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Desassossego, Orpheu, Diogène.  

Resumo 

Uma das originalidades mais notáveis de Pessoa é que era ao mesmo tempo nacionalista e 

cosmopolita. Embora tenha escolhido ser português, seu trilinguismo, suas viagens de 

juventude e sua imensa erudição o dotaram de excepcionais habilidades interculturais, que 

se expressaram tanto em seus projetos de tornar Lisboa num centro cultural europeu que 

substituísse Paris quanto na sua obra literária, que dialoga constantemente com obras da 

literatura mundial. Corolário: se Pessoa dedica muita atenção à saudade, emoção que 

desempenha um papel fundamental nos projetos de identificação cultural e nacional de 

Portugal na sua época, ele também desenvolve em suas obras uma “nova” emoção que 

poderíamos chamar de cosmopolita: o desassossego, que aparece nos projetos cosmopolitas 

e interculturais de Pessoa, e em particular, no movimento literário do sensacionismo. 

Keywords 

“Centripetal” cosmopolitanism, “Centrifugal” cosmopolitanism, Nationalism, Saudade, 

Disquiet, Orpheu, Diogène. 

Abstract 

One of the most original qualities of Pessoa is that he was at the same time a nationalist 

and a cosmopolitan. Although he chose to be Portuguese, his trilingualism, his youthful 

travels, and his immense erudition endowed him with exceptional intercultural skills, which 

expressed themselves both in his projects to transform Lisbon into a European cultural 

center meant to replace Paris, and in his literary work, which constantly engages in dialogues 

with works of world literature. As a corollary to this: If Pessoa devotes much attention to the 

saudade, an emotion of nostalgia that plays a fundamental role in Portugal’s cultural and 

national identification projects at his time, he also develops in his works a “new” emotion 

that we can call “cosmopolitan”— namely, the desassossego (disquiet), that seems to be 

intrinsic to Pessoa’s cosmopolitan and intercultural projects, and particularly to the literary 

movement of sensationism. 

* Université de Berne, Département de langue et de littérature françaises.
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O que se torna claro ao ler a obra literária e crítica de Pessoa é, para além das 

diferenças estilísticas devidas aos diferentes heterônimos, o seu pensamento 

naturalmente cosmopolita, ou, posto em termos mais contemporâneos, o seu 

pensamento intercultural ou mesmo transcultural. Este cosmopolitismo foi 

naturalmente favorecido, em primeiro lugar, pelo seu trilinguismo, depois pelas 

longas viagens da sua infância e adolescência (nomeadamente entre Portugal e a 

África do Sul) e, sobretudo, pela sua incrível erudição que acumulou com o tempo, 

como evidencia a importante biblioteca particular que deixou após a sua morte e que 

está no entanto longe de representar todos os livros lidos por Pessoa: o acervo 

contém 1.419 volumes escritos em 8 línguas, muitos dos quais possuem 

extensivamente anotações à mão de Pessoa, e abrangem os mais diversos assuntos 

(desde a literatura até às ciências naturais, passando por religião, geografia, história, 

filosofia, etc.). De qualquer maneira, Pessoa não pode ser entendido se não tivermos 

consciência da massa de leituras que fez e que o influenciaram, leituras pertencentes 

a todas as esferas culturais possíveis na Europa e fora dela, e que se manifestam em 

todo o seu corpo de escrita, seja de uma maneira óbvia (através de referências claras) 

ou de maneira mais sutil.  

A palavra “cosmopolita” é, aliás, uma palavra recorrente nos textos teóricos 

de Pessoa. A dialética entre nacionalismo e cosmopolitismo preocupou-o muito, e 

ele não deixou de voltar a ela e de refiná-la, seja sob a pena do ortônimo ou dos 

heterônimos. Num texto teórico escrito entre 1912-1915, por exemplo, ele enumera 

três tipos de nacionalismo. Dois tipos são formas inferiores e pouco interessantes de 

nacionalismo, isto é: o nacionalismo tradicionalista, que se agarra com firmeza às 

tradições nacionais e é incapaz de se adaptar às novas condições da civilização, e o 

nacionalismo integral, para quem o mais importante é dar expressão ao espírito da 

sua nação. O único nacionalismo válido aos olhos de Pessoa é o que ele chama 

cosmopolita e está apto a incorporar elementos de outras nacionalidades nas 

características nacionais e fazê-los coexistir harmoniosamente. Camões, Shakespeare 

e Goethe foram, em certa medida, representantes deste nacionalismo cosmopolita. 

No entanto, Pessoa faz-nos compreender que o mais alto grau deste nacionalismo é 

ou será encarnado por si mesmo (cf. PESSOA, 1993: 312-313). 

Paradoxalmente, a necessidade de dar forma a este cosmopolitismo é 

expressa por Pessoa ao mesmo tempo que decide não viajar mais. Escreve ao seu 

amigo Armando Côrtes-Rodrigues em janeiro 1915: “Alguns anos andei viajando a 

colher maneiras-de-sentir. Agora, tendo visto tudo e sentido tudo, tenho o dever de 

me fechar em casa no meu espírito e trabalhar, quanto possa e em tudo quanto possa, 

para o progresso da civilização e o alargamento da consciência da humanidade” 

(PESSOA, 1998: 142). 
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Os projetos cosmopolitas de Pessoa 

 

Uma vez estabelecido em Lisboa, depois de toda uma infância passada na África do 

Sul, Pessoa começou a desenvolver grandes ambições culturais e interculturais, 

tanto para o seu país, quanto para a capital Lisboa. Como atestam os seus projetos 

de periódicos a partir de 1909, Pessoa queria transformar Lisboa num centro cultural 

europeu que rivalizasse ou substituísse Paris. Se não sai da cidade, é também porque 

não vê a necessidade disso. Lisboa é chamada, numa dialética oscilante do centrípeto 

para o centrífugo, a tornar-se a cidade cosmopolita por excelência: a reunir, por um 

lado, todas as ideias e tendências do mundo inteiro e, por outro, a brilhar, 

espalhando-se pelo mundo inteiro. Lisboa é destinada a romper com as suas 

fronteiras provincianas, ultrapassando-as e ao mesmo tempo, abraçando todas as 

fronteiras do mundo. 

Entre seus projetos de publicações internacionais que nunca foram 

concluídos, havia por exemplo uma revista com o título Europa que tinha como mote: 

“O que é preciso ter é, além de cultura, uma noção do meio internacional, de não ter 

a alma (ainda que obscuramente) limitada pela nacionalidade [...].  É preciso ter a 

alma na Europa” (PESSOA, 2009: 29). Esta revista deveria ter tido duas finalidades: 

por um lado, publicar obras portuguesas suscetíveis a valorizar os seus autores na 

Europa e traduzi-las para múltiplas línguas (principalmente francês e inglês). Por 

outro lado, esta revista também deveria ser usada para publicar o melhor que estava 

disponível no estrangeiro. Pessoa desejava inundar o meio intelectual português 

com novas ideias de outros lugares, confraternizar com as correntes intelectuais 

externas e deixar-se fertilizar por elas, mas também ao mesmo tempo familiarizar o 

resto do mundo com as obras culturais portuguesas; ele desejava europeizar 

Portugal, mas também propagar algum ar português pela Europa. Pessoa, de fato, 

tinha a ambição de desenvolver todo um programa de educação cosmopolita no 

país: planejava bibliotecas com obras estrangeiras (chamadas “Biblioteca da 

Europa”, “Biblioteca de Cultura Cosmopolita”), imaginava também uma editora 

chamada Cosmópolis, que publicaria obras de toda a Europa e existiria em várias 

línguas, de modo que as obras pudessem ser divulgadas fora das fronteiras de 

Portugal. 

Esses projetos de periódicos internacionais culminaram num periódico que 

desta vez não permaneceu no estado do projeto como as revistas anteriores, mas 

assumiu a forma concreta da revista Orpheu em 1915 – mesmo que, ao final, apenas 

dois números tenham sido publicados. O seu amigo Mário de Sá-Carneiro, que 

fundou a revista com Pessoa, deixou Lisboa para viver em Paris e, assim, observar a 

vanguarda francesa mais de perto. Seu papel teria sido também o de difundir Orpheu 

em Paris com o material (resumos e traduções) que Pessoa preparou, mas ele 

cometeu suicídio antes que essa divulgação pudesse ser realizada. Eis como Pessoa 

definiu esta revista:  
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A REVISTA PORTUGUEZA “Orpheu”, cujo primeiro numero apareceu agora, traz consigo o 

extraordinário interesse de fixar definitivamente uma corrente literaria que de ha pouco se vem 

esboçando em Portugal [...]. Nunca em Portugal tinha aparecido uma corrente literaria que 

mostrasse originalidade, não relativa, senão absoluta; isto é, que excedesse as correntes literarias 

contemporâneas dos outros paizes. Tem havido, é certo, grandes figuras na literatura de 

Portugal. Mas o mais que ellas teem feito é realisar, com maior o menor intensidade ou 

originalidade, arte integrada nas correntes europêas da sua epoca. Camões, por exemplo, que é 

um grande poeta, e, é claro, um poeta original, não trouxe nada de fundamentalmente novo 

para a literatura da Renascença, onde o seu genio estava integrado; apenas com originalidade e 

intensidade fez uma epopeia nacional em que nenhum elemento ultrapassava os elementos da 

esthetica do tempo […]. Mas o certo é que, desta vez, aparece em Portugal uma corrente 

literaria que não só engloba todas as correntes do tempo – o que já seria uma cousa grande, e 

em Portugal uma cousa nova –, mas as excede e se apresenta com um caracter absolutamente 

novo, em relação a qualquer outra corrente ou obra, dentro ou fóra dos eu paiz de origem. 

    (PESSOA, 2009: 46-47) 

 

As palavras “exceder”, “integrar”, “ultrapassar”, “englobar” (aqui grifadas em 

itálico pela autora do artigo) salientam muito bem essa característica de todos os 

projetos de Pessoa naquela época, ou seja, a dialética centrípeta e centrífuga, que 

toma e redistribui em simultâneo, e que idealmente deveria ser a arte portuguesa na 

opinião de Pessoa. Em um outro trecho, alega que a revista é “a única ponte entre 

Portugal e a Europa” e que “ORPHEU é todas as literaturas” (PESSOA, 2009: 70). Dito 

em outras palavras, a tarefa de Orpheu é “criar uma arte cosmopolita no tempo e no 

espaço”, uma arte “maximamente desnacionalizada” que acumula “dentro de si 

todas as partes do mundo” (PESSOA, 2009: 76). Esta arte, Pessoa chama “o 

sensacionismo”.   

Este esforço, segundo Pessoa, seria novo e original, porque até aquele 

momento Portugal produziu e queria produzir apenas literatura portuguesa. No 

entanto esse esforço é completamente realista, porque Orpheu iria de fato realizar o 

verdadeiro potencial de Portugal, encarnaria o seu real espírito e temperamento. 

Para Pessoa, a disposição portuguesa é, no fundo, uma disposição cosmopolita e 

universal:  
 

The Portuguese Sensationists are original and interesting because, being strictly Portuguese, 

they are cosmopolitan and universal. The one great act of Portuguese history ―that long, 

cautious, scientific period of the discoveries― is the one great cosmopolitan act in history 

[...]. An original, typically Portuguese literature cannot be Portuguese, because the typical 

Portuguese are never Portuguese.  

(PESSOA, 2009: 218)  

 

[Os sensacionistas portugueses são originais e interessantes porque, sendo estritamente portugueses, 

são cosmopolitas e universais. O único grande ato da história portuguesa – aquele longo, cauteloso e 

científico período das descobertas – é o único grande ato cosmopolita da história [...]. Uma literatura 

original, tipicamente portuguesa não pode ser portuguesa, porque os portugueses típicos nunca são 

portugueses]. 
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Esta frase que Pessoa utiliza para qualificar a arte da qual Orpheu deveria ser 

o porta-voz, dá de fato uma excelente definição da própria obra do poeta português. 

A sua obra é cosmopolita no sentido de estar em permanente interação com 

fragmentos de outros textos da literatura europeia ou americana, os quais ela integra 

e recicla à sua maneira; mas, também, é cosmopolita no sentido de entrar 

constantemente em diálogo com textos de autores de origem não portuguesa 

produzidos depois dela, que colabora na sua fabricação e contribui com a sua 

tecelagem.1 

 

Apresentação dos artigos – o cosmopolitismo “centrípeto”, o cosmopolitismo 

“centrífugo” e o desassossego como emoção cosmopolita 

 

Os primeiros artigos que se seguem tentam explorar os ecos das imensas leituras de 

Pessoa na sua obra – especificamente, do poeta Baudelaire, dos filósofos Montaigne 

e Sanches, dos românticos ingleses e americanos, dos românticos e realistas russos. 

Os segundos apresentam alguns ecos da obra de Pessoa na literatura mundial – em 

particular, na crítica literária brasileira Leyla Perrone-Moisés e no escritor italiano 

Antonio Tabucchi. Esta coleção de artigos em si formam um ramo intercultural não 

só através da identificação e análises de intertextos provenientes de diferentes 

culturas, mas também através da variedade de línguas em que estão escritos 

(português, inglês, francês, italiano) e a variedade das origens dos seus autores 

(suíça, brasileira, americana, portuguesa, francesa). 

 

1. O cosmopolitismo “centrípeto” 
 

O artigo de Kenneth David Jackson, “Imersão de Alexander Search’s em Poetas 

Ingleses e Americanos”, explora os primeiros mestres de Pessoa por meio da 

produção poética de Alexander Search, pré-heterônimo fortemente influenciado por 

poetas americanos e ingleses. Jackson sublinha a importância desta poesia escrita em 

inglês para o conjunto da produção poética de Pessoa, pois conteria, em estado 

embrionário, todos os temas que encontrarão o seu pleno desenvolvimento na 

poesia portuguesa pessoana. A tese de Jackson é que Search, embora pareça imitar 

com bastante fidelidade os Coleridge, Shelley, Byron ou Tennyson, se apropria da 

poesia romântica para construí-la progressivamente em um “género adverso”: 

enquanto segue fielmente as convenções estilísticas românticas (ritmos, 

sonoridades, etc.), aos poucos ele transforma as emoções românticas da exaltação do 

eu em um profundo questionamento existencial tingido de inquietação e ceticismo. 

 
1 “Texto” vem da palavra latina textus, “tecido”: um texto é um tecido, uma tecelagem – cujos fios são 

as palavras. 
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Rui Sousa, em “Michel de Montaigne em Fernando Pessoa? Uma hipótese de 

leitura a partir das menções a Francisco Sanches”, analisa, sob várias perspetivas, 

uma das fontes fundamentais que alimentaram o cepticismo inquieto de Pessoa: a 

da tradição do pensamento livre que remonta ao século XVII. Uma primeira pista é 

dada pelas obras de John M. Robertson e John B. Bury, A Short History of Freethought 

respetivamente A History of Freedom of Thought, que ainda hoje se encontram em sua 

biblioteca particular, e que traçam a evolução e o impacto do pensamento livre na 

formação da cultura ocidental. Uma segunda pista é aquela da influência de livre 

pensadores sobre intelectuais que Pessoa apreciava muito (por exemplo 

Shakespeare). Uma terceira pista é apresentada com os próprios textos de 

reconhecidos pensadores livres lidos por Pessoa, ou seja, os Essais do francês Michel 

de Montaigne e Quod Nihil Scitur do português Francisco Sanches, livros que 

manipulam a ironia de maneira brilhante. Todas essas vozes mostram a Pessoa o 

caminho para “desconhecer-se conscientemente”. Embora estando ciente de que a 

verdade nunca pode ser alcançada, a questão é permanecer numa busca 

desassossegada pelo conhecimento.  

Para Pascal Dethurens no seu estudo “Do relógio ao incendiário: Vestígios 

de Baudelaire em Pessoa”, Baudelaire seria uma das figuras da literatura francesa 

que teria deixado mais vestígios na obra de Pessoa. O próprio Pessoa reconhece que 

a estética do poeta francês desempenhou um certo papel na sua elaboração e 

teorização do sensacionismo. Quanto à sua obra poética, é habitada por muitos 

motivos que também foram fundamentais para Baudelaire, e que foram tratados de 

forma muito semelhante: a cidade (estranha e inquietante), a janela (que marca as 

fronteiras), a chuva (que expressa a queda), o relógio (que marca a morte uma após 

a outra), as aves (que não voam). O que partilham acima de tudo é a sua consciência 

de uma escrita incapaz de substituir o que não é suficiente na vida; onde se 

encontram acima de tudo é na expressão de um frenesi de fracasso, de uma raiva de 

destruir e decair, de uma negatividade suprema – que toma a forma, no primeiro, 

do spleen, e no segundo, do desassossego. 

Embora Pessoa exibisse abertamente influências do mundo de língua francesa 

e inglesa, parece ter demonstrado muito pouco interesse pelo mundo russo, cuja 

língua não compreendia. Corinne Fournier Kiss, no seu artigo “Fernando Pessoa e 

o mundo russo”, consegue, contudo, mostrar que o poeta português conhecia 

melhor esta literatura e cultura do que aparenta à primeira vista. Para além de 

Pessoa possuir na sua biblioteca particular uma série de obras de literatura russa 

traduzidas, as análises de Fournier Kiss atestam que existem semelhanças entre as 

peças teatrais de Tchekhov e Pessoa que estão longe de ser acidentais, e que os 

cadernos de notas de Pessoa contêm os nomes de vários autores e políticos russos, 

principalmente em relação aos seus projetos críticos sobre o génio e a loucura e sobre 

o bolchevismo e Lenin. Se esses projetos não se concretizaram, poderia ser porque a 

política russa contemporânea, com as suas revoluções e a queda do czarismo, e 
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também a complexidade psicológica da alma russa, tal como foi expressa na 

literatura do século XIX e início do século XX e tal como foi comentada pelos críticos 

europeus lidos por Pessoa, tocaram num ponto sensível que, por razões pessoais e 

nacionais, ele preferiu reprimir.  

 

2. O cosmopolitismo “centrífugo” 

 

Lugar de reunião de muitos intertextos da literatura mundial, a obra de Pessoa 

desempenha também o papel de lugar de distribuição de muitos intertextos. 

Eduardo Jorge de Oliveira em “Pessoa Tel Quel, Pessoa Personne. Mutações 

do Pessoa de Leyla Perrone-Moisés” analisa um intertexto pessoano que serve de 

base para o metatexto (na terminologia de Genette) da crítica brasileira Leyla 

Perrone-Moisés. De fato, a autora nunca deixou de recorrer aos textos de Pessoa para 

refinar as suas análises críticas, com um ponto constante: ela apreende o poeta na 

sua espectralidade em todos os sentidos desta palavra. Espectro, porque levava uma 

vida discreta numa cidade em plena decadência à margem da Europa; espectro, 

porque não parece ter seu lugar no modelo canónico da literatura ocidental (ela aqui 

joga com o significado da palavra “pessoa” em francês, que significa tanto “alguém” 

como “ninguém”); espectro, porque a roda de heterônimos pelos quais passa fá-lo 

usar as mais diversas máscaras (persona) e não sabemos verdadeiramente se tem uma 

cara própria (poeta-fingidor); espectro, porque o autor transforma a sua vida em 

literatura (“a literatura é a forma mais agradável de ignorar a vida”); mas sobretudo 

espectro, porque continua a assombrar a literatura contemporânea, tem ainda hoje 

algo a dizer, podendo ser interpretado com o mais diversos métodos de leitura. 

Se existe uma obra literária não portuguesa realmente assombrada por 

Pessoa, é a do escritor italiano Antonio Tabucchi: ele próprio disse repetidamente o 

quanto Pessoa marcou a sua escrita. No ensaio “A intertextualidade emocional 

pessoana na obra de Antonio Tabucchi”, Corinne Fournier Kiss destaca um modo 

particular de Tabucchi brincar com os textos de Pessoa e valorizá-los: não se contenta 

em referir-se a eles e citar algumas das suas linhas, mas sujeita as suas personagens 

às mesmas experiências emocionais que Pessoa fez passar o seus “eus líricos”, 

nomeadamente os faz sentir às vezes saudade, às vezes desassossego (palavras 

cuidadosamente definidas pela autora do artigo). Essa intertextualidade chamada 

aqui “emocional” torna-se mais óbvia quando Tabucchi, a fim de fazer justiça a todas 

as conotações culturais e traços semânticos destas emoções, tenta, na medida do 

possível, não os traduzir. Isto é fácil para a “saudade”, sentimento que sempre foi 

considerado intraduzível por ser um sentimento tipicamente português, mas menos 

para o “desassossego”, palavra que foi traduzida para outras línguas de mil e uma 

maneiras. Tabucchi resolve o problema escrevendo um hipertexto do Livro do 

desassossego, intitulado Requiem, em português. 
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3. O desassossego: uma emoção cosmopolita? 

