tudo, 

aniquilando tudo num enxurro raivoso.»108 

 Como escreve Vítor Viçoso, nos finais do século XIX o anarquista ter-se-á 

transformado num ser ambivalente, simultaneamente objecto de horror e de fascínio, 

surgindo aos olhos de alguns intelectuais como uma nova espécie de vítima expiatória da 

                                                 
106 Vítor VIÇOSO, A Máscara e o Sonho..., p. 129. 
107 Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 203. E antes: «Entras na vida e modelam-te; mestres, amigos, livros, 
amassam-te e modelam-te. Para quê? Para te fazerem feliz – dizem. Deixem-me ser desgraçado à minha 
vontade!...» Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 154. 
108 Raul BRANDÃO, A Morte do Palhaço..., p. 49-50. 
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sociedade, em que a violência anarquista, por um lado, e, por outro, a violência dos 

Estados sobre os anarquistas instituíam «uma relação sacrificial de novo tipo.»109 

 Porém, a verdade é que, apesar de toda esta adesão simpática, Brandão conserva 

sempre o distanciamento necessário para o exercício da crítica, condenando algumas das 

acções dos militantes anarquistas, particularmente os actos de carácter mais violento, ele 

que, como escreverá mais tarde, «morria de remorsos se tivesse concorrido para a morte de 

um homem», sublinhando, para que não restem dúvidas, «e isto não é uma frase»110. O que 

o atrai no anarquismo é sobretudo o sentimento anarquista e a dimensão onírica que lhe 

está subjacente e menos as teorias expostas pelos mentores e protagonistas dos projectos. É 

que, do seu ponto de vista, o problema social não se resolveria com o anarquismo enquanto 

teoria111, que, como todas as teorias, ou é falsa ou é incompleta, independentemente da 

perspectiva em que a considerarmos, como aliás não se resolveria com qualquer outra 

ideologia política e social (ainda que o anarquismo, no essencial, sempre tenha sido anti-

ideológico, no sentido em que sempre insistiu no primado da vida e da acção sobre a teoria 

e os sistemas puros em que, frequentemente, os fins legitimam os meios, todos os meios). 

 Com alguma ironia Raul Brandão sugere que a teoria seria suportável enquanto tal, 

mas quando se transformava em prática tornava-se uma transgressão criminosa: «as ideias, 

a teoria, ao caírem em cérebros rudes, frutificaram no crime»112. De igual modo, jamais 

concordaria com a desmesura (aos seus olhos de proprietário, condição que quer 

naturalmente conservar113) da asserção proudhoniana, de que a propriedade é um roubo 

devendo portanto ser abolida, como não poderia concordar com a autogestão operária e 

como, em O Pobre de Pedir, revelará um quase horror pela espontaneidade revolucionária 

das massas. Embora crítico do papel do estado burguês, cuja ordem estrutural quer mudar, 

particularmente da sua desordem e da sua contribuição para o empobrecimento e para o 

embrutecimento dos homens, não se lhe terá colocado, sequer como hipótese, a sua 

                                                 
109 Vítor VIÇOSO, A Máscara e o Sonho..., p. 124. 
110 Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo III..., p. 36. 
111 É significativo que em Os Operários (p. 283) atribua a Ladislau Batalha, parece-nos que com intencional 
cumplicidade, as seguintes palavras: «Qual será o futuro das sociedades humanas? Estou convencido que 
nenhuma das teorias actuais se converterá em realidade. O problema é tão complexo e são tantos os factores a 
aparecer que é impossível responder a semelhante pergunta. Todas as previsões seriam erradas.» 
112 Raul BRANDÃO, “O Anarquismo”..., p. 17. 
113 Embora na citação que se segue expresse o desejo de suavizar as desigualdades sociais, esse desejo 
cumprir-se-ia ainda num registo caritativo e não emancipatório: «Eu sou do tempo em que ser rico não era 
uma afronta para os pobres. [...] As classes não estavam tão divididas. Hoje o rico desconhece o pobre. 
Nunca se deu menos dinheiro aos asilos e às Misericórdias do que depois que o dinheiro anda a rodos. O que 
se acentua na vida actual é o egoísmo e a febre de gozar.» Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo III..., p. 95. 
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dissolução, para em seu lugar nascer a ordem anarquista, uma ordem natural por oposição à 

ordem artificial imposta violentamente pelo estado burguês114. De resto, e embora 

reivindique, como vimos, uma aposta séria na educação, dificilmente poderia conceber a 

instauração de uma sociedade em que a harmonia fosse estabelecida pelo livre e mútuo 

consentimento e não pela subordinação a uma autoridade exterior, seja ela um partido ou 

uma organização de carácter estatal mais ou menos centralizada. Ou seja, se, por um lado, 

anseia por uma justiça terrena que se paute pela fraternidade em todos os planos da vida, 

por outro, parece recusar os processos sócio-políticos que a poderiam desencadear e 

instaurar. 

 Apesar da sua simpatia pelos anarquistas e pela causa anarquista, Raul Brandão, no 

artigo da Revista D’Hoje que temos vindo a seguir, não deixa de a considerar como uma 

grande ilusão, cujas necessidade e utilidade reconhece. É assim que, depois de enumerar 

situações de miséria atroz e de desumanidade aviltante, reconhece a positividade da utopia, 

já que sem o seu espaço os indivíduos e as sociedades perdem o alento criativo, ou seja, os 

indivíduos precisam de «uma grande ilusão que agasalhe estas almas, que as faça esperar 

uma quimera, que importa?»115. Parte, portanto, da convicção de que a utopia constitui 

uma dimensão da condição humana que, naturalmente, os homens devem querer 

concretizar não num futuro indeterminado mas hic et nunc. 

 Uma ilusão que vem substituir outra (a religiosa), derrubada sem grande resistência 

do clero aburguesado e sem fé (parece-nos que podemos encontrar, aqui, sementes do 

futuro manifesto O Padre), mas que, para além da vantagem de ser melhor compreendida, 

uma vez que exprime «o ódio aos que os tinham enganado durante séculos», contém igual, 

se não superior, poder salvífico, uma vez que lhes fala «na felicidade, no termo do 

sofrimento e da desigualdade e no pão de cada dia...»116. 

 Enfim, e para concluirmos, se a sua adesão à utopia anarquista não é incondicional, 

o que é confirmado pelo seu discurso oscilante com argumentos ora favoráveis ora 

contrários, também a sua recusa está longe de ser absoluta, pois, como escreve Vítor 

Viçoso, «o que nele sente parece estar com o anarquismo (a denúncia do miserabilismo e a 

necessidade da utopia) e o que nele pensa leva-o a recusá-lo.»117 Para esta oscilação muito 

                                                 
114 Cf. Daniel GUÉRIN, O Anarquismo: da doutrina à acção. Tradução de Manuel Pedroso, Rio de Janeiro, 
Editora Germinal, 1968, p. 50. 
115 Raul BRANDÃO, “O Anarchismo”..., p. 12. 
116 Raul BRANDÃO, “O Anarchismo”..., p. 13. 
117 Vítor VIÇOSO, A Máscara e o Sonho..., p. 128. 
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terão contribuído as contradições ou, mais propriamente, as dificuldades de conciliar a sua 

posição social, de burguês e proprietário de que não está disposto a abdicar, com o seu 

sentido da justiça em que se simbiotizam um cristianismo evangélico com uma genuína 

pulsão anarquista. Ambos o impeliram sempre para posições de uma inequívoca 

solidariedade para com os pobres, que, por sua vez, funcionou como motor das suas 

criações estéticas. Nelas, foi isso que sempre mais pesou. 

 

 

 

4. O que é o pobre para Raul Brandão 

 

 Segundo Óscar Lopes, Raul Brandão traz à literatura portuguesa um momento de 

íntima sensibilidade em que a corrente naturalista se transmuda por vários modos, quer 

mergulhando até ao fundo na tragédia dostoievskiana e fialhesca dos pobres e 

espezinhados; quer desenvolvendo a escrita num registo confessional da má consciência 

pequeno-burguesa, perante os gritos ameaçadores de uma tal tragédia118. 

 De facto, Brandão não crê na possibilidade de que a beleza surja da facilidade da 

vida nem que a verdade se totalize à superfície. Fundando uma e outra numa dimensão 

trágica, assume que a vida que lhe interessa, pelo menos enquanto objecto de criação, se 

situa para lá do conforto que lhe é proporcionado pela classe a que pertence. 

 Importa relembrar que, no seu percurso ficcional, a obra Os Pobres surge-nos como 

uma das primeiras e mais significativas expressões do contacto do nosso autor com uma 

realidade urbana, em que os contrastes sociais se revelam chocantes, a um ponto tal, que 

lha tornam de aceitação impossível e que, como assinalámos já, inicia uma irreversível 

projecção ética e estética para o universo social dos excluídos. E importa relembrar 

igualmente o desafio que os seus companheiros anarquistas lhe lançaram sobre a condição 

necessária para o exercício do ofício que não podia recusar: “Se quer ser um escritor, fale 

dos pobres”; pelo que não será excessivo considerarmos o drama da pobreza como o ponto 

de partida de toda esta escrita doridamente fragmentada. Uma escrita que surge como 

necessidade de revelar algo que deveria ser natural e evidente (mas que o não era, nem é): 

                                                 
118 Cf. Óscar LOPES, 5 Motivos de Meditação..., p. 177. 
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pensar na pobreza como algo intolerável, que se reprova absolutamente, e cuja eliminação 

é encarada como a única solução moralmente admissível. 

 Muito daquilo que se relaciona com a pobreza é, deveria sê-lo, suficientemente 

óbvio, para que não precisemos de critérios complicados, de medições habilidosas ou de 

análises profundas para reconhecer a pobreza bruta, e para compreender as suas causas e os 

seus antecedentes. A pobreza de que aqui se fala configura-se em situações de privação 

extrema – a privação que é verdadeira carência119, e que, por isso, desencadeia impulsos 

extremos –, resultante da falta de quaisquer recursos, e sem cuja supressão não há saída 

para a vida de todos os que nela moram. Nesta pobreza conjugava-se já a «privação de 

potencialidades básicas» com a «privação de rendimentos»120 (ou com rendimentos muito 

baixos), numa mistura que pode compreender e implicar a privação absoluta de 

potencialidades. 

 Na obra Os Pobres Brandão como que hiperboliza uma estesia dolorista e grotesca, 

fundada na experiência sofredora dos humilhados e ofendidos. As personagens que nela 

encontramos e que o acompanharão ao longo da sua obra, mais poéticas que romanescas, 

são signos de uma visão trágica da existência para quem nunca se farta de olhar, e ver, 

essas «grandes pedras veneráveis», como não se cansa «de falar com jornaleiros, cavadores 

e pedreiros, que não ganham para comer, porque as mulheres têm filhos às ninhadas como 

os ratos.»121 Não se trata aqui de personagens saídas da sua imaginação, mas antes de 

homens e mulheres que, a partir desta obra, povoarão a sua paisagem humana quotidiana e 

serão tema da sua criação estética: «É o Tordo, o Carvalhoa, o Bernardino, quase todos da 

mesma família, alguns velhos de poucas falas, e os filhos, que vão sucedendo aos pais no 

mesmo mester de cortar a laje e a afeiçoar a pico e cinzel, sempre cantando e trabalhando – 

ou pedra – ou – oupa – lá – para no fim da vida acabarem de fome.»122 

 

 Mas esta marca da sua primeira grande obra prolongar-se-á, de forma mais ou 

menos intensa, por todas as outras, até à derradeira – O Pobre de Pedir. Na verdade, nesta 

obra são igualmente e ainda os pobres que continuam a obrigá-lo a pensar: neste caso, mais 

                                                 
119 Por oposição à carência imaginária ou supérflua, que se configura como luxo, ou melhor, «já é ela mesma 
luxo, coisa supérflua». Richard WAGNER, Op. cit., p. 19. 
120 Amartya SEN, O Desenvolvimento como Liberdade. Tradução de Joaquim Coelho Rosa, Lisboa, Gradiva, 
2003, p. 36. 
121 Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo II..., p. 44. 
122 Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo II..., p. 45. 
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concretamente, os camponeses privados das terras a que dão suor e vida (e que são a razão 

do desencadear de uma espécie de revisionismo ético e psicológico, mais ou menos 

catártico, que o seu autor desenvolverá ao longo das suas páginas123). 

 Parece-nos que, para Brandão, pensar é primeiro que tudo um acto de decifração do 

que se sente (ou do que se julga sentir), particularmente da dor que trespassa os corpos e as 

almas e os deforma até à quase animalização. Relembremos que ele próprio considerava o 

seu caseiro tão destituído de sensibilidade, de capacidade para sentir, que o situava mais 

próximo do boi do que dele próprio. No entanto, isso não impede que seja da gente 

ignorada que conserva as maiores impressões da existência e à qual se sente ligado por 

vínculos éticos e afectivos fundamentais. Como escreve nas Memórias: «Foram os pobres 

que me obrigaram a pensar – foi a série de figuras toscas que encontrei na estrada, duma 

realidade tão grande que nunca consegui afastá-las da minha alma. [...] Não posso esquecê-

los: parece que todos eles esperam alguma coisa de mim.»124 

 Foi a existência dos pobres, ou antes, as injustiças multisseculares e os sofrimentos 

ignorados e não mitigados que sempre os sacrificaram, que levaram Raul Brandão a pensar 

se a vida do homem tem sentido125 ou se, pelo contrário, é o acaso ou a pré-destinação 

quem preside à sua governação. Este sentimento de responsabilidade pela situação do outro 

está na origem de um certo mal-estar ideológico que se manifesta numa contestação dos 

valores burgueses dominantes, e que acontece «tanto no quadro de uma postura 

aristocratizante esteticista como no de uma adesão simpática aos problemas das classes 

desfavorecidas»126. Daí o lamento pela «resignação estúpida» com que o pobre se deixa 

aniquilar: «Ele é o pão – e todos lho tiramos da boca.»127 Também por isso se nos revela, 

frequentemente, um ser estilhaçado entre o niilismo de um presente sem coordenadas e a 

utopia de um futuro com presente para todos, tornando-se-lhe difícil ordenar ou 

hierarquizar a sua tábua axiológica. 

                                                 
123 Cf. Guilherme de CASTILHO, Vida e Obra de Raul Brandão. Lisboa, Bertrand Editora, 1979, p. 299. Ele 
que já em Os Pobres, tinha escrito que «todo o homem que nasce deve ter um quinhão de terra – seu sustento 
e sua cova. O pão de cada dia deve grangeá-lo com o suor do seu rosto.» Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 
200. 
124 Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo III..., p. 36. 
125 Interrogações que o acompanham desde as primeiras obras: «Todas as manhãs se acorda com um pedaço 
maior de secura e esta pergunta: Para quê? Para que vivo? Para que nasce o sol, a água corre e as árvores 
continuam a ter flores a cada primavera que chega?» Raul BRANDÃO, A Morte do Palhaço..., p. 17. 
126 Vítor VIÇOSO, “Os pobres: um dolorismo redentor”..., p. 9. 
127 Raul BRANDÃO, El-Rei Junot..., p. 107. 
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 A sua obra só se compreende em função da sua ideia ou do seu arquétipo do pobre. 

Personagem central da sua obra, é nele que se manifesta e condensa, na forma de dor, a 

desgraça no mundo e no homem, nas suas manifestações plurais. O pobre é-nos 

apresentado – e é-o rigorosamente –, como alguém que se debate todos os dias com a 

privação e a falta de recursos, como aquele que vive na mais completa dependência e que, 

por isso, está destituído de todas as formas de poder; pior ainda, é alguém tão destituído de 

poder que nem sequer tem poder para reivindicar os seus direitos mais elementares. 

Consequentemente, o autor de Húmus não podia deixar de nos mostrar a pobreza (da qual 

denota uma perspectiva mais curativa que preventiva), antes de mais, na sua dimensão 

sócio-económica, que não dissocia da sua dimensão ético-política, e que, na sua obra, teve 

repercussões estéticas significativas. 

 A experiência da falta, da perda, do desconserto ou da injustificação revela-lhe o 

sofrimento não só como possibilidade de reflexão e criação, mas também, e por estas vias, 

como possibilidade e necessidade de ligação ao Outro: «Dizem-me: a que recanto 

espantoso vai a natureza buscar esta ígnea bondade? A que esconderijo, a que veio oculto? 

De que força é que se constrói, de que química é que se forma a bondade profunda, 

inabalável, inextinguível, que sustenta e ampara os pobres?...»128 No que, como vimos já, 

está muito próximo de um certo espírito político e ideológico do seu tempo: anarquismo, 

cristianismo social, etc. Em coerência com tal espírito, os pobres são olhados como 

símbolos da fraternidade, na qual fundamentam a sua relação comunitária e que se 

caracteriza pela partilha do que (não) têm, ao passo que os ricos se transformam na 

imagem do egoísmo, que administram segundo uma incessante vontade de acumular129. 

 Foi na justeza desta linha sinuosa que Raul Brandão, por vezes quase em desespero 

da humanidade, pintou muitos e profundamente impressivos quadros da miséria e das 

dores impossíveis dos pobres, que são socialmente encarados mais como objectos do que 

como pessoas, razão pela qual, se este modelo social persistir, os pobres «hão-de ser 

sempre pobres.»130 A obra Os Pobres é, particularmente, dominada por uma espécie de 

actor colectivo, que concilia no seu corpo os pólos antitéticos do fascínio e da abjecção 

grotesca, isto é, a experiência de uma negatividade radical que se corporiza na figura do 

pobre não o impede, antes é sua condição, de se transformar, através de uma alquimia 

                                                 
128 Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 184. 
129 Cf. Vítor VIÇOSO, “Os pobres: um dolorismo redentor”..., p. 17. 
130 Raul BRANDÃO, O Pobre de Pedir..., p. 108. 
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prodigiosa, num ser aureolado pelo «fascínio do sagrado». O pobre move-se entre «a 

simbologia concentracionária do Hospital e a simbologia encantatória e redentorista da 

Árvore, cumprindo-se entre o trágico e o grotesco»131. Frequentemente a figura do pobre, 

ou melhor, a sua condição mostra-se inapreensível, como se a sua complexidade e a sua 

profundidade se situassem num para lá das possibilidades da expressão, ou pelo menos das 

possibilidades da escrita: «Sei como a Joana se encortiça dum lado e se faz sensibilidade 

do outro. Posso dizer quase dia a dia como as mãos se lhe deformam, como os olhos se lhe 

aguam, explicar como a mulher da esfrega se parece com o pano da esfrega. Não sei 

explicar o resto.»132 

 Neste sentido, o pobre, tradicional emblema do horror sagrado, torna-se aqui «o 

mediador entre as trevas e a luz, a matéria e o espírito, o caos e o cosmos, os homens e 

Deus.»133 De certo modo, o pobre é aquele que há-de redimir aqueles que o não são e que 

directa ou indirectamente são responsáveis pela sua pobreza: é ele que nos há-de redimir a 

nós, porque a nossa falta e a nossa responsabilidade perante a sua condição são 

intransferíveis e indeclináveis. 

 

 

 

5. A escrita como reacção à degradação axiológica 

 

 Muito embora a escrita de Raul Brandão contenha inúmeros veios de pensamento 

de matriz filosófica, tanto pela sua precursora inspiração existencialista como pela via do 

absurdo ou até pela forma aforística, não o podemos considerar, em boa verdade, um 

filósofo134. Também nos parece que nunca terá tido semelhantes pretensões, pois a sua 

                                                 
131 José Carlos Seabra PEREIRA, “Introdução” in: Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo I..., p. 12. 
 Nos Hospitais não só se concentra como se isola a dor: são castelos construídos pela «misericórdia 
humana», para que «os ricos não assistam ao sofrimento dos pobres. E fê-los de pedra, de granito bem sólido, 
para que se não ouçam os gritos cá fora.» Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 56. 
132 Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 124. 
133 Vítor VIÇOSO, “Os pobres: um dolorismo redentor”..., p. 15. 
134 Sobre este aspecto não podemos concordar com alguns que interpretam os seus escritos de forma 
diferente. É o caso de Manuel Ferreira Patrício, que o considera um grande filósofo existencial. (Cf. Manuel 
Ferreira PATRÍCIO, “A Ideia de Deus em Raul Brandão” in: AAVV, Ao Encontro de Raul Brandão (Actas 
do Colóquio). Porto, Universidade Católica Portuguesa – Lello Editores, 2000, p. 108). Já as palavras de 
Urbano Tavares Rodrigues nos parecem inteiramente justas, na medida em que defende que, mais do que 
criar categorias filosóficas, Brandão tê-las-á antecipado: «o “espanto”, verdadeira tónica dos textos mais 
fundos e mais belos de Raul Brandão, antecipa a “náusea” de Sartre, brusca tomada de consciência do existir, 
do estar na vida sem razão, cercado de incógnitas e de uma fundamental angústia.» Urbano Tavares 
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linguagem nunca primou, antes pelo contrário, pelo rigor conceptual (ela será mesmo 

atravessada por uma espécie de errância ou deriva conceptual) e, como sabemos, a este 

nível, a linguagem filosófica tem de privilegiar o carácter analítico, que concorre para uma 

forte dimensão conceptual, onde esta significação assume um valor necessariamente 

dominante. Ele foi sim, pelo menos desde os tempos posteriores ao manifesto Os 

Nefelibatas, um esteta relativamente insular, que se interessa cada vez menos pelas 

especulações e polémicas teóricas – em contraposição com a fase anterior em que, como 

confessa ao seu amigo Alberto Bramão a propósito de Impressões e Paisagens, «foi das 

nossas discussões sobre Arte que estes contos nasceram...»135 – e que concebe a arte 

literária como um processo que, partindo da realidade apreendida de forma imediata, nos 

projecta para um patamar da sensibilidade que nos dá a sentir a utopia – os 

autodenominados “petroleiros do ideal”, lembramos –, ou seja, para um patamar da 

virtualidade, que um dia, assim o esperam, se tornará actual, ainda que ele próprio, em 

carta ao seu amigo Pascoaes, tenda a subestimar o valor das suas criações: «De todas as 

minhas tentativas só resultam esboços. A minha vida dá-me a impressão de ser um 

corredor donde não tardo a sair, e onde deixo alguns riscos a carvão na parede. Mais 

nada.»136 

 Uma das constantes dimensões da sua obra literária, de intensa e sofrida 

humanidade, é esta já evidenciada comiseração pelos ofendidos e humilhados, que não é 

dissociável dos actos de solidariedade exemplar que constata entre eles e que os leva, por 

exemplo em casa do Gebo, a deixar de comer «fingindo-se fartos, para que outro tivesse 

mais pão» e onde, se algum deles adoecia, «os outros nem dormir podiam»137 ou, ainda, 

como o Gato-Pingado que, embora não tenha «onde cair morto», não pode deixar de chorar 

a morte de um garoto que não lhe era nada, ainda que nesse gesto admirável chore «o pão 

que tiraria à própria boca para dar a outro.»138 

 Consciente de que a arte livre não poderia exercer-se no vácuo e que, portanto, 

forma e conteúdo são sempre indissociáveis, o “plano” da História dum Palhaço contém já 
                                                                                                                                                    
RODRIGUES, “Raul Brandão Existencialista ‘avant-la-lettre’ o Espanto, o Sonho, a Consciência e a Morte” 
in: AAVV, Ao Encontro de Raul Brandão..., p. 570. 
135 Raul BRANDÃO, Impressões e Paisagens. Lisboa, Vega, [s.d.], p. 7. 
136 Raul BRANDÃO e Teixeira de PASCOAES, Correspondência..., p. 55. 
137 Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 119. 
138 Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 183. Ou veja-se o fascínio com que constata que o pescador de 
Sesimbra «é de instinto comunista»: «Se um adoece, os outros ganham-lhe o pão: recebe o seu quinhão 
inteiro. Se morre, sustentam-lhe a viúva e os filhos, entregando-lhe o ganho que ele tinha em vida. [...] O 
produto das artes é dividido em quinhões iguais pela companha.» Raul BRANDÃO, Os Pescadores..., p. 93. 
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uma vincada vertente social na medida em que é uma escrita que nos revela as suas 

preocupações com a sociedade e o seu desencontro com o modo como o quotidiano é 

governado. Neste sentido, Brandão nunca foi um amante ou coleccionador de hipérboles, 

mas sim um escritor que revelou uma concepção da escrita como tradução de um 

desajustamento essencial entre o que os homens eram (e antes de todos os outros, ele 

próprio) ou, e mais rigoroso, do que homens deviam ser às realidades circundantes. A sua 

função era vencer ou, pelo menos, abrir fissuras na opacidade constituinte dessas 

realidades sociais, culturais, políticas e económicas, pelo que, olhado sob este prisma, 

Brandão não foi um escritor pessimista. Pelo contrário, a sua escrita manifesta-se 

justamente como uma afirmação de crença na vida, nos outros e em nós próprios – ou não 

tivesse ele «fé no homem»139 –, mesmo que, nela, raramente possamos descortinar 

hipóteses de futuro. 

 Textos como “O Anarchismo” e O Padre, sob a forma de manifestos, mostram que 

logo na juventude o escritor começou por estabelecer a devida vinculação entre a ética e a 

estética, mostrando que a intervenção ética acontece, por excelência, na forma estética. De 

facto, estes textos são exemplos de uma escrita de intervenção que é a resultante de uma 

indeclinável exigência ética, cujo ímpeto não pode esteticamente ser suspenso. Não será 

excessivo reiterar que Brandão está como que habitado por uma espécie de febre de 

comunhão permanente com as causas dos homens, principalmente com as dos socialmente 

excluídos. Também a comunhão com a natureza e a simpatia por seres e bichos que dela 

são parte integrante será um seu estado de espírito perseverante, que nos revela um homem 

apaixonado pela natureza e pela vida, que venera com espanto renovado e infinito140. 

 O Homem está sempre no coração da obra brandoniana, tanto nomeado 

directamente como evocado por imagens que nos surgem no seio da paisagem solitária, ou 

então, é a própria paisagem que evoca, e convoca, os homens. Deste ponto de vista, Raul 

Brandão não só soube ser contemporâneo do mundo como compreendeu aquilo que 

merecia sê-lo. 

 Numa época em que as estruturas do realismo-naturalismo são postas em causa e 

em que um mundo novo se anuncia, o autor de Os Pescadores procura compreender a 

                                                 
139 Raul BRANDÃO, El-Rei Junot..., p. 23. 
140 «E não adquiro o hábito. Todas as manhãs é como se pela vez primeira me achasse diante da monstruosa 
natura – verde, oiro, azul, com os seus rios, florestas, o mar a bramir e árvores que são seres [...]». Raul 
BRANDÃO, Os Pobres..., p. 74. 
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realidade ontológica do homem, o seu comportamento, a sua condição e o seu destino: no 

centro das suas indagações estão os homens, particularmente os que são privados de o ser 

plenamente, aqueles que nem vontade e orgulho podem ter141. Isto é evidente mesmo numa 

obra como El-Rei Junot, em que o factor humano sobreleva o histórico pretensamente 

factual. A história que aí nos oferta – em certa medida, pensamos que o devemos ler antes 

como mais um livro de memórias da história, de impressões registadas em cartas e «papéis 

íntimos»142, tendo sempre bem presente a complexidade inerente à relação entre memória e 

linguagem – é mais uma história empenhada em ver, e em procurar descortinar a 

importância daquilo que se vê ou procura ver, em desvendar o sofrimento, os segredos e os 

anseios de homens vulgares e anónimos, do que uma história dos sucessos e 

acontecimentos históricos ditos objectivos. O passado humano que a sua memória – a 

espinha dorsal de muitas das suas obras, e mesmo que essa memória particular seja 

frequentemente indirecta, passa por lugares, imagens, vivências e testemunhos, que se 

revelam sempre insuficientes e inacabados, mas que nem por isso são literariamente menos 

convincentes – nos oferta é um imenso reservatório de dor, que a sua época, como a nossa, 

tende a ignorar e que constitui uma das partes maiores perdidas da humanidade. De certo 

modo, Brandão, consciente de que na história a coincidência entre o pensar e o ser não é 

possível, devendo, por isso, dar-se primazia ao ser, deixa-nos menos uma história da 

liberdade do que da sua negação: a história é, neste sentido, mais o lugar do sofrimento que 

o lugar da salvação (o que não a impede de se constituir igualmente como busca de 

sentido, nem que seja pela via do sonho). Também por isso nunca é uma história dos 

vencedores, pois Brandão compreendeu que a memória dos vencedores tende a olhar a 

história como uma teodiceia e não como uma memória ética. 

 Encarando sempre os acontecimentos predominantemente na sua motivação 

humana imediata, o seu propósito, marcado por uma projecção ética sempre renovada e 

explorando a via especificamente literária, transfigurada pela memória pessoal, é nomear e 

dar testemunho daquilo que normalmente passa ao lado das grandes reconstituições 

históricas ou dos frescos romanescos, ou seja, contribuir para a reconstituição da atmosfera 

duma época. E, apesar de considerar muitas das páginas que escreveu como uma espécie 

                                                 
141 «Um pobre não tem vontade, um pobre não tem orgulho. Nem pode tê-lo; veio ao mundo para cumprir o 
seu dever. Veio ao mundo para ser obediente. Pobres educam-se como pobres e ricos educam-se como 
ricos.» Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 151. 
142 «Não há como as cartas, os papéis íntimos, para nos dar a psicologia duma época...» Raul BRANDÃO, 
El-Rei Junot..., p. 208. 



 110

de «lixo da história», não é por isso que elas nos ensinam e elucidam pior, já que, como 

admite, «a história viva tanto se faz com a verdade como com a mentira – se não se faz 

mais com a mentira do que com a verdade.»143 

 

 Se é verdade que as criações de cada um têm muito a ver com o tipo de homem que 

se é, bem como com o tipo de existência que se leva, então podemos dizer que a arte de 

Brandão surge muitas vezes na fronteira da vida com a literatura. É por ter concebido a 

função do escritor em termos autenticamente modernos, isto é, em íntima conexão com 

uma atitude intelectual, que, a cada momento, reivindica o livre exercício da consciência 

«contra todas as formas de degradação dos valores humanos e contra todos os dogmas»144, 

e no qual devemos salientar o carácter dramatizante do seu modo de expressão 

singularíssimo. 

 A sua sensibilidade social conjugada com a sua intuição estética leva-o a seguir o 

caminho aberto da denúncia, da contestação e da revolta145, onde se destaca uma quase 

obsessão com o rigor ético que, na arte, não é dissociável do inalienável rigor estético. Se o 

acto de criar tem origem na dor, então a criação é um acto envolvente e duplamente 

sacrificial, uma vez que, segundo o autor de Eu Sou um Homem de Bem, «um actor ou um 

escritor tem obrigação, mesmo por probidade artística, de gastar todo o seu cérebro e todos 

os seus nervos a criar: de não pensar em mais nada, senão no livro a escrever ou no papel a 

representar»146. 

 Estamos perante um diagnóstico penetrante do individualismo que define a era 

hodierna, em que Raul Brandão, perscrutando o devir, se entrega à escrita como um acto de 

irradiação do novo, mas também como um acto de exigente resistência. Daí também o seu 

carácter oximórico: como se, perante um mundo às avessas, um mundo irracional e injusto, 

contraditório e destabuizado, onde os indivíduos regulam as consciências «como quem dá 

corda a um relógio»147, a descontinuidade da consciência (e do inconsciente) não pudesse 

                                                 
143 Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo I..., p. 38. 
144 Maria João REYNAUD, As Metamorfoses da Escrita..., p. 18. 
145 Atente-se na crítica demolidora ao funcionamento das instâncias judiciais, aquando da condenação e 
execução de Gomes Freire: «Nunca faltaram magistrados aos déspotas: oferecem-se sempre ao poder, estão 
às ordens de quem manda, recebem sempre as imposições de baixo ou de cima. Aqui, como muitas vezes 
sucede, os magistrados já sabiam de antemão o que tinham a fazer: o processo foi uma mera cerimónia, uma 
fórmula necessária...» Raul BRANDÃO, Vida e Morte de Gomes Freire..., p. 206. 
146 Raul BRANDÃO, “Cómicos” in: Teatro*..., p. 181. 
147 Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 59. E mais à frente (p. 90), revelando que a consciência não é submergível 
nem se pode arrumar numa qualquer gaveta das convenções sociais (que mostra exemplarmente no monólogo 
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criar outra coisa. No essencial, a sua escrita é um rigoroso libelo contra uma sociedade que 

sente em decomposição e que acolhe no seu seio, sem qualquer sobressalto moral ou 

sentido de censura ou de remorso (vindex), uma multidão de pobres que atravessam o 

tempo «com uma fome absoluta»148. 

 Por vezes, as palavras servem mais para mostrar, sinalizar, evidenciar, espantar ou 

simular o grito, do que para contar uma história; mas elas são também a garantia de que 

não chegará o dia em que o seu autor passará a encarar a viela miserável, a que o mundo se 

assemelha, como uma normalidade social, pois isso, a acontecer, significaria que a 

engrenagem sócio-económica e ideológica também tinha conseguido triturar a sua 

sensibilidade estética. 

 

 Toda esta problemática é abordada por Raul Brandão, não sob o signo de um 

qualquer dogmatismo doutrinário anquilosante, mas a partir da sua espontaneidade e da sua 

responsabilidade ética singular, face ao mundo sem centro que o rodeia, e sem receio das 

contradições, que aceita e vive com impressionante autenticidade. Talvez por isso encontre 

razões acrescidas para perscrutar a existência de, como escreve, «uma constante 

contradição entre mim e mim.»149 

 É com um sentido utópico de justiça fraterna mas também com um sentido 

pragmático de intervenção que Brandão age pela palavra escrita, porque, pergunta, «como 

é possível que esta gente que trabalha toda a vida acabe a vida a pedir?» Por isso, espera 

«pelo dia – mesmo na cova o espero – em que acabe a exploração do homem pelo 

homem», em que «a instrução seja realmente gratuita e obrigatória para todos», em que «a 

terra seja de quem a cultiva», uma vez que «é absurdo possuir terra como quem tem papéis 

para receber os juros», esperando igual e espantosamente «que a herança seja contida em 

justos limites»150. No fundo, todos estes anseios brandonianos expressam a ideia de que a 

                                                                                                                                                    
Eu sou um Homem de Bem), continua assim: «Estes dois que foram sempre pessoas consideradas, com 
assento na existência, e que usam a cabeça como quem usa um resplendor, o Elias de Melo e o Melias de 
Melo, sentem um baque que os amolga. Porquê? Eles têm tudo em dia, as contas, os livros, os escrúpulos. A 
praça considera-os, Deus considera-os.» 
 A este propósito, Maria João Reynaud considera que a vila de Húmus é «um theatrum mundi, onde 
se representa o drama da condição humana; cada personagem simboliza, na insignificância da sua existência 
quotidiana, a nossa natureza paradoxal, que é impiedosamente denunciada no interior de uma concepção 
estética que reflecte o radicalismo de uma mundividência crítica perante os valores que dominam a 
sociedade.» Maria João REYNAUD, As Metamorfoses da Escrita..., p. 223-224. 
148 Rui NUNES, Grito. Lisboa, Relógio D’Água Editores, 1997, p. 56. 
149 Raul BRANDÃO, O Pobre de Pedir..., p. 118. 
150 Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo III..., p. 46. 
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pobreza e a desigualdade, embora sejam conceitos distintos e insubordináveis151, estão 

intimamente relacionados um com o outro e têm subjacente a ideia de uma igualdade 

perseguida, que se configura como atenuação ou compensação do peso do passado de 

modo a tornar menos desiguais as condições do presente e, sobretudo, do futuro. A 

igualdade é, portanto, entendida não como um estado, mas como um projecto, como um 

princípio de organização que deve estruturar o devir da sociedade, e que o nosso autor 

delineia, aqui, com rigorosas preocupações sociais. 

 Mesmo que se considere que a sua actividade surge mais como um levantamento e 

uma enunciação de problemas existenciais, e menos como a tentativa de os resolver, a 

verdade é que Brandão mostra saber que a contemplação sem a correspondente acção 

(mesmo que ele, por vezes e contraditoriamente, se não reivindique de tal152) é estéril, já 

que só esta última é «o fim da vida»153. É por isso que a sua ânsia de justiça, antes de mais 

económica, corresponde mais a um desejo de verdade imediata e a uma prática de vida do 

que a uma concepção metafísica ou teleológica da existência, pois a sua razão e a sua 

sensibilidade dizem-lhe que «a pobreza e a humildade não se toleram para sempre.»154 Daí 

que a sua impaciência perante a pobreza e a desgraça contraste com a aquiescência e o 

silêncio cúmplice daqueles que pertencem ao seu campo social, mas, acima de tudo, com a 

resignação daqueles que são as suas vítimas e que as aceitam como situações 

deterministicamente inscritas nos destinos individuais, limitando-se a deixar escapar, como 

se para mais não tivessem forças, meras exclamações de anuência (ou de impotência?) – 

“paciência!” – perante essas adversidades, atitude a que Brandão reage com declarada 

impetuosidade cívica: «Paciência não! Eu sou um impaciente que não compreendo a 

paciência diante da desgraça, da escravidão ou da dor. Paciência nem diante do céu!...»155 

                                                 
151 Cf. Amartya SEN, Pobreza e Fomes – Um ensaio sobre direitos e privações. Tradução de Freitas e Silva, 
Lisboa, Terramar, 1999. 
152 «Detesto a acção. A acção mete-me medo.» Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo I..., p. 36. 
153 Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo III..., p. 47. 
154 Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 92. Sobre a necessidade premente e radical da acção, estas palavras das 
Memórias são ainda mais significativas: «Eu nunca pude pôr de acordo as minhas ideias com as minhas 
acções. Se pudesse, já há muito que estava na cadeia.» Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo III..., p. 47. 
 Segundo Túlio Ramires Ferro, tanto Raul Brandão, que ele considera intuicionista, como os seus 
contemporâneos racionalistas Jaime Cortesão, Raul Proença e António Sérgio, ao analisarem a situação 
social portuguesa dos anos 20, terão chegado todos a conclusões idênticas, pelo que todos proclamaram a 
urgência de uma transformação radical da sociedade e da administração pública de então. Cf. Túlio Ramires 
FERRO, Op. cit. p. 196. 
155 Raul BRANDÃO, As ilhas desconhecidas..., p. 76. 
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 Numa sociedade em que se perdeu a noção do dever, em que não se deixar tolher 

por considerações de natureza moral era, como continua a ser, dentro de certos limites, 

uma condição sine qua non para o sucesso, o Gebo é o exemplo do cidadão para quem o 

dever, mais do que apresentar-se como uma obrigação, passa a fazer parte da essência do 

indivíduo. Esta concepção, próxima do objectivismo axiológico, transforma o dever em 

atracção pura, em qualquer coisa de intrínseco a cada ser, na medida em que lhe confere 

um carácter ontológico. Para sermos justos é preciso, antes de mais, renunciar ao egoísmo 

e ao utilitarismo, condição para podermos almejar a liberdade – sempre situada e 

condicionada como é próprio da liberdade; só assim as existências se congregam num 

espírito de fraternidade universal, em que a virtude, o ser-se virtuoso, surge como 

qualidade superior. Podemos dizer que Raul Brandão nos encaminha para uma teleologia, 

que se alicerça numa moral em que a virtude seria o primeiro dos seus ideais e princípios 

normativos de orientação para a acção. 

 A sinceridade com que escreve e a vitalidade das suas vivências e experiências 

impelem-no a dedicar-se aos grandes temas da existência como um verdadeiro precursor de 

um modo novo de dizer, havendo mesmo, como vimos já, quem veja nele um precursor do 

existencialismo. Por vezes, o seu modo de dizer, de tão desconcertantemente simples, 

aparece-nos como uma espécie de acto inaugural, de criação primeira, de primeira palavra 

que desvela a hipocrisia em que assenta toda a moral burguesa e também o modo como 

esta se constitui em instrumento de sujeição. Estas palavras, nascidas no mundo da dor, 

ensaiam dizer esse indizível, fortalecendo, assim, a linguagem e a capacidade de expressão, 

pois, nas palavras de Botho Strauss citadas por João Barrento, uma linguagem que não 

conhece a sua dor tornou-se, no homem, «um produto de refugo como qualquer outro»156. 

 

 Das palavras do Gebo e da Sofia, pai e filha, depreende-se muito do essencial da 

questão existencial e do modo como a enuncia. Por um lado, manifestam a necessidade 

(mas também a inutilidade) do sacrifício e, por outro, a suspeita de que é o egoísmo que 

rege todos os nossos actos, mesmo quando eles se situam no estrito cumprimento do dever: 

«Pois o pai não vê, não reflecte, não compara? Não pergunta a si próprio como eu 

pergunto: - De que nos tem servido o sacrifício? Pobres e humilhados... sempre pobres»157 

                                                 
156 João BARRENTO, A espiral vertiginosa – Ensaios sobre a cultura contemporânea. Lisboa, Edições 
Cotovia, 2001, p. 71. 
157 Raul BRANDÃO, “O Gebo e a Sombra” in: Teatro*..., p. 99. 
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– desabafa/problematiza a Sofia. O que aqui se problematiza e põe em causa é o sistema 

moral de uma sociedade em estado de analgesia, que se coloca e adopta não o ponto de 

vista da humanidade sofredora mas sim o da humanidade que tem o poder de infligir 

sofrimento. 

 Mas até o próprio Gebo, que não passa de um sujeito pícaro e desgraçado, que tenta 

ganhar a vida honestamente mas passa fome, embora mantenha uma aparente tranquilidade 

na pobreza e olhe o futuro como uma fatalidade, em que o mais importante é o 

cumprimento do dever, também ele duvida, ainda que procure calar as vozes da revolta ou 

finja não as ouvir, para que não o impeçam de cumprir o seu indeclinável dever. E sem 

deixar de reconhecer que por vezes é amargo e duro cumprir o dever, não deixa de 

reconhecer que «o homem só se diferença dos bichos em cumprir o dever.»158 

  O Gebo é, pois, um ser que se rege (quase maquinal ou inumanamente) por uma 

moral de tipo formal, em que o dever é deduzido de um abstracto imperativo categórico, 

que se constitui como uma moralidade em que as acções passaram a ser realizadas em 

estrita conformidade com o dever, isto é, de acordo com a sua dimensão legal, e não em 

cumprimento do dever que as situações concretas requerem ou exigem159. 

 Situado neste plano, o cumprimento do dever é sinónimo da realização de uma vida 

feliz, pois a felicidade residiria na honestidade, que consiste justamente no cumprimento 

do dever. Sofia, numa linguagem repleta de ambiguidades, pressentimentos e incertezas – 

no que se configura também como uma espécie de ruptura geracional e, consequentemente, 

numa nova abordagem aos problemas –, radicaliza a dúvida a um ponto tal, que a 

transforma numa verdadeira asserção: «eu não sei exprimir o que sinto, mas compreendo 

que a vida não pode ser assim – não se pode ser pobre e desgraçado, pobre e humilhado. 

Neste mundo atroz, neste mundo onde não há a esperar piedade nem justiça, só os 

desgraçados é que têm de cumprir o seu dever?»160 

 O Gebo, por seu lado, embora suspeite igualmente dessa dolorosa verdade, continua 

em busca de argumentos que lhe permitam salvar a sua ética da submissão como se de uma 

ética da salvação se tratasse: «às vezes também penso... Também cismo e como isto me 

                                                 
158 Raul BRANDÃO, “O Gebo e a Sombra” in: Teatro*..., p. 105. 
159 Cf. Immanuel KANT, Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Tradução de Paulo Quintela, Lisboa, 
Edições 70, 1986, p. 59. 
160 Raul BRANDÃO, “O Gebo e a Sombra” in: Teatro*..., p. 102. 
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dói! Não se deve pensar senão no dever a cumprir. Então eu hei-de me arrepender de não 

ter feito o mal? hei-de me arrepender de ter sido pobre e honrado?...»161 

 Através de personagens como esta, Raul Brandão pretende – e consegue-o de um 

modo quase definitivo – despertar a simpatia viva para com os crucificados anónimos e 

incompreendidos da miséria de ontem e de hoje (e também de amanhã), a fim de que essa 

dor comunicada aponte, ela própria, um caminho possível, um futuro viável ou, de outro 

modo, um futuro com futuro. Ao conceber a arte como sinceridade, única via que outorga a 

verdade – é muito significativo que a epígrafe da sua primeira obra seja precisamente 

«verdade e sinceridade», enunciando, neste vínculo temporão que estabelece entre ambas, 

uma das suas obsessões de homem e de criador –, institui o acto de escrever como uma 

espécie de acto confessional, em que o livro é entendido não só como uma confissão, mas 

também como uma implicação162 do seu autor. É por isso que, segundo este princípio, ele é 

a única personagem da sua obra, ainda que desdobrada por vozes múltiplas, divergentes e 

frequentemente contraditórias. Confessa-nos, aliás, repetidamente os estados dilacerantes 

da sua consciência, que resultam em grande medida da tal disparidade «entre mim e mim»: 

«Tudo me faz sofrer – mas metade do meu sofrimento é representado. Tenho, é certo, 

dúvidas – mas metade das minhas dúvidas são postiças. Hei-de acabar por não crer em 

mim como não creio nos outros.»163 

 

 

 

6. A dor e o sonho como princípios energéticos da criação 

 

 A dor sobressai de tal modo na obra literária brandoniana, que podemos dizer, sem 

riscos hiperbólicos, que a sua escrita é uma espécie de viagem na dor e no sofrimento 

(ainda que, no fundamental, a dor – a dor profunda – seja muda e faça emudecer). Não um 

                                                 
161 Raul BRANDÃO, “O Gebo e a Sombra” in: Teatro*..., p. 103. 
162 Implicação no sentido em que, independentemente de ter ou não contribuído para isso, eu também sou 
responsável pela situação do Outro: «Estas figuras despidas e trágicas são tremendas como problemas 
insolúveis. Erguem-se diante de mim, e arredo tudo, esqueço tudo para as interrogar. Não que elas me saibam 
responder – eu é que hei-de responder a mim próprio, porque foi isto que me trouxe ao Corvo.» Raul 
BRANDÃO, As ilhas desconhecidas..., p. 51. 
163 Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 99. 
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sofrimento que retira o seu «fundamento necessário da filosofia»164, mas um sofrimento 

que se interessa pelos estados concretos e subjectivos dos seres reais, dos seres que sofrem 

de facto. Ele próprio se caracteriza como um coleccionador de dor, como alguém que 

passou a vida «a juntar farrapos desse manto em fogo»165, não da dor abstracta, metafísica 

ou virtual, mas da dor real e actual, contingente mas que sempre parece eterna, da dor que 

dói, da dor de cada homem que está aí no mundo e com a qual tem de “dialogar” e que, 

desse modo, dignifica o próprio mundo: «Sem dor a terra mirra-se, a terra sem dor – a que 

corresponde a falta de Ideal, de Sonho, de Intangível – é verdadeiramente infame.»166 

 Inserindo-se nos problemas nucleares do mundo e procurando romper a sua 

opacidade, tentará expressar a sua escrita em dor enquanto a dor estiver presente no 

mundo, revelando nessa actividade uma enorme inquietação, e também uma nostalgia, em 

relação à perda da capacidade de sentir as dores do mundo. E dor é o que não falta no 

mundo; a dor é mesmo aquilo que existe com maior evidência e à qual não há fuga 

possível: «Espera: a harmonia não existe – existe a dor; a beleza não existe – existe a dor; 

Deus não existe – existe a dor.»167 No entanto, e paradoxalmente, a dor é aquilo que não 

deveria ter lugar específico ou próprio no mundo, consideremo-lo de um ponto de vista 

singular ou global, pelo que nos surge como indevidamente no mundo, ou seja, a dor 

surge-nos como uma espécie de mancha ou de erro na própria constituição do mundo. 

 A sua escrita oscila entre o remexer das chagas humanas com que agrava o seu 

remorso e a afirmação da sua responsabilidade de homem, e fá-lo com uma disponibilidade 

lírica que, no acto de escrever, o liberta da opacidade do real e do absurdo das situações 

concretas que, por dever de ofício, tem de conhecer para poder exprimir: não só não fica 

indiferente às dores do mundo como não fica indiferente à indiferença (que procura 

embotar as possibilidades de sentir o que se passa no mundo) para com essa dor168. Num 

mundo em estado de dor quase permanente, e face ao qual o silêncio é a resposta 

continuada, sente que lhe compete, enquanto autor, mostrar-nos que a dor é uma parcela 

inalienável da condição humana e que compete à arte, no seu caso escrevendo, o papel de, 

                                                 
164 Jérôme PORRE, “Souffrance et discours philosophique” in: AAVV, Conferências de Filosofia II. Porto, 
Campo das Letras, 2000, p. 72. 
165 Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 79. 
166 Raul BRANDÃO, El- Rei Junot..., p. 20. 
167 Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 114. 
168 «No forno não há uma côdea – e a velha geme. Queixa-se do frio que cada vez parece maior e do peso da 
vida que não pode suportar. Pior que o peso do mundo é a indiferença do mundo.» Raul BRANDÃO, O 
Pobre de Pedir..., p. 112. 
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contra todas as tentativas de abafar essas realidades, revelar a sua existência. Neste sentido, 

a sua escrita mais que eliminar a dor visa dar-lhe sentido, e dar-lhe sentido é já uma forma 

de lutar contra a dor sem sentido. 

 Nesta actividade, o autor de O Pobre de Pedir sondou permanentemente a dor 

humana, particularmente a dor dos homens pertencentes aos estratos mais obscuros e 

invisíveis da sociedade, «daqueles em quem a vida interior é enorme e que ficam 

surpreendidos quando a dor lhes diz que o mundo existe.»169 É como se o facto de ele, que 

vive com razoáveis meios numa sociedade repleta de humilhados e ofendidos, se inquietar 

com a dor e o sofrimento do outro, o preparasse melhor para enfrentar não só as dores e 

sofrimentos próprios – e uma boa parte deles tem origem no sofrimento do outro – mas 

também as dores do mundo, pois só como ser sofredor se pode conhecer a dor e o 

sofrimento, essas faces negras da vida. O eu capaz de sentir a dor, num tempo e, sobretudo, 

num universo social que tende a ignorar a dor – já então, ainda que não com a dimensão e 

os contornos da nossa contemporaneidade –, o sofrimento e o luto, não pode deixar de se 

sentir um sujeito desamparado e fragilizado, mas, justamente por isso, também empenhado 

na busca do elementar e de si próprio. O escritor transforma-se no sofredor exemplar, pois 

descobriu não só o nível mais profundo de sofrimento mas também o meio para sublimar o 

seu sofrimento: sofre como homem, mas, como escritor, tem o poder de transformar esse 

sofrimento em palavras – em arte. Mais: podemos dizer que é ele que, nesse movimento, 

«descobre o uso do sofrimento na economia da arte»170. 

 Os pobres estão na origem da sua tomada de consciência da existência universal da 

dor e do sofrimento no seu sentido mais amplo, isto é, tanto no Homem como na Natureza, 

tanto no passado e no presente como no futuro. É nos pobres que Brandão encontra o 

espanto de um modelo de mundo de aceitação impossível, e um mundo em que a realidade 

é «uma figura só dor»171 não se pode tolerar. Por isso, o que na sua obra há é dor, dor em 

“estado puro”, que foi preciso expressar para que possa existir e ser sentida. João Barrento, 

na linha e a propósito de Schopenhauer, reafirma a positividade da dor, precisamente pelo 

facto de ser aquilo que sentimos, ao contrário do que nos acontece com a sua ausência, 

afirmando assim também a negatividade do prazer e da felicidade172. No entanto, a dor que 

                                                 
169 Raul BRANDÃO, A Morte do Palhaço..., p. 30. 
170 Susan SONTAG, Contra a Interpretação e outros ensaios..., p. 68. 
171 Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 128. 
172 Cf. João BARRENTO, A espiral vertiginosa..., p. 73. 
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nas casas sem pão e sem lume, nos hospitais, nas cadeias ou nos prostíbulos levanta vagas 

de desesperados clamores ou expressões de resignação, é diferente da dor que nasce da 

consciência de alguém com ela se sentir solidário e, de alguma maneira, por ela 

responsável, como é o caso evidente do autor de Eu Sou um Homem de Bem. Mas também 

sabemos inequivocamente que aquilo que sentimos é doloroso (embora não possamos 

nunca partilhar realmente a dor do outro, como não podemos partilhar o seu medo, o seu 

sonho ou a sua felicidade). Porém, isso não impede que, frequentemente, nos permitamos 

excessos de linguagem quando afirmamos que aquilo que sentimos é tanto ou mais 

doloroso do que aquilo que o outro sente. 

 

 A dor, independentemente da sua natureza e na medida em que se impõe contra a 

vontade dos sofridos, é uma estranha que invade a sua esfera existencial e se instala de 

forma hostil. Pior: nessa invasão a dor modifica radicalmente o sujeito pois, como escreve 

o autor de O Gebo e a Sombra, onde ela passa, «passa um grande escultor.»173 Assim 

sendo, ela altera necessariamente a nossa relação não só com o mundo mas também com os 

outros e, sobretudo, connosco próprios. A dor arranca o ser à sua individualidade e 

transforma-o noutro ser – «Eu nunca pude ser eu. Porquê? Por ser pobre! A ti, toda a gente 

te despreza. Porquê? Por seres pobre.»174 –, podendo mesmo torná-lo num autêntico homo 

dolens, que desespera perante a continuação do sofrimento (que pode prosseguir e persistir 

mesmo depois da eliminação da dor) e em que o ser que desespera e o próprio desespero se 

identificam. Pior ainda, a dor pode mesmo colocar o ser no próprio limiar da inexistência, 

como tão bem expressam as palavras dramáticas de Luísa, neste diálogo com o Morto: «- 

Tu quem és? / - Não sou ninguém. / - Que estás aqui a fazer? / - Não estou a fazer nada. / - 

Tu que queres então? / - Vim deitar-me ao rio.»175 

 A dor, ao produzir uma estranheza e uma descontinuidade na vida do sujeito, 

interrompe o normal curso da existência arrancando o homem a si mesmo; transforma de 

uma ponta à outra o acto de viver, pois a vida que se vive sob a dor é radicalmente outra, 

no sentido em que a dor não só transforma a vida do sofredor como rouba vida à vida. A 

                                                 
173 Raul BRANDÃO, O Pobre de Pedir..., p. 206. A este propósito, é particularmente reveladora esta fala de 
Doroteia em “O Gebo e a Sombra”: «e não reparas que a teu lado me fui transformando noutro ser de dor e 
de desespero... [...] Outra figura se criou sem tu dares por ela, no abandono e no silêncio.» in: Teatro*..., p. 
70. 
174 Raul BRANDÃO, A Farsa..., p. 103. 
175 Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 124. 
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dor é uma espécie de absorvedouro de vida, pois, como escreve S. C. Lewis, «não só vivo 

na dor cada um destes intermináveis dias, como passo cada dia a pensar que vivo na dor de 

cada dia»176, numa espiral que se constrói num movimento sem fim em que a dor «gera dor 

num desespero sem limites.»177 Neste movimento, neste círculo vicioso da dor é como se o 

espírito dos seres sofridos caminhasse em redor de um único assunto, como se de uma nora 

se tratasse: não nos podemos limitar a sofrer, pois o sofrimento implica-nos numa 

totalidade integrada em que temos de pensar continuamente no facto de que sofremos e, 

portanto, impede-nos de pensar e também de agir, paralisando-nos, petrificando-nos178. 

 Mas, para além disso, a dor obriga-nos a um confronto com os nossos próprios 

limites, conduzindo-nos à consciência da nossa finitude, uma vez que ela nasce como 

resposta necessária a uma fractura de um organismo vivo em que a carne, enquanto 

instância mediadora, «é o que é mais ameaçado pelo terror»179 e, por isso, a sua última 

resistência. Na dor a consciência revela-se como não constituinte desse mesmo estado que 

lhe vem do interior, recusando ao mesmo tempo toda a harmonia, uma vez que a dor existe 

não para ser preservada mas para ser expulsa, superada. 

 E, de facto, a dor nunca se deixa aprisionar no corpo (que torna «um lugar sem 

coordenadas»180, que, por muita que seja a sua vontade, não pode ser compreensivo por 

muito tempo), implicando e expondo o Homem na sua totalidade; não é só um facto 

fisiológico – e a dor física (que já pode, em parte, ser quantificada através dos algómetros) 

pode ser absoluta e tragicamente contínua –, mas é sobretudo um facto existencial181 e, por 

isso, os homens não sentem uma dor idêntica da mesma maneira. É ainda por isso que, 

muito embora os sujeitos cujas condições existenciais sejam mais aproximadas possam 

compreender melhor a dor do seu companheiro de infortúnio, a verdade é que não há dores 

idênticas, como as brandonianas Joana e Candidinha bem exemplificam. O limiar de 

sensibilidade dos sujeitos é extremamente variável, pelo que a atitude face à dor, bem 

como os comportamentos que visam dar-lhe resposta, variam consoante a sua condição 

                                                 
176 S. C. LEWIS, Dor. Tradução de Carlos Grifo Babo, Lisboa, Grifo – Editores e Livreiros, 1999, p. 19. 
177 Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 213. 
178 «Sabia perfeitamente do que me acusava. Tinha-a ferido no seu amor e não havia palavras, nem lágrimas 
nem gemidos, que arrancassem à imobilidade aquela figura que a dor petrificara, gelando-a.» Raul 
BRANDÃO, O Pobre de Pedir..., p. 200. 
179 Maria ZAMBRANO, Clareiras do Bosque. Tradução e prefácio de José Bento, Lisboa, Relógio D’Água 
Editores, 1995, p. 157. 
180 Rui NUNES, Grito..., p. 17. 
181 «Dentro os gritos eternizam-se, a dor pesa como uma cruz. [...] Não há redenção a esperar. A dor dura a 
vida inteira daqueles seres.» Raul BRANDÃO, A Farsa..., p. 117. 
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social, a sua cultura, os seus contextos de vida, a sua história pessoal, etc... Na verdade, a 

dor é sempre a minha dor – e cada ser sabe, por experiência própria, que mesmo uma dor 

ínfima pode reduzir «a eternidade a uma impertinência»182 –, de pessoa absolutamente 

única e é, por isso, rigorosamente insusceptível de tradução e de transmissão, porque 

também ela é única e irrepetível. Paradoxalmente, não há nada mais pessoal do que a dor e, 

no entanto, nada é mais estranho a si do que essa mesma dor, pelo que isto representa uma 

espécie de «alienação de si mesmo a si mesmo»183 ou de alteridade à alteridade do próprio 

ser sofredor. 

 Assim sendo, a dor e o sofrimento do outro são sempre considerados numa posição 

de necessária exterioridade – temos de diferenciar sempre quem sofre de quem vê o 

sofrimento, e, como escreve a ensaísta Susan Sontag, quando se trata de olhar o sofrimento 

dos outros «nenhum “nós” deveria ser dado por garantido»184 –; são experienciações-limite 

e íntimas ao sujeito que experiencia a dor ou que sofre, pelo que toda a abordagem exterior 

testemunha apenas a perturbação do interlocutor ou do espectador perante um 

acontecimento, cujo grau de sofrimento ele apenas pode tentar adivinhar ou imaginar, a 

partir de experiências pretéritas ou presentes, que crê análogas. A dor está para lá do 

correspondente subjectivo que acontece na esfera fisiológica; é da ordem do absolutamente 

irredutível. É por isso que os estados de dor que submergem o sofredor são aqueles que se 

devem considerar em primeiro lugar; são eles que «verdadeiramente constituem problema 

antropológico e metafísico.»185 

 A dor separa os seres do todo, individualiza-os nesse enfrentamento entre o seu ser 

e os estados dolorosos e é com essa consciência da existência que se individualizam, cada 

um deles relativamente ao todo e cada um deles relativamente a todos os outros. A dor é 

mais da ordem do sensitivo do que da ordem do representativo, razão pela qual somos 

incapazes de representar mentalmente a dor, de a conceptualizar. Sistematizar a dor é uma 

tarefa impossível, em virtude de não haver nem dor nem sofrimento genéricos e anónimos. 

Nem equivalentes. De certo modo, é intolerável ver os sofrimentos próprios equiparados 

aos sofrimentos de qualquer outro. Na polifonia, que a obra de Brandão é, são as vozes de 

dor e sofrimento que, na sua crueza trágica, melhor se ouvem e nos desarranjam o 

                                                 
182 Rui NUNES, Grito..., p. 119. 
183 José Maria da Costa MACEDO, “A Dor no Mundo como Desafio à Racionalidade” in: AAVV, Dor e 
Sofrimento – Uma perspectiva interdisciplinar. Porto, Campo das Letras, 2001, p. 78. 
184 Susan SONTAG, Olhando o Sofrimento dos Outros. Tradução de José Lima, Lisboa, Gótica, 2003, p. 15. 
185 José Maria Costa MACEDO, Op. cit., p. 80. 
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quotidiano das consciências. A dor que nela ganha expressão é da ordem de uma verdade 

que não engana; é esse o sentido das suas palavras quando, referindo-se a Joana, nos diz 

que «tudo nela será falso excepto a dor.»186 

 Se toda a dor é individual e de certa forma impartilhável, então a sua experiência é 

absolutamente singular; a relação que o sujeito tem com as suas dores é única e íntima, na 

medida em que reenvia para uma intensidade e uma significação que são próprias. Neste 

sentido, mais do que a noção de existência é a noção de experiência que traduz toda a 

densidade da relação dos homens com os estados dolorosos e com o próprio mundo. Daí 

que a dor, “essa grande escultora”, origine personagens do mesmo universo social tão 

diferentes como as já referidas Joana e Candidinha. De facto, e embora ambas tenham sido 

criadas no «bafo da desgraça», enquanto a Joana é a expressão viva da ternura, que ele 

considera «o melhor da vida», e da humildade, de um ser aureolado pelo sagrado, que 

escapa a qualquer possibilidade de caracterização rigorosa187, a Candidinha é-nos 

apresentada como uma espécie de alambique permanente do ódio188, de um ódio que lhe 

serve de sustento e que, por isso, tem de ocultar, recalcando-o. 