 

Este último artigo dá plena voz ao que estava essencialmente implícito em todos os 

outros, revela um fio comum que percorre todos os artigos de uma forma mais ou 

menos discreta e insistente – a saber que a intertextualidade realçada por todas estas 

análises está frequentemente relacionada às emoções dolorosas e inquietantes. O que 

Pessoa foi receptivo na sua abertura a textos de outras literaturas, o que deles tomou 

emprestado, e depois o que ele próprio conseguiu transmitir a outros textos da 

literatura mundial, não são apenas um estilo ou uma temática, mas também, no caso 

específico dos nossos artigos, as emoções ligadas a uma experiência negativa de 

falta. A sua leitura de textos românticos americanos e ingleses leva ao 

aprofundamento de uma ansiedade existencial através do seu heterônimo 

Alexander Search; o que ele tira da sua leitura de pensadores livres como Montaigne 

ou Sanches é um cepticismo preocupado; a atração do spleen baudelairiano pelo 

abismo o fascina; a complexidade psicológica, quase psicótica, dos escritores russos 

tanto o assusta quanto o afeta. Todas estas emoções inquietas e perturbadoras que 

ele recupera da literatura mundial permitem-lhe, por sua vez, elaborar uma nova 

emoção de intranquilidade, com as suas próprias conotações: o “desassossego”, que 

de acordo com a sua etimologia, refere-se a um pôr-se em movimento (a 

impossibilidade de “permanecer sentado”, sessus) – movimento frequentemente 

devido em Pessoa à perceção de vibrações. 

Mas se Pessoa recupera muita intranquilidade em textos anteriores ao seu 

próprio, também a dissemina em textos posteriores. A emoção do desassossego 

inaugurada por Pessoa não passa despercebida no mundo literário. A espectralidade 

de Pessoa evocada por Perrone-Moisés insiste precisamente sobre este estado do 

sujeito desassossegado num movimento oscilante da dissolução à construção, da 

“personne” (pessoa) à “personne” (ninguém), do “nom” (nome) à “non” (não). 

Tabucchi, por outro lado, usa o termo tal como está num texto que escreve em 

português, e o usa para designar o estado de excitação de uma personagem que 

perdeu toda a noção de fronteiras espaciais e temporais, e que se prepara para 

encontrar uma pessoa já falecida que não é outra senão Pessoa. 

O desassossego, conceito emocional que atesta o cosmopolitismo de Pessoa, 

poderia também ser ou ter sido a emoção cosmopolita por excelência: ao contrário 

da saudade, emoção que desempenha um papel fundamental nos projetos de 

identificação cultural e nacional de Portugal na época de Pessoa, o desassossego 

aparece como a emoção dos projetos cosmopolitas, interculturais e transculturais de 

Pessoa, e em particular, do movimento literário do sensacionismo. Uma emoção 

experimentada quando se sente “de todas as maneiras”, quando as fronteiras se 

desvanecem e nada mais parece manter-se unido de forma monolítica, quando tudo 

se sobrepõe e se cruza para dar origem a paisagens “interseccionistas”, a tradições 
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culturais em diálogo e em movimento, e a identidades que se constroem 

constantemente a partir de novas relações. 

 

Apresentação da revista Diogène – um cosmopolitismo governado por uma 

“engenharia mental” 

 

A segunda parte deste número especial é dedicada à revista Diogène, um projeto que 

devia ter sido muito caro a Pessoa, se quisermos acreditar nos termos em que ele o 

apresenta ao seu amigo Francisco Fernandes Lopes — a única pessoa a quem parece 

ter confiado (de acordo com os registos escritos preservados) este “rigoroso 

segredo”. A revista nunca veio à luz, mas permanecem fragmentos do projeto, a 

maioria dos quais são aqui publicados pela primeira vez pelos cuidados de Corinne 

Fournier Kiss e de Jerónimo Pizarro. O objetivo desta revista teria sido, em primeira 

instância, mostrar a irreverência do intelectual português avesso aos ídolos 

europeus (especialmente os chefes de Estado), que acreditam praticar um generoso 

cosmopolitismo quando são apenas retóricos vazios sem planos de ação eficientes; 

e, em segunda instância, propagar um verdadeiro cosmopolitismo, sob os auspícios 

do inventor da palavra κοσμοπολιτισμός, o filósofo cínico Diógenes —  um  

cosmopolitismo que seria “um pensamento, uma atitude intelectual universal”, mas 

que “só de Portugal poderia ser partido”. Os escritos de Pessoa sobre Orpheu já o 

tinham revelado: os portugueses, descobridores da terra e do mar, têm uma vocação 

inata para o universalismo e o cosmopolitismo. Os fragmentos de Diogène à nossa 

disposição — visivelmente escritos, como Fournier Kiss e Pizarro tentam 

demonstrar, pelo heterônimo sensacionista e engenheiro Álvaro de Campos — 

sugerem também um alargamento do significado da palavra cosmopolitismo, tendo 

em conta o estado do progresso científico no início do século XX. Tudo nos leva a 

crer que este novo cosmopolitismo teria tido como novo suporte a “máquina como 

coordenação” e a “engenharia mental”. 
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While a student in Durban High School, the young Fernando Pessoa / Charles Robert Anon 
(afterwards Alexander Search) will make of English and American poetry his first “adverse 
genre” by borrowing its emotions and simplicity, at the same time intellectualizing a dark 
questioning of existence. Pessoa’s excursion through Shakespeare, Milton, and the romantics 
records the depth of his discontent through expressive dark themes. By 1909 these readings 
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Resumo 

Enquanto era estudante no liceu de Durban, o jovem Fernando Pessoa / Charles Robert Anon 
(posteriormente, Alexander Search) faz da poesia inglesa e norte-americana o seu primeiro 
“género adverso” por meio do empréstimo das suas emoções, ritmos e simplicidade, ao 
mesmo tempo que intelectualiza um questionamento tenebroso da existência. A viagem 
pessoana por Shakespeare, Milton e os românticos regista a profundidade do seu 
descontentamento, evidenciada nos temas críticos mais expressivos. Em 1909 estas leituras 
passam para um segundo plano, o do ceticismo radical de Pessoa e da dramatização da sua 
busca intelectual à procura do absoluto. 
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Alexander Search, Charles Robert Anon’s “poetic successor” (DIONÍSIO, 2008: 119), 
wrote more than a hundred poems in English between 1904-1910, and some prose, 
including the well-known short story “A Very Original Dinner,” first revealed and 
translated to Portuguese in 1978 (SOUSA, 1978; FERRARI & PIZARRO, 2015). In Durban, 
Pessoa signed his first English poems Charles Robert Anon, although he later would 
attribute the full range of English poems from this period to Search, under whose 
name they became fully accessible only in 1995 and 1997 in quite different editions 
by Luísa Freire (131 poems, 1995, 1999) and by João Dionísio (164 poems, 1997; for 
the critical edition of Fernando Pessoa published by the INCM). As early as 1974, in 
a groundbreaking essay, Jorge de Sena had proclaimed the importance of the 
English poems as a whole for an understanding of Fernando Pessoa’s writings in 
Portuguese, even though his access to early poems in English was limited to those 
few published in books or journals: “Nunca é demasiado acentuar o paradoxo 
máximo de Fernando Pessoa enquanto poeta português, e para a compreensão do 
qual estes poemas ingleses são a decisiva prova” (PESSOA, 1974: 14) [One can never 
accentuate too much the greatest paradox of Fernando Pessoa as a Portuguese poet, and to 
understand him these English poems constitute definitive proof]. And in a study of the 
young Pessoa in Durban, South Africa, Alexandrino Severino comments that when 
Pessoa returned to Portugal in 1905 he carried with him the English writers on 
whose works he had been tested in the Matriculation Exam offered at Durban High 
School by the University of the Cape of Good Hope and who would be present 
indirectly in his mature poetic creations (SEVERINO, 1988: 20). Freire likewise sees in 
Search’s English verses a formative stage for the development of Pessoa’s overall 
literary project, guiding the development of themes that would later be recast 
throughout the poetry: 
 

A acreditarmos nas palavras do poeta em relação ao tempo em que se processa a escrita de 
Search, poderemos admitir que este irmão-gémeo seja não só a personagem que mais se 
identifica com a sua verdade, mas ainda o embrião poético que em sua “Busca” (e o nome é 
simbólico) já contém em si as preocupações metafísicas e as diferentes facetas que darão vida 
e justificarão os futuros outros em que Pessoa se desdobrará.  

(PESSOA, 1995: 4) 
 
[By believing the poet’s words in relation to the time in which Search’s writing is taking place, we are 
able to affirm that this brother-twin is not only the personage who is most identified with his truth, 
but furthermore is the poetic embryo that in his search (and the name is symbolic) already contains in 
itself the metaphysical preoccupations and the different features that will enliven and justify the future 
others in which Pessoa will unfold.] 
 
A detailed look at books that Pessoa was reading at the culmination of his 

studies at Durban High School in British South Africa, in a youthful period of 
voracious reading of English and some American poets, may add to the 
documentation of his literary development from ages 16 to 20 and help to illuminate 
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the contributions of Charles Robert Anon and Alexander Search to the caldron of 
Pessoa’s growing literary, aesthetic, and philosophical interests. Hubert D. Jennings 
suggested that the main interest in early poems written in English in South Africa 
after Pessoa’s return from a year-long visit to Portugal in 1902 is to what extent they 
describe his development as a poet (JENNINGS, 1984: 91), although Jennings does not 
establish the transition from earlier poems attributed to Charles Robert Anon, author 
of the sonnet “On Death” dated May 1904, for example, to those of Alexander Search, 
author of the poem “Perseverance” written in September 1904. Dionísio cites one of 
Pessoa’s lists of works (c. 1907), “Poems written in childhood, or in boyhood ―that 
is up to my sixteenth year― June 1904” (BNP/E3, 48B-119), which is possible evidence 
of the change or transition from Pessoa or Anon to the poetry of Alexander Search.1 

Freire describes Search’s poetry as “simples, despida e ingénua, ora exaltada, 
emotiva e confessional” [simple, bare and ingenuous, sometimes exalted, emotive and 
confessional], in contrast to the concision and precision of the later English sonnets 
(PESSOA, 1995: 5). Further evidence that links Search to the English romantics is 
provided in a letter Pessoa wrote to José Osório de Oliveira in 1932, in which Pessoa 
described English romantic poets as “irregular shadows” of Shakespeare and 
Milton, writers who captured his full attention during the years at Durban High 
School: “Em minha segunda adolescência dominaram meu espírito Shakespeare e 
Milton, assim como, acessoriamente, aqueles poetas românticos que são sombras 
irregulares deles” (PESSOA, 1980: 190) [In my second adolescence Shakespeare and Milton 
dominated my spirit, as well as, secondarily, those romantic poets who were their irregular 
shadows]. The limitations he ascribes to the English romantics apply doubly to the 
full production of Alexander Search, whose poetry shows him to be an accessory or 
irregular shadow of the romantic poets he imitates. Criticisms that Pessoa had aimed 
at Macaulay in a 1904 essay published in The Durban High School Magazine2 confirm 
the assumption that Search became immersed in the meter, harmony, spirit, and soul 
of the romantics as a counterbalance to Macaulay’s flaws, which Pessoa had 
catalogued bluntly in his essay as “lack of the perception of harmony;” the 
“abruptness and snap of his sentences [...] rough [...] and startling;” “he never 
understood the true poetic spirit. He knew the mind, but not the soul of the Muse” 
(in JENNINGS, 1966: 102). Search seeks to fulfill what Macaulay lacks: It is he who 
reads deeply in Coleridge, Shelley, and Whitman, as well as Keats, Tennyson, Byron, 
and Poe. In a hand-written note titled “Influences” referring to the period 1904-1905 
Pessoa specifically names Milton, Pope, Byron, Keats, Tennyson, Wordsworth, 
Shelley, and Poe, as well as unnamed minor Portuguese poets read in childhood. 
Some of the names were added the list and written in above the line, suggesting that 

                                                 
1 A series of 21 poems Pessoa assigned to Alexander Search would later be reattributed to Frederick 
Wyatt, another Pessoan fictional author (see FERRARI & PITTELLA, 2016). 
2 For more on Pessoa’s essay on Macaulay, see JENNINGS (2019: 52 & 62-63). 



Jackson Search’s immersion 

Pessoa Plural: 18 (O./Fall 2020)  13 

it is neither a definitive nor complete account. Whitman is not present, for instance 
(cf. PIZARRO, 2019: 83-85).  

The young Pessoa/Search will make of romantic poetry another adverse 
genre by borrowing its sonorous and expressive emotions, its ingenuous simplicity, 
while intellectualizing a dark questioning of existence and foregrounding Search’s 
own increasing isolation and inability to feel. In his poetry he will convert romantic 
themes of dream worlds and the unknown to abstractions that question perception 
of reality, the validity of action, and the worth of existence. While maintaining the 
rhythm, rhyme, and sonority of the genre, Search will increasingly alter its content 
with thoroughgoing skepticism and doubt.  

To test our hypothesis of Search’s grounding in romantic poetry, we will 
examine the volumes of poetry in Pessoa’s library that carry the full signature 
“Alexander Search,” written obliquely in the same hand in two books, the Poetical 
Words of Samuel Taylor Coleridge (London: W.& G. Foyle, 1893) and The Complete 
Poetical Works of Shelley, edited by Thomas Hutchinson (Oxford, Clarendon Press, 
1904). In these volumes Search marked certain poems in the table of contents and 
underlined or marked numerous verses. A third volume, Poems by Walt Whitman 
(London: Review of reviews office, 1895), is signed “ASearch” at the top of the title 
page, also undated, indicating the importance of Whitman to Pessoa’s early literary 
project. 

Although unsigned, we also consider fundamental to Anon/Search’s writings 
the three volumes of poetry that Pessoa received at Durban High School in 1903 as 
the “Queen Victoria Memorial Prize” for his essay in the matriculation examination. 
Those are The Complete Works of Alfred Lord Tennyson (London: Macmillan and 
Co. 1902), in which 16 poems are checked in the table of contents; The Poetical Works 
of John Keats (London: Frederic Warne and Co. 1898), with 20 poems checked; and 
The Choice Works of Edgar Allan Poe: Poems, Stories, Essays, with an introduction by 
Charles Baudelaire (London: Chatto and Windus, 1902), with 19 poems checked. 
These prize volumes correspond by date to Anon/Search’s early compositions. 
Pessoa also marked poems in other volumes of English poetry: four poems are 
checked in the volume Poems of Robert Browning 1833-1865 (London: Cassell and 
Company, 1907), there is extensive underlining in The Poetical Works of John Keats 
(1898), and ten poems are checked in the first volume of Poems of John Donne 
(London: George Routledge & Sons, Limited, 1905) from the same period. The 
volume The Poetical Works of Lord Byron, the only complete and copyright text in one 
volume (Ernest Hartley Coleridge, ed., London: John Murray 1905) is unsigned and 
unmarked, although Pessoa repeats his name several times in his reminiscence about 
influences.3 

                                                 
3 For a preliminary study of the influence of Byron, Keats, and the Brownings (among others) on 
Pessoa, see MONTEIRO, 2000. 
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Figs. 1 and 2. COLERIDGE, Samuel Taylor (1893). The Poetical Works. Reprinted from the earlier  
editions with memoir, notes, etc. London: W. & G. Foyle. 680 p. 19 cm. CFP 8-117. 
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Figs. 3 and 4. SHELLEY, Percy Bysse (1904). The Complete Poetical Works of Shelley. Including materials 
 never before printed in any edition of the poems. Edited with textual notes by Thomas Hutchinson.  

Oxford: Clarendon Press. 1024 p. 23 cm. CFP 8-513. 
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The volumes signed by Search, the three books received as a prize for the 
matriculation examination in 1903, and the volumes of poems by Browning, Keats, 
and Donne provide evidence that Pessoa’s poems develop through and because of 
his reading of English poetry during his last two years at Durban High School and 
after his return to Lisbon in 1905. The poets he was reading guide his search for an 
aesthetic ideal and shape themes that prepare the dramatic depersonalization of his 
poetry, both before and after his return to Portugal where he becomes, in effect, an 
English-language poet in exile, who will write and publish his first three books in 
English more than a decade after his return. Luísa Freire corroborates that Pessoa’s 
readings in English poetry develop many major themes treated widely throughout 
his literary world: 

 
Destacando o essencial da temática de Search, expressa num discurso decadente, com laivos 
românticos e simbolistas, podemos ver que ela já integra o mais importante da temática 
pessoana: a incapacidade de se dizer; o sentido de predestinação e de missão a realizar; a 
dúvida permanente e a percepção do mistério que tudo envolve; o excesso de ser e de pensar 
que o impede de sentir ou de ter paz; o sentimento de exclusão e de diferença em relação aos 
outros; a sua constante tristeza em oposição à felicidade alheia; o medo do génio e da loucura 
que sente em si e a busca permanente da poesia, da beleza, do absoluto. 

(PESSOA, 1995: 4) 
 
[Highlighting the essential in Search’s thematics, expressed in decadent discourse, with romantic and 
symbolist tinges, we can see that it already integrates what is most important in Pessoa’s thematics: 
the incapacity to speak of the self, the feeling of predestination and mission to be followed; permanent 
doubt and the perception of all-involving mystery; the excess of being and thinking that prevents him 
from feeling or being at peace; the sentiment of exclusion and difference in relation to others; his 
constant sadness opposed to others’ happiness; the fear of genius and madness that he feels in himself 
and the permanent search for poetry, beauty and the absolute.] 

 
One of the poems marked by Search in the volume of Coleridge, “Dejection, an 
Ode,” merits special attention for themes that will recur throughout Search’s poetry. 
The poem begins with an epigraph from the “Ballad of Sir Patrick Spence,” a Scottish 
ballad on a 13th century theme of maritime disaster. Margaret, the daughter of 
Alexander III, sails to Norway to marry King Eric, and on the return journey the ship 
under the command of Patrick Spence is lost at sea. Twenty years later, Alexander’s 
grand-daughter Margaret, Maid of Norway and heiress to the Scottish throne, dies 
on the return voyage. Coleridge recalls the ballad on a stormy night and startled by 
the sounds of the storm around him recalls Margaret’s voyage as a tragic 
epithalamium: 
 

O Lady! We receive but what we give, 
And in our life alone does nature live: 
Ours is her wedding-garment, ours her shroud…  

(COLERIDGE, 1893: 203) 
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Search/Pessoa will continue to follow the epithalamium theme assiduously in the 
metaphysical poems of Donne, whose verses echo in Pessoa’s own “Epithalamium,” 
published in English Poems III (1921), which starts by repeating the image of a 
maritime voyage: “Open the windows and the doors all wide | Lest aught of night 
abide, | Or, like a ship’s trail in the sea, survive | What made it there to live!” Scholar 
Virginia J. Tufte traces the epithalamium to folk songs in literary pre-history that 
sprang out of fertility rites and dramas of life and death. Connection with tragedy is 
not common and implies disunion, evil spirits, and darkness (TUFTE, 1970: 236-37).  

Search identifies with Coleridge’s blank gaze at stars in the Western sky, and 
with his affirmation of an inward life, by underlining the verses “I see, not feel, how 
beautiful they are! [...] I may not hope from outward forms to win | The passion and 
the life, whose fountains are within.” Search underlines the verse “My shaping spirit 
of Imagination,” in which Coleridge outlines a strategy for poetic creation that reads 
like a recipe for Pessoa’s heteronymism: 

 
For not to think of what I needs must feel, 
 But to be still and patient, all I can; 
And haply by abstruse research to steal 
 From my own nature all the natural man – 
 This was my sole resource, my only plan: 
Till that which suits a part infects the whole, 
And now is almost grown the habit of my soul.  

(COLERIDGE, 1893: 204) 

 
Fig. 5. COLERIDGE, Samuel Taylor (1893). The Poetical Works, pp. 204-205. 
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Coleridge compares the stormy wind to the sound of a lute played for witches or 
devils (“I turn from you, and listen to the wind, | Which long has raved unnoticed. 
What a scream | Of agony by torture lengthened out | That lute sent forth!”). His 
exclamation “Mad Lutanist!” ―who plays “with worse than wintry song”― casts 
the poet as tragic actor (“Thou Actor, perfect in all tragic sounds!”) and foreshadows 
Pessoa’s own long unknown and unpublished poem “Mad Fiddler.”  

Search paid special attention to Tennyson’s poem “The Two Voices,” which 
poses the question of life’s worth (“Were it not better not to be”). The poem is in the 
form of a dialogue in which one voice complains of misery and anguish, while the 
other answers with arguments in favor of continuing and renewing life: “[…] will 
one beam be less intense, | When thy peculiar difference | Is cancell’d in the world 
of sense?” Stanzas such as this one marked by Search call attention to the poet’s 
quest for absolute or ideal truth, marked by constant challenges to the terms of 
existence itself: 
 

To search thro’ all I felt or saw, 
The springs of life, the depths of awe, 
And reach the law within the law: [...] 
 

‘Here sits he shaping wings to fly: 
His heart forebodes a mystery: 
He names the name Eternity. 
 

‘That type of Perfect in his mind 
In Nature can he nowhere find 
He sows himself on every wind. [...] 
 

The end and the beginning vex 
His reason: many things perplex, 
With motions, checks, and counterchecks. [...] 
 

Ah! sure within him and without, 
Could his dark wisdom find it out, 
There must be an answer to his doubt, [...]. 

 
Search underlines verses that evoke forgotten or potential realities said to lie beyond 
the power of language to describe, even though they arise from pain and anguish: 
 
 ‘Moreover, something is or seems, 
 That touches me with mystic gleams, 
 Like glimpses of forgotten dreams ― 

 

 ‘Of something felt, like something here; 
 Of something done, I know not where 
 Such as no language may declare.’  

(TENNYSON, 1902: 31-36) 
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That Search read poetry from a critical distance with a careful ear both for 
sound and sense is documented by numerous brief comments or judgments written 
in the margins of some books. In The Georgics of Virgil, Book IV (S.E. Winbolt, ed., 
London, Blackie & Sons, 1902), which is signed “F.A.N. Pessoa, Durban High School, 
1904,” we found the comment “Examples of sound being an echo to the sense,” citing 
“line 174 Cyclops forging thunderbolts” in an annotation in English on the first 
blank page (VIRGIL, 1902), giving evidence of an aesthetic goal of merging word, 
sound, and meaning. In many cases, Search plays the role of reviewer or critic. 
Alongside the title of Shelley’s poem “One word is too often profaned”, Search 
writes “extremely fine;” in the margin of Tennyson’s “Two Voices” a single word 
(“marvellous”) and by the poems “To E.L. on his Travels in Greece” and “His Last 
Sonnet” he scribbles “admirable.” Keats’ “Ode to a Nightingale” is marked 
“admirably spiritual,” the “Ode on a Grecian Urn” “marvelous;” the poems 
“Fragment of an Ode” and “On Fame” are marked “good;” “Song” is said to be 
“nonsense, but pretty;” the poem “Fragments” is “true and painful,” and “Written 
on the Blank Space of a Leaf at the End of Chaucer’s “Tale of ‘The Flower and the 
Lefe’”” is judged “good, very painful, very sad.” Poe’s “The City in the Sea” is “very 
euphonious,” while “Dream-Land” is deemed “spiritually stupendous.” Finally, the 
poem titled “The Lake – to” with its theme of loneliness (“So lovely was the 
loneliness | Of a wild lake, with black rock bound, | And the tall pines that tower 
around.”) impressed as “Wildly spiritual and greatly characteristic of Poe.”  

As a reader, Search becomes aware of individual styles among the romantics. 
In the margin of a stanza of Tennyson’s poet “The Two Voices” (“Like an Aeolian 
harp that wakes | No certain air, but overtakes | Far thought with music that it 
makes”), Search writes “Shelleyan.” Section V of Keats’ “Ode to Apollo” is 
considered to be “Reminiscent of Gray” (“Thou biddest Shakspeare wave his hand 
| And quickly forward spring | The passions ―a terrific band― | And each vibrates 
the string”); section VII is marked “Reminiscent of Dryden” (“Next thy Tasso’s 
ardent numbers | Float along the pleased air, | Calling youth from idle slumbers, | 
Rousing them from Pleasure’s lair: –”); and in “The Eve of Saint Mark” Search writes 
“Reminiscent of Milton in ‘Allegro’ or ‘Pensieroso’” (“All was gloom, and silent all, 
| Save now and then the still foot-fall | Of one returning homewards late, | Past the 
echoing minister gate.”), adding a comparison with Espronceda’s Spanish verse, 
“tácitas pisadas huecas” (cf. BARBOSA LÓPEZ, 2016; WIESSE, 2016). Search becomes 
aware of how one writer can contain and overlap with another. His commitment to 
the formal traditions of genre is best expressed in parenthetical notes written in the 
margins critical of Poe’s use of italics and quotations in the poems “To Helen” and 
“To – – ”: “(Italics and other infusive devices, of the printer, are entirely out of place 
in poetry […])” and “(Quotations such as here in 3 places, in inverted commas, are 
inadmissible in poetry).” Search’s formal demands long predate and contradict the 
use of graphics in Álvaro de Campos’ odes, even though one may classify Campos’ 
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use of graphics for effect more of a satire, or performance than an endorsement of 
graphic expression.  

Search absorbs the romantic poets he is reading and models his poetry after 
them. Once he grasps the romantics’ stylistic conventions, Search can imitate them 
in his own words. His poems exploit romantic conventions as summarized by Freire 
and expressed in many opening lines of his poems: “How great a thing is thought!” 
(“Thought,” 1904); “My soul ― what is my soul”? (“Soul-Symbols,” 1906); “Lady, 
believe me ever at your feet” (“Sonnet,” 1907); “I would that I were again a child” 
(“Regret,” 1907); “I feel a rage ― ay, a rage!” (“Rage,” 1907); “Farewell, farewell for 
ever” (“Farewell,” 1907) (PESSOA, 1999: 32, 84, 106, 108, 168, 132). While repeating 
these conventions, Search successively alters their content toward a more neo-
baroque epistemology, as in the metaphor of life as a play or dream (“think of life 
but a play,” in “Epigram,” undated), the mystical and unknowable nature of reality 
(“Thou wast not put on earth to ask | If there by God, or life, or death,” in “Work,” 
1904), extreme skepticism, the irrationality and confusion of life (“A non-existence 
deeply within Being,” in “Nirvana,” 1906), and a nothingness beyond being (“That 
Nothingness can give a fear, | A sorrow nothing can give here,” in “The Curtain,” 
1906). The longer poems are particularly philosophical and searching: “To a Hand” 
(1906), “Epitaph” (1907), “In the Street” (1907), “My Life” (1908), “Prayer” (1908), 
“Flashes of Madness” (1908), “A Winter Day” (undated), and “The Woman in Black” 
(undated).  

Search’s excursion through the romantics underlies the depth of his 
discontent and explores their most expressive dark themes ―melancholy, 
loneliness, delirium, isolation, disillusion, mystery, inaction, horror, death, dreams, 
pain― accompanied by a special interest in the immaterial or sublime, all that may 
be unthought, unspoken, and out of space and time. Search employs the metaphor 
of a street or road to describe his readings of English and American poets as an 
excursion. In the poem “On the Road,” while crossing valleys and plains with the 
turning of a cart wheel, does Search perhaps foreshadow the screeching wheels of 
an unseen cart at the end of the play O Marinheiro, the flywheel in “Ode Marítima,” 
or the “carroça de tudo pela estrada de nada” [the cart of everything down the road of 
nothingness] in the poem “Tabacaria?” Here, Search idealizes movement as an end 
in itself, and because the road is infinite the simple cart accelerates on a fast and 
endless journey in the sun, “A freshness whose soul is motion!” His poem “In the 
Street” begins with an epigraph from Carlyle’s novel Sartor Resartus (1833-1834) in 
which the essayist distinguishes himself from Goethe’s suicidal hero Werther: “But 
I, mein Werther, sit above it all; I am alone with the stars.” Search finds himself cold 
and alone on “close & sad & solitary streets,” isolated from the life he observes in 
the houses he passes. While admiring the contented families he sees in the windows, 
Search confesses his difference and exclusion: 
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But oh! I have within my heart 
 Things that cannot keep still – 
A mystic and delirious smart 
That doth a restlessness impart. 
 An ache, a woe, an ill; 
A wearied Sysyphus I groan 

 Against the world’s ironic stone.  
(PESSOA, 1997: 112; Nov. 12th, 1907) 

 
He rejects the simple family existence he observes, dreading its restrictions and sense 
of finality. While questioning his path (“I know not to what I aspire, | Yet know this 
I cannot desire.”), Search finds a remarkable ability to perceive and feel what society 
cannot. Like Coleridge, he exclaims “[...] and in the wind | I wander without cease.” 
In Search’s poem “Never have I so deeply felt my exclusion from mankind” (1907), 
he laments his difference (“At no time have I felt so deep the gulf between me and 
men”) asking, “Is it idiocy, madness or crime, or genius ―or what is this pain?” 
before singing his ignoble, mysterious, and mad song of hopelessness:  
 

Song of the hatred of customs, of creeds, of conventions, of institutions 
Song of madness unpondering to human prostitutions; 
Song of one that better were dead, song of one set aside, 
Song of one that hell and earth conspired and combined to deride.  

(PESSOA, 1997: 111; Oct. 16th, 1907) 
 
In “The Woman in Black,” Search retraces his life’s trajectory (“Too young I 

learnt to reason coldly”) and commutes the romantics’ sense of isolation into a 
modern perception of the absurd: “Find all the world a thing absurd | Because 
myself, a part of it | Am an absurdity unfit.” Yet the quest for the absolute and for 
occult truths and forces carries Search into another realm, that of “The dream of time 
and the dream of space […] in the sense of what more than seems to be,” from the 
poem “To a Hand.” Search admits to seeing deeply into the meaning of all things, in 
this case by examining a hand in which he perceives hidden mysteries: “This hand 
has a meaning thou doest not know.” The wind is raging and streams are flowing, 
as in Coleridge’s evocation of the old ballad, and the examined hand becomes a 
synecdoche for ultimate mystery in an occult world. With Poe, Search exclaims 
“What bells are those that say HAND in * | That traverse impossible infinities?” The 
poem “To a Hand” illustrates how Search appropriates stereotypes, the giving of a 
hand as a greeting, and attributes to them an adverse meaning. The hand 
unexpectedly propitiates a metaphysical confrontation with eternal mysteries, the 
augur of a realm beyond sense and thought. As if transfixed by what he sees in the 
hand, Search enters a strange and unnatural land of dreams (“Whose waves are 
hands, whose banks of hands, | Of gardens with trees whose leaves are hands | And 
a white stiff hand covering the sun’s gleam”). His uncanny perception of the 
absolute – “By a sudden portal in the Visible | I have a glimpse of the Absolute.” 
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(PESSOA, 1997: 63) – foreshadows the revelatory “Ascension of Vasco da Gama” in 
Mensagem (1934), the only full-length book in Portuguese Pessoa published during 
his lifetime. Search’s esoteric quest for mystical and divine truths both condemns 
and elevates the poet to an interminable search beyond the everyday world and 
firmly establishes the theme of mystery and the absolute in his poetry.  

By 1908-1909 Search composes more impish, wry, and at times absurdly 
humorous poems, as in “Trifles – To a Moralist”: 

 
Thou dost say that too soon we grow old, 
That all pleasure of earth is but air; 
Ay, but tell me, oh moralist cold, 
Besides pleasure what pleasure is there?  

(PESSOA, 1997: 54; Mar. 1st, 1909) 
 
Or in “The World Offended”: 
 

I said unto the World one day: 
 “I suspect thee of existence!”  

(PESSOA, 1997: 72; Jan. 10th, 1908; cf. Fig. 6) 
 
Another angle of his wry, skeptical humor is found in a few poems exploiting 
nonsense or absurd humor in a popular style, which will be continued in Pessoa’s 
Quadras [Quatrains] (PESSOA, 1965) as in “The Story of Solomon Waste”,  
 

And things begun and never ended, 
And much undone and much intended, 
And all things wrong yet never mended: 
This is all the story of Solomon Waste.  

(PESSOA, 1997: 211; Au. 11th, 1907) 
 
and “Old Jemmy Jones”: 
 

Old Jemmy Jones lived by the docks 
 Because he had a boat 
He wore his boots over his socks 
 His shirt beneath his coat. […] 

 
He never spoke but when he talked 
 When not right he was wrong 
When he learnt he knew & when he walked 
 He was seen to move along.  

(PESSOA, 1997: 244; c. 1907) 
 
Search’s usefulness fades with the limitations of decadence, despair, and 

solitude as aesthetic ideals in the face of radical skepticism, fragmentation, and 
pursuit of the absolute. As a poet with considerable writings, an adverse style, and 
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a philosophical position, Search is in a position to join the triumvirate Caeiro-
Campos-Reis as a major heteronym, but does not. By 1910, Pessoa brings his poems 
to an end. And thus also the adverse application of the English poets who supply 
from the beginnings through the verses of his “irregular shadow,” Alexander 
Search, a repertoire of rhythm, imagery, vocabulary, and theme that continues to be 
developed by Pessoa after 1910. 
 

 
Fig. 6. “The World Offended” (BNP/E3, 78A-18r). 
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Resumo 

A partir do reconhecimento da importância que Pessoa confere à obra mais importante de 
Francisco Sanches, o Quod Nihil Scitur (Que Nada se Sabe), e tendo em conta que os Essais de 
Montaigne constavam da sua biblioteca particular, numa edição de 1914 contemporânea da 
publicação da primeira tradução portuguesa da obra de Sanches (1913-1916), este ensaio 
propõe-se apresentar os caminhos possíveis de um outro ramo do livre-pensamento 
pessoano. Tendo em vista esse desiderato, começam por expor-se passagens representativas 
de duas obras também datadas desse período, A Short History of Freethought, de John M. 
Robertson (1915), e A History of Freedom of Thought, de John B. Bury (1913). Depois de 
analisadas passagens das obras de Montaigne e de Sanches, o artigo apresenta também os 
vários trechos nos quais Pessoa destaca inequivocamente o lugar do céptico português no 
quadro de uma tradição cultural portuguesa de índole renascentista na qual o próprio 
projecto pessoano é inscrito.  

Keywords 

Freethinking, Inscience, Renaissance, Michel de Montaigne, Francisco Sanches. 

Abstract 

Pessoa attributed great importance to the freethinker Francisco Sanches’ most important 
work, Quod Nihil Scitur (That Nothing is Known). In taking into account that a copy of a 1914 
edition of Montaigne’s Essais can be found in Pessoa’s private library and that the publication 
of the first Portuguese translation of Sanches’ book took place between 1913-1916, this essay 
explores the possible paths of another branch of Pessoan freethinking. With this in mind, 
passages representing two works also dated from that period are discussed, A Short History 
of Freethought, by John M. Robertson (1915), and A History of Freedom of Thought, by John B. 
Bury (1913). After analysing passages from the works by Montaigne and Sanches, the article 
also treats the various textual references in which Pessoa unequivocally highlights the place 
of the Portuguese skeptic in a Renaissance Portuguese cultural tradition in which the Pessoan 
project itself is inscribed.  
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Pessoa tinha na sua biblioteca os Essais de Montaigne, numa edição da Flammarion 
em quatro volumes (CFP 1-107), datada provavelmente de 1914.1 Essa datação é 
significativa, na medida em que aproxima a possível aquisição da obra de um 
momento decisivo para o percurso intelectual e criativo de Pessoa. A primeira 
metade da década de 10 é, também, relevante em termos de aquisições bibliográficas, 
pois datam também desse momento os livros e textos a que voltarei no decurso do 
presente trabalho.  

Com efeito, as obras de John M. Robertson e de John B. Bury que serviram em 
grande medida de suporte para as concepções pessoanas acerca do livre-pensamento, 
A Short History of Freethought (ROBERTSON, 1915), e A History of Freedom of Thought 
(BURY, 1913), respectivamente, assim como a primeira edição em tradução portuguesa 
do influente Quod Nihil Scitur, de Francisco Sanches (em fascículos, 1913-1916, da 
Revista de História), terão coincidido com os Essais de Montaigne, na biblioteca de 
Fernando Pessoa, no momento fulcral em que ocorreram, entre outras coisas, a 
primeira planificação do Livro do Desassossego, a emergência dos heterónimos e a 
vertigem colectiva conducente ao Orpheu.  

Deste conjunto, apenas os fascículos do Quod Nihil Scitur não se conservaram 
na Biblioteca Particular de Pessoa, devendo salientar-se a presença de intensas 
campanhas de marginália nas obras de Robertson e de Bury. Quanto aos Essais, 
embora nenhum dos volumes inclua marginália pessoana, parece pouco crível que 
o poeta não os tenha lido.  

Partindo do contexto comum do acesso a este acervo livresco, propõe-se neste 
texto uma leitura do livre-pensamento pessoano de acordo com as seguintes etapas: 
num primeiro momento, analisam-se as obras de Robertson e de Bury referidas, 
atentando sobretudo ao modo como expõem o essencial do seu entendimento da 
tradição livre-pensadora e do seu impacto decisivo na constituição da cultura do 
Ocidente, e em particular sublinhando as considerações relativas ao Renascimento. 
O percurso será depois conduzido de acordo com dois diferentes núcleos 
complementares, o primeiro com Montaigne como epicentro e o segundo focando-
se no diálogo entre Pessoa e Francisco Sanches. Propõe-se uma apresentação 
sumária de alguns aspectos fundamentais do extenso e diversificado conteúdo dos 
Essais, tendo como principal mote os casos em que Montaigne descreve a 
especificidade do seu projecto literário e o modo como este implica uma 
determinada postura autoral e o respectivo movimento livre do pensamento. A 
consolidação crítica da personalidade de Montaigne e do seu amplo impacto no 
quadro filosófico e literário do Ocidente será depois pensado a partir do impacto do 

                                                             
1 É essa, de acordo com uma listagem de todas as edições francesas incluída em IVe centenaire de la 
naissance de Montaigne. 1533-1933. Conférences organisées par la ville de Bordeaux et catalogue des éditions 
françaises des Essais, a data em que as edições Ernest Flammarion fizeram a sua primeira publicação 
da obra (AAVV, 1933: 373-388). Esta cronologia dedica-se a historiar o percurso que vai da edição 
original (1580) a 1933. 
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ensaísta francês em alguns autores inscritos nas várias constelações com as quais 
Fernando Pessoa manteve amplo diálogo: Shakespeare, um dos primeiros leitores 
de Montaigne aquando da sua primeira tradução para a língua inglesa, Ralph Waldo 
Emerson, que incluiu Montaigne no restrito conjunto de retratos exemplares que 
constituem o livro Representative Men (1851), Matthew Arnold e Walter Pater, dois 
dos mais influentes críticos no quadro do panorama teórico de que Pessoa se serviu, 
como têm dado conta trabalhos de Rita PATRÍCIO (2012) e de Jorge URIBE (2014). 
Acompanhando as considerações de Emerson, Arnold e Pater, encontra-se uma 
perspectiva particular sobre o cepticismo de Montaigne que data pelo menos da 
crítica que Pascal lhe dirigiu ainda no século XVII.  

O céptico montaigniano, conforme fixado no retrato de Emerson e 
desenvolvido em Arnold e Pater, casos exemplares de uma tradição crítica muito 
mais vasta, assume-se como um tipo peculiar de intelectual, alimentado por uma 
experiência descomprometida dos méritos e paradoxos inerentes aos diversos 
saberes oferecidos ao conhecimento humano, de que deriva uma opção autónoma 
pela suspensão permanente do juízo, de acordo com a lição de Sexto Empírico. É este 
o perfil que encontraremos na abordagem a Francisco Sanches, cuja obra principal, 
o Quod Nihil Scitur (1581), contemporâneo dos Essais de Montaigne, constitui um 
pilar amplamente implicado na turbulenta crise das ideias experienciada no alvorecer 
da Modernidade. Em Sanches, será sobretudo a consolidação de uma figura de autor 
céptico e determinado em valorizar a insciência como valor supremo que se dará a 
conhecer, tendo em consideração, por um lado, as zonas de contacto com o 
pensamento montaigniano e com o perfil de céptico desenvolvido pelos precursores 
oitocentistas de Fernando Pessoa, e, por outro, os aspectos depois retomados pelos 
textos pessoanos que directamente se lhe referem. O percurso culminará na análise 
aprofundada dos mais relevantes textos em que Pessoa descreve Francisco Sanches 
como pináculo de uma hierarquia intelectual que tem em Sócrates um primeiro 
lugar de vulto e que encontra no filósofo português um desenvolvimento, no qual 
Pessoa se revê.  