 Se, por um lado, a dor do outro se interioriza e traduz em visões alucinadas, por 

outro, as feridas íntimas da sua má consciência burguesa – «no pão é que está a dor – no 

pão que lhes [aos caseiros] extorquimos»189 – transcendem o espaço da subjectividade 

individual e projectam-se nas suas figuras ambulantes e grotescas que simbolizam «o 

dolorismo agónico e nocturno que o obceca.»190 A dor e o sofrimento são concomitantes 

com este despertar da consciência brandoniana, condição de abertura ao próprio 

sofrimento, pois como escreve: «pior que sofrer é não sofrer»; «ser despedaçado, oprimido, 

calcado, torna quase sempre o homem grande, porque abala e acorda vozes 

adormecidas.»191 Deste ponto de vista, a ausência de sofrimento corresponde à ausência da 

                                                 
186 Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 125. 
187 «A ternura de Joana modifica-lhe a fealdade, pega-se-lhe às mãos e aos trapos que a vestem. O que eu não 
dou é a expressão, o que eu não dou é a luz. [...] E no entanto a figura impõe-se-me pela expressão máxima 
da dor. A Joana debruça-se sobre uma grandeza com que não posso arcar.» Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 
202-203. 
188 Compare-se a caracterização da Candidinha, que se segue, com a de Joana, na nota anterior: «O ódio 
mirra-a. Mudar toda a vida com a desgraça, seca: por isso a velha é de pedra e de ódio. Com cinquenta anos 
de fome e de catástrofe tem os cabelos negros e o coração de ferro. Para dar têmpera ao aço mergulha-se na 
água: a sua alma endurece-a com inveja e lágrimas.» Raul BRANDÃO, A Farsa..., p. 45. 
189 Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo III..., p. 42. 
190 Vítor VIÇOSO, “Simbolismo e expressionismo na ficção brandoniana” in: AAVV, Ao Encontro de Raul 
Brandão..., p. 41. 
191 Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 129. 
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interrogação e do espanto, da vida na sua crueza e crueldade, correspondendo isso à 

ausência de responsabilidade que a dor do outro me imputa e exige. Raul Brandão, 

enquanto testemunha da dor e do sofrimento alheios, sentiu uma espécie de imposição – 

natural em qualquer indivíduo que não esteja obsessivamente dominado pelos sentimentos 

negativos de ódio e de vingança, de que a personagem Candidinha é o paradigma – de 

desejar ter a capacidade para vencer essa dor e esse sofrimento, pelos quais se sentia 

responsável, desejo que «avaliza, por si só, o carácter de tal testemunho»192. 

 A dor tem carácter de acontecimento daquilo que é mais do que acontecimento: ela 

provoca «a suspensão das perspectivas racionais e arrumadas do tempo e do espaço»193. A 

dor caracteriza-se pela ansiedade e pela expectativa: estar simplesmente na expectativa de 

que algo aconteça. Expectativa permanente: a dor assemelha-se a «um vale sinuoso onde 

cada curva pode revelar uma paisagem totalmente nova.»194 Ora isto dá à vida um sentido 

permanentemente provisório. Não parece, por isso, que valha realmente a pena começar a 

fazer seja o que for: o tempo, mais do que uma sucessão de tempos, transforma-se numa 

espécie de vazio(s) consecutivo(s) onde, portanto, não sobra qualquer lugar para inscrever 

o futuro. Não há quaisquer possibilidades de projecto para quem está refém do círculo da 

dor e do círculo da pobreza que, em Brandão, nos surgem quase justapostos. E, quanto 

mais tempo o pobre está na pobreza, tanto mais tempo estará, previsivelmente, na dor e 

tanto mais vai baixando o seu nível de aspirações: o futuro passa a ser percebido como o 

tempo do aleatório, já que tudo parece incerto a todo o momento, percepção que se reforça 

pelo facto de não se vislumbrar, entre os indivíduos, qualquer ligação a um futuro comum. 

Resulta daqui um porquê diferente dos outros, pois não podemos separar do estado 

doloroso, no seu extremo, o carácter de inaceitável que lhe é inerente, do que não deve ser. 

 O seu universo de espanto acusa sempre a presença humana, revela sempre o ser ou 

o estar humanos. Por isso, um dos temas nucleares desde as primeiras obras e evidenciado 

por Guerra Junqueiro, na “Carta-Prefácio” já citada, é o da interrogação metafísica, que se 

adensa em cada uma das suas obras “nocturnas”, sobre o para quê do sofrimento: «Podes 

porventura conceber isto? Uma dor que não deixa vestígio, um sonho ignorado que não 

                                                 
192 Diogo ALCOFORADO, “A Dor. O Sofrimento” in: AAVV, Dor e Sofrimento – Uma perspectiva 
interdisciplinar..., p. 158. 
193 José Maria Costa MACEDO, Op. cit., p. 78. 
194 S. C. LEWIS, Op. cit., p. 108. 
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deixa vestígio, que passa no mundo e não deixa vestígios – a dor despercebida, as lágrimas 

contidas que se não chegam a chorar?»195. 

 A humildade de Joana, que é a expressão pura da resignação a um destino adverso, 

cumprido até ao fim sem um gesto de revolta, levando assim, como o Gebo, o seu sentido 

do dever a um nível situado para lá de qualquer compreensão, torna-a no símbolo vivo da 

condição dolorosa dos pobres e excluídos. O seu corpo foi sendo esculpido pelos golpes 

das necessidades do trabalho e, nele, «as mãos só dor», nos seus avatares e transformações, 

são a marca de maior simbolismo196. De facto, os serviços necessários quer ao desenrolar 

da vida doméstica e social do quotidiano, quer ao desenvolvimento das próprias instâncias 

da produção, levam a que os pobres, tal como os animais domésticos, vejam o seu corpo 

investido e transformado pelo trabalho: distinguem-se pelas «mãos trágicas e pelas dedadas 

da vida que marcam»197 e o seu corpo vai-se transformando num “corpo do trabalho”, 

numa «rodilha gasta pela vida»198, numa escultura em que a dor se fixou absoluta e 

definitivamente. Neste desenvolvimento, e na medida em que submete a política e a ética à 

sua ordem e à sua lei, a economia é a ciência desta «alquimia canibal»199. 

 Na presentificação do lado trágico e concreto da realidade humana, Raul Brandão 

coloca no mesmo plano «a tragédia espiritual do homem que enfrenta a sua finitude e a 

tragédia maior dos que vêm ao mundo para enfrentar a pobreza e a exclusão absolutas.»200 

Esta entrega à tentativa de dar expressão à dor humana, evocando as privações e as penas 

dos grupos sociais deserdados, é acima de tudo a expressão de um querer – o de estar com 

todos os que sofrem do modo mais apagado, anónimo e inglório desde o princípio do 

mundo, pois, nas suas palavras: «O que me interessa são as figuras invisíveis: é a dor 

dessas figuras imóveis, e sobre elas outra figura maior, curva e atenta, que há séculos 

espera o desenlace.»201 

 Na trama da sua relação com o mundo, a dor e o sofrimento foram sempre o centro 

deflagrador da sua obra, mas, como escreve Aquilino Ribeiro, não a dor metafísica, «pela 

                                                 
195 Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 163-164. 
196 A Joana «serviu primeiro na vila, serviu depois na cidade. Serviu com uma saia rota, as mãos sujas de 
lavar a loiça, uma camisa, os usos e seis mil réis de soldada. Lavou, esfregou, cheira mal. [...] Para contar fio 
a fio a sua história bastava dizer como as mãos se lhe foram deformando e criando ranhuras, nodosidades, 
côdeas, como as mãos se foram parecendo com a casca duma árvore.» Raul Brandão, Húmus..., p. 61. 
197 Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo III..., p. 46. 
198 Raul BRANDÃO, Os Pescadores..., p. 53. 
199 Michel ONFRAY, Op. cit., p. 94. 
200 Maria João REYNAUD, Metamorfoses da Escrita..., p. 283. 
201 Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 60. 



 124

qual se é fácil cavaleiro, mas a dor individuada, que nos torna solidários e responsáveis 

com o próximo.»202  

 

 A dor corresponde a uma experiência de ruptura, que descentraliza sem criar 

qualquer ordem a partir de si, sendo mais semelhante a, repetimos, um absorvedouro de/da 

vida, como se diz dos buracos negros relativamente à matéria. Tudo o que diz respeito e 

envolve o sujeito gira numa desordem sem possibilidades de referências afectivas e 

racionais, como se um pé-de-vento soprasse inesperadamente e o atingisse, abalando as 

possibilidades de qualquer esquema estável. 

 Será através deste dolorismo sacrificial que, na sua obra, se desenvolve toda uma 

«poeticidade da redenção»203, em que apenas a dor ou o sonho parecem capazes de refazer 

o que se estilhaçou e restabelecer a desejada harmonia cósmica: «A dor não me dizes tu o 

que seja – e eu compreendo-a. O que eu não compreendo é porque os homens se desviam 

da dor e da desgraça em lugar de as procurarem.»204 Esta intuição remete-nos igualmente 

para o problema sempre presente da questionação metafísica sobre o sentido da dor 

humana, que se insere na interrogação mais ampla sobre o sentido de um mundo 

axiologicamente à deriva e em acelerado processo de desintegração. 

 A dor tem evidentemente uma função natural de alerta, de defesa e de protecção do 

ser humano, mas, aqui, ela remete-nos igualmente, ou sobretudo, para um universo de 

interrogações espirituais, religiosas, éticas e estéticas que, à sua maneira, a configuram 

tentando retirar-lhe o carácter do absoluto ou do intolerável. Raul Brandão espera que toda 

a dor venha a ganhar um sentido de libertação humana e cósmica, isto é, espera que nada 

de humano e mortal se perca definitivamente, pois «a dor nunca se perde no mundo» e só 

nessa condição é que a desgraça pode acabar «sempre por ter voz.»205 Atribui-lhe mesmo 

uma função escatológica, sempre que a concebe como um elo intemporal e absoluto entre 

cada criatura que existe à face da Terra (a pedra, a árvore, o ser humano) e Deus, como se 

pode inferir das derradeiras palavras de Os Pobres: «Que se cria de tudo isto? que é que se 

alimenta no infinito? Destes pobres espezinhados, revolvidos, nascem as coisas eternas – 

húmus, amálgama, protoplasma, espírito lácteo, com que se constroem os mundos. Na vala 

                                                 
202 Aquilino RIBEIRO, “Um Homem Benigno” in: AAVV, Sobre Raul Brandão (no 125º Aniversário do seu 
Nascimento)..., p. 10. 
203 Vítor VIÇOSO, “Simbolismo e expressionismo na ficção brandoniana”...., p. 46. 
204 Raul BRANDÃO, O Pobre de Pedir..., p. 170. 
205 Raul BRANDÃO, El-Rei Junot..., p. 30. 
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comum os seus corpos, cansados de sofrer, são a vida da terra: as árvores, o pão, as formas, 

a seiva esplendente. No infinito é da sua dor que se sustenta Deus.»206  

 Para este nosso criador uma das dimensões positivas da dor reside no facto de ela 

potenciar a produção estética já que, quanto mais próximo se estiver da dor, maior será a 

capacidade de revelação estética. Mais: a reposição da dignidade da dor só pode ser feita 

através da forma estética, a única que lhe pode dar uma clara sobredeterminação ético-

existencial. Nele a dor e a consciência encontram-se numa relação directamente 

proporcional: a nossa existência será tanto mais feliz quanto menos a sentirmos e, 

inversamente, quanto mais elevado o grau de consciência tanto maior será a dor. Já para o 

homem comum, a dor valerá essencialmente pelo seu papel catártico e pela sua função 

salvífica. É esse, por exemplo, o caso da Mouca, criada pela desgraça humana, construída 

«do lodo das ruas e da abjecção», que só a dor – que «é como o fogo que torna um galho 

apodrecido, atirado ao lume, no ramo do oiro mais fulgido»207 – pode purificar. Nesta 

perspectiva, a dor não é completamente irredutível, característica que Junqueiro não deixa 

de realçar: «A dor não era irredutível. A alma, vencendo-a, converteu-a em amor. Não há 

beleza esplendente que não fosse dor caliginosa.»208 

 A dor e o sonho são, na ficção brandoniana, os vectores que verdadeiramente 

intensificam a vida e lhes dão plenitude, pois, como escreve nas Memórias, «o homem é 

tanto melhor quanto maior quinhão de sonho lhe coube em sorte. De dor também.»209 De 

resto, a dor é elevada à condição de «única força que verdadeiramente cria e destrói: é a 

Força.»210 Sem eles a vida confinar-se-ia aos protocolos da rotina, numa espera absurda 

sem lugar para qualquer réstia de esperança. Então, a importância que ganham nas obras do 

nosso autor decorre directa e necessariamente do seu ímpeto estético: os seres habitam 

numa atmosfera opressiva entre essas duas realidades, que ora se opõem ora se confundem 

                                                 
206 Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 229. 
207 Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 194. Antes (p. 77) já tinha escrito: «O que é então a dor, milagre 
extraordinário, que consegue dar vida às fragas? o que é que esse assombroso fluido, que se comunica, alma 
arrancada da própria alma e que se pode repartir como o pão? Nunca houve sob o sol criatura que sofresse da 
verdadeira dor, cujo sofrimento não consolasse ou salvasse.» 
208 Guerra JUNQUEIRO, Op. cit., p. 41. 
209 Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo I..., p. 31-32. 
210 Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 78. E noutro texto: «Pensemos bem: se não fossem esses gritos, esse 
espezinhar da vida, estávamos ainda hoje nas mãos de cortes de opereta. O homem só se sente viver depois 
da Revolução. Quer dizer: o turbilhão de ideias modernas gerou-se então no ódio, criou-se porventura no 
sangue? Não: criou-se na dor.» Raul BRANDÃO, El-Rei Junot..., p. 31. 
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e que são «os fundamentos da própria criação estética»211. A dor e o sonho são as 

experiências ou situações que religam o ser humano ao mundo verdadeiro, ao mundo 

profundo, são os princípios de aproximação dos seres e os determinantes da própria acção, 

constituindo-se como os principais motores e temas de fundo da sua estética212. Nesta 

acepção, e olhando para o futuro, segundo princípios da já longínqua Revolução Francesa, 

também ele sonha. E de que maneira: «Anda no mundo sonho misturado com dor, e do 

desespero, dos interesses, dos gritos, dessa miscelânea feroz, sai a solidariedade – a 

instrução gratuita – a moral universal base da sociedade e a consciência universal base da 

lei – a liberdade dos negros – o mundo novo enfim.»213 

 A dor sem sentido é intolerável, arranca o ser à sua existência, retira o sentido à 

vida e é a própria vida que se torna intolerável. Mais: nesse movimento a vida torna reais 

as suas possibilidades de se tornar a sua principal inimiga214, uma vez que o ser e a vida se 

separam irremediavelmente. Podemos dizer, com Maria Zambrano, que «a vida é privada 

do ser e o ser, imobilizado, jaz sem vida e sem por isso ir morrer nem estar morrendo.»215 

Todas as formas de opressão contribuem para este peso de viver, em que a densa rede de 

constrições públicas e privadas acaba por envolver toda a existência com nós cada vez 

mais apertados. Estamos colocados perante a clássica questão camusiana: “merece ou não 

                                                 
211 Vítor VIÇOSO, “Simbolismo e Expressionismo na Ficção Brandoniana”..., p. 43. Num texto anterior, este  
estudioso da sua obra realça justamente a dor como fonte da criação estética brandoniana: «Da dor nasce a 
beleza e o esteta, como Deus, é aquele que a condensa e materializa no verbo ou na pedra. A dor é então o 
vector da conciliação dos contrários, o segmento simbólico que conduz à totalidade, que une a matéria e o 
espírito, o caos e o cosmos, o finito e o infinito, o visível e o invisível. A dor impregna as coisas, reveste-as 
com uma sacralidade simbólica, o que ela toca ascende para Deus ou para a beleza.» Vítor VIÇOSO, “Um 
dolorismo redentor”..., p. 19-20. 
212 Quando falamos aqui do sonho, falamos evidentemente não do sonho nocturno mas sim de alguns dos 
seus sucedâneos, como o fantasma, a fantasia, o afecto, a transferência, mas fundamentalmente a ilusão e a 
crença. Porque do que aqui se trata é de fenómenos que nascem igualmente da projecção e do poder de criar 
uma realidade que é mais produto da consciência vigil (e dos desejos por ela projectados num amanhã 
indeterminado) do que propriamente do inconsciente. 
213 Raul BRANDÃO, El-Rei Junot..., p. 31. 
214 Manuela FLEMING, Dor sem Nome – Pensar o Sofrimento. Porto, Edições Afrontamento, 2003, p. 24. 
 A este propósito, reparemos nas palavras de Brandão numa crítica à peça Dor Suprema de 
Marcelino Mesquita, publicada no Correio da Manhã de 31 de Dezembro de 1895. A citação é longa mas, a 
nosso ver, inteiramente justificada: «A Dor Suprema sobressalta ainda por ser, dizem os críticos, a apologia 
do suicídio. Não é: a miséria e a dor é que atiram com tenacidade, miúdo a miúdo, aquelas duas criaturas para 
a Morte. / Depois, é fácil dizer-se que o suicídio é uma cobardia e um crime... Tu leitor, que neste mesmo 
instante, lês sereno, ao pé da tua filha linda e fresca, a sorrir no aconchego da tua sala, onde os crisântemos 
morrem deixando cair devagar as pétalas com um ruído de soluços – não compreendes que um desgraçado 
ache a vida má e inútil, e meta chumbo nos miolos ou se atire do quarto andar ao lagedo da rua? / Não podes 
mesmo perceber que a vida pese e esmague; que haja fome, que depois de uma luta desesperada, sem 
caminho para onde fugir, sem pão duro, sem coração para pulsar, criaturas pensem: - Para que viver mais?» 
Raul BRANDÃO, “Dor Suprema” in: Teatro*..., p. 185. 
215 Maria ZAMBRANO, Clareiras do Bosque..., p. 61. 
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a vida ser vivida?”. E a verdade é que quando a dor se converte numa opressão do estar 

sobre o ser – especialmente quando essa opressão se transforma no estádio permanente do 

sujeito, isto é, em normalidade –, o sofredor pode preferir o suicídio, já que só assim pode 

pôr termo ao absurdo dessa condição. A morte não é, de modo algum, o que o homem mais 

receia; o sofrimento intolerável e sem sentido é bem pior, e sem a existência da morte seria 

ainda mais intolerável, já que seria sem fim. Deste ponto de vista, a morte voluntária 

significaria, por um lado, a libertação simbólica de uma vida indigna de ser vivida e, por 

outro, o derradeiro protesto do indivíduo contra a sociedade injusta e hipócrita, que nem o 

sonho dos humildes – a última das âncoras que os prende à vida – poupa no seu 

movimento centrifugador. Neste sentido, a morte voluntária transformar-se-ia na mais 

radical forma de tautologicamente dizer que não tem sentido viver sem sentido. 

 O autor de El-Rei Junot elevou a dor a princípio energético da acção e da criação, 

impelindo o sujeito para um permanente esforço (físico, intelectual, espiritual) de 

ultrapassagem das aparências do mundo, tido por real. É assim que, por exemplo, a 

personagem K. Maurício, em noites de desespero, e embora como técnica para a projecção 

e para o esquecimento, «fazia literatura da sua dor. [...] E súbito, num acesso, julga-se 

ouvir uma boca dizer-nos, na noite e ao ouvido, segredos que nos transem.»216 

 A dor e o sonho estão ligados a uma dimensão iniciática e subterrânea da vida que, 

sendo nesta acepção exclusivos dos que sofrem, os deixa mais perto do desvelamento de 

uma verdade oculta, pois paradoxal e absurdamente «a dor raciocina»217. A dor é também o 

energismo motor do universo, a prodigiosa matriz da vida espiritual, o elo entre o mundo 

inferior e o superior, o profano e o sagrado e tem, como vimos, nos pobres os seus artífices 

mais devotados: «A dor dá a vida e não é a própria vida: cria, redime, obra prodígios e 

nada há que se comunique, que convença, que torne os homens irmãos, como ela...»218. 

Além de que, como escreve outro autor, «viver sem lágrimas não é viver.»219 

 É a partir de Os Pobres que o autor sentirá que não pode deixar de prolongar até ao 

fim da vida a voz que pode revelar a dor que de outro modo ficaria sem expressão. 

Aparentemente essa é a razão pela qual o autor de O Rei Imaginário se mostra um homem 
                                                 
216 Raul BRANDÃO, A Morte do Palhaço e o Mistério da Árvore..., p. 79. E noutro sítio (Os Pobres..., p. 
77): «Para se criar é preciso sofrer.»  
217 Raul BRANDÃO, A Morte do Palhaço e o Mistério da Árvore..., p. 80. Como, aliás, o próprio criador, na 
emotiva expressão do prefaciador de Os Pobres, «raciocina de chofre e com todo o corpo.» Guerra 
JUNQUEIRO, Op. cit., p. 44. 
218 Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 78. 
219 Frederico LOURENÇO, Amar não acaba. Lisboa, Edições Cotovia, 2004, p. 115. 
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angustiado com o aproximar da sua vida ao fim, invejando aqueles que ainda podem 

trabalhar por muitos anos. Porém, parece-nos que esse desejo de prolongar a vida é menos 

uma questão de egoísmo do que a mágoa de não poder prolongar essa missão de dar voz 

àqueles que nem isso têm, pois ele sabe, como poucos, que «as palavras surgem não para 

mover o mundo / mas para deslocar um pouco a posição do silêncio»220. As suas 

personagens, ou o ser estranho que na dobra delas habita as obras, são precisamente 

«expressões de dores»221, como se a sua obra fosse a fulguração do júbilo de uma certa dor 

de existir à revelia não do mundo mas deste mundo. 

 As angústias derivadas da miséria económica e ainda certas questões metafísicas 

em torno da dor, das frustrações e das mentiras vitais da vida social animam a maioria das 

suas obras, nomeadamente Húmus, A Farsa e Os Pobres. Qualquer delas pode ser tomada 

como paradigma da estesia dolorista e onírica, em que o quotidiano se transforma 

simbólica e efectivamente num inferno de dor «incessante de geração em geração», uma 

dor humana e cósmica «que permaneceria representada nas simbólicas ou alegóricas 

árvores brandonianas»222. 

 Num mundo de dor, a necessidade de exaltação do sonho torna-se imperiosa, até 

porque «é a realidade que nos mata»223. E, na verdade, desde os seus primeiros textos que 

o sonho ganha na sua linguagem proporções de cristalização simbólica tornando-se num 

elemento diegético imprescindível para compreender a sua concepção de símbolo, com 

conotações estéticas, sociais, morais e mesmo históricas224. Para o Palhaço, que exalta 

como ninguém o sonho, a vida não passa de uma convenção e o homem material talvez 

nem exista, «o que existe é o sonho, o sonho é a única realidade. Sonhar! Sonhar!...»225 

 

 Enquanto a dor despoleta oposição a si própria, não tanto como fuga do sofredor a 

si próprio mas como fuga ao que se é como ligado a esse estado subjectivo, o sonho surge 

                                                 
220 António Ramos ROSA, As palavras..., p. 121. 
221 «As personagens dos meus livros são apenas expressões de dores. Não sou um psicólogo. Não sei ler nas 
almas dos outros. Apenas sei ler na minha alma.» (Reflexão de Raul Brandão recolhida por Augusto 
Casimiro.) in: Guilherme de CASTILHO, Vida e Obra de Raul Brandão..., p. 165. 
222 José Carlos Seabra PEREIRA, “Introdução” in: Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo I..., p. 14. 
223 Raul BRANDÃO, Os Pescadores..., p. 115. 
224 Cf. Álvaro Manuel MACHADO, Op. cit..., p. 69-70. 
225 Raul BRANDÃO, A Morte do Palhaço..., p. 29. 



 129

como uma irradiação226, como o recurso maior, a tábua de salvação a que os seres que não 

conhecem da vida se não dor podem lançar mão: o sonho é a evasão possível para arcar 

com uma existência que se dissolve nos absurdos protocolos do quotidiano, para além de 

desempenhar uma óbvia função catártica, assegurando um equilíbrio compensador e uma 

representação globalmente estruturante, enquanto instrumento de harmonização e auto-

regulação psicossomática dos indivíduos227. Do mesmo modo que a carência de proteínas 

animais provoca perturbações fisiológicas, da carência de sonhos resultam para as suas 

personagens desequilíbrios mentais e existenciais absolutamente dilacerantes. 

 O sonho deve ser entendido como uma projecção mediatizada pelo próprio corpo – 

pois tudo o que me é dado, tudo o que me aparece depende da mediação da carne –, que 

funciona como esquema simbólico de representação, dando lugar a um mundo que 

representa o sujeito personificado e que objectiva, de uma forma alucinatória, aspectos que 

lhe são próprios e do qual ele faz parte. Todo o sonho é uma realização irreal, mas que 

aspira à sua realização prática, no mesmo sentido em que as próprias utopias sociais 

prefiguram as sociedades futuras e do mesmo modo que os alquimistas prefiguraram os 

químicos ou as asas de Ícaro as asas do avião. 

 O sonho deforma, ou melhor, recria a realidade, ainda que condicionado pela 

própria experiência social, quer na sua forma, quer nos seus objectos. Neste sentido, esta 

deformação e esta recriação que o sonho impõe à realidade têm de ser entendidas como o 

resultado de um sofrimento que a isso conduziu o ser sofredor, pois é próprio do sonho 

criar «uma realidade à qual se adere sem distância e na qual se crê sem hesitação»228, já 

que a realidade assim criada é a verdadeira realidade. É esta convicção que permite que o 

sonho se mantenha distante da realidade e se desenvolva à sua margem, criando uma outra 

realidade fora do sujeito, que se configura como o seu prolongamento ou a sua projecção. 

 O sonho é uma espécie de força enigmática que se afirma como o último horizonte 

para uma visão do mundo com sentido e que, de certo modo, pode funcionar como chave 

para aceder ao seu mistério. Deste ponto de vista, o sonho é o suporte das existências 

                                                 
226 «Cada ser tem a sua atmosfera própria, cada criatura vive rodeada de uma auréola de sonho. Todas as 
almas segregam sonho, como todas as flores exalam perfume. É uma irradiação.» Raul BRANDÃO, A 
Farsa..., p. 126. 
227 «A verdade amarga e única é esta: é que na vida é preciso sonhar, para não se morrer transido, tantos são 
os pontapés que a gente leva na alma e noutra parte. Ou então tem a gente necessidade de se endurecer e de 
pôr o coração como uma pedra.» Raul BRANDÃO, A Morte do Palhaço..., p. 26. 
228 SAMI-ALI, “Sonho e funcionamento onírico” in: SAMI-ALI, S. CADY, G. FROLI, et al., Sonho e 
Psicossomática. Tradução de Rui Coelho, Teresa Lopo e A. F. Mendes Pedro, Lisboa, Dinalivro, 2001, p. 31. 
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individuais, pois no sonho podemos dissimular não só a crueldade da existência mas 

cumprir também todos os desejos, incluindo os de vingança, entretanto recalcados. A este 

nível, o sonho tem uma função totalizante: «É com este sonho grotesco que levo a vida, é 

sonhando que tenho suportado a desgraça. Vingo-me assim e julgo-me feliz. Sonho que 

sou rei... Caio de degradação em degradação e sonho sempre, sonho mais. [...] Como pude 

suportar a vida? Sonhando, sonhando sempre...»229. Portanto, a chama da esperança é 

alimentada pelo sonho, instrumento indispensável à vida pela sua função psicológica 

compensadora e auto-reguladora dos estados de desespero. 

 Assim sendo, a morte do sonho e das ilusões, em seres que de sonhos e ilusões 

preenchem a vida, significa a própria morte biológica; não se morre porque o sonho 

acabou, morre-se sim no próprio acto em que o sonho acaba, porque com ele acaba a 

última réstia de esperança e de sentido da vida230. Por isso, para resistir, para sobreviverem 

os seres sofridos precisam de cultivar uma espécie de truque ou «mecânica ingénua» da 

sobrevivência, que consiste em opor sempre à realidade o sonho, «a uma ilusão morta uma 

ilusão viva»231. 

 Devemos, portanto, realçar a importância da dimensão simbólica desta linguagem 

onírica, que desliza sempre entre o que somos e o que procuramos ser, ou melhor, entre o 

que somos e aquilo que procuramos deixar de ser. Deste ponto de vista, o sonho é também 

uma técnica pessoal do abandono: abandono de um estado de coisas rejeitado mas que 

teima em se impor com uma brutalidade violadora do eu. Ora o que existe de 

absolutamente único no sonho, é que ele é, antes de tudo, a criação de uma realidade que, 

tornando-se ilusória quando se deixa de sonhar, quando se interrompe o sonho, não deixa 

de se afirmar como realidade enquanto dura o sonho. Isto significa que o sonho acelera os 

processos de individuação, que comandam a evolução ascensional e integrante do 

indivíduo. O sujeito projecta-se na imagem dum outro ser, cujos traços podem nada ter de 

comum com ele, alienando-se nessa identificação. Então, isso quer dizer que aos proscritos 

da sociedade não resta outro caminho que não seja o do sonho virtualizador de outra 

realidade que o sujeito integra na sua realidade objectiva, ou antes, vive como sendo, 

porque passa a sê-lo, a sua realidade objectiva. 

                                                 
229 Raul BRANDÃO, “O Rei Imaginário” in: Teatro*..., p. 121. 
230 «Só ele não percebia que ninguém pode viver neste mundo sem sonhar, e quanto mais pobres, mais 
necessário se torna juntarem-se e arquitectarem uma mentira, como friorentos à procura de lume!...» Raul 
BRANDÃO, Os Pobres..., p. 87. 
231 Raul BRANDÃO, A Morte do Palhaço e o Mistério da Árvore..., p. 80. 
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 Porém, o problema maior, o drama é que a realidade, na sua implacável concretude, 

nunca suspende nem abdica dos seus direitos, o que significa que ela diferirá sempre do 

sonho, «sobretudo pela dor»232. Por isso, passar a vida a «sonhar uma hora e outra, sem o 

mínimo clarão, esgota, afunda, amolece»233 e pode conduzir a existência dos indivíduos a 

um beco sem saída, atendendo a que «aos que se alimentam de sonho chega o momento em 

que não podem viver [porque] a realidade não perde os seus direitos.»234 

 

 O sonho, nas suas diversas funções, surge-nos como uma íntima expressão do 

processo de lidar com o sofrimento básico de todos os dias; ele é a válvula de escape para 

um quotidiano tatuado de e pela dor. O sonho é a única consolação das dores e das 

desilusões da experiência quotidiana, daí que uma certa grandeza do homem dependa 

directamente da sua capacidade de sonhar, já que quando alimentamos um sonho «é como 

se tivéssemos na alma um mundo maior que este. Todo em fogo...»235. 

 Como as suas personagens, ou melhor, como nas suas personagens, também 

Brandão sonhava de forma impenitente porque à sua volta tudo definhava por falta de 

autenticidade, situação que o feria particularmente e, exactamente por isso, chega a 

escrever que o sonho é mais importante que o pão para segurar o homem à vida e a 

transformar; sem o sonho a vida não mereceria a pena ser vivida: «o essencial é o sonho 

que transforma o homem.»236 

 Neste sentido, o sonho visionário de Brandão, mais que presságio ou viagem, é 

visão; é o instrumento ficcional que permite realizar a experiência do conhecimento da 

alma humana e, simultaneamente, tornar patente uma visão do mundo que antecipa ou 

anuncia as filosofias da existência que haveriam de marcar tão profundamente o 

pensamento filosófico do século XX. Maria João Reynaud considera mesmo que, em 

Húmus, o sonho é um instrumento gnoseológico, indissociável do poder criador da 

linguagem; ele é «o instrumento poético do conhecimento»237, na medida em que permite 

explorar uma outra forma de pensamento, que possibilita imaginar o inimaginável ou 

reconciliar o irreconciliável e onde há, portanto, lugar para a própria contradição mas não 

                                                 
232 Raul BRANDÃO, “Prefácio” in: Hugh OWEN, Op. cit., p. 39. 
233 Raul BRANDÃO, A Farsa..., p. 54. 
234 Raul BRANDÃO, A Morte do Palhaço..., p. 8. 
235 Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 169. 
236 Raul BRANDÃO, As ilhas desconhecidas..., p. 51. 
237 Maria João REYNAUD, Metamorfoses da Escrita..., p. 242. 
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para qualquer tipo de censura externa ou interna. O sonho é, portanto e sobretudo, este 

poder de criar uma realidade que escapa às contradições e que, por consequência, pode 

responder à contradição, pois, como escreve o nosso autor, «no sonho não há asperezas, 

nem contrariedades – o sonho é como um rio imenso que corre e transborda. Não se lhe 

opõem diques: não há força que lhe resista. A realidade é cheia de intransigências 

mesquinhas, de ásperos ângulos, de mínimos e resistentes pormenores.»238 

 Por outro lado, o sonho é também uma forma de conhecimento supremo, que nos 

permite superar as aparências da realidade e intuir uma imagem ordenada do mundo, 

anterior a este caos em que o Homem o transformou, e que podemos projectar de forma 

especular no nosso horizonte mais ou menos próximo. Esta dimensão do sonho está 

presente, de forma muito particular, nos “Papéis do Gabiru”. Vejamos um excerto: «Uma 

vida resume-se em duas linhas, sintetiza-se em dois ou três factos. Se a vida fosse só isso 

não valia a pena vivê-la. A vida é muito maior pelo sonho do que pela realidade. Pelo que 

suspeitamos do que pelo que conhecemos. Se nos contentamos com a superfície, não há 

nada mais estúpido – se nos quedamos a contemplá-la faz tonturas.»239 

 Porém, a verdade é que se a antinomia sonho - realidade nos aparece em cada uma 

das suas páginas, também nos aparece a cada passo a confusão dos seus territórios e 

essências, num movimento de evidentes tintas surrealistas – «Oh eu já não sei bem, pobre 

de mim, o que é realidade e o que é sonho»240 –, pelo que o sonho é igualmente o 

contraponto necessário à superação do absurdo, que estas existências sofridas do 

nascimento à morte tão bem configuram. Brandão cedo pressentiu a necessidade e a 

importância desta Quimera, pois, quando era ainda um jovem de apenas vinte e sete anos, 

escreveu que «este sonho dos grotescos e dos tolhidos de fome interessa e alvoroça [...]. 

Rasgam os pés e deixam os nervos e a vida na perseguição da Quimera, mas quando 

morrem levam ainda para a cova os olhos cheios de sonho»241. Daí que a sua morte crie o 

vácuo e o niilismo absolutos. Isto é particularmente evidente no caso da Candidinha, uma 

personagem que é uma espécie de encarnação pura do ódio, cujo sonho teve como modelo 

uma determinada realidade, enraizado no puro desejo da materialidade e alimentado da 

miragem do oiro, da vontade de poder, de mandar e de calcar, isto é, de um futuro de 

                                                 
238 Raul BRANDÃO, A Farsa..., p. 126. 
239 Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 96. 
240 Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 193. 
241 Raul BRANDÃO, “O Anarchismo”..., p. 81-82. 
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vingança mediante uma inversão dos papéis e estatutos sociais: o sonho de alguém que 

desejava passar da situação de escravo sem direitos para o estatuto privilegiado do senhor 

plenipotenciário, mas que vira todos os seus sonhos «convertidos um a um em amargura e 

farrapos»242. É por isso que esta personagem sentiu na morte do filho menos o 

desaparecimento de um ente querido e mais a morte do meio que simbolizava todas as 

possibilidades de realização dos sonhos que arquitectou ao longo de toda a vida: na morte 

do sonho prefigura-se a sua própria morte biológica243.  

 Sonhar é, então, qual Fénix, possibilidade de renascer perpetuamente, mesmo que 

seja à beira do abismo. Raul Brandão, embora soubesse que a dor é a moeda de troca do 

sonho, intuiu que é deste que nos vem a marca que singulariza e dá sentido à existência. Se 

uma vida privada de sonho é uma vida-simulacro, então, viver será assumir radical e 

permanentemente o risco do sonho, esse «símbolo dos símbolos» que tem o poder 

inestimável de fazer coincidir ou de inverter os papéis, e de conciliar os contrários – a luz e 

as trevas, o céu e o inferno, o mesmo e o outro, a vida e a morte, o finito e o infinito, o 

efémero e o eterno, o fascínio e a abjecção – num movimento em que virtualiza «o desejo 

de transcender o tempo e a História e de captar a realidade última e oculta da vida.»244 

 O sonho é a possibilidade de todas as possibilidades, pelo que, mais do que 

anunciar um acontecimento futuro, revela e liberta uma energia que tende a criar esse 

acontecimento. O facto de conter potencialmente o poder de, em ruptura com o meio, 

imaginar e desejar o impossível, confere-lhe um carácter paradoxal (mais operativo que 

profético ou prospectivo) mas insubstituível para personagens que não têm outro 

aconchego para a vida: o sonho, diz-nos Brandão, «é o pão dos desgraçados»245. 

 

                                                 
242 Raul BRANDÃO, A Farsa..., p. 45. 
243 «Mais que a morte do filho sente a morte do ódio, mais que a dor do seu traspasse sente a angústia de lhe 
arrancarem o único pão de que se alimentara toda a vida – o Sonho, que lhe deu horas de alegria feroz e que a 
confortara reanimando-a da maior das desgraças.» Raul BRANDÃO, A Farsa..., p. 134. E umas páginas 
depois (p. 138-139), surge o momento trágico – o da consciência da situação: «Agora é que eu vejo! Nem aos 
pobres é lícito sonhar! Nem os pobres se podem fartar à vontade de sonho! Foi com ele que sustentei a vida, 
foi ele que me ajudou a atravessá-la cheia de fome e de frio, foi ele que me deu forças – e foi ele, afinal, que 
destruiu toda a minha existência! / O sonho não há nada que o pague, nem oiro, nem valores, nem ódios, nem 
gritos. A realidade nunca satisfaz – e de sonho podia eu fartar-me!» 
244 Vítor VIÇOSO, A Máscara e o Sonho..., p. 361. 
245 Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 236. 
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III – DO ABSURDO AO SENTIDO: O GRITO COMO EXPRESSÃO 
 

 
O mundo é um grito. 

Onde encontrar a harmonia e a calma neste 
turbilhão infinito e perpétuo, neste movimento atroz? 

Raul BRANDÃO 
 

 

1. Sensibilidade estética e responsabilidade ética  

 

 Raul Brandão revela desde as suas primeiras obras (particularmente desde História 

dum Palhaço, que pode ser lido como uma espécie de libelo anarquista, e mesmo em 

Impressões e Paisagens, onde predomina a temática naturalista fruto da assimilação de 

influências de finais de Oitocentos) uma concepção pessoal do mundo, esboçando nelas, 

desde logo, os temas que obsessiva e reiteradamente as hão-de marcar e atravessar, como 

se de uma teia ou rede temática se tratasse, e onde destacamos a miséria, a dor, o grito, o 

sonho, a morte e o absurdo ou o sentido da existência, e cuja raiz é no fundamental comum 

a todos: o mundo socialmente absurdo, caótico e opaco, onde, como escreve Eugénio de 

Andrade, «o homem é só ausência do homem»1. 

 Se a Geração de 70 e o Naturalismo são inicialmente duas das suas influências mais 

evidentes, a verdade é que, apesar da acumulação e até da miscigenação de tendências – 

uma vez que um autor não é uma mónada isolada, mas feito de uma rede de influências que 

o atravessam e se tornam parte dele –, Raul Brandão não se tornou sócio de nenhuma 

delas, tendo feito o seu próprio caminho e desenvolvido a sua própria estética, que sempre 

radicou nessa vislumbrada condição trágica do Homem, trabalhando, criando e vivendo ao 

longo de toda a sua vida numa espécie de insularidade estética2, de que as suas obras são a 

prova evidente e necessária – e aquela que aqui nos interessa verdadeiramente. 

                                                 
1 Eugénio de ANDRADE, “Quase uma Glosa”  in: AAVV, Raul Brandão: Homenagem no seu Centenário. 
Guimarães, Círculo de Arte e Recreio, 1967, p. 50. 
2 Cf. Álvaro Manuel MACHADO, Op. cit., p. 66. 
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 Da ausência de humanidade, que descobre em cada interstício da realidade social, 

eleva-se uma vontade indómita de justiça para com os excluídos da sociedade, que 

queremos sublinhar de novo, e que as suas palavras procuram actualizar em cada nova obra 

(e, no seu caso, em cada nova versão), e de que a voz de Stela, na sua introspectiva obra 

póstuma, é um bom exemplo: «Como se pode a gente habituar a isto? Viver ao lado disto e 

habituar-se?... Quero sonhar. Quero sonhar o mesmo sonho dos desgraçados...»3. Ao dizer 

que quer sonhar o mesmo sonho dos desgraçados, Stela manifesta a sua solidariedade com 

o Outro, numa tentativa de se colocar no seu campo social com a assunção de todas as 

consequências que esse gesto implicaria, isto é, com essa atitude procura romper a divisão 

social que obstaculiza as relações próprias de uma intersubjectividade plena. E fá-lo numa 

vivência simpática de dor e de abjecção, de modo a recuperar a contradição entre o ser 

social que é e o ser ético que também é ou que, pelo menos, projecta ser. Estar com o outro 

é, deste ponto de vista, «experimentar o complexo de negatividade, de alienação extrema, 

de perda radical»4 que tais vivências constituem. 

 Para além disso, nesta atitude ética revela-se um princípio gnoseológico 

fundamental: o de que aquilo que encontramos no outro é apenas o que nele conseguimos 

interpretar e projectar, a partir daquilo que somos e daquilo que queremos e decidimos ser. 

É por isso que, como nos diz Brandão, só podemos encontrar amor no outro se com amor o 

olharmos5. Na sua obra estamos perante uma escrita que, pela via da compaixão6 e da 

solidariedade para com os pobres, mas também da revolta, promove e cultiva o 

aprofundamento da sensibilidade que, no seu caso, significa expandir a humanidade. A 

compaixão é um sentimento genuíno que o nosso autor experimenta face ao espectáculo do 

sofrimento, por muito distantes que os sofredores lhe sejam. Podemos afirmar, a seu 
                                                                                                                                                    
 Mas o próprio Brandão, recorrendo uma vez mais à metáfora da árvore, diz-nos o seguinte: «Sou 
talvez uma árvore que cresce à sua vontade, pernada para aqui, pernada para acolá, à chuva e ao vento. Não 
admito poda.» Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo I..., p. 38. 
3 Raul BRANDÃO, O Pobre de Pedir..., p. 135. 
4 Vítor VIÇOSO, “Das feridas de narciso ao pânico no reino das ideologias”..., p. 45. 
5 «Pelo amor conhece-se tudo, até o que os sábios ignoram. Olha para um mistério com amor, e ele desvenda-
se logo; olha para um calhau com amor, que até nele encontras mil coisas imprevistas; chega-te ao homem, 
teu irmão, até ao mais degradado, com amor, que nele depararás com Deus. Deus vive ao pé de ti, contigo, 
toca-lo a toda a hora. Que precisas para o sentir? Amor.» Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 201-202. 
6 Voltemos aos registos da sua viagem aos Açores e à Madeira, para exemplificarmos o sofrimento que a 
miséria do Outro lhe inflige e que faz já parte do homem: «De passagem: ao ver aqueles hotéis desertos [na 
Madeira], lembrei-me das crianças tuberculosas da Alfama e da Mouraria. Penso que o governo e os ricos 
poderiam agasalhá-las transferindo-as durante alguns meses para este admirável clima de luz e de sol. [...] 
Os grandes hotéis com criados de casaca, música e flores, poderiam pagar para os pobres seres abandonados 
que morrem de fome e de miséria, dando-lhes agasalho e piedade. E talvez salvando-os...» Raul BRANDÃO, 
As ilhas desconhecidas..., p. 165. 
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respeito, o que Hannah Arendt escreveu sobre Brecht: a compaixão foi a mais tenaz e mais 

fundamental das suas paixões e, por isso mesmo, «a que ele mais procurou, e menos 

conseguiu esconder»7. Mas, como é também um sentimento instável, precisa de ser 

traduzida em acção, para não desfalecer. No negrume da noite, Brandão sempre procurou 

ouvir os passos dessa massa social anónima, mas ouvia apenas os sons difusos da sua 

degenerescência, que nunca pararam de moldar a sua sensibilidade. 

 Num registo de simpatia faz seu o sofrimento dos outros, daqueles que são vítimas 

de agravos que no limite – e porque as afinidades com os ideais anarquistas nunca o 

abandonaram, cultivando neles o sentimento latente da revolta contra as injustiças sociais – 

o levam a desejar uma catástrofe redentora. É desta ideia de estarmos perante uma 

sociedade decadente, aparentemente sem promessa e sem esperança de regeneração, que se 

alimenta em boa medida a sua escrita, pois, como escreve no último volume das suas 

Memórias, «essa sociedade anticristã que aí está, não merece ser poupada: não só não crê 

em Deus, como só crê na matéria e no gozo. Este homem não tem direito a um lugar na 

vida. A vida é uma coisa muito séria e ele explora-a. Sim, os pobres têm razão. É por isso 

que eu, e todos, sentimos a necessidade da catástrofe.» Mas, por outro lado, e apesar de 

«uma certa saudade do passado», isso não o impede, antes o impulsiona, de caminhar 

«com decisão para o futuro»8, revelando assim uma concepção da literatura como 

promessa, voltada para o futuro mas incluindo as dimensões do passado, sem as quais não 

teria sequer sentido, e também do presente, que se constitui como uma espécie de sua 

causa primeira. Neste sentido, e porque a compaixão e a partilha do sofrimento não 

bastam, o acto de escrever configura-se-lhe como acção do homem contra o poder, que é 

acima de tudo uma luta da memória contra o esquecimento do ser. Habitado pelo dever da 

memória, o escritor não só fala aos e para os vivos, presentes e futuros, mas também 

lembra as vítimas de uma História sem memória (ou antes, com uma memória 

selectivamente aristocrática), o que é ainda uma forma de falar aos vivos. 

 

 Nas suas meditações, na observação e na experiência da vida como tragédia, que o 

vocabulário evidencia a cada passo, as inquietações sobre a problemática da existência – 

que exige uma resposta que ele, aparentemente, não vislumbra – são fundacionais e 

                                                 
7 Hannah ARENDT, Homens em Tempos Sombrios. Tradução de Ana Luísa Faria, Lisboa, Relógio D’Água 
Editores, 1991, p. 274. 
8 Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo III..., p. 98. 
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equacionadas a partir da noção de vida, da noção de vida autêntica, em contraposição ao 

simulacro que esta vida representada é, e que decorre de outro simulacro – a vila 

ficcionada: «A vila é um simulacro. Melhor: a vida é um simulacro.»9 Este carácter trágico 

que caracteriza a existência humana, e cuja etiologia busca continuamente, não radica na 

sua absoluta alteridade relativamente a Deus, mas no facto de carecer de toda a referência 

ontológica, isto é, de um hipotético sem sentido de simplesmente ser-assim, porque “assim 

está escrito”: «Sabiam que iam morrer sem ter vivido. A existência não era decerto como 

eles a haviam compreendido: alguma coisa lhes falhara.»10 Nesta hipótese está contida uma 

espécie de inevitabilidade do destino, inscrita de forma genética no já sinalizado 

determinismo sócio-económico inexorável, pelo que na vida «não se trata de ser feliz ou 

desgraçado, mas de cumprir o destino para que se nasceu, [pois] tudo o que a gente faz está 

escrito no livro do destino», diz o Morto, que rouba porque tem de roubar e que sabe bem 

que ainda há-de fazer pior «quando soar a hora...»11. 

 Isso é particularmente evidente nas falas das prostitutas – esses «pobres seres de 

descalabro e piedade, lama que o homem gera de propósito para o gozo»12 – que não se 

espantam nem protestam perante a dor, antes a encaram como uma inevitabilidade inscrita 

no destino, no fado, que não é possível alterar nem pela vontade nem pela luta humana. 

Não se deixam aniquilar pela situação mas também não sentem qualquer necessidade de a 

racionalizarem e lhe entreverem um sentido. O fado absorve todos os mistérios e 

perplexidades da vida e da morte, não restando outro caminho que não seja o da 

resignação: na roleta, que a vida é, calhou-lhes a elas ter nascido para a desgraça, mas 

poderia ter calhado... a outras. Só assim se compreende a “naturalidade” com que a Mouca 

explica às suas companheiras de infortúnio: «A minha mãe deitou-me fora era eu 

pequenina, e eu, se tivesse uma filha, botava-a à roda pra ganhar a vida.»13 É o destino a 

que não se pode fugir e que, por isso, devemos cumprir sem tergiversar. 

 É esse mesmo fado que, por exemplo, explica a ruína do sonho de desforra 

alimentado pela Candidinha ao longo de toda a sua vida de sofrimento e humilhação ou 

perpetua a condição miserável dos pobres, pois, como ela própria diz, «nós que nascemos 
                                                 
9 Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 66. Concepção que aplica à sua própria vida: «Que há de sincero na minha 
vida? De sincero há exactamente o que eu não fiz. O resto são simulacros. A vida nunca dei por ela – e a seu 
lado construí um simulacro de vida.» Raul BRANDÃO, O Pobre de Pedir..., p. 165. 
10 Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 160. 
11 Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 206. 
12 Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 63. 
13 Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 65. 
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para a desgraça temos de nos sujeitar, e aos ricos deve-se obediência. São eles que podem 

tudo e que dispõem de tudo.»14 

 Este fatalismo transforma-se no regulador de toda a ordem social, ilibando assim os 

poderosos das suas responsabilidades, como se também as suas iniciativas, causadoras dos 

males e misérias do mundo, estivessem sujeitas a esse mesmo princípio e, portanto, 

também elas emanassem de uma vontade divina ou cósmica, não restando aos pobres 

qualquer alternativa a essa ordem, ou melhor, a essa dissolução decidida por Deus; devem, 

pois, rebaixar-se perante os “escolhidos”, numa resignação tácita. 

 Neste movimento da escrita brandoniana estabelece-se uma tensão entre absurdo e 

busca de sentido, entre a necessidade de tentar uma explicação para a existência da dor – e 

se encontramos uma explicação para a sua existência mas não a podemos compreender, 

então ficamos perante o absurdo absolutamente pungente – e a busca da sua superação e da 

possibilidade de sentido. Porém, contra o que viria a ser a posição de Heidegger de que o 

Homem é um ser-para-a-morte, Brandão (ainda que não pense a morte separada da vida, 

uma vez que ambas se inscrevem numa espécie de totalidade dinâmica) reivindica que o 

Homem seja um ser-para-a-vida. Vida que ele, num dos momentos solares e de assumida 

responsabilidade ética, acha cada vez mais extraordinária: «cada vez acho que devemos 

olhar para essa coisa extraordinária com maior assombro...»15. 

 

 É pelo modo como nos relacionamos com o outro, e pelo que desse modo nele 

encontramos, que Raul Brandão introduz a noção de responsabilidade ética, uma vez que 

só no seio de uma ética entendida como responsabilidade se pode dar aquilo a que Levinas 

chama o «nó do subjectivo»16. E porque «há dias em que a gente se sente responsável por 

todo o mal que se faz na terra»17, Brandão estendeu a todos um chão de sofrimento, que 

nos obriga e nos implica em nome da solidariedade com o humano, e particularmente com 

o sofrido, inscrevendo assim o sentimento de responsabilidade pessoal no seio de uma dor 

universal: cada ser, em vez de se sentir um instrumento cego de um desígnio transcendente 

e, portanto, sem responsabilidades, deve ter-se como um sujeito activo, causador e 

responsável (aquele que responde por) do mal do mundo. 

                                                 
14 Raul BRANDÃO, “O Gebo e a Sombra”..., p. 111. 
15 Raul BRANDÃO, Os Operários..., p. 273. 
16 Emmanuel LEVINAS, Ética e Infinito. Tradução de João Gama, Lisboa, Edições 70 Lda., 1988, p. 87. 
17 Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 113. 
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 A verdade é que o autor de A Morte do Palhaço revelou uma grande lucidez e um 

auto-rigor admirável ao compreender a margem de egoísmo subsistente na piedade; 

compreendeu que mesmo quando nos emocionamos com a desgraça alheia, e somos 

levados a praticar o bem, «a piedade é afinal por nós e não pelos outros»18. É como se nos 

colocasse perante uma dialéctica da caridade e da miséria, uma vez que para eu poder fazer 

o bem (a caridade) é preciso que outros vivam na miséria. Consequentemente, é preciso 

que a miséria social subsista e se prolongue no tempo para eu poder continuar a fazer o 

bem... Mais ainda: assim sendo, há uma relação directamente proporcional entre a miséria 

do mundo e as hipóteses que eu tenho de “praticar o bem”. Desta perspectiva, é como se o 

nosso autor não acreditasse na possibilidade da dádiva pura, da dádiva sem outro interesse 

que não seja o de fazer o bem ao outro. 

 A caridade, que não passa de uma fórmula social, transforma-se numa espécie de 

máscara para o egoísmo do benfeitor. Brandão pressupõe que mesmo a dádiva que se diz 

desinteressada está interessada em ser reconhecida como tal e, portanto, está ainda 

envolvida na malha dos interesses do agente, insinuando, assim, a dúvida sobre a 

sinceridade dos impulsos dos “beneficiadores sociais”, denunciando, desta forma, o 

desajuste entre os quadros morais apriorísticos e as acções e intenções que desenham, elas 

sim, «o rosto dos homens»19. 

 Também a este nível, o nosso autor exerceu com rara sensibilidade as qualidades 

radicais da escrita – que, como ele compreendeu bem, não se pode subordinar a quaisquer 

instâncias que lhe sejam estranhas – e, com elas, o seu poder de acusação da realidade 

estabelecida e de invocação da sua força libertadora. Foi com essas qualidades que acusou 

impetuosamente este princípio da moralidade burguesa, reconhecendo na caridade um 

símbolo da degradação da condição humana, na medida em que não só humilha aquele que 

a recebe como, muito pior, se inscreve numa lógica de perpetuação e legitimação ad 

eternum dessa situação de dependência e menorização do outro. Compreendeu igualmente 

bem que a caridade é ética, política e socialmente benéfica não para quem a recebe – «Ai 

dos pobres se não fosse o coração dos pobres!...»20 – mas para quem a pratica – ele próprio 

nos confessa que quer fazer as suas dádivas «de cima para baixo», para se poder, e porque 

                                                 
18 Raul BRANDÃO, A Morte do Palhaço e o Mistério da Árvore..., p. 82. E na página seguinte: «Esta 
piedade que eu sinto por tudo o que na vida magoa, não é um egoísmo? Não é antes piedade por mim próprio 
e um dilacerar da minha própria alma?...» 
19 Urbano Tavares RODRIGUES, Ensaios de Escreviver. 2ª edição, Coimbra, Centelha, 1978, p. 136. 
20 Raul BRANDÃO, A Farsa..., p. 80. 
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se quer, «sentir generoso»21 –, pelo que a acção moral deverá ter necessariamente na sua 

raiz a boa vontade, já que só desse modo nos conferirá dignidade. Neste sentido, preceitua 

uma moral de intenção e da exemplaridade de carácter imperativo, não num sentido 

apologético – faz isto ou aquilo, e salvar-te-ás – mas antes num sentido rigorosamente 

ético – faz isto porque é isto que se impõe que faças, porque é isto que é natural que, nesta 

situação, qualquer ser humano faça. 

 Podemos dizer que Raul Brandão, como que antecipando Levinas, intuiu a 

existência de uma assimetria entre o eu e o outro, em que o tu precede sempre o eu e em 

que há uma espécie de relação ética que parte de uma afirmação extremamente 

significativa, que é a afirmação do rosto do outro como infinitude, face ao qual estou 

desprotegido e sempre em dívida. Dívida que me coloca numa posição de inevitável 

implicação ética, já que a presença do tu põe em questão os próprios privilégios do eu, e 

que, assim, se insinua no meu pensamento como questão e como fonte de exigência ética: é 

preciso que cada um sinta «que o pão que se come não é tirado a nenhuma boca, nem o 

lume que nos aquece roubado a alguma velhice friorenta.»22 Por isso, a minha 

responsabilidade é sempre «responsabilidade por outrem», isto é, é uma responsabilidade 

implícita que se estende até às zonas que aparentemente não me dizem respeito, já que não 

sou eu o agente, o culpado do que aí ocorre: a responsabilidade configura-se, assim, como 

«estrutura essencial, primeira, fundamental da subjectividade.»23 Estamos perante aquilo a 

que Paul Thibaud chama «comunidade de responsabilidade», que é uma noção 

radicalmente distinta da de «comunidade de origem»24, pois significa que existimos não 

                                                 
21 Raul BRANDÃO, O Pobre de Pedir..., p. 185. Mas, a este propósito, vale a pena determo-nos nesta longa, 
profunda e expressiva citação: «D. Leocádia, quem recebe o bem fica sempre humilhado. O bem constrange. 
O que chamas a piedade e o bem põe quem o recebe na situação de te morder as mãos. E continuar a fazer o 
bem é elevar-te pelo bem que fazes e rebaixar-me pelo bem que recebo. Acabas por gastar o que em mim há 
de melhor. Oh D. Leocádia, se eu pudesse – eu é que te fazia o bem, para tu veres o que é o bem recebido, o 
bem agradecido e o bem amargurado. Antes tu me fizesses o mal, D. Leocádia, porque o mal põe-me ao teu 
nível, e o bem acostuma o desgraçado a ser mais desgraçado ainda. Degrada-o. Põe-no na tua dependência e 
na dependência da desgraça. Cria uma superioridade, a tua, e um azedume, o meu. Classifica para todo o 
sempre.» Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 152-153. 
22 Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 201. 
23 Emmanuel LEVINAS, Op. cit., p. 87. 
 E escreve o nosso autor: «Todos somos solidários no mundo, todos temos uma parte de 
responsabilidade nos crimes que se praticam no mundo. / Devemos todos esforçar-nos por atingir um ideal de 
vida mais perfeito – duma vida sem violências, em que todos tenham o seu quinhão.» Raul BRANDÃO, Os 
Operários..., p. 273.  
24 Paul THIBAUD, “A Comunidade de Responsabilidade” in: Edgar MORIN, Ilya PRIGOGINE, et al., A 
Sociedade em Busca de Valores – Para fugir à alternativa entre o cepticismo e o dogmatismo. Tradução de 
Luís Couceiro Feio, Lisboa, Instituto Piaget, 1998, p. 225. 
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apenas para nós mesmos e para aqueles com quem temos vínculos de proximidade, mas no 

e para o mundo. 

 Mas a noção de responsabilidade ética não é compreensível sem a noção de 

liberdade, de que é correlato, e que, portanto, não só exige como sem a qual não é 

pensável, ou seja, a liberdade é ao mesmo tempo condição necessária e suficiente da 

responsabilidade e a responsabilidade surge como implicação irreprimível da liberdade. De 

certo modo, Brandão parece-nos mais próximo de uma concepção negativa da liberdade, 

característica do idealismo ético e do anarquismo social, que preconiza tanto a ausência de 

violência contra o corpo e a vontade como a prevenção da reificação, da 

instrumentalização e da vitimização dos homens. Ou seja, e como escreve num texto em 

que justamente a liberdade está em questão, exige-se não a liberdade «que tu me impões, 

mas a liberdade e a parte de justiça que a cada um de nós cabe sem tiranizarmos os 

outros.»25  

 Para o autor de O Doido e a Morte não é possível continuar um mero espectador da 

desarticulação do mundo que, e apesar de algumas afirmações em contrário, na verdade 

nunca terá sido. É também por este sentimento de negatividade sobre o rumo da vida social 

que passa a acusação que dirige de forma vertical à sociedade burguesa do seu tempo; 

atitude que lhe originou, por outro lado, um indelével sentimento de culpa, enquanto 

membro desse campo social, e que o levaria facilmente a reconhecer-se na conhecida 

expressão de Dostoievsky na obra Os Irmãos Karamazov: «somos todos culpados de tudo 

e de todos perante todos, e eu mais do que os outros»26. 

 Mas o sentimento de culpabilidade que nasce dessa consciência de um 

comportamento dúplice – em que, por um lado, sou aquilo que não desejo ser, mas, por 

outro, sou também aquilo que quero ser –, da compreensão de que o ser humano é 

essencialmente dual, não o impede de se sentir pessoalmente responsável pela imobilidade 

e sacralidade das instituições que originam tal estado de coisas e, nessa medida, 

responsável pelo sofrimento que isso inflige aos outros. Neste sentido, o que o atormenta e 

o coloca no caminho da compaixão é menos o sofrimento ou a miséria em si, e mais a 

consciência da sua responsabilidade, que a voz que lhe chega do outro não permite iludir: 

«havemos de responder um dia por isto?!...»27 Isto é particularmente evidente em O Pobre 

                                                 
25 Raul BRANDÃO, “Prefácio” in: Hugh OWEN, Op. cit., p. 31. 
26 Fiodor DOSTOIEVSKY, Os Irmãos Karamazov. (Citado por Emmanuel LEVINAS, Op. cit., p. 90.) 
27 Raul BRANDÃO, O Pobre de Pedir..., p. 111. 
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de Pedir e no terceiro volume de Memórias, em que, mais do que a sociedade burguesa no 

seu todo, quem está verdadeiramente em causa é um homem – ele próprio – que alcançou 

na vida um relativo conforto material, que em vez de o confortar – e na medida em que é o 

testemunho mais evidente da sua conivência com a miséria que o rodeia – o confronta 

antes com essa responsabilidade, funcionando ao mesmo tempo como aguilhão para 

dúvidas e remorsos vários: «Eu sou um homem de bem! Serei em certas condições. Mas 

noutras? Mas por dentro? Eu que sou talvez um homem de bem para o mundo – sou um 

homem de bem para o outro mundo? Sou um homem de bem como todos os homens de 

bem – porque não fiz nada.»28 

 Não pode, por isso, deixar de desenvolver uma espécie de exame de consciência 

(psicológico, ético e religioso) analítica e dialecticamente estruturado: análise, auto-

acusação e procura29, numa desesperada busca de um caminho redentor e salvífico para a 

sua existência de simulação, de mentira e de cobardia ou oscilação ética. Este sentimento 

de culpa agudiza-se particularmente pelo facto de, deste ponto de vista, tal existência não 

só contradizer o fundamental do seu ideário de solidariedade cristã e socialista, mas 

funcionar também como obstáculo à realização da justiça fraterna que lhe está subjacente. 