O percurso permitirá equacionar a definição de uma certa figura autoral, que 
corresponde a uma experiência particular do cepticismo e à sua relação tanto com a 
natureza humana como com a situação crítica do indivíduo face aos limites do 
conhecimento. É neste contexto que interessa posicionar Fernando Pessoa, 
integrando-o numa constelação de sentidos pouco conhecida mas extremamente 
fértil e que mereceu da parte do poeta a atenção dedicada às obras maiores da 
literatura mundial, que considerou traduzir e dar a conhecer em Portugal ou, no caso 
dos autores portugueses, divulgá-los além-fronteiras.2 
                                                             
2 É significativa a presença das obras de John M. Robertson, de John B. Bury e de Francisco Sanches 
no quadro geral dos livros que Pessoa projectou incluir nos catálogos das suas sucessivas editoras 
ideais. As propostas de edição do Quod nihil scitur, além de contemplarem a hipótese de uma 
tradução, o que indicia que Pessoa poderia não ter apreciado a versão de Basílio de Vasconcelos, 
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Do livre-pensamento 
 

Ao longo do seu percurso intelectual, Fernando Pessoa procurou posicionar a sua 
autonomia criadora de acordo com um imperativo de livre-pensamento que, não 
obstante as reconhecidas idiossincrasias, metamorfoses e alterações de pontos de 
vista ao longo da sua vida e obra, se manteve constante. São vários os documentos 
presentes tanto na sua Biblioteca Particular, à guarda da Casa Fernando Pessoa, 
como no vasto espólio do poeta, consultável na Biblioteca Nacional de Portugal, que 
permitem a devida aproximação aos amplos e diversos veios do contacto de Pessoa 
com a tradição livre-pensadora, em particular no domínio filosófico de matriz anglo-
saxónica. Contexto que, sendo crucial na medida em que esteve presente desde 
muito cedo na sua formação intelectual, não esgota uma genuína atracção por 
autores de outras proveniências, nomeadamente no contexto do Renascimento, 
momento particularmente relevante para Pessoa. Um nome crucial no percurso 
moderno da tradição livre-pensadora é Michel de Montaigne, cujo impacto junto de 
alguns dos mais emblemáticos poetas e escritores europeus, de Shakespeare, Francis 
Bacon e Pascal a Nietzsche, Ralph Waldo Emerson, Walter Pater ou Jorge Luis 
Borges, entre muitos outros.3 
  

                                                             
permitem perceber diferentes âmbitos em que Sanches parece ocupar um lugar no imaginário 
pessoano, que integram o filósofo no mesmo enquadramento de obras atribuídas a Fernando Pessoa 
e a Antonio Mora (48B-22), o relacionam com projetos editoriais de obras de autores de distintas 
nacionalidades e categorias (121-79r e 48B-62), o incluem numa plural e multifacetada selecta de obras 
de autores portugueses (48B-18) ou em projetos de organização editorial da sua obra e de tradução 
de livros seus e de autores selecionados (144Q-34r e 48B-34r). Como observam Pedro Sepúlveda e 
Jorge Uribe a respeito de uma lista de 1928 na qual Pessoa pensa o primeiro volume de uma série que 
seria intitulada “From Portugal”, Sanches e o seu contemporâneo Camões são os únicos autores que 
ocorrem duas vezes, o que acentua a convicção do poeta quanto ao peso do autor do Que Nada se Sabe, 
valorizado na mesma escala que aquele que desde 1912 fora considerado o autor português mais 
proeminente a superar (SEPÚLVEDA e URIBE, 2016: 186). No caso de Robertson e de Bury, é 
representativo o documento 137A-21 a 24r, no qual se apresenta uma plural galeria de livros 
portugueses e estrangeiros a traduzir, constando do primeiro “História do Christianismo” e do 
segundo “A Idéa de Progresso” e “História da Liberdade de Pensamento”, precisamente aquele que 
aqui trabalhamos.  
3 Trata-se do mesmo ponto de vista que permite a Bernat Castany Prado defender na sua dissertação 
a existencia “de una tradición escéptica en la literatura universal, de modo que Eurípides y Cicerón, 
Petrarca y Montaigne, Erasmo y Huarte de San Juan, Cervantes y Shakespeare, De Quincey y 
Schopenhauer, Hume y Berkeley, Shaw y Kipling, Chesterton y Stevenson, Pessoa y Machado de 
Assis —entre otros—, se convierten en los eslabones del escepticismo literario hasta llegar al propio 
Borges” (CASTANY PRADO, 2012: 13). A tese, designada em função do mote emblemático de Francisco 
Sanches, Que Nada se Sabe, produz eloquentes interligações entre esse os diversos autores considerados 
neste artigo e outros com os quais Pessoa largamente interagiu, evidenciando o impacto da filosofia 
de Sexto Empírico, Pirro e outros pensadores cépticos na modernidade europeia.  
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Dos muitos livros pelos quais a abordagem ao pensamento de Pessoa nestes 
domínios, merecem particular destaque dois volumes de índole historiográfica: A 
Short History of Freethought, de John M. ROBERTSON (1915), e A History of Freedom of 
Thought, de John B. BURY (1913). 

 

 
Fig. 1. Este é um dos muitos documentos  em que Pessoa integra o Que Nada se Sabe,  

de Francisco Sanches, entre obras de outros autores e de personalidades heteronímicas,  
como Antonio Mora (121-79). Provavelmente, o projecto passaria pela tradução dessas obras.  
Importa destacar a inclusão do QNS e de A Short History of Freethought, por volta de 1918. 

 
No início do seu livro, John M. Robertson observa que o livre-pensamento 

não é algo que se possa reduzir a um contexto ou etapa particular, independentemente 
do facto de o termo ter começado a ser utilizado sobretudo a partir do século XVII, 
quando, nas várias línguas europeias, começa a ser fixado para designar o que seria 
uma necessidade natural do ser humano (ROBERTSON, 1915: I, 3; CFP 1-130). Essa 
transversalidade do sentido essencial de livre-pensamento verifica-se, com 
particular assertividade, no modo como o conceito foi apropriado por várias 
instâncias que lhe conferiram um sentido pejorativo, reunindo na etiqueta do livre-
pensamento uma pluralidade de correntes de opinião contrárias aos modelos de 
sociedade dominantes.  

Ao classificar os diferentes termos utilizados na descrição do conceito de 
livre-pensamento, Robertson salienta a coincidência entre termos como freethinker, 
utilizado em Inglaterra a partir das últimas décadas do século XVII, e as designações 
específicas das outras literaturas modernas, que, partindo de uma abrangente e 
genérica menção ao ateísmo, recorreram a designações operativas que alcançaram 
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uma certa sinonímia, como “infiéis”, “deístas”, “naturalistas” e, entre outros, esprit 
fort e libertin.4  

De acordo com Robertson, o livre-pensamento que todos esses termos designam, 
remete, no essencial, para o domínio da relação do indivíduo com as suas circunstâncias 
existenciais e para a compreensão de uma determinada atitude relativamente aos 
limites da condição humana, demarcando “an actual difference in degree of 
employment of the faculty of criticism. The proposition is that some men think more 
‘freely’ than others in that they are (a) not terrorized by any veto on criticism, and 
(b) not hampered, or less hampered, by ignorant pre-suppositions” (ROBERTSON, 
1915: I, 8-9; CFP 1-130). É em função desta questão que se percebe a transversalidade 
do conceito, pois desde muito cedo a formação cultural das sociedades humanas 
dependeu da consolidação de diferentes convenções e estruturas sociais tendo como 
pilar fundamental a tradição, profundamente adversa ao livre exercício do juízo 
individual. 

 

 
Fig. 2. Parte de uma lista de obras de diferentes domínios equacionadas para edição  
e/ou tradução (137A-22r; de c. 1921; em alto contarste). Entre essas obras, encontra-se  

A History of Freedom of Thought, de John Bury.  

 
Nessa medida, Robertson observa que a postura dos livre-pensadores passa 

por uma “conscious reaction against some phase or phases of conventional or 
traditional doctrine in religion”, que se exerce, tanto na releitura crítica de uma série 
de questões às quais se foi conferindo progressivamente grande importância, como 
                                                             
4 Para um aprofundamento do impacto de Montaigne no pensamento libertino do século XVII, cf. 
SOUSA (2019).  
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na prática contínua do pensamento livre face ao contexto contemporâneo 
(ROBERTSON, 1915: I, 9; CFP 1-130). John B. Bury acrescenta, a este respeito, que a 
consciência que o homem tem de que o seu pensamento pode exercer-se com 
autonomia permite-lhe colocar em causa ideias e costumes reguladores do 
comportamento e ser capaz de verbalizar novas perspetivas sobre o complexo 
fenómeno do humano. É nessa medida que “freedom of thought, in any valuable sense, 
includes freedom of speech” (BURY, 1913: 7-8; CFP 1-17, sublinhados de Pessoa).  

Dado que, nesta perspectiva, a atitude do livre-pensador deriva da demarcação 
de uma distância fundamental relativamente ao “mental world of the ordinary man” 
baseado em “beliefs which he has accepted without questioning and to which he is firmly 
attached”, está necessariamente aberto o caminho para a emergência de uma 
inevitável dicotomia entre duas categorias de indivíduos: “A new idea, inconsistent 
with some of the beliefs which he holds […]. To him and his fellows, who form the vast 
majority, new ideas, and opinions which cast doubt on established beliefs and institutions, 
seem evil because they are disagreeable” (BURY, 1913: 8-9, CFP 1-17, sublinhados de 
Pessoa). 
 

 
Fig. 3. Pessoa sublinha a frase na qual Robertson associa o imperativo da liberdade do pensamento  

à liberdade de manifestação das próprias ideias. É essa autonomia que conduzirá a crítica aos paradigmas 
estabelecidos e, conforme nota Robertson na pág. 9, com a aprovação de Pessoa, à interpretação negativa  

da acção dos livre-pensadores por parte dos poderes vigentes. 
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 Os representantes de paradigmas distintos e os que colocam em questão os 
valores validados pelo tempo são encarados como indivíduos maculados e 
maculadores, em particular no discurso de “certain powerful sections of the community, 
such as a class, a caste, or a priesthood, whose interests are bound up with the maintenance 
of the established order and the ideas on which it rests” (BURY, 1913: 10, CFP 1-17, 
sublinhados de Pessoa). Uma situação que se agrava quando estão em causa dogmas 
indemonstráveis, mas que, manipulados pelo poder político, se convertem em 
verdades absolutas e conduzem a proibições arbitrárias, mas defendidas com grande 
veemência.  

Os dois autores diferem no modo como interpretam o radicalismo que a 
postura livre-pensadora assume no confronto com estas imposições. Robertson 
procura neutralizar o alcance desse contraste, dando conta da importância que o 
pensamento livre tem no desenvolvimento das sociedades e denunciando a “fallacy 
of the familiar assumption that freethinking represents a bias to ‘negation’”. O indivíduo 
livre, segundo Robertson, é normalmente um dos grandes responsáveis pelo 
progresso humano e, mesmo quando se define como um “inovador”, não assume 
essa postura com deliberativo intuito transgressor, diferindo apenas “because [...] 
clashes with something he believes in a more vital way” (ROBERTSON, 1915: I, 16-17; CFP 
1-130, sublinhados de Pessoa). O autor procura, assim, distinguir o cepticismo de 
alguns espíritos radicais, como Vanini, Giordano Bruno ou Voltaire, do padrão 
habitual de livre-pensadores, indivíduos equilibrados que se dedicam essencialmente 
ao questionamento do exercício das faculdades especulativas do espírito humano, 
sem terem como propósito essencial um ataque aos fundamentos da sociedade.  

Bury parece ter uma leitura mais abrangente do cepticismo, considerando, na 
linha da inspiração greco-latina presente em toda a sua abordagem, que o 
contraponto relativamente a outras culturas é decisivo, em especial no referente ao 
desenvolvimento de uma “sceptical attitude towards authority”. O ateniense 
Péricles, por exemplo, é destacado como um modelo significativo de alguém que 
estava “at least [...] in touch with all the subversive speculations of the day” (BURY, 1913: 
26-27; CFP 1-17, sublinhados de Pessoa), expressão que intersecciona bem a tradição 
especulativa dos gregos e a subversão que continuamente traz consigo.5 

                                                             
5 António Pina Coelho, pioneiro editor dos dois volumes de Textos Filosóficos, esclareceu que “o 
cepticismo e relativismo prático, para que Pessoa tinha natural pendor, não deixaram de ser 
incrementados pela sofística, que teve como principais mentores Protágoras, Górgias, Hípias, 
Pródico, e também pelo estoicismo e epicurismo. Sócrates e as escolas socrática, cínica e cirenaica ou 
hedonista abriram-lhe o espírito, mas Platão e Aristóteles foram os dois grandes luminares da 
filosofia grega e também do espírito de Pessoa” (COELHO, 1971: I, 50). Mais adiante, acrescentará a 
esse roteiro a “posição cepticista de Francisco Sanches; o reformismo de Martinho Lutero; o 
racionalismo que teve como patriarca Descartes; N. Malebranche [...]; Blaise Pascal; B. Espinosa; G. 
W. Leibnitz” (COELHO, 1971: I, 52). A este conjunto deve acrescentar-se, entre outros, o nome de Michel 
de Montaigne, elo de ligação indispensável entre os dois momentos definidos por Pina Coelho. 
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Os dois autores estão, contudo, em sintonia no destaque que concedem ao 
contexto da Grécia, verdadeiro arquétipo histórico do ambiente ideal à gestação de 
um saudável espírito de liberdade, nomeadamente na medida em que, como 
observa Robertson, os gregos não possuíam nenhum tipo de “Sacred Books” 
(ROBERTSON, 1915: I, 202; CFP 1-130, sublinhados de Pessoa). Bury aproxima-se dessa 
ideia ao salientar que “The Greeks fortunately had no Bible, and this fact was both an 
expression and an importante condition of their freedom” (BURY, 1913: 24; CFP 1-17), 
conduzindo a que os indivíduos não se sentissem limitados na livre expressão das 
suas faculdades, nem mesmo por circunstâncias de natureza política. 6  Segundo 
Bury, a cultura do Ocidente deve aos gregos, acima de tudo, o facto de terem sido 
“the originators of liberty of thought and discussion”, que teria também repercussões na 
sua literatura, na medida em que esta consistia, essencialmente, numa abertura à 
reflexão crítica sobre a vida (BURY, 1913: 21-22; CFP 1-17, sublinhados de Pessoa).  

 
 

 
Fig. 4. Na página 21, Pessoa assinala o facto de que a tradição do livre-pensamento é um elemento decisivo 
no percurso histórico moderno, definindo o sentido dos grandes confrontos históricos desde o século XVI.  

                                                             
6 Esta noção deve ser tida em conta nos ensaios com que Pessoa saiu em defesa de António Botto, na 
sequência da reedição de As Canções, pela Olisipo (1922). Com efeito, Pessoa desenvolve nesses textos 
um panorama segundo o qual o ambiente vivido permitia que cada indivíduo vivesse de acordo com 
a sua natureza primordial, sem que a sociedade procurasse constranger a sua liberdade, mesmo 
quando, por exemplo, a inclinação do indivíduo coincidisse com uma atitude estética perfeitamente 
indiferente aos interesses produtivos da comunidade e a noções como a de patriotismo. A natureza 
problemática da atitude autónoma de Botto pode acompanhar-se através da antologia organizada 
por Zetho GONÇALVES, Notícia do Maior Escândalo Erótico-Social do Século XX em Portugal (2014). 
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A importância que os dois autores conferiram ao contexto greco-latino tem 
evidentes repercussões no modo como interpretam o espírito iniciado com o 
Renascimento e que, perdurando até ao século XVIII, é o que mais se aproxima da 
singularidade cultural típica dos contextos grego e romano.7 Para Bury, a Renascença 
italiana corresponde a um momento de notável pioneirismo, na medida em que é a 
partir do século XIII que brotam as raízes de um novo movimento libertador, que 
conduz os indivíduos a recuperarem gradualmente a consciência de si enquanto 
seres pensantes, adquirindo a sua experiência individual uma validade que se 
desliga da excessiva supremacia de noções comunitárias como a de raça, a de país 
ou a de civilização. 
 

 
Fig. 5. Elenco de algumas obras de Pietro Pomponazzi (1462-1525), considerado,  

a par de Vanini, um dos precursores do pensamento libertino francês  
dos séculos XVI e XVII (cota: 93A-44r). 

 

                                                             
7 Os nomes que normalmente se associam a este florescer do livre-pensamento no Renascimento 
italiano, Vanini, Pomponazzi e Giordano Bruno, são referidos em documentos que integram o espólio 
de Fernando Pessoa. Apenas como exemplos, vejam-se o documento 93-95, no qual se pode ler uma 
lista com as seguintes obras, cronologicamente organizadas: o De divisione naturae, de Johannes Scotus 
Eriugena; Destruction of Philosophers, de Al Ghazali (provavelmente The Incoherence of Philosophers); a 
Quodlibeta (Theologica), de Henri de Gand; De l’infinito universo et mondi, de Giordano Bruno; Opera, 
de Pomponazzi; Quaestiones peripatetiae, de Cesnepino D’Arzzo; Dialogi, de Vanini; e City of the Sun, 
de Campanella (no verso são apresentadas outras obras de teor semelhante, incluindo de Santo 
Agostinho). No documento 93A-44, encontra-se uma lista de três obras de Pomponazzi, De fato, De 
libero arbítrio e De praedestinatione et providentia.  
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Figs. 6.1 e 6.2. Lista de autores, uma das muitas cronologias de autores e sobretudo de filósofos  

conservadas no espólio pessoano. Assinale-se a inclusão de Giordano Bruno, Pomponazzi ou Vanini,  
entre outros, num momento central no panorama do livre-pensamento europeu, o Renascimento (93-95). 

 
 Os mais representativos homens da Renascença constituem-se, na tradição 

greco-latina, como “speculative minds”, das quais emana a natural curiosidade pela 
sua própria identidade e por todos os assuntos que respeitam ao mundo habitado 
pelo Homem. Essa abertura intelectual permite-lhes não serem declaradamente 
hostis face aos ensinamentos da autoridade teológica, mas optar por colocar o seu 
saber em relação com o que de humanamente plural e contraditório se extraiu do 
contacto com a pluralidade de ideias e de pontos de vista proporcionado pelos 
Descobrimentos e pela redescoberta dos autores clássicos (BURY, 1913: 73; CFP 1-17). 

Também John M. Robertson deu relevo ao facto de, apesar do que de vago 
existe no conceito de Renascimento tendo em conta os distintos usos e contextos 
cronológicos para que a tradição crítica o remeteu, ter sido em Itália que se 
concentrou, depois da Grécia antiga, “the great historical illustration of the sociological 
law that the higher civilizations arise through the passing-on of seeds of culture from older 
to newer societies, under conditions that specially foster them as give them freer growth” 
(ROBERTSON, 1915: I, 365; CFP 1-130, sublinhados de Pessoa). É desse cadinho, reforça 
John Bury, que brotará o essencial da cultura europeia subsequente, na medida em 
que “From the sixteenth century to the French Revolution nearly all important historical 
events bore in some way on the struggle for freedom of thought” (BURY, 1913: 20-21; CFP 
1-17, sublinhados de Pessoa). 
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Fig. 7. Sócrates, um dos grandes precursores da linhagem livre-pensadora, conforme Montaigne. 

 
Fig. 8. Densamente sublinhadas, estas páginas tornam perfeitamente compreensível a cronologia histórica 
a partir da qual, em grande medida, assenta a intervenção crítica pessoana. O contraste entre o momento 

mítico greco-latino e a supremacia da ortodoxia na mundividência da Cristandade, assim como a renovação 
do tipo de conhecimento assente nos progressos derivados do recurso à razão a partir do Renascimento, 

são esteios fundamentais no desenvolvimento da obra de Pessoa. 
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Fig. 9. Nesta página, é notória a singularidade que Robertson atribui a Francisco Sanches no quadro  
de um momento decisivo no percurso da tradição do livre-pensamento. A relação estabelecida entre 

Sanches e Montaigne é também fundamental, dado que é conferido algum pioneirismo ao português. 
 

Montaigne impõe-se aos dois autores como o mais representativo espírito do 
momento plural que, inaugurado no século XVI, daria origem a uma tradição 
especulativa com forte impacto civilizador. Robertson interpreta Montaigne como 
um produto das guerras religiosas que dominaram a Europa na sequência da 
Reforma (ROBERTSON, 1915: I, 466; CFP 1-130). É nesse contexto que também se 
inscreve uma relevante menção a Francisco Sanches, ao qual é conferido mesmo um 
certo pioneirismo – “First came the Portuguese Francisco Sanches”. Robertson 
comenta mesmo a possível relação familiar entre o português e o autor dos Essais, 
que nunca se confirmou.8 É, contudo, muito significativo que, também tendo em 
conta o texto “O Cometa do ano de 1577”, anterior à publicação do Quod Nihil Scitur, 

                                                             
8 Pessoa terá tido conhecimento desta aproximação, não só através de Robertson, mas também em 
textos como uma nota em que, imediatamente depois do último excerto da primeira tradução 
portuguesa do QNS, no número 17 da Revista de História (Janeiro-Março 1916), se dava conta, nos 
seguintes termos, da publicação do livro de Cesare Giarratano, O Pensamento de Francisco Sanches: 
“Ordinariamente os historiadores collocam Sanches ao lado de Montaigne e de Charron, fazendo 
delle um puro sceptico. Mas, Giarratano crê poder concluir pela sua exposição e por uma menção, 
que mesmo faz, das doutrinas dos Essais e De la Sagesse, que uma differença existe, e grande, entre o 
Montaigne e os seus sequazes de uma parte, e o Sanches de outra; porque a duvida deste ultimo não 
é definitiva mas provisoria e methodica [...]. Donde, mais que Montaigne, elle pode chegar-se a Bacon 
e a Descartes” (Revista de História; cf. S.A., 1916: 71-72).  
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Sanches seja integrado no mesmo contexto histórico e intelectual de personalidades 
como Montaigne, Shakespeare ou Molière, exemplos de uma “current of reasoned 
disbelief” (ROBERTSON, 1915: I, 471-477; CFP 1-130).9   

Numa das frases que poderão ter contribuído para definir o modelo de 
indivíduo que Pessoa associará a Francisco Sanches, Robertson descreve Montaigne, 
em particular tendo em conta a contínua reformulação a que sujeitou os Essais, como 
“a kind of metis, belonging neither to the camp of ignorant faith nor to that of 
philosophical conviction, whether believing or unbelieving” (ROBERTSON, 1915: I, 
476; CFP 1-130). É dessa ambiguidade que deriva a peculiar ligação de Montaigne à 
teologia tradicional, na medida em que muitas das passagens mais relevantes da sua 
obra são “perfectly fatal to orthodox religion” (ROBERTSON, 1915: I, 478; CFP 1-130).  