Daí a grave crise ética e ideológica que o atinge: «Tenho diante de mim duas ou três coisas 

essenciais a que hei-de responder. Tanto faz protestar que sou um homem de bem, como 

estar calado. As coisas agora não são com os outros – são comigo – [...]. Em vão rebusco 

um acto que me salve de mim próprio. Nada.»30 

                                                 
28 Raul BRANDÃO, O Pobre de Pedir..., p. 162. E duas páginas depois: «Acabo podre de comodidade 
quando talvez o meu dever era ser desgraçado e aceitar a cruz!...» 
 Como escreve Vítor Viçoso «a dor é corrosiva e como Medusa, quem para ela olha para sempre fica 
petrificado, porque a imagem que lhe é devolvida é a da culpa pessoal.» Vítor VIÇOSO, “Das feridas de 
narciso ao pânico no reino das ideologias”..., p. 73. 
29 Cf. José Carlos Seabra PEREIRA, “Raul Brandão e o Legado do Expressionismo” in: Carlos REIS 
(coord.), História Crítica da Literatura Portuguesa: Do Fim-do-Século ao Modernismo. Volume VII, 
Lisboa, Editorial Verbo, 1995, p. 227. 
 Veja-se esta passagem em O Pobre de Pedir: «Eis que começo a analisar ponto por ponto a 
existência e rebusco, com frenesi, as sombras que se encarniçam sobre mim e se vingam de mim... A minha 
vida foi um simulacro? Criei um teatro, uma personagem, um histrião que declama? Pois eu terei a morte a 
meu lado e não teria vivido um único momento com sinceridade e ferocidade?!» Raul BRANDÃO, O Pobre 
de Pedir..., p. 159-160. 
30 Raul BRANDÃO, O Pobre de Pedir..., p. 161. 
 Como bem nota Jacinto do Prado Coelho num dos artigos que lhe dedica em Ao Contrário de 
Penélope, em O Pobre de Pedir é como se Brandão, à medida que vai escrevendo, passasse a sua vida em 
retrospectiva, fazendo um agitado e doloroso exame de consciência, como se, mais do que de confidências, 
de uma confissão se tratasse, e onde o sentimento de culpa é o registo dominante, mais precisamente a 
consciência da culpa (que o proprietário burguês experiencia perante o mundo daqueles que nada possuem – 
no caso, os camponeses miseráveis – relativamente aos quais, e independentemente da bondade dos seus 
impulsos de fraternidade cristã, manteve sempre uma atitude dúplice) que se vai adensando dramaticamente à 
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 Em O Pobre de Pedir esta tensão (est)ética que, como vimos, sempre se 

caracterizou por uma estesia dolorista e onírica, eleva-se a um ponto tal que acaba por se 

configurar como aquilo a que Vítor Viçoso chama uma «estética do pânico e do 

crepuscular»31, e que nos remete para a dimensão expressionista que caracterizará muitas 

das suas obras. Este despertar da consciência – e esta obra é um impressionante exame de 

consciência – do narrador perante a miséria e a injustiça de que os camponeses são vítimas, 

cria-lhe uma espécie de medo pânico diante desse espectáculo do mal, e que se agrava 

perante a eminência e o temor da morte32. Para além do pânico individual entramos 

também no domínio do pânico colectivo, na medida em que as leis que asseguram a 

reprodução social burguesa estão ameaçadas no seu núcleo essencial. 

 Origina-se assim uma crise-limite da consciência, em que as categorias pelas quais 

pensamos e vivemos a vida do dia a dia se tornam absurdas, o que coloca o ego 

brandoniano face à morte pessoal, à morte da classe burguesa a que pertence e que nunca 

rejeitou e, ainda, à morte das instituições que a suportam há gerações sucessivas. Mas, 

pior, o sentido judicativo (judex) da sua consciência moral diz-lhe que vai morrer sem 

poder vislumbrar qualquer hipótese redentora para uma vida de que afinal, no momento de 

prestar contas, sente não se poder orgulhar, pois no Deve e Haver final a balança inclina-se 

irremediavelmente para o primeiro, o que o leva a escrever: «Morrer! Morrer era o menos, 

se eu pudesse morrer sem me julgar e sem me sentir amesquinhado diante da vida e da 

                                                                                                                                                    
medida que esse exame ganha profundidade. Cf. Jacinto do Prado COELHO, “Raul Brandão: a consciência 
burguesa de culpa” in: IDEM, Ao Contrário de Penélope. Lisboa, Livraria Bertrand, 1976, p. 227-233. 
31 Vítor VIÇOSO, “Das feridas de narciso ao pânico no reino das ideologias”..., p. 21. 
 No fundo, esta estética do pânico está presente desde muito cedo na sua obra, pois já em Os Pobres 
pairava uma espécie de espectro da consciência: «Parece que a noite tem vozes e que os meus crimes de 
outrora (há tanto esquecidos!...) encontram enfim palavras e se põem a falar dentro de mim.» E depois: «Não, 
nunca mais se esquece a dor que se causa no mundo! Passam-se os dias e os anos e a imagem ressurge diante 
dos meus olhos. Não me acusa. Eu é que me acuso.» Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 137 e 141 
respectivamente. 
32 «Ergue-se o passado inútil e sinto a espada nua da verdade apontada ao peito. Resta-me um minuto e nesse 
minuto descubro que o pior de tudo é chegar a este ponto sem possibilidade doutra vida que nos deslumbre a 
agonia e que viver como vivi é digerir o mundo sem ter compreendido o mundo.» Raul BRANDÃO, O 
Pobre de Pedir..., p. 166. Vejamos também esta passagem de Húmus (p. 193): «É com gritos que a D. 
Leocádia reconhece que o escrúpulo não existe; é com espanto que ela percebe que o bem que fez foi inútil; é 
com horror que a D. Leocádia compreende que só lhe resta o vácuo.» E ainda esta fala do Governador Civil 
de O Doido e a Morte (p. 144): «Já que me nega um confessor, ouça-me ao menos em confissão. Ouça os 
meus pecados. Confesso que menti... que menti sempre que pude. Toda a minha vida foi uma mentira 
pegada.» 
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morte. O pior é morrer vazio e inútil. Morrer vergonhoso! Ter de olhar cara a cara esta 

hora suprema e o que ela traz consigo de tremendo.»33 

 

 A urgência ética de olhar pela humanidade do homem, que temos vindo a defender 

na obra de Raul Brandão, face ao social que o vai corroendo e contra o qual embate, não é 

dissociável da necessidade estética de dar forma a esse sentimento do intolerável; não se 

trata apenas de ser porta-voz dos proscritos socialmente, trata-se de o fazer recriando o 

mundo esteticamente, de inventar uma via de o produzir. De outro modo: trata-se de 

conduzir esta sua necessidade, esta sua espontaneidade (que é um dos motores da liberdade 

do criador), sem a opressiva presença de uma intenção outra que não seja a finalidade de 

ser rigoroso no seu próprio sentir, isto é, de dar expressão a uma vida que se abre e de o 

fazer segundo as suas, do criador, leis próprias. 

 Estamos, portanto, perante uma escrita que é constitutivamente hipótese de 

liberdade, de tornar visível, de ofertar uma realidade aos não criadores e de, com esse ver, 

quebrar a resistência da realidade e acender o sentido cego até esse momento. Este acto de 

ver situa-se numa encruzilhada de mundos virtuais, que despertam migrantes vindos de 

toda a parte e que incendeiam a experiência do criador e agitam o seu fundo sensível, 

revelando o que nela se dá – «o acender da visão, da beleza»34 – e que assim se tornam 

actuais. 

 Deste ponto de vista, a sua paisagem é sempre humana ou é, pelo menos, a 

expressão intencional de um sincero estado de alma, de uma motivação humana imbuída 

de uma sensorialidade que, nas palavras de Óscar Lopes, não nos deve fazer esquecer um 

seu outro dom raro e profundamente poético: o de o fazer apreendendo «a unidade das 

percepções, através de cinestesias ou hipálages estonteantes.»35 Esta beleza visionada pelo 

escritor é uma beleza cósmica e existencial, ou seja e passe o truísmo, é uma beleza ética, 

que exige que o indivíduo se irmane com o universo, isto é, exige que o homem, em vez de 

estragar a beleza do universo, se transforme antes num agente da sua expansão. Parece-nos, 

portanto, que a “atmosfera poética” é, de toda a evidência, o único meio físico onde as 

                                                 
33 Raul BRANDÃO, O Pobre de Pedir..., p. 153. Assitimos a uma espécie de ruína axiológica do homem: 
«Sinto que todos os laços que outrora me prendiam à vida se quebraram, a ponto de ficar desamparado. Em 
que fundamentos ou em que lei moral hei-de assentar a minha vida se, no fundo, bem no fundo, invejo os que 
triunfam?...» Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo III..., p. 97. 
34 Maria ZAMBRANO, Op. cit., p. 55. 
35 Óscar LOPES, Op. cit., p. 197. 
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personagens da sua ficção podem respirar, justificando plenamente o ambiente em que se 

inserem e tornando verosímeis as concepções que preconizam e a maneira como agem. A 

poeticidade da sua escrita, ao converter o défice do “pensamento puro” em excesso, torna-

se fonte de humanização do Homem, na medida em que sente e pensa para além da 

subjectividade do autor (e do leitor, evidentemente), oferecendo-nos as situações éticas 

num horizonte de beleza. 

 Um dos aspectos que mais nos interessa na obra de Brandão é precisamente esta 

vinculação ontológica que, na sua obra, se estabelece entre a ética e a estética, tornando-as 

numa espécie de verso e reverso de uma mesma realidade, na medida em que ambas 

assentam num saber que recolhe um mesmo sentido e o inscreve no mundo. A sua 

dimensão estética está vinculada a uma verticalidade – potente símbolo da ascensão e do 

progresso – ou rectidão ética (numa tentativa de resgatar o eterno do provisório), que o 

mesmo é dizer, a uma posição de rigorosa e profunda exigência face à vida, onde a estética 

não pode ser imoral e a moral só pode residir na esfera do belo. A ética e a estética ficam 

assim indissoluvelmente co-comprometidas: a ética é uma estética e a estética é uma ética. 

De certo modo, é como se a necessidade de cada uma das suas obras prolongasse a 

necessidade da obra que a precedeu e tivesse a sua origem na continuação (ou, segundo o 

seu cepticismo, na sua perpetuação?), na persistência das indigências sociais, que 

aguardam uma expressão que é preciso actualizar: o autor denota a consciência de que a 

arte, sendo mais da ordem da factividade do que da factualidade, tem de exprimir e querer 

dar-se as condições da expressão.  

 A escrita é, pois, o percurso e o resultado de uma revelação estética, a que não é 

alheia a codificação da estética simbolista, que faz do livro o lugar onde discursos literários 

diferenciados, quanto ao modo de enunciação e à estrutura, se fundem numa totalidade 

dinâmica. Foi esta a forma encontrada por Raul Brandão para, à margem das correntes 

estéticas da sua época, inserir o outro «no universo atormentado do eu»36 e estabelecer a 

sua escrita num registo radicalmente dialógico.  

 

 

 

 

                                                 
36 Vítor VIÇOSO, “Os pobres: um dolorismo redentor”..., p. 30. 
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2. Uma escrita radicalmente dialógica 

 

 A existência humana enquanto co-existência projecta-se, exterioriza-se e consuma-

se no diálogo como seu lugar próprio; tem um carácter essencialmente dialógico porque é 

essa a sede das relações interpessoais e inter-sociais, ao ponto de a crise do humano em 

geral não ser senão a crise do âmbito em que tais relações têm lugar. O mundo não é 

humano só por ser constituído por seres humanos, como não se torna humano só por nele 

se fazer ouvir a voz humana, mas sim, e apenas, quando se torna objecto de relação e de 

diálogo (cuja essência é, pelo menos desde Sócrates, “ir ao encontro de”)37. 

 A palavra constitui o suporte mais estável da realidade humana: por um lado, ela é a 

afirmação de uma individualidade irredutível e, por outro, é a expressão de um sentido de 

comunhão indeclinável. Por isso, compete-lhe, ou antes, compete à sua função libertadora 

romper as estruturas que agrilhoam os indivíduos às sujeições sociais convencionadas e 

institucionalizadas, seja por via legal ou por mecanismos consuetudinários ou mascarados 

como tal, e desvendar as mentiras e os erros que enformam o mundo. É num desses 

exercícios que Brandão pergunta: «como é possível isto?! Como é possível que esta gente 

que trabalha toda a vida acabe a vida a pedir?»38. Portanto, compete à palavra, que existe 

autonomamente, associada a outras habituais (ou não) e de forma não habitual, produzir o 

novo e desconstruir os lugares comuns opressores, destruindo-os, repassados que estão de 

evidências socialmente forjadas e legitimadas. 

 A palavra, que nunca se reduz a um jogo de significações prévias, tem de ser 

pensada na direcção de uma responsabilidade intersubjectiva, pois é a palavra que insinua e 

institui a dimensão dialógica da pessoa e que representa a superação tanto das limitações 

de um subjectivismo de significado mais ou menos solipsista como, opostamente, a das 

deficiências de um colectivismo que reduza as aspirações da liberdade individual à sua 

expressão mínima. Na palavra brandoniana esta superação é ensaiada mesmo na forma de 

solilóquios (frequentes na sua obra), isto é, mesmo quando existe uma espécie de 

impossibilidade do diálogo, em virtude de o outro já não responder ao meu chamamento, 

de já não estar disponível para isso porque já não acredita no que eu lhe digo e no que 

                                                 
37 Segundo Maria João Reynaud, esta concepção brandoniana da narrativa, onde a existência como diálogo se 
torna nuclear, terá sido responsável por uma ruptura decisiva verificada na literatura portuguesa do século 
XX. Cf. Maria João REYNAUD, Metamorfoses da Escrita..., p. 148. 
38 Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo III..., p. 46. 
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tenho para lhe dizer, como se se estabelecesse apenas um “diálogo de surdos”, em que a 

mudez ou o monólogo se tornam nas únicas vias possíveis de expressão e emissão. 

 Neste trabalho da/pela palavra, Brandão encontrou no fragmentarismo estrutural a 

forma tensional, mas subjectivamente rigorosa e coerente, para a expressão das aporias e 

interrogações existenciais, em que a reiteração (como repetição que produz o mesmo que 

nunca é o mesmo, produzindo antes a diferença) é o modo intensificador e quase 

obsessivo. Nesta actividade enunciativa, em que forma e conteúdo são intimamente 

solidários, por vezes basta uma palavra apenas, pois «cada palavra é uma abertura para o 

insondável / antes de ser uma relação horizontal com as outras palavras»39. Deste modo, o 

ritmo torna-se mais nervoso e angustiado, e a pulsação mais irregular e sincopada. Não 

sendo possível abarcar toda a realidade, a linguagem torna-se ela própria fragmentada, 

estilhaçada e caótica, assente em novos pressupostos e buscando novos referenciais, como 

se a realidade percebida esbarrasse com os limites ou com as capacidades do discurso. 

Contra a continuidade e a sistematicidade do método, que é sempre coisa do pensamento, é 

preciso pensar um método da descontinuidade que possa coincidir com a descontinuidade 

da consciência e da vida. Neste processo, a coerência e a incoerência não interessam ao 

criador como interessam ao lógico, isto é, como o acordo do pensamento com ele mesmo 

ou como compatibilidade formal de um conjunto de proposições. Na criação literária – 

como na arte em geral e também na história –, a noção de fortuito40 é fundamental: é ela 

que, ao valorizar a liberdade do agente humano como energia (est)ética, potencia ou 

virtualiza outras hipóteses de mundo. Por isso, o que interessa a Brandão não é a coerência 

lógica mas a coerência (que inclui as contradições) que é interior à própria vida41 e as 

possibilidades nela contidas de uma reconciliação de cada um com o mundo, com os outros 

                                                 
39 António Ramos ROSA, As Palavras..., p. 17. 
 Segundo Vítor Viçoso este carácter fragmentário e sincopado da sua escrita traduz igualmente a 
acentuada emotividade – uma «sintaxe do pânico» – do eu face à crise simbólica e ideológica, à 
autoculpabilização ou ao visionarismo apocalíptico. Cf. Vítor VIÇOSO, “Das feridas de narciso ao pânico no 
reino das ideologias”..., p. 88. 
40 O fortuito entendido na acepção anteriana, isto é, como «elemento irredutível à teoria, elemento 
considerável, [...] bastante, só pelo facto de existir, para despedaçar os sistemas históricos mais bem 
construídos e para inibir qualquer espírito recto de se embrenhar no estudo do passado com ideias 
preconcebidas e sistemáticas.» Antero de QUENTAL, Tendências Gerais da Filosofia na Segunda Metade 
do Século XIX. Lisboa, Editorial Comunicação, 1989, p. 53-54. 
41 Veja-se este fragmento tão penetrante quanto admirável: «A horda corta pela trágica Espanha com neve, 
assassinatos, gritos. Nos livros tudo isto joga com regularidade de peças aliadas: é uma máquina. Na 
realidade é uma máquina viva, desespero e dor, com sangue, os pés inchados, a boca sequiosa, frio, fome, 
sofrimento. No papel não se ouvem os gritos, a marcha é uma linha no mapa, os homens são números postos 
uns ao lado dos outros». Raul BRANDÃO, El-Rei Junot..., p. 48. 
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e consigo mesmo. Ora, e como o criador compreendeu desde muito cedo, não é a lógica da 

razão neutra que está à altura dessa tarefa, mas sim o juízo fundado numa prática 

experiencial total, que mede o empenho do homem e o orienta no mundo a fazer, ou seja, 

que lhe mostra a realidade como tarefa imperativa da nossa existência. É aí que reside o 

fundamento do seu pathos humanitarista. 

 Muito embora o fragmento seja, por definição, incompleto, a sua necessidade 

advém da insuficiência e do descrédito do pensamento sistemático, que promete sempre 

mais do que pode oferecer, enquanto o fragmento, pelo contrário e na medida em que é 

também resultado da intercadência do pensamento e da experiência, pretende «oferecer 

mais do que promete», pois nunca dá a verdade como suposta ou adquirida, rompendo 

antes com a concepção de uma verdade una e propondo-a na sua essência como abertura – 

o fragmento «abre-se à verdade»42. Porque inacabado, o fragmento aponta para uma génese 

da linguagem susceptível de inovação permanente. Na medida em que nos oferta o mundo 

como descontinuidade ou fragmentação, explicita as fissuras de uma visão ordenada do 

mundo, convocando-nos para um trabalho continuado e renovado de interpretação: os 

cortes abruptos da escrita fragmentada suspendem o sentido do texto, mas é essa suspensão 

que nos atira para a sua profundidade explosiva. É nesta profundidade que, por sua vez, se 

reinveste e revitaliza a capacidade das palavras, se aumenta a pregnância da linguagem, se 

comunica o seu peso e a sua espessura, a concreção das coisas, dos corpos e das sensações 

para, assim, instaurar novas formas de olhar, dizer e estruturar o mundo. 

 Quando o autor de O Senhor Custódio diz que «não só os sentimentos criam 

palavras, também as palavras criam sentimentos», está a atribuir à linguagem uma 

capacidade de expressividade máxima. A intensificação da linguagem é intensificação da 

percepção, que pode ir ao ponto de distorcer as coisas de modo a que o indizível seja dito, 

o invisível se torne visível e o insuportável expluda. 

 

 A origem do espanto – por onde segundo alguns, e pelo menos desde Aristóteles, 

começa a reflexão e a filosofia – brandoniano parece-nos provir menos da esfera do 

gnoseológico do que da esfera do sensível. 

 O embate que todo o espanto ocasiona, ou antes, é, resulta dessa absoluta novidade 

que, face a uma situação ou a alguém, a sensibilidade revela e despoleta no sujeito, sem 

                                                 
42 Antón BAAMONDE, Op. cit., p. 19. 
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prejuízo do subsequente trabalho de inscrição que se exige à racionalidade, como se de um 

trabalho a dois tempos se tratasse (embora saibamos que as coisas não se passam realmente 

assim; além de que, por vezes, a violência da sua erupção gera uma espécie de paralisia 

imediata, tal o abalo provocado nas estruturas do sujeito). O espanto é resultado de um 

encontro, de uma presença absolutamente estranha, de uma dificuldade, também de uma 

experiência extraordinária que nos interrompe de forma abrupta a rotina do quotidiano, 

uma vez que não dispomos de mecanismos nem para a sua acomodação nem para a sua 

assimilação – razão pela qual nem todos os indivíduos se espantam com as mesmas coisas 

e muito menos se espantam com profundidade análoga. 

 O espanto brandoniano, esse seu espanto emocional, surge perante um mundo às 

avessas, perante o assombro que as coisas simples do quotidiano lhe provocam43 e com as 

quais o criador, numa postura interrogativa perante um mundo condenado ao absurdo, 

mantém uma espécie de diálogo silencioso. Estamos perante um espanto que no plano da 

vida44, como no plano do conhecimento, ou seja, da expressão estética, se transforma em 

disponibilidade para a criação ilimitada que vai tomando forma nas tonalidades diversas 

que tingem e se adensam na obra e que orientam o seu modo de estruturar os textos. 

 

 Este movimento de Raul Brandão em direcção ao Outro, ou melhor, ao encontro do 

Outro, funda-se justamente num sentimento de solidariedade e de compaixão que, embora 

proceda da subjectividade, não pode ser contido nos seus estritos limites, pois o nosso 

autor sabe que uma solidariedade solipsista ou nefelibata nunca é uma solidariedade plena 

já que, ao circunscrever-se à contemplação, não se comunica e, portanto, não interfere no 

decurso dos acontecimentos do mundo situando-se, portanto, sempre na ordem dos não-

acontecimentos. A vida contemplativa, harmónica e reconciliada pode ser perfeita, mas é 

uma forma de vida sobre-humana, divina, que não pensa o conflito e a cisão, pelo que não 

pode tomar real consciência deles nem superá-los, deixando, assim, que o indivíduo 

sucumba nas suas mãos. O estado do mundo no seu tempo exigia-lhe esse gesto de 

fraternidade, que é precisamente um dos sentimentos que a humanidade manifesta mais 
                                                 
43 «O homem passa indiferente, mas eu sinto-me enlouquecer diante das coisas mais simples: dum farrapo de 
nuvem como um sudário a rasto, dum raio de luz em pó, todo de oiro vivo, que entra no meu quarto. Nunca 
me pude habituar a olhar a natureza cara a cara. Isto! Que significação tem isto? É um sonho, um grito de 
beleza, uma alma? [...] E não adquiro o hábito. [...]» Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 74. 
44 «Qual é a minha experiência de vida? Nenhuma. Qual é a lei que extrais da vida? Nenhuma. Só o espanto. 
Só uma coisa cada vez maior, sempre assumindo maiores proporções, que sinto desabar no silêncio, mais 
doirada e frenética que o sonho.» Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 96. 
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frequentemente nos «tempos sombrios»45. Nomear o inferno, que o mundo é, não é, por si 

só, dizer alguma coisa sobre como retirar de lá as pessoas, mas, o mero facto de dar a 

conhecer o sofrimento que a perversidade humana causa a muitos dos seus semelhantes, é 

já alargar e projectar o sentido desse sofrimento. 

 A subjectividade quer pela sua capacidade de representar as coisas, ou de as ajustar 

à sua própria medida, transformando, assim, a realidade conforme os seus próprios 

preceitos e reconstruindo progressivamente a realidade, criando o seu mundo singular; quer 

pelo simples facto de eclodir, isto é, pelo simples desenvolvimento das suas virtualidades, 

pode traduzir-se em intersubjectividade, entendendo-se a relação intersubjectiva como 

«uma relação não-simétrica». Neste sentido, e segundo Levinas, «sou responsável por 

outrem sem esperar a recíproca, ainda que isso me viesse a custar a vida», pois «a 

recíproca é assunto dele.»46 Isto significa que a minha responsabilidade é total pois eu sou 

aquele que responde por mim mas também «por todos os outros e por tudo o que é dos 

outros»47. 

 É nesta ligação irrecusável ao Outro que se funda a concepção dialógica da escrita 

brandoniana, que assume a dignidade como atributo essencial do Homem e que se expressa 

numa exigência perante si mesmo, perante os outros e perante as instituições. Como o texto 

se constitui em espaço de abertura ao outro, e a enunciação literária um modo interactivo 

de comunicação, a categoria de relação ganha aí um valor exponencial48, já que os sujeitos 

devem sentir que dependem menos do seu passado do que da sua relação com os seus 

contemporâneos, sentimento que deve reforçar a articulação social e, com ela, o lugar de 

cada um no mundo. Frequentemente as relações com o outro são obstruídas pela pertença a 

campos sociais diferentes, em virtude de os códigos burgueses valorizarem mais a posse (o 

ter) que as qualidades ou atributos da pessoa (o ser). Porém, mesmo quando o discurso de 

Brandão se manifesta de forma mais ou menos ensimesmada, como se sujeito e objecto 

coincidissem, a presença do outro, enquanto agente de avaliação da própria consciência de 

si, é indispensável já que, só face a um Tu o Eu se pode constituir como tal. Por isso, 
                                                 
45 Hannah ARENDT, Homens em Tempos Sombrios..., p. 22. 
46 Emmanuel LEVINAS, Op. cit., p. 90. 
47 Emmanuel LEVINAS, Op. cit., p. 91. 
 E Brandão: «Há tragédias de que desviava o olhar, fingindo não as ver. Agora hei-de vê-las por 
força. Há mistérios que não queria debater e agora se me impõem. Há vozes que não queria escutar e que 
falam mais alto que a minha voz. Há seres que não queria conhecer e que discutem agora tu cá, tu lá 
comigo.» Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 93. 
48 Cf. Maria João REYNAUD, “O narrador e a sua sombra” in: AAVV, Ao Encontro de Raul Brandão..., p. 
37. 
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assistimos frequentemente a um monologismo dialógico, em que o autor dialoga 

intimamente com os seus outros (alter-egos, fantasmas, consciência moral), com as suas 

contradições, angústias, remorsos, etc., de evidentes repercussões éticas e estéticas a ponto 

de, diz-nos Brandão, não se poder «olhar nos olhos, com medo de ver o que nunca vi, em 

todo o seu horror e em toda a sua nudez.»49 

 O autor de Eu Sou um Homem de Bem compreendeu que para existirmos 

precisamos de relações, que vivemos de relações, que somos seres-com-os-outros no 

mundo e, igualmente, ser-para-os-outros no mundo, pelo que a solidariedade tem de ser 

mais um dever natural à nossa humanidade do que uma norma positiva ou uma mera e 

altruísta boa vontade do ser ético de cujo livre arbítrio procede50. Neste sentido, ninguém, 

excepto o hipócrita – e são muitas as personagens brandonianas que o são –, pode dizer em 

momento algum que cumpriu todo o seu dever. 

 Brandão coloca-nos perante a inaceitabilidade do mal, cuja detecção é 

simultaneamente tarefa da sensibilidade, de forma imediata (como se estivéssemos 

equipados com sensores de sinalização do mal), e da razão, a quem compete o trabalho 

ulterior de orientar o comportamento humano mediante um sentimento de 

responsabilidade, que conduza a uma justiça social de sentido cristão. Mais que a justiça 

legal, e concedendo primazia aos chamados direitos naturais sobre os positivos, interessa-

lhe a justiça comutativa e a justiça distributiva, já que só através destas se podem suavizar 

os rigores da justiça legal e concretizar as obrigações entre os indivíduos e as obrigações 

da sociedade para com os indivíduos, e assegurar, deste modo, uma distribuição equitativa 

e solidária segundo padrões de uma verdadeira eticidade. Somos assim colocados face a 

uma dimensão ética da interpessoalidade, do encontro com o próximo, em que este nos 

aparece não como um encontro indesejado e a ignorar ou, muito menos, como um 

obstáculo a vencer, mas sim como outro-eu, análogo no essencial a mim próprio, isto é, 

como outra pessoa51. 

 

 O escritor, como todos os outros homens, quando interroga e problematiza ou se 

enreda em aporias e paradoxos está já de antemão envolto ou implicado na situação por 

                                                 
49 Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 91. Ou, como antes (p. 65) já tinha confessado, «na verdade o que eu não 
posso é ver, o que eu não quero é ver!» 
50 Cf. Alfredo Bruto da COSTA, Op. cit., p. 19. 
51 Cf. Luís de ARAÚJO, “Perspectivas éticas no pensamento de Raul Brandão” in: AAVV, Ao Encontro de 
Raul Brandão..., p. 120. 
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ele, ou não, criada. O sentido dessa implicação advém da sua dimensão dialógica que o 

coloca no processo de busca da verdade – que é da ordem do significante e não do 

mensurável, e que radica no ardente amor à verdade semelhante ao que moveu Sócrates e 

Platão, ainda que as vias utilizadas difiram – e não no estado de quem se julga na sua 

posse, até porque, como escreve o autor de Húmus, «sob um mundo de verdade há outro 

mundo de verdade.»52 Brandão é dos que sabe que não pode haver uma verdade única no 

mundo humano. Na satisfação por ela não existir e por, consequentemente, o diálogo entre 

os homens nunca terminar (pelo menos enquanto houver homens) assume essa tarefa como 

responsabilidade que lhe incumbe exclusivamente e que, por isso, não pode recusar nem 

adiar ou transferir: esse é um encargo que, nas palavras de Levinas, é «uma suprema 

dignidade do único.»53 Esta responsabilidade não pode ser concebida como um fardo nem 

fundada em imperativos morais de carácter formal, deve antes brotar de uma espécie de 

filantropia em que o sujeito, também na produção da verdade, manifesta o seu ethos, já que 

o objectivo é clarificar o obscuro, iluminar as trevas. 

 Brandão que sempre se terá sentido tocado de perto pela face humana, pelo rosto do 

outro, seu espelho, que é onde o sujeito se reconhece enquanto tal e como sujeito ético, 

impressiona-se particularmente com aqueles cujo rosto (não só o rosto como todo o corpo) 

foi ou está sendo esculpido barbaramente pelo tempo, esse “grande escultor”, ou melhor, 

pelas asperezas da vida. A sensibilidade com que nos fala da mulher, ou antes, como põe 

as mulheres a falar(-nos), é um exemplo que nos interessa salientar aqui. Não é que 

estejamos perante um feminista avant la lettre, longe disso, até porque, então, a questão tão 

pouco se equacionava nestes termos, tal o atraso civilizacional em que, também a este 

nível, ainda nos encontrávamos. Mas, a mulher – e note-se que «não há nada pior do que 

nascer mulher»54 – surge na sua obra como o símbolo mais emblemático do campo dos 

dominados: para além de sustentáculo da família e da vida sócio-económica, enquanto 

duplo instrumento de trabalho55, é igualmente instrumento erótico, tornando-se portanto 

duplamente produtora do prazer burguês e, como tal, um ser duplamente coisificado, mas 

                                                 
52 Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 216. 
53 Emmanuel LEVINAS, Op. cit., p. 93. 
54 Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 66. 
55 Vejam-se estas duas passagens: «Eternas sacrificadas, tiram-no à boca para aparelhar o cesto dos homens: 
vendem, carregam as redes, lavam-nas, sem um fio enxuto no corpo, metem o ombro aos barcos para os 
deitar ao mar.» E na página seguinte: «Cabe-lhes sempre o pior quinhão da negra vida. Trabalham o dobro 
dos homens e vivem mais do que eles, porque sofrem muito mais.» Raul BRANDÃO, Os Pescadores..., p. 57 
e 58. 
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que mantém, apesar disso, ou precisamente por isso, uma áurea de pureza que as arrasta 

para a «zona do sagrado»56. Na sua obra, as mulheres são sempre luz, mesmo que sejam 

luzes perdidas num universo dominado por códigos falocêntricos. 

 Na verdade, foi o autor de Os Pescadores que transformou a mulher-corpo, fantasia 

e objecto do desejo masculino, num sujeito de trabalho, de sofrimento e de sonho, e que 

mostrou a função dos corpos submetida às potências sócio-económicas. E, sublinhe-se, 

transformou-as igualmente em sujeito de conhecimento. Mostrando-nos que o logos, 

embora universal, não se exercita de forma pura e unívoca, não só reconhece as aptidões 

intelectuais dessa outra metade da humanidade como confere uma especificidade própria 

ao pensamento no feminino e a valoriza adequadamente: as mulheres não são 

intelectualmente menores, pelo contrário, «o que pensam é duma maneira diferente, 

encarando a vida por outro prisma e discutindo com outra lógica.»57 

 Foi ainda ele que as fez gritar e que encontrou nos seus corpos as marcas do 

trabalho: os corpos esculpidos pela dor e pelo trabalho. Mas, no universo feminino, são as 

prostitutas – para quem, na voz de uma delas, o amor «é cada qual ser como um cão», «é a 

gente ser menos que nada e eles serem tudo», para finalmente concluir que «os homens nos 

aproveitam e usam para nos deitarem fora depois de servidas...»58 – que sobressaem como 

o estrato mais baixo de entre a multidão que vive nas margens da sociedade e que tudo 

suportam sem revolta, seja o seu papel de vítimas sem sentido da hipocrisia burguesa ou a 

exploração do machismo e do sadismo de que são alvo. Por isso, no fluxo negativo da vida, 

elas, que nem tristes podem estar, são «as santas da abjecção»59; são elas «que dão aos 

mendigos, aos tímidos e aos grotescos escorraçados pela vida e pelas vaias da ralé a ilusão 

do amor!...»60 

 Também o casamento enquanto instituição burguesa, suportado por códigos 

declaradamente machistas, não escapa à sua crítica. Constata que, morto o interesse 

sensual, o casamento se resume a uma relação que assenta na subjugação do feminino, na 

mentira e no hábito, tornando-se um vazio semântico, alimentado por rituais construídos 
                                                 
56 Vítor VIÇOSO, “Das feridas de narciso ao pânico no reino das ideologias”..., p. 44. 
 Atente-se neste passo das Memórias: «Nas mãos das mulheres até as coisas vulgares que se fazem 
na aldeia, cozer o pão, lançar a teia – assumem um carácter sagrado. Elas passam desconhecidas e dispõem 
de um poder extraordinário. Mantêm a vida ordenada com um sorriso tímido. A mulher está mais perto que 
nós da natureza e de Deus.» Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo II..., p. 47. 
57 Raul BRANDÃO, O Pobre de Pedir..., p. 125. 
58 Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 65 e 165 respectivamente. 
59 Vítor VIÇOSO, “Os pobres: um dolorismo redentor”…, p. 20. 
60 Raul BRANDÃO, A Morte do Palhaço..., p. 54. 
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socialmente, mas sempre desfavoráveis à mulher. Relação que é caucionada pela própria 

Igreja, uma vez que a religião, e na voz da mulher do respeitado Anacleto – que se 

confessa e comunga todas as sextas-feiras, mas todos os dias a engana e achincalha, o que, 

segundo a ingenuidade da própria, «não tem nada uma coisa com a outra» –, lhe diz que 

deve «obedecer-lhe e acompanhá-lo para toda a parte.»61 E por isso se sujeita a suportar o 

insuportável. 

 

 A sinceridade, o espontaneismo e a originalidade são indissociáveis da sua atitude 

confessional e egotista, de matriz romântica, onde vai buscar o sentimento das palavras62 e 

que coloca o indivíduo culpabilizado ou incompreendido em face de si mesmo, num 

«confessionalismo na voz do outro que sou também eu»63 e vice-versa, e ainda sob o olhar 

indiferente de um Deus distanciado. Em Brandão, contudo, o subjectivismo sublima-se na 

solidariedade com os párias da sociedade, pois o autor sabe que, tanto no modo como 

julgamos os outros como no modo como sentimos com os outros, vemo-los sempre 

«através de nós mesmos»64. A sua escrita está para lá do mero registo da sinceridade 

autobiográfica porque ultrapassa os limites do narrador e excede o registo da 

subjectividade sensitiva, para expressar o estado da condição humana65, reduzida que está 

às rotinas mesquinhas de um quotidiano injusto e asfixiante. Neste movimento convoca e 

implica muito frequentemente o leitor. Em obras como A História de um Palhaço ou o 

manifesto O Padre, mas sobretudo nas Memórias, Brandão adquirira o hábito de se dirigir 

ao leitor, ou a si próprio, e de o (e se) interpelar e de se dar como estando na presença das 

personagens, implicando-as ou envolvendo-as nas situações. Seja o exemplo: «Tu e eu, 

leitor, reclamamos a hora tremenda do juízo final.»66 

                                                 
61 Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo III..., p. 144-145. Mulher que, apesar de tudo (p. 143-144), se mostra 
clarividente sobre o processo da sua coisificação: «Sou uma coisa, sou menos que uma coisa nas suas mãos.» 
62 Cf. Fernando GUIMARÃES, “Raul Brandão e os “poetas em prosa”” in: AAVV, Ao Encontro de Raul 
Brandão..., p. 31. 
63 Vítor VIÇOSO, “Das feridas de narciso ao pânico no reino das ideologias”..., p. 99. 
64 Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 192. 
65 Veja-se este excerto que transcende, em absoluto, a confissão que também é: «Achei que o mundo estava 
bem feito por uma vez, eu por cima, eles por baixo e que nunca podíamos ser iguais uns aos outros, nem aqui 
nem no alto, [pois] tudo nos separa: eles pertencem às classes inferiores e eu às superiores...» Raul 
BRANDÃO, O Pobre de Pedir..., p. 183. 
66 Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo III..., p. 98. Veja-se outro exemplo na nota 214 do capítulo II. 
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 Raul Brandão compreendeu que só há acontecimentos porque há encontros, 

consequentemente compreendeu que a valorização da alteridade do outro e dos outros-eu67 

é vital. Na sua obra o eu ora está no centro da trama narrativa, e nela atrai ou repele o 

outro, ora é vítima (presa) dessa mesma trama. Os outros são sobretudo alter-ego, 

arquétipos ou bonifrates, actores sem autonomia que o eu narrador manipula «a seu bel-

prazer e de acordo com a estratégia de desocultação ou dos paradoxos e paroxismos da 

viagem ao interior e às profundidades.»68 Este desdobramento (ou multiplicação) auto-

determinado do criador nas suas criaturas, não significa limitação mas sim expansão, 

desdobramento infinito exigido por uma actividade íntima que, criando um mundo 

singular, se cria nesse e com esse mundo. 

 É por isso que encontramos nas suas obras um «dialogismo polifónico»69 centrado 

no eu do narrador (particularmente em Húmus e O Pobre de Pedir), já não apenas como 

duplo, mas como portador de múltiplos estratos, de múltiplos seres e fantasmas, que se 

metamorfoseiam nas vozes da alteridade, como se isso correspondesse a um desejo de se 

encontrar com o outro, que sou também eu, ou que eu também desejava ser, e de lhe 

escapar nesse mesmo gesto, particularmente quando a imagem que me é devolvida me 

apouca como homem. Veja-se esta passagem dos “Papéis do Gabiru”: «É que há entre as 

figuras que compõem o meu ser, duas encarniçadas uma contra a outra. Há uma que crê, 

outra que não crê. Há uma capaz de todas as cobardias, outra capaz de todas as audácias. 

Há uma pronta para todos os rasgos e outra que a observa e comenta.»70 

 

 

 

3. A necessidade de superação da mentira 

 

 As vicissitudes próprias da vida sócio-política e económica do seu tempo, com as 

consequências nefastas que provocavam na vida dos mais pobres, como que corroboravam 

uma das intuições que mais o inquietavam: a da irracionalidade e falta de sentido da 

                                                 
67 Segundo Vítor Viçoso, na sua obra a alteridade do eu desenvolve-se fundamentalmente em três planos: i) o 
outro como natureza instintiva; ii) o outro como máscara social; iii) o outro como entidade transcendental. 
Cf. Vítor VIÇOSO, “Das feridas de narciso ao pânico no reino das ideologias”..., p. 41. 
68 Vítor VIÇOSO, A Máscara e o Sonho...., p. 298. 
69 Vítor VIÇOSO, A Máscara e o Sonho...., p. 299. 
70 Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 164. 
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existência, que se configurava como resposta às interrogações aporéticas que nunca o 

conduziam a respostas seguras, mas antes a novas inquietações e a renovados espantos71. 

Nos momentos de dúvida e de desespero, que dão à sua vida interior a intensidade agónica 

de quem se sente náufrago na imensidão cósmica, a existência parece-lhe ininteligível e à 

qual já nem Deus outorga sentido, uma vez que interpreta a sua não revelação como a 

manifestação de uma força cega e indiferente às dores dos homens sedentos de justiça. Daí 

a interrogação de um crente (pela voz de uma mulher) que aparentemente habita já em 

pleno território do cepticismo: «Neste mundo onde se grita, ninguém ouve os gritos dos 

que sofrem?»72. 

 De facto, mais do que o espectro da morte, é a tragédia da nulidade da vida que 

constitui o fio com que vai tecendo a sua obra, é o sentimento que cada um experimenta 

tragicamente de não ter vivido a vida, de se ter movimentado à sua margem, refém de um 

dever que talvez não exista e de leis, convenções e ninharias do império do quotidiano. E 

se a existência se resume aos actos vulgares e entediantes do dia a dia, sem que neles se 

vislumbre uma ligação íntima à vida, então não faz sentido continuar a viver, pois «para 

realizar os actos de toda a gente tanto faz estar vivo como morto.»73 Só quando o erro é já 

irremediável, só quando a morte prenuncia a sua chegada e a possibilidade de uma vida 

extraordinária se eclipsa definitivamente é que a situação parece aclarar-se: «A mesma 

interrogação se formula em todas as almas: quer então dizer que só vivi uma vida fictícia 

ao lado da vida e que perdi o melhor da existência com aparências? Quer então dizer que 

tudo para que vivi não existe?»74. Assim sendo, a única maneira de enfrentar a vida e o 

pânico da ausência de Deus é continuar a viver como se ele existisse e com a imagem que 

dele perdura, pois, na verdade, e por mais insignificante que a realidade quotidiana seja, ela 

é a única capaz de nos conferir o sentimento da existência e a ideia de uma permanência 

tranquilizadora no mundo comum. Viver é durar, é repetir e prolongar os gestos e hábitos 

de todos os dias, e ter consciência disso é, de certo modo, resistir à morte, opondo-lhe um 

sentimento consciente dessa duração, mesmo se dolorosa. 

                                                 
71 No prefácio à obra O Cerco do Porto sente-se uma ternura torrencial na forma como fala do cerco e do 
perigo, da fome e do sofrimento das pobres mulheres do povo, obrigadas a deixarem no penhorista as 
pequenas coisas inúteis do quotidiano, de que só se separavam «como pedaços de alma – com lágrimas», 
para nos perguntar: «Tanta dor, tanta morte, tanto esforço, e tudo inútil?» Raul BRANDÃO, “Prefácio” in: 
Hugh OWEN, Op. cit., p. 21. 
72 Raul BRANDÃO, “O Gebo e a Sombra”..., p. 102. 
73 Raul BRANDÃO, O Pobre de Pedir..., p. 175. 
74 Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 107-108. 
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 Quem está escravizado e insensibilizado pelo hábito, que «tem profundidades de 

légua», não se espanta, pois a absurda letargia, em que ele transforma a sua vida, mantê-lo-

á refém dessa quietude existencial a um ponto tal, que o que lhe custa mais a perder não é a 

vida, «são os hábitos»75. A palavra desempenha aqui um papel fundamental: ela é o 

instrumento que mascara a verdade e perpetua esta forma vulgar de vida assente no hábito, 

legitimando assim uma ordem social, que é e que obedece a uma estratégia do grupo 

dominante, construída com base em asserções só aparentemente verdadeiras. Mas a palavra 

é igualmente o instrumento que tem o poder de aceder à verdade da vida, refutando o 

discurso do lugar-comum e desmontando as tautologias e os sofismas do raciocínio 

comum. Por isso, o nosso autor quando olha para o lado, e vê «os que se habituam»76 

cumprirem as estupidificantes tarefas do quotidiano com a mesma convicção de quem 

cumpre um grande desígnio na vida, fica estupefacto. 

 Desta constatação da irracionalidade da existência não poderia deixar de resultar 

uma concepção pessimista da vida. Face ao peso da «inutilidade da vida»77, a visão estética 

de Raul Brandão reflecte o cepticismo de uma consciência em crise face a um mundo 

igualmente em crise, onde os valores humanos se degradam, sem que se vislumbre no 

horizonte uma alternativa positiva. É como se a pessoa, em que o homem e o criador têm 

de coabitar, se transformasse no território de um confronto entre o optimismo da sua 

vontade e o cepticismo da sua inteligência e da sua intuição. Daí que o processo histórico 

surja como lugar de fracasso, suscitando um enorme desconsolo, apenas mitigado pelas 

linhas de fuga que, ocasionalmente, prefiguram um futuro habitado pela luz. 

 A dramática mundividência e a negatividade com que o autor de El-Rei Junot 

perspectiva a vida, o seu pendor natural para a encarar, assim como às opções humanas, em 

termos de drama e de tragédia, configura a sua escrita como uma acusação, frequentemente 

em estado quimicamente puro, contra a mentira e a hipocrisia, as prepotências implacáveis 

ou os egoísmos sem escrúpulos, de que os pobres eram vítimas do nascimento à morte. 

Outra vez para Pascoaes: «Desculpe a demora em escrever-lhe. Tenho andado preocupado 

com o estado actual das coisas, e prevendo um fim trágico para o nosso país.»78  

 

                                                 
75 Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 83. 
76 Raul BRANDÃO, O Pobre de Pedir..., p. 180. 
77 Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo I..., p. 36. 
78 Raul BRANDÃO e Teixeira de PASCOAES, Correspondência..., p. 86. 



 159

 Vimos já que, nas suas obras, as pessoas (do latim persona, máscara) funcionam 

frequentemente como uma simples máscara que esconde o fantasma interior e as cisões 

que dividem o eu do criador, cujas verdades íntimas só a sua Consciência conhece79. A 

máscara é um dos modos mais grotescos de sobrevivência dos sujeitos, tanto nas suas 

relações quotidianas com o outro social como com o absoluto, e que a interrogação de 

pânico da «majestosa Teodora» bem evidencia: «Está certo o senhor? Está certo o senhor 

padre Ananias, que depois desta vida há ainda outra vida de que nos têm falado? Ou há só 

esta vida? só esta?! E isto é uma comidela?»80. 

 É a mentira que esconde (recalca) a verdade trágica, e que através dessa panóplia 

imensa de máscaras permite suportar a dor da vida e suavizar o temor do devir, 

perspective-se este, ou não, ainda mais doloroso ou até como vacuidade da morte. A 

verdade é que, para o nosso autor, dêem ou não por isso, e muitos não dão, todos os 

homens representam, «todos afivelam a máscara da mentira». Ainda mais: «todos os 

homens sonham por uma necessidade inerente ao seu ser, todos acomodam farrapos da 

vida para fazerem um vestido que lhes esconda as vergonhas.»81 O que significa que as 

máscaras, como uma metonímia monstruosa, ocultam e revelam, paradoxalmente, a 

miséria social e, nela, a miséria da condição humana. A máscara exprime a tensão 

hiperbolizada entre a vida oculta e a vida revelada, entre o ser e o parecer, em que este é 

sempre dominante, entre a sinceridade e o censoriamente recalcado: os traços decalcam-se, 

a ordem dilui-se e «a tragédia às avessas lê-se com mais intensidade.»82 

                                                 
79 Esta marca dialogal entre o eu e a consciência, que tem os seus momentos mais dramáticos na peça Eu sou 
um Homem de Bem e em O Pobre de Pedir, atravessa quase toda a sua obra. Nelas, a necessidade de negar a 
consciência é a prova maior da sua existência e, acima de tudo, do seu poder incontornável e incontrolável. 
Dois exemplos: «Não existindo tu, consciência, o que tu te intrometes na minha vida! E tanto faz analisar-te, 
discutir-te, negar-te, incomodas-me sempre. [...] Por mais que queira desfazer-me de ti, tu impões-te-me. 
Quando te julgo aniquilada, aí começas a falar outra vez. / Vens de muito fundo!» Raul BRANDÃO, 
Húmus..., p. 102. E quando ainda era um jovem: «Muitas vezes me parece que sou composto de duas 
criaturas: uma, cheia de emoção, sendo capaz de correr perigos para salvar um bicho da morte, outra que 
dentro em mim se encarniça, raivosa e má, com invejas, pragas, coisas mesquinhas, tumultuárias». Raul 
BRANDÃO, A Morte do Palhaço e o Mistério da Árvore..., p. 92-93. 
80 Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 107. 
81 Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo III..., p. 99. E depois (p. 103) sobre as mentiras de Junqueiro: «Não o 
acuso. E não o acuso porque desço com terror ao fundo de mim mesmo e recuo. Pode-se ser um homem de 
génio como ele e mentir. Basta um pequeno interesse, basta a ambição [...]». 
82 Vítor VIÇOSO, A Máscara e o Sonho..., p. 117-118. 
 Atente-se nas metamorfoses deste ser fracturado: «E quando tiro a máscara? Mas eu já não posso 
tirar a máscara, mesmo quando me fecho a sete chaves: a mentira entranhou-se-me na carne. Este fantasma 
chegou a ter mais vida que a própria realidade. E aqui andam também outros seres. Eu não sei quem sou e até 
o meu metal de voz estranho. Eu não sou quem falo.» Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 84. 
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 A máscara é então a voz social que dilui ou esmaga a individualidade, que lhe 

impõe uma entoação e a encena como ser fictício. A minha voz perde-se e eu com ela, 

nessa permanente intromissão de tantas vozes na minha voz, ou seja, eu sou os outros é o 

enunciado limite dessa situação de ruptura. Os outros não só são «a doxa coercitiva, como 

também os actores que alienam a minha voz»83, pelo que os indivíduos vivem como que 

alienados no círculo vicioso do lugar comum, perdidos numa floresta imensa de máscaras, 

que a vida social lhes exige permanentemente. Daí que todos aqueles que têm uma 

personalidade vincada se arredem (ou são empurrados para a desgraça), porque «nunca 

podem agradar» o que, por sua vez, significa que «o triunfo pertence não aos mais fortes, 

nem aos mais inteligentes, mas aos que, sem pessoalidade, podem ser todo o mundo». Quer 

dizer, como os outros sociais se sentem lisonjeados por, de forma especular, se verem 

narcisicamente reflectidos em cada outro, «tens de afivelar uma máscara igual à do homem 

que precisas conquistar.»84 Isto significa que o sujeito aliena a sua soberania e age em 

completa sujeição aos códigos da convencionalidade burguesa, cuja moral está ancorada 

não nos aparentes princípios que reitera a todo o momento, mas nas conveniências por eles 

potenciadas, operando assim uma completa inversão ética e ideológica: «a máscara é 

indispensável e é por ela que nos julgam.»85 

 Estamos perante a mais vulgar das hipocrisias que consiste em separar radicalmente 

a ética e o habitual como se o quotidiano não fosse já, de antemão, um sistema de valores 

instituído, consolidado em cada comportamento que nele sedimentamos, e cuja 

manifestação estética é permanente. Se o homem apenas é capaz de construir uma 

identidade fictícia, então a imagem que constrói de si mesmo não tem credibilidade, e 

sentir-se-á face a si e aos outros como um eterno comediante, um simulacro, pois, como 

pergunta a personagem de O Rei Imaginário, «que distância há entre o homem e o homem? 

Entre o homem correcto, o homem de todos os dias e o homem capaz de praticar um 

crime?»86. A tomada de consciência deste imperialismo do parecer sobre o ser ganha, por 

regra, contornos de um dramatismo extremo. A máscara remete-nos aqui para o mundo 

quotidiano, transformado num universo de referências teatrais, mas onde em lugar de se 
                                                 
83 Vítor VIÇOSO, A Máscara e o Sonho..., p. 301. 
84 Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 132. 
85 Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 87. E depois na p. 138: «Tu não deste um passo na vida sem obedeceres às 
conveniências e sem consultar o teu código de meticulosidade. Tens um Deve e Haver do tamanho dum 
prédio. A praça considera-te, Deus considera-te.» 
86 Raul BRANDÃO, “O Rei Imaginário” in: Teatro*..., p. 123. E nas Memórias confessa: «Entre o que sinto 
e os meus actos há uma distância incomensurável.» Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo III..., p. 43. 
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encenar a verdade – que é aquilo que o teatro é – se encena a mentira. É essa a principal 

diferença entre as representações teatral e quotidiana: como escreve o autor de Húmus, «é 

então um mundo de fórmulas a que eu obedeço e tu obedeces?» - Sim, porque se víssemos 

«o que está por trás não podíamos existir»87. 

 Através do ilusionismo grotesco, Brandão destaca o formalismo vazio da retórica 

social, a dessemantização do sagrado e a hipocrisia social. É assim que a máscara nos 

surge como a concentração / condensação das ficções culturais, trate-se da natureza, do ser 

social, ou de Deus88. Esta oposição entre o ser e o parecer reforça a sua intuição da 

tragédia, que se situa justamente nesse intervalo paradoxal entre o que se é 

verdadeiramente e o que se aparenta ser, ou melhor, entre o eu real, que se esconde, e o eu 

circunstancial que as convenções, os hábitos, as rotinas e os preconceitos exigem, validam 

e exibem. 

 A extraordinária intuição do autor de O Avejão permite-lhe sondar as zonas mais 

profundas do ser humano, o mundo do id, dos sentimentos e pulsões recalcados, destruindo 

a camada superficial da realidade e a lógica estereotipada dos comportamentos sociais: 

«Cada vez descubro em mim um subterrâneo mais fundo»89, e nele descobre que o seu 

verdadeiro ser «não é aquele que compus, recalcando lá para o fundo os instintos e as 

paixões; o meu verdadeiro ser é uma árvore desgrenhada - é o fantasma que nos momentos 

de exaltação me leva a rasto para actos que reprovo». Por um lado, teme que sempre que o 

outro o olha face a face consiga desvendar o seu «verdadeiro ser», mas, por outro, 

compreende a luta que se trava entre as diferentes instâncias do psiquismo e a dificuldade 

em as re-conciliar ou fazer co-habitar: «Só a custo o contenho. [...] E se resisto, resisto 

esfarrapado.»90 Compreende que o sujeito também se alimenta da irreprimível liberdade 

dos instintos, nomeadamente o impulso egóide da satisfação e da auto-conservação, que a 

                                                 
87 Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 65. 
88 Cf. Vítor VIÇOSO, A Máscara e o Sonho..., p. 327. 
89 Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 97. 
90 Raul BRANDÃO, O Pobre de Pedir..., p. 115-116. E noutro texto: «Com que facilidade se matam até os 
entes mais queridos!... Quantas vezes me surpreendo a assassinar ou a desejar a morte – é a mesma coisa, 
com este créscimo, a cobardia – de pessoas que sofreram por mim!» Continuando assim: «É claro que 
protestas logo. Protesta o teu coração, a tua educação, os teus hábitos e até a tua hipocrisia. Mas se deixares 
trabalhar a imaginação à vontade, sem peias, é uma hecatombe – por futilidades.» Raul BRANDÃO, Os 
Pobres..., p. 91-92. 
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própria Velha de O Avejão, autêntico símbolo da moral ascética, em ânsias de santificação, 

reivindica com vivo arrependimento91. 

 Portanto, o homem está condenado às máscaras, mas também a saber que elas o 

são, já que a máscara é o garante e o suporte da legitimação e da uniformização dos 

comportamentos em sociedade (também do conformismo e da indiferenciação; quase 

podemos dizer da dissolução da personalidade), ainda que «sob a máscara da virtude» 

encontre «o egoísmo e a vaidade»92. Da progressiva erosão do parecer, operada pela 

palavra que também o edificou (daí a sua duplicidade) e da ausência de convicção face à 

ficção criada, resulta o grotesco destas figuras. Deste ponto de vista, a noite, que é quando 

se ouve «as consciências latirem como cães encadeados»93, é simbolicamente muito 

importante na sua escrita, e é-o duplamente: enquanto imagem do inconsciente, das trevas 

e da escuridão que fecham o futuro; mas também como possibilidade da sua libertação, isto 

é, como lugar onde se gera o dia, do qual irradiará a luz. 

 Podemos dizer que as suas intuições são a prova de que a intuição verdadeira é 

sempre, e essencialmente, expressão. Isto significa que só há expressão se houver 

verdadeira intuição – no sentido de que as falsas intuições são sem expressão –, e que uma 

expressão só é verdadeira expressão quando é única, mesmo se sob a forma de metáfora, 

pois, neste caso, isso significa que a metáfora é aí a sua formulação própria e, portanto, 

intraduzível como expressão. Justamente porque não há procedimentos interditos na 

criação, devemos recorrer à metáfora sempre que esta se possa tornar uma mais-valia como 

forma viva e própria da expressão, isto é, sempre que ela seja o modo de operar ou 

testemunhar uma ruptura. De resto, a metáfora sempre foi um instrumento de grande 

eficácia e produtividade, já que nos faz compreender – mesmo no campo da ciência – com 

imagens originais e pregnantes, o que os conceitos têm dificuldade. Por isso, não faz 

sentido conceber a verdade separada e distinta da sua expressão, como algo que em si 

mesmo não é comunicativo e não se comunica à razão nem apela à experiência existencial. 

                                                 
91 «Há mãos que se me estendiam e que eu repeli para ser santa. Há instintos que eu arredei, impulsos que 
vinham do fundo de mim mesma e que recalquei pelo orgulho de ser santa. [...] Estou arrependida. Deixa-me 
ser levada por todos os gritos, por todas as vozes, por todos os instintos, como num enxurro.» Raul 
BRANDÃO, “O Avejão” in: Teatro*..., p. 168. 
92 Raul BRANDÃO, A Morte do Palhaço e o Mistério da Árvore..., p. 126. Continuando na página seguinte: 
«Resta-me isto: habituar-me à vida: habituar-me a ponto de não ouvir, de não ver, habituar-me até a aplaudir. 
Roçar-me pela vida prática até ficar, ao seu contacto, idêntico a todos. Encher a alma de palavras, de frases 
aprendidas, de sentimentos falsos, de crenças usadas e banais: Ser toda a gente. Sorrir ao que os outros 
sorriem, admirar o que eles admiram...» 
93 Raul BRANDÃO, O Pobre de Pedir..., p. 152. 
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 Uma das preocupações fundamentais da actividade literária do autor de O Gebo e a 

Sombra foi decerto a da necessidade de sondar a verdade existencial da vida. A sua escrita 

é uma espécie de apelo para o hic et nunc da realidade existencial, reivindicando o primado 

deste conhecimento sobre o conhecimento abstracto da realidade. O agora é o lugar e o 

tempo em que está atento aos vestígios de sentido (ainda possíveis nas ruínas da História), 

procurando uma qualquer iluminação. De facto, a tragédia vai-se agudizando no 

pensamento e na sensibilidade do nosso autor, na mesma medida em que a via refazer-se 

ilusoriamente, pela mentira existencial, na mente e no coração daqueles com quem se 

relacionava ou que muito atentamente observava. Por isso, e sem deixar de sublinhar a 

positividade da mentira, sempre que tecida por fios de esperança que prendem os seres à 

vida – e que, mais do que recusarem a verdade, recusam a desilusão que essa verdade 

inevitavelmente carrega consigo, uma vez que o tempo só se pode viver plenamente se a 

espera se converter em esperança94 –, encarou a mentira existencial como «a quinta-

essência da tragicidade humana»95, já que ela tende a levar sempre a verdade de vencida. 

 A intuição que à hora da morte desperta em cada uma das suas personagens a 

consciência de não ter vivido é indício, na obra brandoniana, de que esta não pode ser a 

verdadeira vida. Paira um vago sentimento do absurdo e da inutilidade de todos os esforços 

humanos sobre as histórias das suas vidas carregadas de sombras96. Daí que o exorcismo 

da mentira se torne particularmente doloroso e remeta os sujeitos para o limiar do absurdo 

existencial. É o caso de Doroteia em o Gebo e a Sombra97. Se a almejada libertação – a 

ansiada mas mirífica salvação – de cada ser humano é negada, em cada dia, pela realidade, 

a arte não pode prometer que, no fim, o bem triunfará sobre o mal, pois a vida mostra-nos 

                                                 
94 De facto, e segundo a lógica destes seres, a verdade não é suficientemente interessante e apelativa (e muito 
menos é necessária) para que desejem fazer dela uma moral. Esta assenta antes na mentira, que se revela 
bastante mais útil: «Mente, Gebo, engana-a, mente hoje, amanhã, sempre, passa a vida a mentir, mas que o 
não suspeite nunca. Nunca! Deixá-la viver os seus últimos dias feliz. Enganada, mas feliz...» Raul 
BRANDÃO, “O Gebo e a Sombra” in: Teatro*..., p. 66. E noutro lado: «Matou-a a hora em que teve de 
despedir-se para sempre das suas ilusões, matou-a a hora em que o Gebo já não pôde mentir.» Raul 
BRANDÃO, Os Pobres..., p. 119. 
95 Jorge Peixoto COUTINHO, “Raul Brandão: entre absurdidade e sentido” in: AAVV, Ao Encontro de Raul 
Brandão..., p. 101. 
96 «Dêem-me a vida que devem viver os seres e as coisas a quem ninguém ensina a vida; que bebem a largos 
sorvos a existência [...] Quero enfim isto: ser; não fingir, mas ser; não viver da tua vida, mas da minha 
própria vida.» Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 153. 
97 «Suspeitava tudo. E calei-me. A certeza não a queria ter, a verdade não a podia ver. Precisei sempre da 
mentira, não só da mentira que eu construí, mas da mentira dos outros para poder viver», pois parecia-lhe 
que, assim, «não era totalmente desgraçada». É que «há mentiras que podem mais do que verdades e a que a 
gente se apega com desespero. Há mentiras que precisam de gritos e de alguém que as defenda até ao último 
extremo.» Raul BRANDÃO, “O Gebo e a Sombra” in: Teatro*..., p. 113-114. 
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que é o mal, e não o bem, que triunfa e predomina. Brandão revela-se consciente disso ou, 

pelo menos, a sua intuição abre para esse horizonte de sentido mais amplo, em que a 

escrita só pode rejeitar as promessas fáceis dos finais felizes que, sendo em geral o 

contrário da arte – e também da vida –, se tornam hipóteses esteticamente insustentáveis. 