Bury também destaca a intrínseca dualidade do ensaísta francês, vendo nele 
“this double-facedness of the Renaissance”, que articula a ortodoxia católica e os 
novos pontos de vista numa postura na qual “There is no attempt to reconcile the two 
points of view; in fact, he takes the sceptical position that there is no bridge between reason 
and religion” (BURY, 1913: 70; CFP 1-17, sublinhados de Pessoa). O antidogmatismo 
radical de Montaigne passa precisamente por este equilíbrio, que vai evoluindo de 
acordo com os impulsos livres do próprio pensamento. Essa perspetiva tem impacto 
também no seu projeto literário e naquilo que, de acordo com Robertson, constitui o 
mais significativo do seu legado – “His function in literature was thus to set up a certain 
mental atmosphere” (ROBERTSON, 1915: I, 481; CFP 1-130, sublinhados de Pessoa).  

É dessa atmosfera que surgirá a obra de Pierre Charron, amigo e continuador 
das ideias precursoras de Montaigne. A sua obra fundamental, De la Sagesse (1601)10, 
é descrita como “a kind of pioneer manual of rationalism”, que se apropria das ideias 
mais relevantes dos Essais para os difundir a partir da noção de que “true morality 
cannot be built on religious hopes and fears–a principle which Charron was the first to bring 
directly home to the modern intelligence, as he did the principle of development in religious 
systems” (ROBERTSON, 1915: I, 480; CFP 1-130, sublinhados de Pessoa). 

 Robertson confere ao distinto projeto dos dois autores um importante 
pioneirismo no seio do livro-pensamento moderno, em dois âmbitos tão relevantes 
como o da literatura e o das relações entre a religião e a política: “As Montaigne is the 
effective beginner of modern literature, so is Charron the beginner of modern secular 
teaching” (ROBERTSON, 1915: I, 480; CFP 1-130, sublinhados de Pessoa).  

                                                             
9 Richard Popkin também destacou Sanches no contexto da sua History of Scepticism, considerado-o 
“The only sixteenth-century sceptic other than Montaigne who has achieved any recognition as a 
thinker” (POPKIN, 2003: 38). 
10 Num documento anterior à data da edição deste livro de Robertson, Pessoa mostra conhecer um 
vasto conjunto de pensadores fundamentais para uma certa história do livre-pensamento, sobretudo 
de nacionalidade francesa, que tem como escopo um período que vai de Erasmo a Chateaubriand, 
incluindo Montaigne, La Boétie, Bodin, Calvino, Charron, Descartes, Pascal, Bayle, Voltaire, Rousseau 
e, entre outros, a quase totalidade dos nomes representativos da Encyclopédie (cf. 93A-8 a 93A-10).  
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Figs. 10 e 11. Na página 18, pode ver-se o destaque de Pessoa a um dos aspectos mais recorrentes na obra  

de Robertson, a discussão do papel da religião e da crença em factos sobrenaturais na actuação individual  
e colectiva dos homens, em diferentes contextos. Pode ler-se a seguinte anotação: “distinguish social  

from individual indiscipline in the individual”. Na página 139 lê-se “NB”, de Nota Bene. 
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Figs. 12 e 13. O importante sublinhado da página 481 indica que Pessoa estava consciente da centralidade  

que John M. Robertson conferia a Montaigne e ao seu herdeiro, Charron, no desenvolvimento de uma  
abordagem moderna ao problema da liberdade de pensamento. Pessoa estava também interessado  

em outras obras relacionadas com o momento que vai de Montaigne a Pascal; cf. a página 480. 
Nas folhas finais, o diálogo com Robertson prolonga-se: refere pp. 189, 312, 401 e 407.   
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Também John Bury se apercebeu do desenvolvimento lógico da postura de 
Montaigne através do mais radical trabalho de Charron, que “transports us directly 
from the atmosphere of Renaissance, represented by Montaigne, into the new age of 
more or less agressive rationalism” (BURY, 1913: 74-75; CFP 1-17).  
 
Montaigne ou da identidade 

 
No ensaio “De l’Exercitation”,11 Montaigne expõe-se e à sua obra como produtos de 
uma progressiva experiência, que se pretende contrária a todas as doutrinas 
fornecidas por outros. A conexão entre autonomia e divergência relativamente a 
teses alheias é essencial para a consciência da originalidade do seu projecto – que “é 
um passatempo novo e invulgar que nos distrai das usuais ocupações de todo o 
mundo” [est un amusement nouveau et extraordinaire, qui nous retire des occupations 
communes du monde] – e do seu foco exclusivamente centrado no indivíduo – “Há 
muitos anos que os meus pensamentos não visam outro alvo senão eu mesmo, que 
só me examino e estudo a mim próprio, e se outra coisa venho a estudar, é para logo 
a aplicar a mim, ou, mais bem dito, em mim” [Il y a plusieurs années que je n'ai que moi 
pour visée à mes pensées, que je ne contrôle et étudie que moi; et, si j'étudie autre chose, c'est 
pour soudain le coucher sur moi, ou en moi, pour mieux dire] (II, 6: 68-69 [159]). 
 A dificuldade desse projeto, que passa por uma nova direção dos sentidos, 
dirigidos para a flutuante realidade das profundezas interiores, que Pessoa caracteriza 
exemplarmente como “descampados da alma” (PESSOA, 2010: I, 456), coincide com a 
exigência do isolamento absoluto do indivíduo, não só em virtude da concentração 
proveitosa na sua personalidade plural, mas também por ser uma ocupação 
“inabitual”, contrária aos ritmos quotidianos comuns a todos os outros homens; esse 
plano da realidade exterior, de resto, só é tido em conta enquanto matéria prima que 
o autor vai convertendo na sua própria substância, manipulando de acordo com os 
próprios interesses. A estas três características, soma-se, em seguida, um princípio 
de ficcionalidade que obriga à modelação sistemática da figura que se expõe: 

                                                             
11 Cita-se o texto a partir da edição Gallimard, em três volumes, cada um correspondendo a um dos 
Livros de Essais de Montaigne. Indicam-se nas citações, em numeração romana, o Livro ao qual 
pertence o ensaio, em numeração arábica o número do ensaio propriamente dito e a página da edição 
Gallimard. Nos casos em que os ensaios se encontram traduzidos por Rui Bertrand Romão, em 
Ensaios. Antologia (MONTAIGNE, 2016), inclui-se a tradução portuguesa, com a indicação da página em 
parênteses rectos. Nos casos em que tal indicação não se verifica, a tradução é da minha 
responsabilidade. Recorde-se que a edição dos Essais obedeceu a um singular processo de 
composição, em diferentes etapas. Os dois primeiros Livros foram publicados em 1580, a que se 
seguiria uma reedição com acrescentos e, em Junho de 1588, a edição dos três Livros, com numerosos 
acrescentos aos dois primeiros. Trata-se de um processo de contínua transformação do conteúdo tanto 
da obra em geral como dos diferentes textos que a compõem e que se prolonga em edições póstumas, 
dado que se descobriram outros apontamentos do autor à edição de 1588, correspondentes à 
preparação pelo autor de uma nova edição aquando da sua morte, em 1592 (cf. ROCHA, 2016: 25-32).  
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“Ademais, é preciso pentear-se, preparar-se e arranjar-se para se apresentar em 
público. Ora eu estou incessantemente a enfeitar-me porque incessantemente estou 
a descrever-me” [Encore se faut-il testonner, encore se faut-il ordonner et ranger pour 
sortir en place. Or je me pare sans cesse, car je me décris sans cesse] (II, 6: 69 [159]).  

O seu ponto de vista é relacionado com o célebre desafio oracular, “Conhece-
te a ti mesmo!”, permitindo-lhe tomar Sócrates como grande exemplo de alguém 
que, correspondendo-lhe, permite delinear uma singular ideia de superioridade ou 
de sabedoria, relacionada com a consciência profunda da condição humana: 
“Porque Sócrates foi o único a compreender acertadamente o preceito do seu Deus, 
o de conhecer-se a si mesmo, e através de tal estudo, ter chegado a desprezar-se, só 
ele foi julgado digno do sobrenome de ‘sábio’. Quem assim se conhecer, que tenha a 
audácia de, pela sua própria boca, o dar a conhecer” [Parce que Socrate avait seul mordu 
à certes au précepte de son Dieu, de se connaître, et par cette étude était arrivé à se mépriser, 
il fut estimé seul digne du surnom de Sage. Qui se connaîtra ainsi, qu'il se donne hardiment 
à connaître par sa bouche] (II, 6: [161]). 

Em “De Democratus et Heraclitus”, Montaigne estabelece uma evidente 
relação entre a escrita, cuidadosamente moldada ao ritmo de um progressivo 
exercício de exploração de pormenores e questões particulares, e a liberdade, tanto 
em termos da escolha dos assuntos de que se ocupa, como relativamente a qualquer 
propósito que condicione a obra de acordo com resultados apriorísticos:  

 
Escolho ao acaso um assunto. Considero-os todos igualmente bons. E não desejo de modo 
algum esgotá-los, pois de nenhum consigo apreender tudo. Aqueles que o prometem, nunca 
são capazes de no-lo fazer ver. Entre cem aspectos e feições que cada coisa possui, tomo em 
consideração um. E ora o debico apenas, ora o mordisco, ora vou até ao osso. Escruto-o, não 
em larga superfície, mas tão profundamente quanto o saber me permite. E aprecio sobretudo 
quando consigo apreendê-los a partir de um ângulo de observação inusitado. Gostaria de 
tratar a fundo um tema qualquer, se me conhecesse menos. Semeando aqui uma palavra, 
acolá uma outra, fragmentos extraídos de uma totalidade, isolados, sem propósito, e nada 
prometendo, não tenho qualquer obrigação de fazer algo em grande, nem sequer me sinto 
comprometido em relação a mim mesmo, considerando-me portanto livre de variar, quando 
tal me apetece; desse modo, mantenho-me na dúvida e na incerteza, de acordo com a minha 
forma primordial, que é a ignorância.  
 
[Je prends de la fortune le premier argument. Ils me sont également bons. Et ne desseigne jamais de les 
produire entiers. Car je ne vois le tout de rien. Ne font pas, ceux qui promettent de nous le faire voir. 
De cent membres et visages qu’a chaque chose, j’en prends un tantôt à lécher seulement, tantôt à 
effleurer, et parfois à pincer jusqu’à l’os. J’y donne une pointe, non pas le plus largement, mais le plus 
profondément que je sais. Et aime plus souvent à les saisir par quelque lustre inusité. Je me hasarderais 
de traiter à fond quelque matière, si je me connaissais moins. Semant ici un mot, ici un autre, 
échantillons dépris de leur pièce, écartés, sans dessein et sans promesse, je ne suis pas tenu d'en faire 
bon, ni de m'y tenir moi-même, sans varier quand il me plaît; et me rendre au doute et incertitude, et 
à ma maîtresse forme, qui est l'ignorance].  

(I, 50 : 419-420) 
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Essa suposta indiferença quanto aos efeitos concretos que os ensaios possam 
produzir permite-lhe defender-se das acusações de heterodoxia. Em “Des Prières”, 
antecipando potenciais críticas a algumas das noções de que se apropria, salienta a 
necessidade de serem demarcados os âmbitos da literatura e da crença religiosa:  

 
Por mim, deixo que as qualifiquem como “verbis indisciplinatis”, fortuna, destino, acidente, 
desgraça, malogro, as divindades e outras frases, conforme considerem oportuno. 
Proponho as fantasias humanas e minhas, simplesmente como humanas fantasias, e 
consideradas isoladamente, não de acordo com o modo como se encontram reguladas pela 
ordenança celeste, situação em que devem estar acima de qualquer dúvida e altercação; 
devem ser vistas como matéria de opinião, não matéria de fé, as coisas que pronuncio de 
acordo comigo, não de acordo com aquilo em que creio segundo Deus, como as crianças que 
empreendem as suas experiências.  
 
[Je lui laisse, pour moi, dire «verbis indisciplinatis», fortune destinée, accident, heur et malheur, et les 
dieux et autres phrases, selon sa mode.  
Je propose les fantaisies humaines et miennes, simplement comme humaines fantaisies, et séparément 
considérées, non comme arrêtées et réglées par l'ordonnance céleste, incapables de doute et 
d'altercation ; matière d'opinion, non matière de foi; ce que je discours selon moi, non ce que je crois 
selon Dieu, comme les enfants proposent leurs essais.] 

(I, 56 : 444-445) 
 

De forma semelhante ao que Bernardo Soares proporá num trecho do Livro do 
Desassossego, essas verbis indisciplinatis surgem em função do estilo literário, 
determinadas pela escrita que se propõe ocupar-se de tudo quanto ocorra às 
inquietações intelectuais do autor; nessa medida, define-se um estatuto particular 
para o indivíduo enquanto escritor, que lhe garante defender ideias que podem não 
coincidir com as crenças que possa ter. Ao definir dois patamares de verdade – o que 
é pensado e escrito “selon moi” e o que se supõe determinado “selon Dieu” – 
Montaigne contribui de um modo particularmente expressivo para a definição do 
autor como alguém que depende apenas do seu universo particular para compor a 
sua literatura, embora ao longo dos Essais acentue estar consciente dos perigosos que 
a expressão livre das opiniões representa num contexto marcado por sucessivas 
guerras civis (cf. ROMÃO, 2016: 44-53 e 72-85; ROCHA, 2016: 22-23). 

O autor, segundo este ponto de vista, é livre de se constituir como material de 
trabalho para seu próprio proveito e, ao mesmo tempo, de produzir um livro que 
vai interferindo na configuração da identidade e do modo como a transmite aos 
potenciais leitores, numa “espécie de consanguinidade entre o que ele é e o que 
escreve” (MATHIAS, 2016: 176). No ensaio que abre o segundo volume, “De 
l’inconstance de nos actions”, a reflexão acerca da pluralidade dos comportamentos 
é um pretexto para a pensar a sua redescrição: “eu agito-me e perturbo-me a mim 
próprio pela instabilidade da minha postura” [Je me remue et trouble moi-même par 
l’instabilité de ma posture] (II, 1: 20 [144]). Esta leitura heraclitiana da identidade 
individual, que é elevada a suposição de universalidade tal como ocorre com a 
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dúvida sanchesiana, não é apenas um produto da instabilidade interior, motivada 
pelo conflito dos estados de espírito ou pela diversidade das opiniões e pontos de 
vista, mas também uma questão de postura, passível de se converter em figuras ou 
personagens literárias, que não deixam, contudo, de ter um referente único a partir 
do qual se processa o desdobramento essencial à perceção daquilo a que Pessoa se 
referirá como “índoles expressivas”, passíveis de serem fixadas em figuras com 
relativa autonomia (PESSOa, 2010: I, 419). Ou, nas palavras de Montaigne:  

 
Confiro à minha alma ora um rosto, ora outro, conforme o lado sobre que a pousar. Se falo 
de mim de diferentes maneiras é porque de maneiras diferentes me observo. Toda a sorte de 
contradições se podem encontrar em mim sob algum ponto de vista e sob alguma forma. 
Envergonhado, insolente; casto, luxurioso; tagarela, taciturno; duro, delicado; inteligente, 
estúpido; irascível, bonacheirão; mentiroso, veraz; douto, ignorante; generoso, avaro e 
pródigo: tudo isto vejo em mim de algum modo, conforme para onde me viro. Quem quer 
que se estude a si próprio muito atentamente encontra em si, e até no seu mesmo juízo, igual 
volubilidade, igual discordância. Não há nada que eu possa dizer de mim numa só palavra 
de modo absoluto, único ou inabalável, sem incluir mesclas ou misturas. Distinguo é o mais 
universal artigo da minha lógica. 
 
[Je donne à mon âme tantôt un visage, tantôt un autre, selon le côté où je la couche. Si je parle 
diversement de moi, c'est que je me regarde diversement. Toutes les contrariétés s'y trouvent selon 
quelque tour et en quelque façon. Honteux, insolent; chaste, luxurieux; bavard, taciturne; laborieux, 
délicat; ingénieux, hébété; chagrin, débonnaire; menteur, véritable; savant, ignorant, et libéral, et 
avare, et prodigue, tout cela, je le vois en moi aucunement, selon que je me vire; et quiconque s'étudie 
bien attentivement trouve en soi, voire et en son jugement même, cette volubilité et discordance. Je 
n'ay rien à dire de moi, entièrement, simplement, et solidement, sans confusion et sans mélange, ni en 
un mot. Distingo est le plus universel membre de ma logique]  

(II, 1: 20 [144]) 
 

A identidade é entendida como plataforma na qual se opera uma progressiva 
deambulação do eu, que teatralmente vai adquirindo diferentes rostos. Montaigne 
poderia dizer, como Pessoa, que “a diferentes aspectos” se atribuem “diferentes 
máscaras ou figuras”. A descrição do escritor, conforme Pessoa o concebe em 1920, 
em “Aspectos” (PESSOA, 2010: I, 446-451), aproxima-se, portanto, do que Montaigne 
aqui delimita, se lembrarmos que é no isolamento que essas figuras esboçadas 
ganham vida. Pessoa associa a sua exploração interior, de que emergem “indivíduos, 
deste mesmo género de verdadeira realidade” que capta através de uma “visão 
interior”, a uma persistente dúvida quanto às possibilidades de conhecimento do 
real – “se verdade há num mundo que é o não haver nada” – e à inexistência de 
condições para um convívio adequado dos indivíduos superiores com outros seres 
humanos – “converter-se […] em uma literatura” é também superar a “falta de gente 
coexistível” através da criação de “amigos, ou, quando menos, […] companheiros 
de espírito” (PESSOA, 2010: I, 451). Como defende Hervé Bonnet, trata-se de um efeito 
de “egophanie”, directamente implicado no modo como o indivíduo se dimensiona 
progressivamente definindo no confronto com a sua própria identidade plural uma 
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forma específica de alteridade. Confronto que é também com os limites possíveis da 
contemplação de si, dada a impossibilidade de o indivíduo conseguir percepcionar-
se de um plano absolutamente exterior, em vista do qual as várias peças do puzzle 
poderiam reunir-se (BONNET, 2013).  

Também se encontram interessantes reflexos desta teoria num outro texto em 
que Pessoa procurava definir publicamente a estrutura complexa da sua obra, o 
prefácio a “Ficções do Interlúdio”, escrito cerca de uma década mais tarde. Nele, 
pode ler-se a respeito da delimitação dos heterónimos que “há acidentes do meu 
distinguir uns de outros que pesam como grandes fardos no meu discernimento 
espiritual” e que “Só uma grande intuição pode ser bússola nos descampados da 
alma”, ideias que justificam simultaneamente a dificuldade do processo e os estados 
de excepção que lhe permitem, pontualmente, discernir sem esforço a identidade 
isolada das várias figuras (PESSOA, 2010: I, 456). Precisamente o que o autor dos Essais 
sintetiza em termos como o “Distinguo” que considera central na sua lógica. 

É evidente a contaminação entre a focagem exclusiva nas variações do eu, 
mesmo quando se tenta conferir-lhes uma certa consistência comum, e o ideal 
literário que dela resulta. No ensaio “De la présomption”, considera-se capaz de 
“sustentar uma opinião, mas não escolhê-la definitivamente” [soutenir une opinion, 
mais non pas la choisir] (II, 17: 414), sugerindo que as opções que vai tomando em cada 
momento derivam de uma comum ficcionalidade. As várias ocasiões em que afirma 
pretender instaurar uma certa ordem nas opiniões constituem, portanto, um gesto 
que exemplifica o jogo de contrastes de que se constitui o edifício dos ensaios, cada 
um deles simultaneamente autónomo e relacionável com o que se defende noutras 
passagens. Escolher uma das opiniões significaria fixar-se e, portanto, desperdiçar o 
movimento contínuo dos pensamentos. Estabelece-se uma simbiose entre um certo 
princípio de dúvida e a liberdade inerente à possibilidade de escolher ou, mais 
propriamente, de ir escolhendo. Esses sucessivos desdobramentos, produzindo um 
efeito de ricochete entre diferentes discursos convocados no encontro entre a 
filosofia e a literatura, território híbrido comum aos dois autores, como assinalou 
Gilmar Henrique da Conceição, correspondem ao método conscientemente 
escolhido para um confronto eficaz com a cultura (CONCEIÇÃO, 2014).  