 

 

 

4. A árvore como paradigma do ser humano 

 

 Uma das raízes fundamentais da sua obra está na inspiração na terra, onde Brandão 

encontra as raízes da vida. Será esta perspectiva que o leva a ver na árvore o símbolo da 

vida em perpétua evolução – sublinhe-se o facto de sexualmente o simbolismo da árvore 

ser ambivalente, já que se manifesta ora de forma fálica ora de forma matricial –, ou 

mesmo do cosmos vivente em perpétua regeneração. Se o paradigma do ser humano é a 

árvore – realce-se que ele próprio, expressando um cosmovisão cíclica, próxima da noção 

de eterno retorno, afirma-se certo de ter sido árvore: «Tenho a certeza de que fui árvore e é 

por isso que tanto as amo»98 –, cujas raízes se situam na terra, onde mergulham e de onde 

extraem o necessário substrato, então é aí que temos de ir, pois só do seu interior e da sua 

profundidade nos pode chegar a voz da autenticidade e, portanto, também da criação. É 

igualmente a árvore que põe os três níveis do cosmos em comunicação: o subterrâneo, 

pelas raízes; a superfície terrestre, pelo tronco e ramos inferiores; as alturas, pelos ramos 

superiores e pela cúpula, que se projectam para a luz celeste. Na medida em que as suas 

raízes mergulham no solo e os ramos se elevam e projectam no céu, a árvore é 

universalmente considerada como um símbolo das relações que se estabelecem entre a 

terra e o céu: «da horizontalidade degradada (terra mãe e mártir), do feminino maculado e 

arado, nasce a vertical onírica que ascende para a luz e para Deus»; estabelece, portanto, «a 

ponte entre o profano e o sagrado e é a síntese do tempo vectorial e do cíclico, da matéria e 

do espírito»99. Aliás, e nas suas palavras, talvez o próprio céu seja também uma árvore 

«sempre na primavera»100. 

                                                 
98 Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 90. 
99 Vítor VIÇOSO, “Os pobres: um dolorismo redentor”…, p. 28. 
100 Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 159. 
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 Vários autores convergem na ideia de que a imagem da árvore é aquela que, na sua 

obra, melhor e quase obsessivamente representa o reflorescimento da dor através das 

sucessivas gerações, como se estivéssemos perante o absurdo crescimento da árvore da dor 

humana101. Assim, Vítor Viçoso considera que encontramos «a condensação da dor» na 

metáfora do Hospital e a «redenção encantatória»102 da amálgama que circula e habita nos 

subterrâneos da sociedade – das prostitutas aos vagabundos, dos ladrões aos pedintes, mas 

também os soldados, os filósofos e artistas (em particular os poetas), etc. – na metáfora da 

Árvore, que assume na sua estética «o valor de símbolo nuclear»103. Neste sentido, quanto 

mais divinos são os seres humanos, tanto mais eles se aproximam da árvore, que é, entre 

todas as formas da natureza, a de maior beleza e a sua matriz simbólica. Óscar Lopes, por 

seu lado, realçando o efeito de retorno da metáfora, mostra-nos que a árvore real, presente 

em muitos passos da sua obra, não pode continuar a ser sentida se tivermos em 

consideração a sua transformação em «árvore de dor humana e cósmica»104. Além disso, 

depois de se ter visto a árvore como metáfora da dor humana, maior é o espanto de muitas 

personagens de que ainda existam as árvores reais, pertencentes ao reino vegetal. Também 

Álvaro Manuel Machado destaca o facto de na obra Os Pobres a árvore, que começa por 

ser um tema exposto programaticamente, se ir tornando progressivamente numa espécie de 

símbolo catalizador e multímodo integrado na própria elaboração geral da narrativa, num 

processo de transfiguração romanesca em que «a árvore se torna Árvore, isto é, 

personagem simbólica»105. 

 Compreende-se assim que a dialéctica da putrefacção e da génese seja nuclear no 

imaginário brandoniano: é a árvore, cuja seiva é gerada no húmus social, que opera a 

metamorfose, que simboliza o carácter cíclico da dinâmica do cosmos – morte e 

regeneração. As suas raízes sugam os fluidos da dor com que os humildes fecundaram a 

terra-mãe, e depois na primavera, ou melhor, a primavera «transforma o húmus inerte 

numa vida furiosa.»106 

 

                                                 
101 «Sente-se, quase se ouve, a dor das árvores, dos seres vegetativos, ao terem de apressar, de modificar a 
sua vida lenta. [...] A árvore transforma-se num ser dorido e esplêndido – transforma-se em sonho – em 
sonho desfeito em flor [...] Os ramos espremidos escorrem dor.» Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 73. 
102 Vítor VIÇOSO, “Os pobres: um dolorismo redentor”…, p. 16. 
103 Vítor VIÇOSO, A Máscara e o Sonho...., p. 101. 
104 Óscar LOPES, Op. cit., p. 195. 
105 Álvaro Manuel MACHADO, Op. cit., p. 86. 
106 Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 188. 
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5. O grito como expressão 

 

 No início do século XX, e desenvolvendo uma tendência de finais de Oitocentos, o 

grito é um tema muito presente na criação estética, tematizado em obras de diferentes 

áreas, concepções e sensibilidades artísticas. Aparece por razões distintas mas sempre 

profundas – a existência pessoal, a sociedade, a guerra, etc. – e ligadas por um 

denominador comum: o carácter desesperado daquele que sofre e, portanto, grita (ainda 

que nem todos os que sofrem gritem, ou melhor, amplifiquem o seu grito, e também que 

muitos sofram em silêncio, isto é, gritem sem gritar). 

 Embora Raul Brandão tenha sido contemporâneo dos movimentos expressionistas – 

movimentos, porque o expressionismo, enquanto estética da distorção, do paroxismo e do 

grito, foi um estilo multiforme, disperso e divergente nas origens e formação dos seus 

protagonistas –, a sua obra foi decerto criada no desconhecimento dessas correntes, pelo 

que não nos parece rigoroso estabelecermos ou reconhecermos nela quaisquer relações de 

influência, limitando-nos, por isso mesmo, ao reconhecimento das coincidências. 

Coincidências no sentido em que alguns dos verdadeiros criadores, na tentativa de dar 

expressão à necessidade do seu trabalho, coincidem nos modos e nas chaves que 

encontram (ou que por eles são encontrados) para propor ou abrir as portas do 

desconhecido e do misterioso. E o mais espantoso é que, por vezes, isso aconteça sem que 

existam quaisquer relações artísticas entre eles ou, sequer, o conhecimento das respectivas 

obras. E se nos importa evidenciar estas coincidências é porque elas são, a nosso ver, prova 

bastante que atesta ou corrobora a verdade das realidades assim construídas e reveladas. 

Essa experiência que, por princípio, é rigorosamente individual, revela-nos que, embora 

não possamos demonstrar as nossas intuições ou os nossos juízos estéticos, temos direito à 

esperança de que eles podem ocorrer noutros indivíduos, tanto em termos de expressão 

como de interpretação, na medida em que cada um deles é outro homem, e que nessa 

ocorrência acontece uma verdade da existência. Nesta perspectiva, é como se só o 

enraizamento profundo no que é mais próprio do humano pudesse gerar obras 

universalmente válidas; como se só as criações enraizadas ou ancoradas em realidades 

locais, mas profundas, pudessem aspirar à universalidade. 
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 Toda a obra de Raul Brandão é atravessada por um grito vibrante e contínuo – 

talvez seja mesmo mais rigoroso dizermos que a sua obra é um grito107; como se nela 

procurasse recuperar o grito primitivo para expressar uma emoção (medo, sofrimento, 

terror, pânico, angústia, pesadelo, etc.), esse grito primitivo de que nasceu a poesia, a 

literatura e as artes –, símbolo quer da impotência aparentemente inultrapassável de 

responder às inquietações que assaltam o criador, quer da solidariedade devida para com o 

sofrimento humano, particularmente para com aquele que ocorre nas vielas mais sórdidas 

ou nos lugares mais esconsos, onde, numa lógica de sobrevivência, os pobres consomem as 

suas vidas. Aí, onde o homem está condenado à nudez implacável da sua fragilidade, as 

palavras da coesão tornam-se inúteis; nesse cenário de entropia máxima tudo se reduz 

brutalmente à aspereza do grito – símbolo do primitivismo instintivo e, portanto, sem 

consciência –, pois o grito, que «faz parte integrante da vida» e que «cresce com a vida», 

«existe e não sabe que existe»108. É como se Brandão ensaiasse a aproximação ao «poema 

primitivo, primeiro»109, imbuído de um genuíno tom patético e capaz de exprimir sob a 

forma de grito os sentimentos mais profundos do homem, que só assim se podem exprimir. 

 A dor, como tudo o que é instintivo, tende para o mutismo, e ainda que produza 

sons, não produz fala – apesar de, em dada circunstância, o nosso autor escrever que «só 

com gritos é que posso falar»110, como se o grito fosse a única voz possível do espanto – e 

muito menos diálogo. É por essa razão que, como escreve Rui Nunes, «os gritos gritam-se, 

não se dizem.»111 Neste sentido, o propósito brandoniano não foi o de pretender realizar 

uma expressão da existência, mas o de considerar a raiz da existência como expressão e, 

portanto, «como arte que a arte vai metamorfosear»112. 

 Quando se está em desacordo profundo com muito do que nos rodeia e se gostaria 

que tudo fosse revisto continuamente, e mesmo que circunstancialmente o silêncio e a 

                                                 
107 O fragmento que se segue é longo mas parece-nos plenamente justificado, já que, a nosso ver, exemplifica 
bem esta ideia: «Toda a vila, a vila toda, a que a luz artificial dava relevo, desata a gritar como se lhe 
arrancassem a pele. Gritam as velhas, grita o Santo em frente da sombra que se introduziu na vida. Grita a 
paciência e a mentira, grita a hipocrisia. Desapareceram as figuras e só ficam gritos na noite. Outro passo – 
outro grito. [...] Gritam no mundo subvertido. Mais gritos. [...] E os gritos aumentam – gritos de dor, gritos de 
espanto, gritos sufocados de cólera, mais gritos de seres que se não querem separar da antiga carcaça.» Raul 
BRANDÃO, Húmus..., p. 191. 
108 Raul BRANDÃO, O Pobre de Pedir..., p. 199. 
109 Ludwig SCHEIDL, O Expressionismo Literário – Poesia. Prosa. Drama. Coimbra, Livraria Minerva 
Editora, 1996, p. 34. 
110 Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 89. 
111 Rui NUNES, Op. cit., p. 52. 
112 Eduardo Prado COELHO, A escala do olhar. Lisboa, Texto Editora, 2003, p. 27. 
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quietude nos agradem mais, torna-se imperioso gritar. Deste ponto de vista, a estética 

brandoniana aponta para um expressionismo que reaviva a perspectiva romântica de uma 

sociedade justa – sendo ele um homem que vai para a cova esperar «com desespero, por 

um mundo onde haja mais justiça e mais pão para todos»113 –, competindo ao criador (que 

tem de “falar dos pobres”) transformar essa aspiração utópica em palavras, isto é, dar-lhe 

existência e com isso iniciar o seu movimento. Aquilo que as suas obras nos dão, 

repetimos, é a existência como expressão, pois, mais do que a experiência da vida, o que aí 

se manifesta é a vida como radical experiência e que é co-essencial à própria manifestação 

da realidade humana. 

 

 Nas suas obras não faltam personagens que sofrem num silêncio resignado – Joana 

é o seu paradigma –, ainda que sofrer em silêncio seja por norma da ordem do excepcional, 

pois o mais espontâneo é que a expressão externa de dor aconteça pelo lamento, pela 

queixa, pelo pranto ou pelo grito, como resultado da comunicação possível que resta ao ser 

que sofre. O grito como expressão dolorosa comunica a recusa do ser relativamente a um 

estar, ao contrário do grito de prazer ou alegria, que faz parte da unidade do ser que sente e 

cujo prolongamento é ardentemente desejado. Mas a verdade é que a expressão 

dificilmente se deixa representar de outro modo que não seja «como expressão da dor»114, 

como se o prazer se mostrasse rebelde a toda a expressão, ou como se verdadeiramente 

ainda não houvesse expressão para tal: os estados de felicidade, ao contrário dos estados de 

sofrimento, seriam portanto sem expressão. 

 O grito que aqui nos interessa surge como expressão da dor e do sofrimento, que 

nos são transmitidos mais em gritos de angústia existencial e de ansiedade do que em 

queixas ou denúncias articuladas de forma lógica e racional. O grito é igualmente uma 

forma de sinalizar a dor (e de a qualificar – em alguns casos quase de a quantificar) e de a 

centrifugar já que ela ocupa indevidamente um espaço que não é, ou que não deve ser, seu. 

Nos gritos dos pobres consubstancia-se a denúncia de uma realidade só dor e de uma 

ordem aviltante para a dignidade do Homem, mas também a esperança da sua superação 

rumo à beleza apaziguadora. O grito, sob a forma de dor, mas também de desafio, de 

interrogação, e mesmo de imprecação, tende a assumir um lugar insubstituível, quer na 

vida pessoal do escritor, quer no interior dos próprios textos, sinais evidentes de um 
                                                 
113 Raul BRANDÃO, Os Operários..., p. 279. 
114 Theodor ADORNO, Teoria Estética..., p. 130. 
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esforço para compreender a sua semântica mas também o interior da opacidade e do 

silêncio. E é neste movimento da história que todos nos apagamos há séculos, sem a 

consciência de que um grito vale às vezes mais que um lamento ou uma súplica sem 

ressonâncias humanas nem a coragem afirmativa. No entanto, e como disse o actor 

Rogério Paulo, num testemunho sobre a obra brandoniana, «um grito verdadeiro e lúcido 

pode acordar as consciências adormecidas e transformar a revolta surda numa audácia 

renovadora.»115 

 O grito desempenha igualmente função de sensor e também de guardião da 

memória devida a todos aqueles que sofreram anonimamente: «Na mata respira-se. Da 

insignificância balofa das figuras nem sombra: só dos gritos resta memória...»116. O grito, 

por contraposição à dor que se sofre em silêncio, ao mesmo tempo que pode aliviar ou 

retrair a dor no ser sofrido, expande-a, intensifica-a e inscreve-a no espaço e no tempo 

daqueles que dele são espectadores dotados de sensibilidade. 

 O grito é uma forma de emersão e expansão da dor, do mais profundo, íntimo e 

urgente do ser, que nos instala no território da estética dolorista, em que a própria noção de 

história se confunde com a noção de dor: relembremos que, para o nosso autor, «a 

verdadeira história é a dos gritos.»117 Sem nunca deixar de ser guiado pelo sentir, e pelo 

sentir mais brutal que podemos conceber – a dor, o grito –, Brandão revela uma enorme 

preocupação com a articulação e com a ordenação do texto, a partir de uma consciência 

clara das suas possibilidades expressivas, não apenas do que há a exprimir, mas «do 

movimento da expressão»118. Este sentimento, como sentimento da expressão, é 

sentimento de uma profundidade e de uma necessidade: o que na sua escrita vem à 

superfície, isto é, à visibilidade, é a necessidade de desocultar o oculto, de atingir o que 

está para lá do universo epidérmico das aparências, e essa profundidade só pela palavra se 

pode exprimir, ou seja, vir à superfície. 

 Entre o grito que é vida e o grito que a vida é, joga-se a própria essência da ligação 

de cada um a si próprio, de cada um a cada outro, e de cada um ao universo, pois tudo na 

vida «se alimenta de gritos, como as raízes na terra se sustentam de água.»119 Estamos 

perante uma mundividência que, na sua ambivalência mais sombria que luminosa, se 

                                                 
115 Rogério PAULO, [s. t.] in: AAVV, Sobre Raul Brandão (no 125º aniversário do seu nascimento)..., p. 23. 
116 Raul BRANDÃO, El-Rei Junot..., p. 62. 
117 Raul BRANDÃO, El-Rei Junot..., p. 19. 
118 Eduardo Prado COELHO, A escala do olhar..., p. 26. 
119 Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 95. 
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concentra toda em cada grito e em que a vida e a morte se confrontam e confundem 

deslizando para um território que é ao mesmo tempo uma «coisa imensa e doirada» e uma 

«coisa monstruosa», expressa simbolicamente no último grito de Húmus: «Ouves o grito? 

Ouve-lo mais alto, sempre mais alto e cada vez mais fundo?...»120. 

 É também por isso que o grito, na medida em que expressa e dá a conhecer uma 

dor, é também um instrumento do conhecimento, é manifestação de espanto e de adesão 

perturbada ao conhecimento, é a forma de um sentir agudo de epifanias que, mesmo 

esperadas, «são sinais operativos do insólito e da dor.»121 Limitado e insuficiente é certo, 

como qualquer outro instrumento, mas com uma função insubstituível, já que aquilo que o 

grito expressa só pelo grito o pode ser (como se estivéssemos num domínio em que 

ocorreu a falência da palavra), mesmo e ainda que cada grito, numa «cadeia sem fim», 

esconda outro grito: «os gritos que estão por trás desses gritos»122.  

 

 Mas o conceito de grito é mais um dos muitos a que o autor de Os Pescadores 

empresta um sentido muito pessoal (nessa sua deriva conceptual, que é, nele, condição para 

a criação) e que por isso vai tomando significações variadas em função das situações, dos 

contextos e dos sujeitos que gritam. De facto, são muitos e diversos os gritos que 

encontramos, mas quase todos acontecem num registo comum: a sua imagem visual 

fortemente expressiva e significante, e que é o «produto da visão (das visões) do poeta»123. 

 Sem preocupações de exaustividade, vejamos alguns exemplos: a obra A Farsa 

começa com um grito dilacerante – uma imagem sonora da dor e do horror –, cujo sujeito 

não é claro (quem grita logo no início da narrativa, «Ai que ma levam! ai que ma 

levam!»124? O viúvo?) nem interessa que o seja, porque aquilo que fica e se entranha no 

espírito do leitor é o grito em si mesmo, um grito aflitivo, quase um uivo, de uma dor que 

vem das entranhas, que irrompe do escuro e se expande ocupando o espaço e o tempo da 

noite envolvente – essa «primavera negra»125 – e que enquanto dura se transforma numa 

espécie de absorvedouro da atenção, da concentração e da sensibilidade de todos os que o 

ouvem, como se por momentos se tornasse o único assunto ou acontecimento do mundo. 
                                                 
120 Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 221-222. 
121 Maria Alzira SEIXO, “Raul Brandão e os sentidos do modernismo português” in: AAVV, Ao Encontro de 
Raul Brandão..., p. 22. 
122 Raul BRANDÃO, El-Rei Junot..., p. 31. 
123 Ludwig SCHEIDL, Op. cit., p. 13. 
124 Raul BRANDÃO, A Farsa..., p. 13. 
125 Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 188. 
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Aquele grito ao ressoar na praça solitária, ao ouvir-se mesmo depois de o sujeito se ter 

calado, tornando-se o único habitante do espaço, é um exemplo muito interessante da 

vocação expressionista126 – estreitamente ligada ao seu antinaturalismo – e do carácter 

sinestésico da sua escrita. Outro grito ainda em A Farsa: «O meu filho morreu!» – este 

grito desabrido, que sai da boca sem dentes da Candidinha, é um grito que Deus não ouve 

(como não ouve nenhum outro), já que, nele, ela chora e grita não a morte do filho, mas a 

morte daquilo que ele representava, a morte do sonho de uma vida inteira, neste caso, 

como vimos já, de um sonho de vingança e ódio, sem deixar de ser (na sua perspectiva) um 

sonho de justiça. A verdadeira tragédia de Candidinha é não poder continuar a sonhar. Por 

isso grita. Este é um grito que nos remete para um sentido mais tradicional: o grito contém 

qualquer coisa de maléfico, paralisante e atemorizante. 

 Muito sintomaticamente também O Padre abre precisamente com um grito: «A 

época é de tragédia.» Neste caso, um grito que revela menos uma dor pessoal e íntima do 

que uma sensibilidade ferida pelo espectáculo do sofrimento no mundo, infligido 

precisamente por alguns daqueles que deviam ser agentes do seu combate. Este é um grito 

que, para além do seu cunho ético, tem a marca de uma espécie de protesto legal. 

 Encontramos um grito análogo no primeiro volume das Memórias: «A vida antiga 

tinha raízes...»; grito de desencanto, misto de espanto e angústia, que doridamente subsume 

o clima mental e vivencial em que a sua concepção da vida e do homem, de Deus e do 

mundo, da morte e do sonho, se ancorou e forjou, e que sintetiza o grande drama da sua 

época e insinua outro esboço das suas visões do trágico: «já não cremos – e não cremos 

ainda»127, escreve, ou melhor, grita. 

 Mas há igualmente espaço para o grito telúrico, ligado à esfera do trabalho, 

particularmente ao cultivo da terra – «Noutras leiras à volta, outros homens lavram ao 

mesmo tempo, com o mesmo grito que vem do horizonte»128 – e que tem a função de ligar, 

numa comunhão fraterna, os homens uns aos outros, à terra e aos animais. Mas estes gritos, 

se visam aliviar as dores e sofrimentos dos homens, visam também, ou sobretudo, 

suspender o cansaço e o sofrimento dos animais («Eh! eixe!» / «Eh! Eh!»), que geralmente 

merecem atenções redobradas, maiores até do que aquelas que dedicam aos seus próprios 

                                                 
126 Sobre a vocação expressionista de Raul Brandão ver: Maria João REYNAUD, As Metamorfoses da 
Escrita..., p. 406-438. 
127 Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo I..., p. 36. 
128 Raul BRANDÃO, Memórias – Tomo III..., p. 40. 
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corpos, revelando nesse gesto (inconsciente?) uma evidência perversa e degradante da sua 

própria condição e da sua situação no mundo: os bichos dependem menos deles do que eles 

dos bichos. 

 Finalmente, um grito quase feroz, de protesto e de desespero existencial, na voz da 

D. Hermínia de Húmus: «Estou farta, senhor padre Ananias! Estou farta de o aturar a si, de 

aturar os outros, e de me aturar principalmente a mim mesma!»129. 

 

 Uma das características mais fortes do expressionismo é a importância que a 

subjectividade do artista, enquanto experiência pessoal íntima fortemente concentrada, 

ganha na criação da obra, que expande a intensidade da vivência do seu autor e que é 

essencialmente resultado dessa experiência130. Aquilo que o artista quer reproduzir não é o 

objecto ou mesmo a impressão que este produz sobre ele, mas unicamente a experiência 

que tem do objecto, sem nada lhe retirar ou abstrair. A escrita surge como expressão 

patética do criador que se irmana com aquele que sofre, e que ele sabe estar votado ao 

esquecimento e ao desprezo, e traduz uma nova consciência existencial, que resulta do 

desencanto e do impulso antiburguês, mas também do desespero pela incapacidade de 

dominar o movimento do presente. 

 Nesta perspectiva, o grito é também a expressão estética do protesto do artista, que 

grita também por si, e mesmo contra si, e a classe a que pertence; é a expressão da surpresa 

do indivíduo na vida, a partir dos estados de tensão, das irresoluções, da alucinação, da 

distorção, das paixões irreconciliáveis, de que a arte é o testemunho e, talvez, a única 

hipótese libertadora. Estamos perante a elevação da narrativa ao nível de um meio de 

expressão, em que a escrita só é plenamente expressiva quando, através dela, é 

subjectivamente mediatizado algo de objectivo131. Em geral, a expressão brandoniana, 

                                                 
129 Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 86. 
130 É este o sentido em que entendemos aqui o expressionismo, enquanto categoria ontológica e estética, isto 
é, como tendência que procura a revelação dos sentimentos mais recônditos do artista, enquanto expressão 
directa e autêntica daquilo que impele cada um a criar – das suas vivências e visões – sem preocupações da 
sua circunscrição no tempo ou no espaço: «A realidade tem de ser criada por nós. [...] Assim todo o espaço 
do artista expressionista se torna visão. Ele não vê, ele olha. Não descreve, tem vivências. Não reproduz, dá 
forma. Ele não retira, ele busca. Já não existe o encadeamento dos factos: fábricas, casas, doença, prostitutas, 
grito e fome. Agora há a visão de tudo isso.» Kasimir EDSCHMID, citado por Ludwig SCHEIDL, Op. cit., 
p. 46. 
131 Atente-se nesta passagem: «Esvoaça a luz, projectam-se no espaço sombras disformes, que a névoa baixa 
transforma em pesadelo. Mais gritos! mais gritos! Tudo isto dura um minuto, tudo isto não tem existência 
definida: sonho, caligem, massa confusa, mescla fora da realidade. Acolá um farrapo – além um grito. Uma 
figura imensa recorta-se na névoa. Outro grito – outro novelo que caminha estonteado sob o repelão do 
aguaceiro». Raul BRANDÃO, El-Rei Junot..., p. 57-58. 
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mesmo quando parece afirmar a sua maior subjectividade, ou precisamente porque o faz, 

torna-se a expressão de uma experiência trans-individual. O seu modo estético de ver e 

dizer o mundo dá-se nessa espécie de expressionismo dolorista nocturno, como se o caos 

que habita o mundo habitasse antes no interior do autor, que o constrói e, nele, procura 

uma última linha de fuga: «Para onde vamos aos gritos? para onde vamos aos gritos?»132. 

 Olhando para a obra expressionista de Münch, fortemente estigmatizada pela 

agudização da crise dos valores sociais, políticos e religiosos que abala toda a Europa 

finissecular, não podemos deixar de a associar a um desespero humano análogo ao de Raul 

Brandão. Na verdade, a sua escrita desenvolveu-se à margem, ou melhor, paralelamente às 

correntes expressionistas; é expressionista no sentido em que não cultiva, digamos assim, 

uma pose literária ou artística, buscando sim a «expressão da autenticidade»133, numa 

resposta de natureza experiencial e que diz respeito à própria essência da sua escrita. Um 

quadro como O Grito, tão misterioso quanto esteticamente relevante, nas suas versões 

plurais134, ao mesmo tempo que revela a violência do subjectivismo do artista face à 

realidade, antecipa a intensidade e o dramatismo da estética expressionista, resumindo a 

angústia do homem moderno, que surge justamente «quando se perde o centro»135. É esse 

mesmo grito desesperado, «suspenso entre o terror apocalíptico e a esperança messiânica 

da regeneração»136, que se repercute na obra de Brandão. 

 Tudo se concentra nessa máscara trágica, em que as vozes se confundem neste 

universo caótico, em que o passado, o presente e o futuro, «coexistem nesse eterno-

instante»137. Acima de tudo, o grito é vida, ou melhor, é expressão da vida interior dos 

seres – por isso, também o âmago do seu teatro está bem mais próximo do expressionismo 

do que do naturalismo, de onde procede apenas a sua arquitectura externa138 –, 

transformando-se num acto religativo do ser que grita ao mundo, possibilitando que «o 

sonho vivo ande pelo seu pé»; daí que não haja «grito que se perca no mundo»139 , o que 

                                                 
132 Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 221. 
133 Ludwig SCHEIDL, Op. cit., p. 33. 
134 Em que uma personagem no centro, de olhar esgazeado, lança um grito silencioso, reprimido, angustiado 
mas universalmente humano; um grito terrível que lhe deforma o rosto macilento que mantém 
convulsivamente entre as mãos, um grito de um ser abstracto que não sabe quem é e muito menos de onde 
vem ou para onde vai e que, para além de se sentir sufocado perante um mal iminente e inevitável, parece 
repercutir-se em toda a paisagem que ele anima de ondas concêntricas... 
135 Maria ZAMBRANO, Op. cit..., p. 61. 
136 Maria João REYNAUD, Metamorfoses da Escrita..., p. 43. 
137 Vítor VIÇOSO, “Das feridas de narciso ao pânico no reino das ideologias”..., p. 77. 
138 Cf. Luís Francisco REBELLO, “Um Teatro de Dor e Sonho” in: Raul BRANDÃO, Teatro*..., p. 31. 
139 Raul BRANDÃO, El-Rei Junot..., p. 19. 
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significa que, se verdadeiro, «nenhum grito é inútil»140. Afinal, e se o grito é muitas vezes 

o sinal da destruição ou da aniquilação, o último sinal de vida, a verdade é que a primeira 

entrada de ar nos pulmões do recém-nascido também acontece na forma de grito: é o grito 

que anuncia, autentica e confirma a vida. Como escreveu o autor de Húmus, «para se entrar 

na vida ou para se entrar na morte há sempre gritos.»141 Também é assim com a própria 

expansão da vida, pois é o grito que «domina tudo, trespassa o globo e ecoa no mundo.»142  

 

                                                 
140 Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 212. E em Os Pobres (p. 169): «Nada é perdido. Olha: vai-se criando com 
as nossas aflições e os nossos gritos uma outra terra!...» 
 Abel Salazar diz-nos que quando se grita por gritar, isto é, sem medo, dor, pavor, etc., e escolhemos 
para tais gritos subtilezas de forma, «a arte está irremediavelmente morta – por absoluta falta de vida...» Abel 
SALAZAR, Op. cit., p. 38. 
141 Raul BRANDÃO, Os Pobres..., p. 229. 
142 Raul BRANDÃO, Húmus..., p. 222. 
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CONCLUSÃO 
 

 Revelando uma concepção própria do mundo, Raul Brandão cedo compreendeu a 

necessidade de o criador estar ligado ao real, àquilo que se passa no mundo. Perante a 

constatação de que a sociedade se transformou num organismo insensível à miséria do 

mundo, regendo-se segundo princípios darwinistas, a sua sensibilidade ética, em que a 

compaixão foi, parece-nos, a mais persistente das suas paixões, levou-o a compreender que 

a questão social era a questão fundamental, e que ele vinculou à questão religiosa, da qual 

procederia. 

 Impressionado com o espectáculo do mal, nas suas manifestações mais obscenas e 

degradantes do humano, encontrou na miséria, na dor e no sonho, no absurdo ou no sentido 

da existência, os temas nucleares da sua criação literária, numa acusação dos poderes 

estabelecidos, de todos os poderes (o religioso incluído), rejeitando qualquer imagem 

apaziguadora do mundo e da sociedade. 

 Foi na actividade jornalística, quando jovem, que despertou para a existência de 

uma crise social profunda, em que o relacionamento social se processava segundo uma 

lógica centrífuga de um só sentido – o da exclusão. Foi ao ganhar consciência da sua 

dimensão, que compreendeu a responsabilidade de usar o poder da palavra para dar a ver a 

miséria do mundo, tarefa em que foi muito influenciado pelos anarquistas, que o terão 

levado a compreender que, se o não fizesse, se tornava cúmplice desse estado do mundo. 

Mais: que isso constituía um insulto adicional para as suas vítimas. 

 Foi a partir daí, e da compreensão de que a pobreza e a submissão não se podem 

tolerar para sempre, que a sua escrita ganhou uma orientação marcadamente ética. Sempre 

escreveu num registo de quem sabia que quanto mais livre o artista é, mais comprometido 

está em termos de criação, e que, mesmo quando a atitude é de protesto ou de revolta, deve 

manter um vínculo rigoroso ao estético. Portanto, a sua estética singular surge-nos 

vinculada a uma verticalidade ética, a uma posição de rigorosa exigência face à vida, onde 

a estética nunca pode ser imoral e a ética convoca e exige necessariamente a beleza. 
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 De certo modo, devemos ler a sua obra como uma viagem no mundo da dor e do 

sofrimento daqueles que sofrem de facto, num movimento em que sempre se sentiria 

implicado enquanto houvesse dor no mundo – e em que procura implicar, evidentemente, o 

leitor – e no qual cultivou uma espécie de dever cívico do pessimismo. De resto, foi da dor 

do outro que nasceram as feridas íntimas da sua má consciência burguesa. Também por 

isso sentiu que não podia deixar de prolongar até ao fim da vida a voz que podia revelar a 

dor que de outro modo ficaria no silêncio, isto é, sem expressão. Deste ponto de vista, 

conferiu um aspecto positivo à dor, na medida em que foi ela que potenciou a sua criação 

artística: só a forma estética podia conferir dignidade à dor, e quanto mais próximo se 

estivesse dela tanto maior seria a capacidade da sua revelação estética. Afinal, a dor e o 

sonho foram os fundamentos da sua criação estética, os princípios de aproximação dos 

seres, já que são eles que intensificam e dão plenitude à vida. 

 Num tempo, o nosso, em que a vulgarização e a espectacularização da dor estão tão 

presentes, numa saturação que embota e anestesia a sensibilidade dos sujeitos, procurando 

enganar a dor do mundo através da sua dissolução, voltar à obra de Raul Brandão é uma 

forma de resistir à tentativa de ocultação e neutralização do que de mais humano, íntimo e 

próprio existe – a dor – e de cultivar a sensibilidade. 

 Esta actualidade da sua obra – na medida em que continua a dar-nos a sentir a 

miséria do mundo e a intensificar a nossa consciência para com as vítimas da história – é a 

prova maior de que a sua estética, não só foi activa, como continua viva. O criador de Os 

Pobres, compreendeu que o mundo na sua forma actual não era o único mundo possível, e 

sabia que acrescentar mundo ao mundo também dependia dele. Não podia, portanto, ficar 

indiferente à dor nem à indiferença para com essa dor, uma vez que ela transforma radical 

e negativamente o acto de viver, roubando vida à vida. Daí que a sua obra nasça também 

do desejo de ter capacidade para vencer essa dor e esse sofrimento. Nesta perspectiva, o 

seu acto de escrever não foi pessimista. Brandão compreendeu que quanto mais tempo se 

estiver na pobreza, tanto mais baixas serão as aspirações dos indivíduos, pois o futuro será 

apreendido como o tempo do aleatório. Por isso, foi exemplo do artista que escreveu para 

que algo acontecesse e não para que a sua obra fosse algo a, apenas, fruir 

contemplativamente. Porque se sentiu responsável pela dor que habita o mundo, não pôde 

continuar um mero espectador da sua desarticulação. 
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 Escreveu igualmente para que toda a dor viesse a ganhar um sentido de libertação, 

isto é, esperava que nada de humano, particularmente a dor e o sofrimento, se perdesse 

definitivamente. É que uma das intuições que mais o inquietaram foi a da irracionalidade e 

falta de sentido da existência – a tragédia da nulidade da vida – que o conduziu a uma 

concepção pessimista da vida, em que a história não podia deixar de aparecer como lugar 

do fracasso. Como, num mundo de dor, a dor sem sentido é intolerável, mais imperiosa se 

tornou, para ele, a necessidade de exaltação do sonho, de assumir o risco do sonho, que 

surge na sua obra como uma espécie de irradiação. Se o exaltou foi porque também ele 

teve necessidade de sonhar, uma vez que à sua volta tudo definhava e se desvanecia por 

falta de autenticidade. 

 Num estilo que se configurou como uma estética do grito, sempre procurou dar 

expressão à realidade mais profunda, sempre visou exprimir os sentimentos mais 

profundos do homem, como se a expressão da autenticidade só pudesse acontecer no grito, 

reavivando, nessa forma expressionista, a perspectiva romântica de uma sociedade justa. 

Competia ao criador dar expressão a essa aspiração utópica e, desse modo, despoletar o seu 

movimento. 

 Portanto, podemos dizer que Brandão investiu a escrita de uma inegável função 

revolucionária, na medida em que a obra nasce da necessidade de dar expressão a um 

universo em que os homens vivem em pobreza absoluta. Nessa urgência de dar voz àqueles 

que todos os dias se debatem com a privação, revelou que não só soube ser contemporâneo 

do seu mundo, como compreendeu o que, nele, merecia sê-lo. A sua obsessão com o rigor 

ético transformou a sua escrita num acto de exaltação e resistência, mas no sentido de que 

foi um acto de irradiação do novo, reivindicando que o homem, em vez de estragar ou 

negar a beleza do universo, se transformasse antes num agente da sua expansão. 

 Se concebeu a arte como confissão, a verdade é que a sua escrita sempre esteve 

para lá do mero registo da sua subjectividade, procurando expressar o estado da condição 

humana, tarefa em que sempre realçou o papel da sensibilidade nesse modo de 

conhecimento que a literatura é. A palavra foi o instrumento com que sempre procurou 

vencer a opacidade do mundo. Investiu a palavra do poder de romper as estruturas de 

sujeição dos indivíduos, já que só com palavras podemos construir o mundo. Como criador 

autêntico soube escutar o mundo melhor que os demais, tendo compreendido que, por isso 

mesmo, tinha a obrigação de participar na produção da verdade do mundo, e que esta 
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aparece precisamente na verdade da arte. Ou seja, que o mundo é, na realidade, como 

aparece na obra de arte. 

 Para isso, soube libertar-se das regras e dos códigos da cultura literária dominante, 

impedindo que os mesmos asfixiassem a sua virtual originalidade. Valorizando tanto a 

intuição, se não mais, quanto a razão, nesse trabalho de avançar para o desconhecido, 

soube, igualmente, socorrer-se de todos os processos e potencialidades da escrita, para 

afirmar, através da superação dos géneros literários, um estilo muito próprio, que é fruto de 

um ímpeto poético insusceptível de ser suspenso. 

 

 Um dos signos fundamentais sob os quais se desenvolve a existência 

contemporânea é a indiferença – tudo é realizado em função da norma e do “homem 

médio” – pois, cada vez mais o mundo se nos apresenta sem diferenças, ou seja, 

indiferente. Porém, a verdade é que o círculo da miséria continua infernal, prolongando e 

agudizando a fragmentação do social, que, evidentemente, se reproduz na fragmentação do 

estético, como se nada de novo houvesse a revelar e a valorizar (para além dos eventos 

sociais de apresentação dos objectos artísticos). Também a este nível os tempos são 

sombrios, uma vez que esta atmosfera produz indivíduos cada vez mais embrutecidos e 

barbarizados, em que a voz dominante, como diz outro escritor, «é a da alarvidade»1. 

Porém, o futuro, confiemos, não está decidido. E, se o não está, então há que manter a 

esperança viva – se possível, incendiá-la! – pois uma humanidade sem esperança é uma 

humanidade em situação de desespero. É preciso continuar a acreditar que ainda se escreve 

(e pinta, encena, filma, compõe ou esculpe), como Raul Brandão escreveu, para mais 

alguma coisa que a adulação da crítica ou do público, ou as contrapartidas do mercado. 

 O criador de Húmus é hoje um clássico, no sentido em que a sua obra continua a 

resistir ao tempo, não acabando nunca de dizer o que tem a dizer, e mantendo vivo o seu 

reservatório de sentidos, que a tornam inesgotável e se descobrem como novos, 

surpreendentes e inéditos em cada nova leitura. A sua voz continua a ecoar no nosso 

presente como uma voz original, e cujas ressonâncias sociais, ético-políticas e ontológicas, 

sem deixarem de ser, ou melhor, porque o são, poéticas, visam perturbar-nos, inquietar-nos 

e mover-nos em direcção à verdade e à beleza do mundo. Num tempo em que o kitsch – o 

                                                 
1 Mário de CARVALHO, Público – Suplemento Milfolhas. Lisboa, 06-12-2003, p. 6. 
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domínio da pseudo-arte – alastra «como género universal do gosto»2, são obras como a sua 

que nos permitem cultivar a memória – que é, antes de outra coisa, um acto ético – e 

manter a confiança no futuro. Como alguns dos seus sonhos, e também das suas dores, 

continuam a ser os nossos, há que ler a sua obra, ou relê-la, que é, afinal, o que sempre 

dizemos dos clássicos. 

 

                                                 
2 José GIL, Op. cit., p. 106. 



 180

 



 181

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

A – Obras de Raul BRANDÃO 

“O Anarchismo”, Revista D’Hoje. Nºs 1 (p. 11-18) e 2 (p. 78-82), Porto, 15 de Dezembro 

de1894 e 7 de Janeiro de 1895, respectivamente. 

El-Rei Junot. Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1982. 

A Farsa. Lisboa, Ulmeiro, 1994. 

Húmus. Edição crítica, introdução e notas de Maria João Reynaud, Porto, Campo das 

Letras, 2000. 

Húmus. Reprodução fac-similada da 1ª edição, Porto, Campo das Letras, 2000. 

As ilhas desconhecidas – notas e paisagens. Lisboa, Editorial Comunicação, 1988. 

Impressões e Paisagens. Lisboa, Vega, [s.d.]. 

A Morte do Palhaço. Porto, Editora Justiça e Paz, Lda., 1988. 

A Morte do Palhaço e o Mistério da Árvore. 2ª edição, Lisboa, Seara Nova, 1978. 

Memórias – Tomo I. Edição, introdução e registo de variantes de José Carlos Seabra 

Pereira, Lisboa, Relógio D’Água Editores, 1998. 

Memórias – Tomo II. Edição, introdução e registo de variantes de José Carlos Seabra 

Pereira, Lisboa, Relógio D’Água Editores, 1999. 

Memórias – Tomo III. Edição, introdução e registo de variantes de José Carlos Seabra 

Pereira, Lisboa, Relógio D’Água Editores, 2000. 

Os Operários. Fixação do texto, introdução e notas por Túlio Ramires Ferro, Lisboa, 

Biblioteca Nacional, 1984. 

O Padre. Lisboa, Vega, [s.d.]. 

Os Pescadores. Porto, Editora Orfeu, 1985. 

O Pobre de Pedir. Lisboa, Editorial Comunicação, 1984. 

Os Pobres. Lisboa, Editorial Comunicação, 1984. 

“Prefácio e Notas” in: Hugh OWEN, O Cerco do Porto – Contado por uma Testemunha – 

O Coronel Owen. Porto, Renascença Portuguesa, 1915, p. 11-44. 

O Senhor Custódio. Desenhos de Mário Brotas, Lisboa, Quetzal Editores, 1987. 



 182

Teatro* (Este volume contém os textos: “O Gebo e a Sombra”, “O Rei Imaginário”, “O 

Doido e a Morte”, “Eu Sou um Homem de Bem” e “O Avejão”). Lisboa, Editorial 

Comunicação, 1986. 

Vida e Morte de Gomes Freire. Lisboa, Publicações Alfa, S. A., 1990. 

 

– Obras em Colaboração 

BRANDÃO, Raul, PASCOAES, Teixeira de, Correspondência. Recolha, transcrição, 

actualização do texto, introdução e notas de António Mateus Vilhena e Maria Emília 

Marques Mano, Lisboa, Quetzal Editores, 1994. 

BRANDÃO, Raul, PASCOAES, Teixeira de, Jesus Cristo em Lisboa. Paris-Lisboa, 

Livrarias Ailland e Bertrand, [s. d.]. 

 

B – Obras e textos sobre Raul BRANDÃO 

AAVV, Ao Encontro de Raul Brandão (Actas do Colóquio). Porto, Universidade Católica 

Portuguesa – Lello Editores, 2000. 

AAVV, Raul Brandão: Homenagem no seu Centenário. Guimarães, Círculo de Arte e 

Recreio, 1967. 

AAVV, Sobre Raul Brandão (no 125º Aniversário do seu Nascimento). Guimarães, 

Círculo de Arte e Recreio, 1992. 

ANDRADE, João Pedro de, Raul Brandão – A Obra e o Homem. 2ª edição. Lisboa, 

Acontecimento – Estudos e Edições, Lda., 2002. 

CASTILHO, Guilherme de, Vida e Obra de Raul Brandão. Lisboa, Bertrand Editora, 1979. 

CASTILHO, Guilherme de, “Nota Introdutória” in: Raul BRANDÃO, El-Rei Junot. 

Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1982, p. 9-15. 

CASTILHO, Guilherme de, CESARINY, Mário, (org.) Cinquentenário da morte de Raul 

Brandão. Exposição Biblio-Iconográfica. Lisboa, Biblioteca Nacional, 1980. 

COELHO, Jacinto do Prado, “Da vivência do tempo em Raul Brandão” in: Ao Contrário 

de Penélope. Lisboa, Livraria Bertrand, 1976, p. 221-226. 

COELHO, Jacinto do Prado, “Raul Brandão: a consciência burguesa de culpa” in: Ao 

Contrário de Penélope. Lisboa, Livraria Bertrand, 1976, p. 227-233. 

FERREIRA, Vergílio, “No Limiar de um Mundo: Raul Brandão”, in: Espaço do Invisível 

II, Lisboa, Bertrand Editora, 1995, p. 271-280. 



 183

FERREIRA, Vergílio, “Raul Brandão e a novelística contemporânea” in: Espaço do 

Invisível-IV. Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1987, p. 253-262. 

FERRO, Túlio Ramires, “Introdução – Raul Brandão e a Questão Social”, in: Raul 

BRANDÃO, Os Operários. Lisboa, Biblioteca Nacional, 1984, p. 17-267. 

JUNQUEIRO, Guerra, “Carta-Prefácio” in: Raul BRANDÃO, Os Pobres. Lisboa, 

Editorial Comunicação, 1984, p. 33-48. 

LOPES, Óscar, 5 Motivos de Meditação. Porto, Campo das Letras, 1999. 

MACHADO, Álvaro Manuel, Raul Brandão entre o Romantismo e o Modernismo. Lisboa, 

Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1984. 

PEREIRA, José Carlos Seabra, “Raul Brandão e o Legado do Expressionismo” in: Carlos  

REIS (coord.), História Crítica da Literatura Portuguesa: do Fim-do-Século ao 

Modernismo. Volume VII, Lisboa, Editorial Verbo, 1995, p. 267-311. 

PIRES, António M. B. Machado, “Prefácio” in: Raul BRANDÃO, As ilhas desconhecidas 

– notas e paisagens. Lisboa, Editorial Comunicação, 1988, p. 7-24.  

REBELLO, Luís Francisco, “Um Teatro de Dor e Sonho”, in: Raul BRANDÃO, Teatro*. 

Lisboa, Editorial Comunicação, 1986, p. 9-48. 

REYNAUD, Maria João, Metamorfoses da Escrita – Húmus, de Raul Brandão. Porto, 

Campo das Letras, 2000. 

REYNAUD, Maria João, Sentido Literal – Ensaios de Literatura Portuguesa. Porto, 

Campo das Letras, 2004. 

REYNAUD, Maria João, “O narrador e a sua sombra” in: AAVV, Ao Encontro de Raul 

Brandão (Actas do Colóquio). Porto, Universidade Católica Portuguesa – Lello Editores, 

2000. 

RIBEIRO, Maria da Conceição, Raul Brandão – Um Labirinto Trágico. Lisboa, 

Publicações Alfa, S. A., 1990. 

VASCONCELOS, José Manuel de, “Húmus de Raul Brandão: Uma arquitectura da vida e 

da morte” in: Raul BRANDÃO, Húmus. Lisboa, Vega, [s.d.], p. 7-16. 

VIÇOSO, Vítor, A Máscara e o Sonho. Vozes, Imagens e Símbolos na Ficção de Raul 

Brandão. Lisboa, Edições Cosmos, 1999. 

VIÇOSO, Vítor, “Das feridas de narciso ao pânico no reino das ideologias”, in: Raul 

BRANDÃO, O Pobre de Pedir. Lisboa, Editorial Comunicação, 1984, p. 21-99. 



 184

VIÇOSO, Vítor, “Os pobres: um dolorismo redentor” in: Raul BRANDÃO, Os Pobres. 

Lisboa, Editorial Comunicação, 1984, p. 9-30. 

VIÇOSO, Vítor, “Simbolismo e expressionismo na ficção brandoniana”, in: AAVV, Ao 

Encontro de Raul Brandão (Actas do Colóquio). Porto, Universidade Católica Portuguesa 

– Lello Editores, 2000, p. 33-47. 

 

C – Bibliografia Geral 

AAVV, Conferências de Filosofia II. Porto, Campo das Letras, 2000. 

AAVV, Dor e Sofrimento – Uma perspectiva interdisciplinar. Porto, Campo das Letras, 

2001. 

ABREU, Luís Machado de, O discurso do anticlericalismo português (1850-1926). 

Aveiro, Universidade de Aveiro, 1998. 

ADORNO, Theodor, Experiência e Criação Artística. Tradução de Artur Morão, Lisboa, 

Edições 70, 2003. 

ADORNO, Theodor, Teoria Estética. Tradução de Artur Morão, Lisboa, Edições 70, 1993. 

ALBA, Sebastião, Albas. Vila Nova de Famalicão, Quasi Edições, 2003. 

ANDRESEN, Sophia de Mello Breyner, Obra Poética III. 4ª edição. Lisboa, Caminho, 

1999. 

ARENDT, Hannah, A Condição Humana. Tradução de Roberto Raposo, Lisboa, Relógio 

D’Água Editores, 2001. 

ARENDT, Hannah, Homens em Tempos Sombrios. Tradução de Ana Luísa Faria, Lisboa, 

Relógio D’Água Editores, 1991. 

ARISTÓTELES, Poética. 2ª edição. Tradução, prefácio, introdução, comentário e 

apêndices de Eudoro de Sousa, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1990. 

BAAMONDE, Antón, El Laberinto Y sus Salidas. Madrid, Editorial Tecnos, 1998. 

BADIOU, Alain, Meditações Filosóficas - Volume II – Pequeno Manual de Inestética. 

Tradução de Joana Chaves, Lisboa, Instituto Piaget, 1999. 

BALDELLI, Giovanni, Anarquismo Social. Tradução de Ana Luísa Faria, Lisboa, Editora 

Sementeira, 1992. 

BARRENTO, João, O Espinho de Sócrates (Modernismo e Expressionismo – Ensaios de 

Literatura Comparada). Lisboa, Editorial Presença, 1987. 



 185

BARRENTO, João, A espiral vertiginosa – ensaios sobre a cultura contemporânea. 

Lisboa, Edições Cotovia, 2001. 

BARRENTO, João, O Poço de Babel – Para uma poética da tradução literária. Lisboa, 

Relógio D’Água Editores, 2002. 

BARTHES, Roland, O Prazer do Texto. Tradução de Maria Margarida Barahona, Lisboa, 

Edições 70, 1988. 

BAUMGARTEN, Alexander Gottlieb, Esthétique. Traduction, présentation et notes par 

Jean-Yves Pranchère, Paris, Editions de L’Herne, 1988. 

BAUMGARTEN, Alexander Gottlieb, «Tradução dos primeiros parágrafos da Aesthetica 

bem como o capítulo sobre a verdade estética», Anexo II, in: Luc FERRY, Homo 

Aestheticus – A invenção do gosto na era democrática. Coimbra, Livraria Almedina, 2003, 

p. 327-338. 

BEHR, Shulamith, Expressionismo. Tradução de Jaime Araújo, Lisboa, Editorial Presença, 

2000. 

BENJAMIN, Walter, Sobre Arte, Técnica, Linguagem e Política. Tradução de Maria Luz 

Moita, Maria Amélia Cruz e Manuel Alberto, Lisboa, Relógio D’Água Editores, 1992. 

BRUNEL, Sylvie, Os que vão morrer de fome. Tradução de Elsa Andringa, Porto, Campo 

das Letras, 1998. 

CALVINO, Italo, Porquê Ler os Clássicos. Tradução de José Colaço Barreiros, Lisboa, 

Editorial Teorema, Lda., 1994. 

CALVINO, Italo, Seis Propostas para o Próximo Milénio (Lições Americanas). Tradução 

de José Colaço Barreiros, Lisboa, Editorial Teorema, Lda., 1993. 

CAMPS, Victoria, Ética, retórica, política. Madrid, Alianza Editorial, S.A., 1995. 

CAMPS, Victoria, Paradoxos do Individualismo. Tradução de Manuel Alberto, Lisboa, 

Relógio D’Água Editores, 1996. 

CARVALHO, Mário de, Fantasia para Dois Coronéis e uma Piscina. 3ª edição, Lisboa, 

Editorial Caminho, 2004. 

CHEVALIER, Jean, GHEERBRANT, Alain, Dictionnaire des Symboles. Quatorzième 

édition, Paris, Éditions Robert Laffont S. A. et Éditions Jupiter, 1993. 

COCHOFEL, João José, Iniciação Estética seguido de Críticas e Crónicas. Lisboa, 

Editorial Caminho, 1992. 

COELHO, Eduardo Prado, A escala do olhar. Lisboa, Texto Editora, 2003. 



 186

COELHO, Eduardo Prado, Linhas do Pensamento Actual. Publicações “Terraço”, 11, 

Lisboa, GRAAL – Terraço, 2001. 

COELHO, Eduardo Prado, Os Universos da Crítica. Lisboa, Edições 70, 1987. 

COSTA, Alfredo Bruto da, Pobreza e Solidariedade. Publicações “Terraço”, 3, Lisboa, 

GRAAL – Terraço, 1999. 

DELEUZE, Gilles, GUATTARI, Félix, O que é a Filosofia?. Tradução de Margarida 

Barahona e António Guerreiro, Lisboa, Editorial Presença, 1992. 

DIONÍSIO, Mário, A Paleta e o Mundo. Volume I. 2ª edição, Mem Martins, Publicações 

Europa-América, 1973. 

DUFRENNE, Mikel, “As metamorfoses da estética”, Cadernos de Filosofia. 8, Coimbra, 

Associação de Professores de Filosofia, 1994, p. 119-167. 

ESCOUBAS, Éliane, “Y a-t-il une vérité de l’œuvre d’art?” in: Roger-Pol DROIT (org.), 

L’art est-il une connaissance ?, Paris, Le Monde Editions, 1993, p. 185-194. 

ESPINOSA, Bento de, Ética demonstrada à maneira dos geómetras – Livro II. Tradução 

de Joaquim Ferreira Gomes, Coimbra, Atlântida, 1962. 

FERREIRA, José Gomes, A Memória das Palavras I ou o gosto de falar de mim. 4ª edição, 

Lisboa, Moraes Editores, 1979. 

FERREIRA, Vergílio, Espaço do Invisível-I. Lisboa, Arcádia, 1978. 

FERRY, Luc, Homo Aestheticus – A invenção do gosto na era democrática. Tradução de 

Miguel Serras Pereira, Coimbra, Livraria Almedina, 2003. 

FITOUSSI, Jean-Paul, ROSANVALLON, Pierre, A nova era das desigualdades. Tradução 

de Miguel Serras Pereira, Oeiras, Celta Editora, 1997. 

FLEMING, Manuela, Dor sem nome – pensar o sofrimento. Porto, Edições Afrontamento, 

2003. 

FONSECA, Carlos da, Para uma Análise do Movimento Libertário e da sua História. 

Tradução de Júlio Henriques, Lisboa, Edições Antígona, 1988. 

FREIRE, João, Anarquistas e Operários. Ideologia, ofício e práticas sociais: O 

anarquismo e o operariado em Portugal, 1900-1940. Porto, Edições Afrontamento, 1992. 

GIL, José, Portugal, Hoje: o Medo de Existir. 6ª edição, Lisboa, Relógio D’Água Editores, 

2005. 

GUÉRIN, Daniel, O Anarquismo: da doutrina à acção. Tradução de Manuel Pedroso, Rio 

de Janeiro, Editora Germinal, 1968. 



 187

GUIMARÃES, Fernando, Os Problemas da Modernidade. Lisboa, Editorial Presença, 

1994. 

HEIDEGGER, Martin, A Origem da Obra de Arte. Tradução de Maria da Conceição 

Costa, Lisboa, Edições 70, 1990. 

HEIDEGGER, Martin, Sobre a Essência da Verdade. Tradução de Carlos Morujão, Porto, 

Porto Editora, 1995. 

KANDINSKY, Wassili, Do Espiritual na Arte. 2ª edição. Tradução de Maria Helena de 

Freitas, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1991. 

KANDINSKY, Wassili, Gramática da Criação. Tradução de José Eduardo Rodil, Lisboa, 

Edições 70, 1998. 

KANDINSKY, Wassili, O Futuro da Pintura. Tradução de José Eduardo Rodil, Lisboa, 

Edições 70, 1999. 

KANT, Immanuel, Crítica da Faculdade do Juízo. Tradução e Notas de António Marques 

e Valério Rohden, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1992. 

KANT, Immanuel, Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Tradução de Paulo 

Quintela, Lisboa, Edições 70, 1986. 

KLEE, Paul, Escritos sobre Arte. Tradução de Catarina Pires e Marta Manuel, Lisboa, 

Edições Cotovia, Lda., 2001. 

KUNDERA, Milan, A Arte do Romance. Tradução de Luísa Feijó e Mª João Delgado, 

Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1988. 

LEVINAS, Emmanuel, Ética e Infinito. Lisboa, Tradução de João Gama, Edições 70, Lda., 

1988. 

LEWIS, S. C., Dor. Tradução de Carlos Grifo Babo, Lisboa, Grifo – Editores e Livreiros, 

1999. 

LOURENÇO, Frederico, Amar não acaba. Lisboa, Edições Cotovia, 2004. 

MARCUSE, Herbert, A Dimensão Estética. Tradução de Maria Elisabete Costa, Lisboa, 

Edições 70, 1986. 

MARX, Karl, Manuscritos Económico-Filosóficos. Tradução de Artur Morão, Lisboa, 

Edições 70, 1989. 

MASSA, Júlio, Sonho e Realidade. [s. l.], Edição do Autor, 1996. 

NUNES, Rui, Grito. Lisboa, Relógio D’Água Editores, 1997. 



 188

MORIN, Edgar, PRIGOGINE, Ilya, et al., A Sociedade em Busca de Valores – Para fugir 

à alternativa entre o cepticismo e o dogmatismo. Tradução de Luís Couceiro Feio, Lisboa, 

Instituto Piaget, 1998.  

ONFRAY, Michel, Política do Rebelde – Tratado de Resistência e de Insubmissão. 

Tradução de Carlos Oliveira, Lisboa, Instituto Piaget, 1999. 

PARRET, Herman, “De Baumgarten à Kant : sur la beauté”, Revue Philosophique de 

Louvain. t. 90, Louvain, 1992, p. 317-343. 

PEREIRA, Miguel Baptista, Modernidade e Tempo: Para uma Leitura do Discurso 

Moderno. Coimbra, Livraria Minerva, 1990. 

PIMENTA, Alberto, O Silêncio dos Poetas. Lisboa, A Regra do Jogo, 1978. 

PINTO, José Madureira, DORNELAS, António (Coord.), Pobreza, Exclusão: Horizontes 

de Intervenção. Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2000. 

PITA, António Pedro, A Experiência Estética como Experiência do Mundo – A Estética 

Segundo Mikel Dufrenne. Porto, Campo das Letras, 1999. 

PLAZAOLA, Juan, Introducción a la estética. Madrid, La Editorial Católica, 1973. 

POMAR, Júlio, Da Cegueira dos Pintores. Tradução de Pedro Tamen, Lisboa, Imprensa 

Nacional – Casa da Moeda, 1986. 

QUENTAL, Antero de, Tendências Gerais da Filosofia na Segunda Metade do Século 

XIX. Lisboa, Editorial Comunicação, 1989. 

RÉGIO, José, “Literatura Viva”, Presença – Folha de Arte e Crítica. 1, Coimbra, 10 de 

Março de 1927, p. 1-2. 

RODRIGUES, Urbano Tavares, Ensaios de Escreviver. 2ª edição. Coimbra, Centelha, 

1987. 

ROSA, António Ramos, As palavras. Porto, Campo das Letras, 2001. 

ROSA, António Ramos, “A dinâmica inaugural da linguagem”, Cadernos de Filosofia. 8, 

Coimbra, Associação de Professores de Filosofia, 1994, p. 35-51. 

SALAZAR, Abel, Obras de Abel Salazar – Antologia. Edição de Norberto Ferreira da 

Cunha, Porto, Lello Editores, 1999. 

SAMI-ALI, “Sonho e funcionamento onírico” in: SAMI-ALI, S. CADY, G. FROLI, et al., 

Sonho e Psicossomática. Tradução de Rui Coelho, Teresa Lopo e A. F. Mendes Pedro, 

Lisboa, Dinalivro, 2001, p. 29-48. 

SARAIVA, António José, Ser ou não ser arte. Lisboa, Gradiva, 1993. 



 189

SCHEIDL, Ludwig, O Expressionismo Literário – Poesia. Prosa. Drama. Coimbra, 

Livraria Minerva Editora, 1996. 

SCHWOB, Marc, A Dor. Tradução de Lucinda Martinho, Lisboa, Instituto Piaget, 1997. 

SEN, Amartya, O Desenvolvimento como Liberdade. Tradução de Joaquim Coelho Rosa, 

Lisboa, Gradiva, 2003. 

SEN, Amartya, Pobreza e Fomes – Um ensaio sobre direitos e privações. Tradução de 

Freitas e Silva, Lisboa, Terramar, 1999. 

SONTAG, Susan, Contra a Interpretação e outros ensaios. Tradução de José Lima, 

Lisboa, Gótica, 2004. 

SONTAG, Susan, Olhando o Sofrimento dos Outros. Tradução de José Lima, Lisboa, 

Gótica, 2003. 

SERRÃO, Adriana Veríssimo, “Baumgarten e a Fundação da Estética” in: AAVV, Vieira 

de Almeida (1888-1988). Colóquio do Centenário. Lisboa, Departamento de Filosofia, 

Faculdade de Letras, 1991, p. 153-164. 

STEINER, George e JAHANBEGLOO, Ramin, Quatro Entrevistas com George Steiner. 

Tradução de Miguel Serras Pereira, Lisboa, Fenda Edições Lda., 2000. 

TÀPIES, Antoni, A Prática da Arte. Tradução de Artur Guerra, Lisboa, Edições Cotovia, 

Lda., 2002. 

VALÉRY, Paul, Apontamentos. Tradução de Luís Fernando Quaresma, Lisboa, 

Pergaminho, 1994. 

VENTURA, António, Anarquistas, Republicanos e Socialistas em Portugal – As 

Convergências Possíveis (1892-1910). Lisboa, Edições Cosmos, 2000.  

WAGNER, Richard, A Obra de Arte do Futuro. Tradução de José M. Justo, Lisboa, 

Antígona, 2003. 

ZAMBRANO, Maria, Clareiras do Bosque. Tradução e prefácio de José Bento, Lisboa, 

Relógio D’Água Editores, 1995. 

 