Sem essa disponibilidade para se reconstruir sistematicamente, não poderia 
afirmar-se, como ocorre no ensaio “Du démentir”, a construção recíproca da obra 
pelo autor e deste pela natureza exploratória que lhe serve de poética. É 
extremamente moderna a noção de que a existência de um indivíduo pode ser 
conduzida pela tentativa de se adequar à imagem que, enquanto escritor, vai 
construindo para se dar a conhecer aos outros. Tal como Bernardo Soares, 
Montaigne concluiu que, a partir de certa altura, era, “em grande parte, a mesma 
prosa que escrevo”: 

 



Sousa Montaigne em Pessoa?  
 

Pessoa Plural: 18 (O./Fall 2020)  48 

Tomando-me como um outro, fui-me pintando com colorações mais nítidas do que eram as 
da minha primeira natureza. Não fiz mais o meu livro do que o meu livro me fez a mim: este 
é um livro consubstancial com o seu autor, com um desígnio específico, um membro da 
minha vida; não tem um fim terceiro e alheio como todos os outros livros. 
 
[Me peignant pour autrui, je me suis peint en moi de couleurs plus nettes que n’étaient les miennes 
premières. Je n’ai pas plus fait mon livre que mon livre m’a fait, livre consubstantiel à son auteur, 
d’une occupation propre, membre de ma vie ; non d’une occupation et fin tierce et étrangère comme 
tous autres livres.] 

(II, 18: 426) 
 

O seu livro difere de todos os outros não apenas por colocar o seu autor, em toda a 
sua inteireza, no centro das preocupações, mas também por corresponder a um 
exercício de investigação que, como todas as pesquisas relacionadas com o 
conhecimento, não conhece limites nem se esgota nos seus próprios resultados 
provisórios. Como acentuará em “De la vanité”, ao dar a conhecer o equilíbrio entre 
o mesmo e as suas variações, que é outra forma de aproximar o indivíduo e o seu 
reflexo livresco, pois a transformação física e intelectual produzida pelo tempo é 
acompanhada pelas sucessivas edições da obra, com todos os acrescentos e alterações: 
“O meu livro é sempre uno, salvo que, à medida que o dão de novo à estampa […], 
reservo-me o direito de lhe ajuntar […] alguns embutidos supranumerários” [Mon 
livre est toujours un. Sauf qu’à mesure qu’on se met à le renouveler, (…) je me donne loi d’y 
attacher (…) quelque emblème supernuméraire] (III, 9: 503 [244]). 

 De algum modo, tanto a indeterminação quanto ao tipo de escrita que se 
produz como a confusão quase absoluta entre a obra e a existência do autor, 
preenchendo em sucessivas variações todo o seu percurso desde que se dedicou à 
sua composição, antecipam o que Helena Buescu salienta no projeto de Livro de 
Mallarmé, com repercussões evidentes nas singulares circunstâncias editoriais do 
Livro do Desassossego, enquanto “utopia modernista, centrada na forma pela qual o 
literário se torna uma metáfora da acção humana”, que acompanha tanto a noção de 
“emendar a morte” pressuposta no diálogo de Montaigne com a pluralidade de 
autores clássicos que cita como no dinâmico questionamento tanto das vertentes de 
um “projecto de vida que parece ter de acompanhar os contornos da existência 
biográfico-simbólica e os da existência poética” como da própria noção do que é um 
Livro, já que publicar diferentes versões de uma obra que se vai alterando impõe 
“um modelo muito mais flexível e plástico” (BUESCU, 2008: 245-250).  
 
Entre Montaigne e Pessoa, Shakespeare 
 
No início do segundo volume de A Short History of Freethought, John M. Robertson 
dedica algumas páginas a Shakespeare, autor de que se ocupará em vários livros, 
alguns dos quais presentes na Biblioteca de Fernando Pessoa. Shakespeare é dado 
como “the great illustration of the rationalistic spirit of the English literary 
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renascence of the sixteenth century” e um caso emblemático de como se pode evitar, 
através de vários procedimentos, qualquer referência direta a questões de teor 
religioso, seguindo as pisadas de um livre-pensador como Marlowe (ROBERTSON, 
1915: II, 15-17; CFP 1-130). Embora Pessoa não sublinhe a passagem que o menciona, 
a ponte entre diferentes âmbitos relevantes do moderno livre-pensamento é 
estabelecida, neste livro como noutros de Robertson mais claramente dedicados ao 
assunto, em termos de receção da primeira tradução inglesa dos Essais no contexto 
isabelino em que Shakespeare produziu as suas obras-primas: 
 

There is good reason to think that Shakespeare was influenced by Montaigne’s Essays, read 
by him in Florio’s translation, which was issued when he was recasting the old Hamlet; and 
the whole treatment of life in the great tragedies and serious comedies produced by him from 
that time forward is even more definitely untheological than Montaigne’s own doctrine. 

(ROBERTSON, 1915: II, 18; CFP 1-130) 
 
Montaigne teria sido, portanto, entre outras coisas, uma espécie de precursor a partir 
do qual Shakespeare potenciou a livre expressão do seu pensamento heterodoxo, 
atuando na sua obra de um modo muito semelhante ao que ocorreria quase em 
simultâneo junto de Pierre Charron e dos libertinos franceses.  
 O interesse de Pessoa por esta questão prolongou-se até à última década da 
sua vida, como se percebe através de um capítulo dedicado ao diálogo com 
Montaigne num livro publicado em 1930, The Genuine in Shakespeare: a conspectus, o 
mais tardio dos vinte e três títulos de Robertson conservados na biblioteca. 
Robertson resume a questão do seguinte modo: “The intensely stimulating reflections 
of Montaigne pervade alike HAMLET and MEASURE FOR MEASURE, and recur in LEAR; and 
the well-known extract in the TEMPEST proves the contact beyond challenge” (ROBERTSON, 
1930: 99; CFP 8-472, sublinhados de Pessoa). 
 No início do capítulo dedicado a Hamlet, Robertson salientara já que “It is in 
Hamlet that Shakespeare unquestionably passes to a higher plane of drama and 
thought, revealing a power only partially to be divined from any of his previous 
tentatives” (ROBERTSON, 1930: 94; CFP 8-472), procurando demonstrar que teria sido 
uma opção do dramaturgo aprofundar os aspetos mais profundamente 
concentrados na discussão da natureza humana e das suas múltiplas contradições, 
ausente de versões previamente existentes da figura de Hamlet. A sua versão 
constituiu, portanto, um exercício de fixação de possibilidades especulativas, 
incessantemente debatidas por críticos com interesses muito divergentes, 
exprimindo a sua vocação fundamental, “not play-making in the old sense but 
vivifying by the laying on of his hands all plays that he is free to renovate” 
(ROBERTSON, 1930: 95-96; CFP 8-472).  

O Hamlet de Shakespeare, cuja personalidade é típica de um livre-pensador 
que se opõe a padrões estabelecidos e aos valores que todos aqueles que o rodeiam 
desejariam que abraçasse para questionar os sentidos que determinam a existência, 
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exprime o mesmo tipo de postura por parte do seu criador, na medida em que este 
conduz às últimas consequências, e com abordagens muito particulares, estruturas 
dramáticas muito menos profundas em termos filosóficos. Robertson defenderá que 
é precisamente nessa peculiaridade que reside o génio shakespeariano, inscrevendo 
no seu desenvolvimento a fundamental leitura dos Essais, cuja tradução inglesa, da 
responsabilidade de um amigo de Shakespeare, Florio, é de 1603:12 

 
We are even told that had he never read Montaigne his mind would have evolved in exactly 
the same way. It would be as plausible to say that it would have so evolved if he had never 
read anything at all. Goethe, studying himself, tells us that he is the outcome of a hundred 
outside influences; to which we have but to add that, in his case as in Shakespeare’s, the 
genius is still a sine qua non. The poet is born and made.  

(ROBERTSON, 1930: 99; CFP 8-472, sublinhados de Pessoa). 
 

 De algum modo, Robertson define Montaigne como o precursor ideal para o tipo 
de “thinking being, steeping in thought and in poetry every phase of his tragic 
problems” em que Hamlet estava destinado a converter-se, dramatizando uma 
experiência humana singular, o que é ainda mais interessante na medida em que o 
próprio autor lhe é associado: “In a large sense he is Hamlet […], free to discourse 
penetratingly on all things on the stafe of life”. Montaigne “was the greatest stimulant 
to ‘thinking new and thinking true’ in Shakespeare’s age; even as Shakespeare is the 
greatest of all who have blended thought and feeling in consummate poetic speech” 
(ROBERTSON, 1930: 99-100; CFP 8-472). 
 Se recuarmos alguns anos, poderemos perceber a insistência de Robertson 
nesta relação estreita entre os dois autores. Em 1923, em “Hamlet” once more, 
enaltecera também o impacto da tradução de Florio – incluindo de excertos desse 
trabalho a que tivera acesso antes da sua publicação, no período entre 1599 e 1603 –, 
nomeadamente em Hamlet e Measure for Measure, reveladores “of his study of 
Montaigne, which of all the books of that age was the best fitted to stir his spirit to 
new activities of thought […]. Montaigne’s Essays form the most vital book of the 

                                                             
12 Em Montaigne’s English Journey, de 2013, William M. Hamlin procurou, a partir do estudo de uma 
série de cópias da edição de Florio, descrever o interessante diálogo que a Inglaterra isabelina 
manteve com o ensaísta francês, reagindo às suas passagens mais controversas, sublinhando as suas 
eloquentes demonstrações de relativismo cultural, ampliando a sua já de si muito plural rede de 
referentes clássicos e contemporâneos, entre os quais se contam Santo Agostinho, Boccaccio, Erasmo, 
Maquiavel, Lutero, Bacon, Cervantes, Charron, Donne, Milton ou o próprio Shakespeare, o que 
exprime perfeitamente os distintos e decisivos universos intelectuais a que os Essais foram associados 
por leitores estrangeiros relativamente ao seu contexto de origem (HAMLIN, 2013: 27-28). O estudo é 
também particularmente significativo na medida em que, ao referir algumas das virtudes da tradução 
de Florio, salienta um traço decisivo: “Not only at the level of dramatic allusion, but within the very 
fabric of diction, idiom, metaphor, and argument, Florio renders Montaigne into an English sharply 
attuned to contemporary interest in stage-plays, spectacle, and the conscious adoption and 
performance of roles” (HAMLIN, 2013: 36). 
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age before Shakespeare’s advent; and the dramatist was of all men in England the 
most fitted vitally to respond to it” (ROBERTSON, 1923: 114; CFP 8-473: 114). 
 É, contudo, num livro de 1909, que integra textos datados de 1896 e 1897 e 
aprofunda o tema a partir da receção de outros estudos dedicados ao assunto, e que, 
embora não conste da biblioteca pessoana poderá eventualmente ter sido consultado 
pelo poeta, que Robertson desenvolve mais desenvolvidamente a influência de 
Montaigne nas principais peças de Shakespeare posteriores a 1603, salientando 
várias passagens que expõem e desenvolvem termos e assuntos típicos dos Essais. 
Entre as questões que, segundo o que se defende no livro Montaigne and Shakespeare, 
poderão ter-se manifestado nas peças de Shakespeare a partir de um aparente 
conhecimento profundo de muitos dos mais notáveis ensaios de Montaigne, destaca-
se o problema do indivíduo como padrão para o modo como compreende o que se 
recebe do exterior, relacionado com o reconhecimento dos constrangimentos 
resultantes da tradição e dos costumes, a meditação sobre o modo como a obediência 
aos soberanos pode conduzir ao desaparecimento súbito de centenas de vidas, o 
contraste entre a suposta superioridade humana relativamente aos outros seres 
vivos e a autoridade soberana da Natureza. 

Esta aproximação entre Montaigne e Shakespeare já conheceu desenvolvimentos 
interessantes em vários ensaios dedicados ao dramaturgo. Destaquemos os trabalhos 
de três autores, Lars Engle, Peter Holbrook e Rob Carson.  

Num ensaio publicado originalmente em 2000, Engle procurou situar 
Shakespeare no âmbito de um debate em torno do conceito de Modernidade, 
nomeadamente tendo em conta duas diferentes interpretações, uma que aponta para 
a revolução científica e para o emergir do racionalismo cartesiano (à luz do qual o 
pensamento do dramaturgo seria pré-moderno), e outra que se define sobretudo a 
partir de uma progressiva rutura relativamente aos paradigmas mitológicos e às 
estruturas mentais predominantes, que a lógica científica procurara substituir. Nesse 
sentido, “This view offers a way of taking seriously Shakespeare and other sixteenth-
century thinkers, notably Montaigne, as prior correctives of modernity”. Engle 
defende, de um modo semelhante ao que conduziu Robertson a intuir os motivos 
para a aceitação de Montaigne por parte do autor de King Lear, que “The most 
obvious early modern discourse which might model anti-foundationalism for 
Shakespeare is scepticism, which enjoyed a vigorous revival in the sixteenth 
century”, ao mesmo tempo que conclui, descrevendo um posicionamento muito 
próximo ao que já se evidencia em alguns dos Essais, mas também em Francisco 
Sanches e na sua receção por parte de Pessoa, que “he embodies scepticism in social 
practice partly in order to show how awkwardly it performs there, in effect treating 
scepticism itself rather sceptically” (ENGLE, 2000: 86).  
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Figs. 14 e 15. Um dos tópicos mais trabalhados por Pessoa, o problema da originalidade do génio e  

da relação entre os precursores e a excepcionalidade dos seus discípulos, figura associado ao impacto  
de Montaigne (e da tradução de Florio) no génio superlativo de Shakespeare. 
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O próprio cepticismo é, portanto, sujeito ao mesmo tipo de posicionamento 
distanciado e paródico a que que tudo o resto é submetido; atitude que coincide, de 
resto, com a ideia de um renascimento crítico dos seus princípios, algo que é comum 
ao trabalho que a partir do século XVI se processa relativamente a todas as principais 
redescobertas do mundo greco-latino, adaptado a um novo contexto e às suas 
exigências particulares, entre as quais se conta também uma certa consciência auto-
irónica das citações desse universo clássico.  

Rob Carson, numa tese em que discute várias questões shakespearianas tendo 
em conta o seu contexto, apresenta, em 2009, uma interessante descrição do 
cepticismo de Montaigne, em particular na “Apologie de Raimond Sebond”, 
fazendo-a coincidir com o sentido que o dramaturgo lhe teria dado e, por outro lado, 
com o projeto desenvolvido por Wittgenstein nas Philosophical Investigations. Carson 
critica a tendência dos teóricos contemporâneos para identificarem a noção de 
“cepticismo” com um dos seus sentidos clássicos, que não foi o recuperado por 
Montaigne e Shakespeare, propiciando equívocos inadequados. Distinguindo, de 
acordo com a “Apologie”, o cepticismo pirrónico, cuja receção se processou 
sobretudo a partir da tradução francesa das Hipotiposes Pirrónicas de Sexto Empírico 
(1562),13 de um cepticismo académico, rejeitado pelos seguidores de Pirro pelo seu 
dogmatismo na constituição de uma escola a partir dos princípios da dúvida quanto 
à possibilidade do conhecimento humano. 

 Esta distinção torna-se muito significativa na medida em que Carson, 
lembrando que “for Shakespeare’s contemporaries, Montaigne was very much the 
model of skepticism”, contrapõe o entendimento que a tradição filosófica cartesiana 
e iluminista fez do cepticismo, lendo-o a partir do modelo académico, a uma outra 
ideia de cepticismo que conheceria nos Essais e na dramaturgia shakesperiana 
manifestações muito mais adequadas ao sentido original da skepsis grega: mais do 
que dúvida ou negação sistemática, trata-se de questionamento e investigação 
progressivas (CARSON, 2009: 158). De algum modo, a futura distinção pessoana entre 
o primeiro patamar do questionamento identitário e aquele que, adequado a 
Francisco Sanches, é tido como superior, deriva desta oposição, pois só um 
cepticismo capaz de se encarar criticamente pode ser devidamente considerado 
como produtivo.  

Carson aproxima a atitude de Montaigne ao longo de toda a “Apologie” e a 
diversidade de Wittgenstein nas Philosophische Untersuchungen, vendo nas duas 
obras um produto particularmente rico da disseminação dialogante de vários pontos 
de vista, que se vão pronunciando sem que nenhum deles acabe por alastrar ao todo 

                                                             
13 Para uma leitura atenta da receção de Sexto Empírico na Europa moderna, cf. POPKIN (2002: 17-43), 
em particular as últimas páginas, em que se comenta a grande influência da tradução francesa das 
Hipotiposes Pirrónicas, concretizada em 1562 por Henri Estienne, naqueles que Popkin encara como 
dois dos grandes responsáveis pela crise pirrónica que se faria sentir a partir das últimas décadas do 
séc. XVI, Francisco Sanches e, sobretudo, Montaigne.  
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da reflexão que se pretende plural tendo em conta a diversidade das opiniões e dos 
costumes, por um lado, e a incerteza típica das limitações da condição humana, por 
outro (CARSON, 2009: 164-175). 

Assim, resultará da exposição das ideias nucleares de várias escolas de 
pensamento – e portanto de um princípio de multivocalidade totalmente contrário 
à concentração cartesiana na univocidade do Cogito – uma quinta voz que é a que o 
autor considera mais própria do posicionamento intelectual de Montaigne, 
Shakespeare ou Wittgenstein – este último em contraste com outros filósofos como 
Hume, Nietzsche ou Foucault, que teriam optado por uma substituição dos alvos do 
seu ataque por um cepticismo igualmente dogmático e portanto contrário a qualquer 
progresso intelectual plenamente zetético –, a que nos parece adequado juntar 
Pessoa e, a partir da figura que dele constrói, Francisco Sanches.  

Segundo Carson, marcam presença, na “Apologie”, os seguintes tipos de 
posicionamento intelectual: 1) a manifestação inicial de um ponto de vista mais 
adequado à tradição, nomeadamente em termos teológicos, a partir do próprio 
Raimond Sebond e da sua Theologia Naturalis, a cuja tradução Montaigne se dedicou 
a pedido do pai; 2) uma atitude de natureza pragmática, a partir da qual a verdade 
se considera coincidente com a aceitação de certos princípios por parte de uma 
comunidade, implicando que a ideia de verdade deverá depender essencialmente 
da gestão das necessidades sentidas em cada momento e, portanto, do seu caráter 
utilitário, o que também justifica a diversidade de costumes, valores e padrões de 
julgamento consoante contextos históricos e geográficos diferentes; 3) um terceiro 
modelo, de natureza construtivista, que se concentra no modo como a cultura parte, 
não apenas de opções utilitárias, mas também da crença em suposições produzidas 
pela mente e por ela assumidas como intrinsecamente verdadeiras e não como 
artefactos, ideia que, na “Apologie”, conhece as suas manifestações mais evidentes 
na ideia de que os diferentes cultos religiosos se dedicam a adorar ficções geradas 
pela mente humana; 4) da exposição destas abordagens desdobradas 
polifonicamente resultaria uma quarta manifestação, que Carson designa como 
“deflationist voice”, que conduziria a um certo desprezo relativamente à atividade 
intelectual, que apresenta a filosofia como uma espécie de doença da qual é 
imperativo que o indivíduo se liberte, postura identificada com reminiscências do 
dogmatismo típico do cepticismo académico; 5) finalmente, tanto Montaigne como 
Wittgenstein proporiam como paradoxal solução para essa doença de natureza 
filosófica um tipo de cura que também parte da filosofia, o pirronismo. 

Considerando que este discurso complexo dos dois autores se baseia em cinco 
distintos pontos de vista, quatro dos quais com uma estrutura mais ou menos 
dogmática e pelo menos três dos quais com uma certa vertente céptica, na medida 
em que colidem com o tradicional olhar realista, ilustrado pela obra de Sebond, 
Carson resume do seguinte modo a sua tese:  
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With these five terms (realism, pragmatism, constructivism, deflationism, and Pyrrhonism) 
established in our critical arsenal, I suggest that we now turn our attention to Coriolanus to 
investigate how Shakespeare―whose dramatic career coincided almost exactly with the 
twenty-odd year vogue for Pyrrhonism in England―brings these competing voices into 
concert in his own work. 

(CARSON, 2009: 175-176) 
 
Estaríamos, portanto, na obra de Shakespeare, também em presença desse curioso 
trabalho intelectual que passa por expor os fundamentos de uma determinada teoria 
ou crença, mesmo quando é assumida como aquela que o próprio indivíduo segue, 
para na sequência imediata se introduzirem outras ideias que, produzindo uma 
tensão irresolúvel, conduzem ao entendimento superior de que não existem 
verdades definitivas, nem mesmo a do contexto experienciado.  
 Vejamos, finalmente, algumas observações de Peter Holbrook a respeito do 
tipo de emancipação que Hamlet reivindica para si e que se aproxima 
particularmente do modelo montaigniano. Holbrook considera que o aspeto 
decisivo de Hamlet, que ajuda a justificar tanto as aparentes hesitações e o fracasso 
do protagonista como algum do fascínio que ele foi exercendo ao longo dos séculos, 
é a sua emancipação, pois “the play […] insists that someone’s inner life is 
profoundly deep and mysterious and more importante than how he or she acts in 
the world” (HOLBROOK, 2010: 47). Assim, repercutindo o projeto fundamental dos 
Essais, Shakespeare teria construído um exemplar representante da dicotomia entre 
a necessária convivência social e a genuína manifestação do indivíduo no espaço 
íntimo em que se extrai ao quotidiano, em particular aos gestos que permitem definir 
muito mais adequadamente o contexto em que o indivíduo se situa do que a sua 
própria identidade singular.  
 Na minuciosa análise republicada em 1909, Robertson acentuara já algumas 
semelhanças entre algumas passagens dos ensaios e a segunda cena do primeiro acto 
de Hamlet, nomeadamente no que respeita à resposta do protagonista às críticas que 
a mãe e Claudius lhe dirigem, assinalando a sua atitude desconforme, e ao seu 
primeiro solilóquio. Para Holbrook, é evidente que nesta passagem Hamlet assume 
a sua autonomia humana e intelectual, exibindo a sua distância em relação ao teatro 
social em que todos parecem ser obrigados a cumprir com satisfação o seu papel e, 
desse modo, sobrepondo a esfera privada às ficções sociais ditadas pela convenção 
e pelos interesses comunitários. Assim, estaríamos em presença de uma das 
primeiras manifestações do indivíduo radicalmente avesso a paradigmas que visam 
diluir a identidade dos membros de uma sociedade no conjunto anónimo da 
multidão – “Hamlet refuses to become like Kierkegaard’s ‘the others’, or 
Heidegger’s ‘the they’” – e, desse modo, exibe-se de acordo com Montaigne, que 
“championed authenticity. And […] kept a part of himself in reserve” (HOLBROOK, 
2010: 50-51).  



Sousa Montaigne em Pessoa?  
 

Pessoa Plural: 18 (O./Fall 2020)  56 

 Esta cisão entre o espaço público e o espaço privado, que é essencial para se 
compreender adequadamente o contexto em que os ensaios foram gerados e o tipo 
de noção de excepcionalidade autoral e criativa que Montaigne tem do seu gesto 
pioneiro, terá importantes repercussões ao longo da Modernidade, contando ainda 
com grande pertinência crítica no tempo de Fernando Pessoa. Conceitos como a 
superioridade do mundo interior, a necessidade de um equilíbrio intelectual avesso 
a dogmatismos, a existência de indivíduos que conseguem ser o seu próprio império 
e por isso escapar a todas as subjugações sociais ou a noção de que a convivência 
genuína só se consegue com um núcleo restrito de indivíduos, que não têm de se 
delimitar necessariamente em função da sua classe social mas da complexidade da 
sua consciência individual e da perceção que possuem da condição humana e da sua 
teia de falsidades, serão exacerbados através das obras de herdeiros directos de 
Montaigne, como os libertinos franceses Charron e Le Vayer, ou figuras de primeira 
importância no universo anglo-saxónico, como Bacon e Shakespeare. A constituição 
de uma imagem de sagesse céptica será progressivamente recuperada pela tradição, 
através de referentes decisivos para a formação intelectual pessoana, de Pascal a 
Walter Pater, de que darei no subcapítulo seguinte exemplos circunscritos.  
 

 
Fig. 13. Pessoa destaca no ensaio de Emerson as diferentes interpretações da natureza humana. 
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Montaigne or the sceptic: um modelo de mente superior 
 
Em 1850, Ralph Waldo Emerson publicou uma recolha de sete conferências, 
intitulada Representative Men, na qual explora e define alguns dos mais significativos 
tipos humanos do imaginário cultural do Ocidente. É conhecida a importância do 
texto dedicado a Shakespeare, que representa um dos mais expressivos retratos da 
genialidade do dramaturgo enquanto ponto de encontro das plurais solicitações da 
cultura, o qual Pessoa, que tinha um volume com as obras completas de Emerson, 
consultou largamente (CFP 8-172). Na mesma recolha de ensaios, Emerson produz 
também um esboço de Montaigne. 

Emerson foi um dos mais empenhados herdeiros da tradição ensaística 
montaigniana14 e um dos que maior destaque deu ao seu influxo nas letras anglo-
saxónicas, desde que os Essais foram dados a conhecer através da célebre tradução 
de Florio, influente por exemplo no desenvolvimento do teatro de Shakespeare.15 
Em Representative Men, Emerson recorreu a Montaigne para ter em consideração o 
tipo humano do “skeptic”, enquadrado distintivamente no quadro geral das cisões 
entre os homens quanto a dois domínios, o da “sensation” e o da “moral”, de acordo 
com uma oposição natural entre os dotados da “perception of difference”, dedicados 
a coisas concretas e, portanto “men of talent and action”; e os dotados de “perception 
of identity, […] men of faith and philosophy, men of genius” (EMERSON, 1902: 150; 
CFP 8-172). Emerson critica as limitações do ponto de vista adotado pelos grandes 
representantes dessa atitude: 

  
 

                                                             
14 É evidente no percurso de receção pessoal dos Essais a precocidade do fascínio pelas ideias do 
francês: “A single odd volume of Cotton’s translation of the Essays remained to me from my father’s 
library, when a boy. It lay long neglected, until, after many years, when I was newly escaped from 
college, I read the book, and procured the remaining volumes. I remember the delight and wonder 
in which I lived with it. It seemed to me as if I had myself written the book, in some former life, so 
sincerely it spoke to my thought and experience” (EMERSON, 1902: 181; CFP 8-172). Talvez ainda mais 
significativo é que num dos ensaios reunidos em Society and Solitude (1870), “Books”, Emerson, 
replicando o conteúdo do ensaio “Des Livres” de Montaigne, fazendo um amplo elenco dos livros 
que considera mais significativos, sendo os Essais a única obra incluída em duas secções diferentes 
(EMERSON, 1902: 252; CFP 8-172).  
15Em Montaigne’s English Journey, William M. Hamlin procurou, a partir do estudo de uma série de 
cópias da edição de Florio, descrever o diálogo que a Inglaterra isabelina manteve com o ensaísta 
francês, reagindo às suas passagens mais controversas e ampliando a plural rede de referentes 
clássicos e contemporâneos, acrescentando ao elenco a que o próprio recorre Santo Agostinho, 
Boccaccio, Erasmo, Maquiavel, Lutero, Bacon, Cervantes, Charron, Donne, Milton ou o próprio 
Shakespeare (HAMLIN, 2013: 27-28). Hamlin salienta também que Florio não só fez uma tradução dos 
Essais como também se preocupou, moldando algumas passagens significativas, em adaptar o 
conteúdo da obra ao predominante interesse pelo universo da performatividade no contexto em que 
Shakespeare desenvolveu a sua obra. 
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Each of these riders drives too fast. Plotinus believes only in philosophers; Fenelon, in saints; 
Pindar and Byron, in poets. Read the haughty language in which Plato and the Platonists 
speak of all men who are not devoted to their own shining abstractions: other men are rats 
and mice. The literary class is usually proud and exclusive.  

(EMERSON, 1902: 178; CFP 8-172) 
 

É da natureza de uns converter os aparentes factos da superfície da existência em 
verdades absolutas e de outros visar exclusivamente a suposta verdade das 
abstrações do seu pensamento, a que conferem o mesmo tipo de universalidade que 
os homens de ação dedicam ao quotidiano material. Face ao conflito permanente 
entre totalitarismos distintos, que visam reduzir a validade das perspetivas alheias 
ao domínio da desrazão, emerge um terceiro tipo de indivíduo: “The abstractionist 
and the materialist thus mutually exaspering each other, and the scoffer expressing 
the worst of materialist, there arises a third party to occupy the middle ground 
between these two, the skeptic, namely” (EMERSON, 1902: 179; CFP 8-172).  

O indivíduo que se posiciona de modo equidistante e desse modo presta a 
devida atenção a todas as manifestações que o rodeiam fundamenta-se em duas 
decisivas interrogações: “If there are conflicting evidences, why not state them? If 
there is not ground for a candid thinker to make up his mind, yea or nay – why not 
suspend the judgement? I weary of these dogmarizers” (EMERSON, 1902: 179; CFP 8-
172). Será importante perceber o que entende Emerson por “skeptic”, na medida em 
que, tal como Montaigne na “Apologie”, o ensaísta americano descreve diferentes 
formas de gerir o cepticismo. Repare-se na distinção que propõe, tendo em mente 
Montaigne: 

  
This, then, is the right ground of the skeptic, ―this of consideration, of self-containing; not at 
all of unbelief; not at all of universal denying, nor of universal doubting,―doubting even that 
he doubts; least of all, of scoffing and profligate jeering at all that is stable and good. These 
are no more his moods than are those of religion and philosophy. 

(EMERSON, 1902: 180; CFP 8-172) 
 

A expressão “doubting even that he doubts” é particularmente interessante, se 
considerarmos, como procurarei fazer adiante, o caso de Francisco Sanches. Essa 
expressão é afim do modo como desde Pascal o temperamento céptico de Montaigne 
foi sendo caracterizado. Na Entretien avec de Saci sur Épictète et Montaigne, Pascal 
salienta:  

 
Il met toutes choses dans un doute universel et si général, que ce doute s’emporte soi-même, c’est-à-
dire s’il doute, et doutant même de cette dernière proposition, son incertitude roule sur elle même dans 
un cercle perpétuel et sans repos ; s’opposant également à ceux qui assurent que tout est incertain et à 
ceux qui assurent que tout ne l’est pas, parce qu’il ne veut rien assurer. C’est dans ce doute qui 
doute de soi et dans cette ignorance qui s’ignore, et qu’il appelle sa maîtresse forme, qu’est 
l’essence de son opinion, qu’il n’a pu examiner par aucun terme positif. Car, s’il dit qu’il 
doute, il se trahit, en assurant au moins qu’il doute ; ce qui étant formellement contre son 
intention, il n’a pu s’expliquer que par interrogation ; de sorte que, ne voulant pas dire «Je ne 
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sais», il dit «Que sais-je ?». Dont il fait sa devise, en la mettant sous des balances qui, pesant 
les contradictoires, se trouvent dans un parfait équilibre, c’est-à-dire qu’il est pur pyrrhonien. 
Sur ce principe roulent tous ses discours et tous ses Essais ; et c’est la seule chose qu’il prétend 
bien établir, quoiqu’il ne fasse pas toujours remarquer son intention. Il y détruit 
insensiblement tout ce qui passe pour le plus certain parmi les hommes, non pas pour établir 
le contraire avec une certitude de laquelle seule il est ennemi, mais pour faire voir seulement 
que, les apparences étant égales de part et d’autre, ou ne sait où asseoir sa créance. 

(PASCAL, 1875 : 25-26, sublinhado nosso) 
 
 Pessoa, como veremos, considerará Sócrates um exemplo perfeito do estado 

em que “duvidamos de nós dogmaticamente”, por contraponto ao modelo 
sanchesiano que prolonga a sua especulação ao âmbito das próprias interrogações, 
atentando equilibradamente nos seus próprios limites e não se deixando limitar pelo 
próprio cepticismo enquanto ponto de chegada definitivo. O homem superior 
pessoano seria, pelo menos em algumas passagens, um indivíduo equilibrado, que 
não confere particular supremacia a nenhuma das vertentes de que se constitui a 
complexa natureza humana. De algum modo, o verdadeiro homem superior não é 
o que, conseguindo chegar ao patamar de compreender as suas duas vertentes, opta 
por uma delas, mas o que consegue manter um estado de equilíbrio, deixando-se 
solicitar pelos dois domínios que neste texto Emerson apresenta como os pólos da 
oposição dogmática de que resulta o hibridismo céptico, expressão da “incoerência” 
que nasce da gestão de diferentes solicitações num único indivíduo que explora a 
totalidade da sua experiência humana.  

É nesta medida que Montaigne pode ser convertido por Emerson na expressão 
plena de uma filosofia “of fluxions and mobility”, incapaz de se restringir a 
esquemas ultrapassados, que se apropria da natureza específica da alma humana:  

 
The soul of man must be the type of our scheme, just as the body of man is the type after which 
a dwelling-house is built. Adaptiveness is the peculiarity of human nature. We are golden 
averages, volitant stabilities, compensated or periodic errors, houses founded on the sea. 

(EMERSON, 1902: 180; CFP 8-172) 
 
 Esta difícil conjugação entre o equilíbrio questionador dos cépticos e os 
extremismos que proliferam no discurso social é caracterizada por Emerson como a 
expressão mais evidente das mentes superiores, aquelas que, através da liberdade 
do pensamento, manifestam uma incontornável má cidadania: 
 

The superior mind will find itself equally at odds with the evils of society, and with the 
projects that are offered to relieve them. The wise skeptic is a bad citizen: no conservative; he 
sees the selfishness of property, and the drowsiness of institutions. But neither is he fit to 
work with any democratic party that ever was constituted; […] He is a reformer: yet he is no 
better member of the philanthropic association. […] It stands in his mind, that our life in this 
world is not of quite so easy interpretation as churches and school-books say.  

(EMERSON, 1902: 180; CFP 8-172) 
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 Vejamos três outros ensaios do ensaísta americano em que parece prolongar-
se a apologia do tipo humano que Montaigne representa no quadro das grandes 
figuras idealizadas. Em “Spiritual Laws”, Emerson aborda algumas das questões 
inerentes ao ponto de vista céptico de Montaigne e à sua equidistância relativamente 
aos extremos doutrinários. O ensaísta propõe que, a partir do momento em que o 
indivíduo consiga manter a sua mente o mais límpida possível e sobretudo próxima 
do equilíbrio da vida natural, conseguirá percecionar o que o rodeia de modo a 
perceber que “things are all alike; laws, and letters, and creeds, and modes of living, 
seem a travestie of truth” (EMERSON, 1902: 31; CFP 8-172), representando cada 
sociedade uma forma diferente de construir edifícios concetuais que procuram 
resistir à corrente das leis imutáveis da Natureza. Assim, a lição que Emerson propõe 
corresponde ao exercício progressivo e incessante da busca, um movimento de 
“continual falling”, também, à semelhança do que ocorre em Montaigne e em 
Francisco Sanches, de acesso a um tipo de sabedoria estável e permanente, dado que 
“The last analysis can no wise be made” (EMERSON, 1902: 31; CFP 8-172). É no 
confronto com a enigmática natureza inesgotável da natureza, sempre pronta a 
oferecer novos desafios ao ser humano, que a consciência desperta do céptico 
insciente situa as edificações do suposto saber humano:  
 

We pass in the world for sects and schools, for erudition and piety, and we are all the time 
jejune babes. One sees very well how Pyrrhonism grew up. Every man sees that he is that 
middle point, whereof every thing may be affirmed and denied with equal reason. He is old, 
he is young, he is very wise, he is altogether ignorant.  

(EMERSON, 1902: 31; CFP 8-172) 
 
Trata-se da mesma consciência da inconsciência que Pessoa descreve a partir do 
mote sanchesiano, como veremos. O foco fundamental do problema aponta para um 
misto de determinismo e de capacidade criativa de intervenção, na medida em que, 
não podendo existir um conhecimento absoluto a partir do qual se poderia adquirir 
um mínimo de certezas quanto ao sentido da existência, a incapacidade humana de 
conseguirmos obter um conhecimento absoluto, é a cada indivíduo que cabe 
dimensionar as suas faculdades específicas. O génio de cada indivíduo reside, no 
essencial, na descoberta de uma capacidade superior para lidar com esse fluxo de 
possibilidades de uma forma pessoal: “the susceptibility to one class of influences, 
the selection of what is fit for him, the rejection of what is unfit, determines for him 
the character of the universe”. Aproximando-se do espírito que percorre a continua 
transformação de si e da sua obra de que os Essais são um exemplo privilegiado, a 
constatação de que “A man is a method, a progressive arrangement” que vai 
extraindo materiais distintos a partir da “multiplicity that sweeps and circles round 
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him” (EMERSON, 1902: 33; CFP 8-172) é simultaneamente a descrição de um projeto 
autónomo e a manutenção do modelo céptico proposto em Representative Men.16 

Em “Self-Reliance”, Emerson recupera a ideia montaigniana segundo a qual 
o indivíduo superior deve imunizar-se dos excessos ideológicos exteriores e da sua 
vã proclamação de supremacia considerando que “A man is to carry himself in the 
presence of all opposition, as if every thing were titular and ephemeral but he. I am 
ashamed to think how easily we capitulate to badges and names, to large societies 
and dead institutions” (EMERSON, 1902: 12; CFP 8-172). O convívio com esses 
artefactos humanos é, como em Montaigne, um efeito da necessidade de coabitação 
social, da qual o espaço privado deve manter-se liberto, algo que não está ao alcance 
de grande parte dos membros de uma comunidade. Precisamente por isso, a 
superioridade proposta de acordo com esta linha de pensamento, que tem raízes 
importantes na geração libertina herdeira de Montaigne e se prolonga ao longo dos 
séculos, sendo recorrente em momentos fundamentais da obra de Fernando Pessoa, 
por exemplo, advém da capacidade de lidar com a previsibilidade do universo 
mental alheio, que marca a distinção entre indivíduos e multidão, “man” e “men”:  
 

A man must consider what a blindman’s-buff is this game of conformity. If I know your sect, 
I anticipate your argument. […]. Well, most men have bound their eyes with one or another 
handkerchief, and attached themselves to some one of these communities of opinion. This 
conformity makes them not false in a few particulars, authors of a few lies, but false in all 
particulars. Their every truth is not quite true […]. Meantime nature is not slow to equip us 
in the prison-uniform of the party to which we adhere. We come to wear one cut of face and 
figure, and acquire by degrees the gentlest asinine expression.  

(EMERSON, 1902: 12-13; CFP 8-172) 
 
Em “Montaigne; or, the sceptic”, esta questão parece relacionar-se com uma certa 
incapacidade intrínseca a certos espíritos. Depois de acentuar que “Scepticism is the 
attitude assumed by the student in relation to the particulars which society adores” 
e que “the interrogation of custom at all points is an inevitable stage in the growth 
of every superior mind” (EMERSON, 1902: 183; CFP 8-172), Emerson conclui, 
pressupondo a simulação de algo que tem de ser genuíno e por isso representativo 
de um tipo humano excecional, que “Some minds are incapable of scepticism. The 
doubts they profess to entertain are rather a civility or accommodation to the 
common discourse of their company” (EMERSON, 1902: 185; CFP 8-172).  

                                                             
16 Na sequência do ensaio, Emerson apresenta uma teoria da tradição criativa que pressupõe que 
apenas um conjunto relativamente reduzido de obras significativas conseguiram exprimir a 
“constant mind of man”, conhecendo igualmente um restrito leque de genuínos leitores. Montaigne 
é referido como um exemplo desse processo: “A man cannot bury his meanings so deep in his book, 
but time and like-minded men will find them. Plato had a secret doctrine, had he? What secret can 
he conceal from the eyes of Bacon? of Montaigne? of Kant? Therefore, Aristotle said of his works, 
‘They are published and not published’” (EMERSON, 1902: 33; CFP 8-172).  
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É fundamental a ideia de que só os que conseguem conservar, contra todos os 
constrangimentos, o discernimento independente podem manter o dinamismo 
necessário para contrariar as próprias considerações assumidas no passado:  

 
A foolish consistency is the hobgoblin of little minds, adored by little statesmen and 
philosophers and divines. With consistency a great soul has simply nothing to do. He may as 
well concern himself with his shadow on the wall. Speak what you think now in hard words, 
and to-morrow speak what to-morrow thinks in hard words again, though it contradict every 
thing you said to-day. ―'Ah, so you shall be sure to be misunderstood.'―Is it so bad, then, 
to be misunderstood? Pythagoras was misunderstood, and Socrates, and Jesus, and Luther, 
and Copernicus, and Galileo, and Newton, and every pure and wise spirit that ever took 
flesh. To be great is to be misunderstood. 

(EMERSON, 1902: 13; CFP 8-172) 
 
Esta imagem de Montaigne teria particular impacto ao longo de uma série de críticos 
do século XIX, que publicaram na sequência de Representative Men, de Emerson, dos 
quais destacaremos Matthew Arnold e Walter Pater.  

Em março de 1862, Arnold publicou On Translating Homer: Last Words, dando 
sequência à polémica gerada por um conjunto de intervenções, decorridas entre 
novembro e dezembro de 1860, em que discutiu uma série de traduções de obras de 
Homero, de que resultou On Translating Homer, publicado em Janeiro de 1861. Essa 
publicação suscitou de imediato uma resposta por parte de F. W. Newman, Homeric 
Translation in Theory and Practice, determinando esta derradeira palestra de Arnold.  

Arnold elabora uma interessante conexão entre a sua caracterização da crítica 
e o essencial da postura montaigniana, lendo o trabalho do crítico como um 
complexo exercício que exige “a poise so perfect that the least overweight in any 
direction tends to destroy the balance”; é nessa medida que o hibridismo lúcido de 
Montaigne surge como paradigma de um pensamento capaz de manter o equilíbrio 
como única forma de lidar convenientemente com a própria ignorância, de acordo 
com o propósito de “press to the sense of the thing itself with which one is dealing”. 
Esta formulação é próxima de uma outra frase icónica, segundo a qual “the main 
effort, for now many years, has been a critical effort; the endeavour, in all branches 
of knowledge―theology, philosophy, history, art, science―to see the object as in 
itself it really is” (ARNOLD, 1925: 1; CFP 8-14A), que dera a conhecer nas primeiras 
intervenções a respeito das traduções de Homero e que retoma no início de Essays 
in Criticism – First Series. Ora, é Montaigne que serve de emblema dessa teoria do 
exercício da crítica:  
 

The “thing itself” with which one is here dealing,―the critical perception of poetic truth, ―is 
of all things the most volatile, elusive, and evanescent; by even pressing too impetuously 
after it, one runs the risk of losing it. The critic of poetry should have the finest tact, the nicest 
moderation, the most free, flexible, and elastic spirit imaginable; he should be indeed the 
“ondoyant et divers,” the undulating and diverse being of Montaigne. The less he can deal 
with his object simply and freely, the more things he has to take into account in dealing with 
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it,―the more, in short, he has to encumber himself,―so much the greater force of spirit he 
needs to retain his elasticity.  

(ARNOLD, 1914: 384)17 
 
De algum modo, terá sido a partir do exemplo de Montaigne ou de uma certa 
interpretação do espírito da sua obra, talvez por influência de Emerson, na medida 
que a filosofia “of fluxions and mobility” encontra eco na exigência montaigniana 
de uma obra “ondoyant et divers” que nesta passagem é citada, que o autor de 
Culture and Anarchy terá ponderado a frase que Pater e Wilde foram alterando e que 
teriam impacto na receção pessoana das respetivas obras (cf. URIBE, 2014: 13-15).  

Ao longo do texto, Arnold exprime aquela que é a consequência natural da 
postura montaigniana, manifestando-se radicalmente contra as afirmações demasiado 
assertivas, em particular quando derivadas da presunção dos que considera 
excessivamente eruditos. Newman é visto como alguém que “Like all learned men, 
accustomed to desire definitive rules, […] draws his conclusions too absolutely; he 
wants to include too much under his rules” (ARNOLD, 1914: 385), por contraponto à 
attitude do próprio Arnold. O contraponto evidente é entre quem deseja promover 
como universais as suas conclusões, com um escopo progressivamente alargado, e 
quem se apropria da cultura para manter a sua liberdade crítica. Arnold propõe, 
portanto, a necessidade de a crítica adquirir uma certa capacidade adaptativa e, por 
isso, avessa ao dogmatismo fixista:  
 

[…] for it is the critic's first duty,―prior even to his duty of stigmatising what is bad―to 
welcome everything that is good. In welcoming this, he must at all times be ready, like the 
Christian convert, even to burn what he used to worship, and to worship what he used to 
burn. Nay, but he need not be thus inconsistent in welcoming it; he may retain all his 
principles: principles endure, circumstances change; absolute success is one thing, relative 
success another. Relative success may take place under the most diverse conditions; and it is 
in appreciating the good in even relative success, it is in taking into account the change of 
circumstances, that the critic’s judgment is tested, that his versatility must display itself.  

(ARNOLD, 1914: 409) 
 

                                                             
17 O recurso a esta expressão precisa para se designar o projeto intelectual de Montaigne remonta pelo 
menos a Pascal, previsível fonte dos grandes debates em torno dos Essais, cujo comentário é também 
notável tendo em conta a associação entre a postura montaigniana e um certo ideal de liberdade de 
pensamento que não se conforma com o dogmatism das proposições heréticas e ateias do seu tempo: 
“Dans ce génie tout libre, il lui est entièrement égal de l’emporter ou non dans la dispute, ayant 
toujours, par l’un et l’autre exemple, un moyen de faire voir la faiblesse des opinions; étant porté avec 
tant d’avantage dans ce doute universel, qu’il s’y fortifie également par son triomphe et par sa défaite. 
C’est dans cette assiette, toute flottante et chancelante qu’elle est, qu’il combat avec une fermeté 
invincible les hérétiques de son temps, sur ce qu’il assuraient de connaître seuls le véritable sens de 
l’Écriture ; et c’est de là encore qu’il foudroie plus vigoreusement l’impiété horrible de ceux qui osent 
assurer que Dieu n’est point” (PASCAL, 1875 : 27-28). 
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Numa carta de 8 de Janeiro de 1886 dirigia a Carl W. Ernst, Walter Pater 
descrevia a obra inacabada Gaston Latour, publicada postumamente em 1896, como 
a segunda etapa “of a kind of trilogy, or triplet, of works of a similar character; 
dealing with the same problems, under altered historical conditions”, iniciada com 
Marius, the Epicurean (PATER, 1970: 65). Tratando precisamente o contexto em que 
Montaigne e La Boétie se conheceram, o livro integra uma visita do protagonista 
homónimo ao autor dos Essais. Montaigne é retratado como alguém que, exprimindo 
o ambiente proporcionado pelo seu singular momento histórico, “turned that 
emancipating ethic into current coin”. Pater não esquece a significativa referência à 
relação entre Montaigne e Shakespeare: 

 
[…] while Shakespeare, who represents the free spirit of the Renaissance moulding the 
drama, hints, by his well-known preoccupation with Montaigne’s writings, that just there 
was the philosophical counterpart to the fullness and impartiality of his own artistic reception 
of the experience of life.  

(PATER, 1896: 103) 
 
É importante a descrição das relações entre autor e obra que Pater introduz, 
salientando, como grande parte toda a crítica que pensou o singular universo 
montaigniano, que “Those essays, as happens with epoch-marking books, were 
themselves a life, the power which makes them what they are having been 
accumulated in them imperceptibly by a thousand repeated modification, like 
character in a person” (PATER, 1896: 104). Os Essais seriam, portanto, uma obra plural 
por natureza, não só por ser composta por um conjunto de textos com elevado grau 
de autonomia, que o seu autor foi redigindo, remodelando e republicando, mas 
também por se ter deixado enriquecer por camadas sucessivas de releituras críticas, 
repercutindo desse modo a atitude de Montaigne relativamente à cultura, que se 
inscreve num misto de resposta tolerante às vozes alheias e de originalidade na 
formação de um pensamento que evolui através do contacto com esse fluxo – 
“Naturally eloquent, expressive, with a mind like a rich collection of the choice 
things of all times and countries” (PATER, 1896: 107) – e no que daí resulta, o 
relativismo pirrónico: “The variableness, the complexity, the miraculous surprises 
of man, concurrent with the variety, the complexity the surprise of nature, making 
all true knowledge of either wholly relative and provisional” (PATER, 1896: 111).  
 Não surpreenderá que Pater escolha como título do quinto capítulo um dos 
motivos centrais da tradição cética, “Suspended Judgment”. Nesse contexto, 
Montaigne surge como alguém capaz de viajar, ondulando, pela diversidade da 
natureza humana, e de, no percurso, anotar toda essa camaleónica expressividade, 
que implica a recusa de qualquer verdade fixável no âmbito do abismo das 
diferentes estratégias culturais construídas pelo pensamento humano. O capítulo V 
dedica particular atenção aos argumentos com que Montaigne descreve a relação 
entre as opiniões distintas e as diversas configurações individuais e coletivas, e a 
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atenção dedicada à própria identidade criativa, que emerge do contacto com esse 
mundo “of floating doubt, of the individual mind, as for each one severally, at once 
the unique organ, and the only matter, of knowledge” e determina a construção de 
um sentido de verdade em construção, que “must come for each one from within, 
not from without” (PATER, 1896: 132). Repare-se nas conclusões que, segundo Pater, 
a mente especulativa do seu protagonista, Gaston Latour, teria retirado do contacto 
com Montaigne: 
  

[…] and at a later period of his life, at the harvest of his own second thoughts, as he pondered 
on the influence over him of that two-sided thinker, the opinion that things as we find them 
would bear a certain old-fashioned construction, seemed to have been the consistent motive, 
however secret and subtle in its working, of Montaigne’s sustained intellectual activity.  

(PATER, 1896: 141) 
 

Também muito significativas, as considerações que Pater dedicou a Montaigne 
em 1893, na obra Plato and Platonism, concentram-se sobretudo na importância 
literária dos Essais, estruturantes da distinção entre três diferentes formas 
composicionais que determinam o percurso intelectual da humanidade: a “metrical 
form […], when philosophy was still a matter of intuition, imaginative, sanguine, 
often turbid of obscure, and became a Poem”; um momento radicalmente oposto, 
“when native intuition had shrunk into dogmatic system”, fixado na forma dos 
tratados de autores como Aristóteles, Tomás de Aquino ou Espinosa; e, finalmente, 
o modelo mais aperfeiçoado, descrito como intermédio, “the third essential form of 
the literature of philosophy, namely the essay”, que constitui o mais apto a pensar 
as circunstâncias do mundo moderno, “a time so rich and various in special 
apprehensions of truth, so tentative and dubious in its sense of their ensemble, and 
issues” (PATER, 1893: 156). 

 Pater, descrevendo estes três “methods of writing”, aponta não só para uma 
ligeira alteração à tradicional divisão aristotélica, mas também para uma confluência 
entre os momentos históricos que lhes deram origem, as formas em que se 
desenvolvem e a atitude íntima que espelham: 

 
The poem, the treatise, the essay: you see already that these three methods of writing are no 
mere literary accidents, dependent on the personal choice of this or that particular writer, but 
necessities of literary form, determined directly by matter, as corresponding to three 
essentially different ways in which the human mind relates itself to truth. If oracular verse, 
stimulant but enigmatic, is the proper vehicle of enthusiastic intuitions; if the treatise, with 
its ambitious array of premiss and conclusion, is the natural out-put of scholastic all-
sufficiency; so, the form of the essay, as we have it towards the end of the sixteenth century 
[…] is indicative of Montaigne’s peculiar function in regard to his age, as in truth the 
commencement of our own. It provided him with precisely the literary form necessary to a 
mind for which truth itself is but a possibility, realisable not as general conclusion, but rather 
as the elusive effect of a particular personal experience […]  

(PATER, 1893: 156-157) 
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Montaigne seria, assim, uma espécie de representante moderno do espírito 
socrático, transmitindo-o a um novo contexto no qual deixa de ser possível qualquer 
vinculação coletiva à verdade, dependendo esta das construções sucessivas de 
projetos organizadores e da capacidade intelectual para discutir diferentes pontos 
de vista, num percurso que não está em momento nenhum esgotado. Um paradigma 
que encontraria no seu grande discípulo, Platão, o primeiro representante, 
contrastando com o dogmatismo de Aristóteles, concretizando nos seus diálogos 
uma “peculiar modification of the essay”, o que implica uma revisão histórica que 
permite que o espírito com que Montaigne batizou o seu projeto literário alastre a 
toda a história da cultura. O método montaigniano seria assim um processus, um tipo 
de movimento intellectual erístico, a partir do qual “by a gradual suppression of 
error, of error in the form of partial or exagerated truths on the subject-matter 
proposed, found its proper literary vehicle in a dialogue, the more flexible the 
better” (PATER, 1893: 179).  

É esse perfil céptico montaigniano, conforme desenvolvido pela tradição 
literária desde o século XVII, através de uma série de autores conhecidos por 
Fernando Pessoa, alguns dos quais determinantes no desenvolvimento das suas 
próprias concepções literárias, que importa reter, tendo em conta a apresentação da 
personalidade de Francisco Sanches que a seguir se propõe e, sobretudo, o perfil que 
Fernando Pessoa procurará fixar, que, conforme se argumenta neste texto, é devedor 
da figura do céptico como homem representativo, conforme Ralph Waldo Emerson 
a cunhou a partir do exemplo de Montaigne. 
 
Sanches e a liberdade 
 
Francisco Sanches terá sido o filósofo português com maior repercussão europeia no 
seu tempo, aproximando-se do impacto de Montaigne e antecipando algumas das 
pedras de toque do ambiente intelectual que conduziu ao cartesianismo. Na 
interpretação de Paulo Roberto Margutti Pinto, Sanches encontra-se entre os poucos 
vultos ibéricos cujo pensamento filosófico conseguiu equilibrar de algum modo as 
singularidades específicas do contexto barroco ibérico, nomeadamente a 
persistência tomista, um cepticismo fundado na incapacidade para a construção de 
correntes teóricas e na necessidade de colocar em questão os vários sistemas e um 
apego secular à religiosidade, com um contacto produtivo com as manifestações 
mais inovadoras do pensamento europeu progressivamente tendendo para a 
emergência da revisão crítica essencial à gestação do momento iluminista. Margutti 
Pinto acrescenta – e essa observação é relevante no quadro da análise da leitura de 
Fernando Pessoa que neste texto se propõe – que, à semelhança dos grandes nomes 
do seu tempo intelectual, Sanches teria reconhecido em Sócrates um modelo 
preferencial para a sua disposição filosófica, espelhando-se no seu cepticismo 
mesclado de uma sede de análise crítica às condições humanas para o acesso ao 
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conhecimento e na coerência com que associou o pensamento e a conduta social 
(PINTO, 2010).  

Sanches nasceu no início da década de 50 do século XVI, não se sabe ao certo 
se em Tuy ou em Braga, cidade na qual se encontra o registo de baptismo, datado de 
25 de Julho de 1551. Em 1573, iniciaria na Faculdade de Medicina de Montpellier a 
sua carreira universitária, essencial para a compreensão do peso desempenhado pela 
medicina na sua abordagem filosófica, nomeadamente tendo em conta a convicção 
profunda de que a única verdadeira ciência é a do indivíduo, em virtude da qual se 
afastaria de algumas das lições de Aristóteles.18  

A obra filosófica de Sanches, por alguns considerada incompleta na medida 
em que supostamente o Quid Nihil Scitur (Que Nada se Sabe), a sua obra fundamental, 
publicada em 1581, seria uma expressão radical de um cepticismo pouco construtivo 
a que obras posteriores, nunca escritas ou perdidas, responderiam com a proposta 
de um sistema estruturado e coerente, em particular o Examen Rerum e o De Modo 
Sciendi, projectos a que se refere frequentemente.19 

O importante estudo de Rui Bertrand Romão expõe com pormenor os 
problemas levantados por esta datação incerta. O ensaísta opõe-se à maioria dos 
estudiosos do QNS, que encaram o livro como a etapa inicial de um percurso que 
evoluiria de um tom céptico, pelo menos a respeito de muitos dos principais 
fundamentos da cultura vigente no seu tempo, para uma atitude mais construtiva, 
em outras produções do autor. Partindo da ideia de que este texto esconde uma 
suposta “dissimulação” conseguida através de uma “ficção cronológica” (ROMÃO, 
2003: 77), Romão explora algumas discrepâncias entre o conteúdo do texto 
introdutório destinado aos leitores e as posições assumidas no livro de que seria 
supostamente o mote, para concluir que a evolução intelectual do filósofo bracarense 
terá sido distinta daquela que normalmente se comenta. De acordo com esta leitura, 
o QNS teria começado por ser um prefácio destinado a acompanhar um projecto 
mais vasto (incluindo, entre outros, o De Modo Sciendi e o Examen Rerum), que 
tencionara refundir aquando da polémica que conduzira à publicação de “O Cometa 
do Ano de 1577” (1578), mas que progressivamente dera origem a algo mais 
profundo do que uma mera introdução; assim, o QNS conquistaria a sua autonomia, 
obrigando a que o texto destinado ao leitor, que fora escrito em 1576 para servir de 
prefácio a teses muito mais condizentes com os indícios que ao longo do QNS vai 

                                                             
18 A este respeito, deve confrontar-se a importante dissertação de doutoramento de Manuel Silvério 
Marques, a Medicina Enquanto Ciência do Indivíduo, de 2002, na qual se afirma: “Sanches descreveu a 
vida como modo não essencialista de persistência, perseidade, subsistência, vivente, vita est esse, o 
vivente, o que expressa vitalidade, o que exerce vida é ser-em-exercício; a vida não é uma operação 
tética (por oposição a patética) nem é acto (por oposição a potência). É um estar-aí, um esse, Sein. E 
um processo, uma processão, Zeit. É auto-afecção e autopoiese” (MARQUES, 2002: 69). 
19 Para uma apresentação sumária dos diferentes estatutos de completude da obra de Sanches, veja-
se o prefácio de Pedro Calafate à edição das Obras Filosóficas (CALAFATE, 1999: 9-10). 
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deixando a respeito de eventuais desenvolvimentos do seu pensamento, teria sido 
adaptado para prefaciar aquele que se afigurara subitamente como o trabalho 
destinado a inaugurar uma intervenção combativa. Esta nova descrição conduziria 
ao seguinte:  

 
Sanches, em vez de caminhar do cepticismo manifesto, que, no seu todo, o texto do QNS 
patenteia, para a sua superação com o estabelecimento de uma ciência firme […], teria 
evoluído de uma atitude já céptica (revelada na epístola datada de 1 de Janeiro de 1576), mas 
ainda algo incipiente e mitigada […], para uma sólida postura decidida e radicalmente 
céptica do mais amplo espectro […] e de cariz fenomenista, qual a que exibe em 1581. […] 
Quanto à inclusão da epístola ao leitor (só retocada no final), ela não deixaria de parecer ao 
Autor essencial, por constituir uma espécie de manifesto programático de todo o projecto da 
obra, a que o texto que se havia tornado no QNS se achava primitivamente destinado a 
introduzir. 

(ROMÃO, 2003: 87-96) 
 
Ao longo das obras que chegaram aos nossos dias e que foram incluídas pelos 

filhos numa canónica edição póstuma datada de 1636, evidencia-se a presença de 
um certo espírito polémico em virtude do qual Sanches procura entrar em diálogo 
com alguns autores contemporâneos ou comentar e corrigir teses de figuras 
nucleares da tradição ocidental, nomeadamente Aristóteles. É exemplo o mais antigo 
texto publicado pelo autor, Carmen de Cometa (1578), no qual se contrapõe a François 
Junctini, que, no Discours sur ce que menace devoir advenir la comète apparue à Lyon le 12 
de ce mois de Novembre 1577, dera uma interpretação profundamente supersticiosa da 
passagem de um cometa em 1577. Sanches insurge-se ironicamente contra o tipo de 
abordagem interpretativa fundamentada em prefácios e superstições, optando por 
manifestar a convicção de que é nas potências desconhecidas da Natureza que 
devem encontrar-se todas as causas experienciadas no mundo, incluindo as que 
respeitam ao devir dos acontecimentos de escala humana:  
 

[…] ela não tem interesse de maior por soberanos, nem ao menos se preocupa com os nossos 
trabalhos, pois apenas procura o que lhe convém. E, enquanto arrasta na sua carreira veloz 
as coisas mortais, tudo enterra, impele, confunde e revolve em turbilhões. Perece um rei, e 
outro naturalmente lhe sucede; desfaz-se um reino, e outro naturalmente começa; aqui a terra 
treme, mas acolá está queda como se nada acontecesse […]; enfim, sem distinguir coisa 
nenhuma, a Natureza no seu perpétuo rodar transforma igualmente os agregados humanos, 
mas nunca deixa de dirigir com mão firme o mundo que ela movimenta, e sustentar num 
equilíbrio perfeito todas as coisas.  

(SANCHES, 1999: 37-38) 
 

Idêntica, no essencial, a muitos dos mais representativos comentários 
pessoanos ao modo como evoluem os fenómenos naturais e ao mesmo tempo se 
desenvolvem os factos individuais e colectivos, de modo imprevisível e por isso 
mesmo impossível de antecipar por qualquer suposta ciência sociológica, esta 
perspectiva de Francisco Sanches é essencial para a compreensão do tipo de 
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cepticismo presente no Quod Nihil Scitur. O mesmo tipo de perspectiva distanciada 
de qualquer exposição teórica absoluta, sobretudo quanto aos domínios do 
conhecimento e da compreensão dos mecanismos associados à existência dos 
organismos vivos, pode encontrar-se no “Comentário ao livro de Aristóteles Da 
Longevidade e Brevidade da Vida”, publicado em 1586, na Opera Medica, juntamente 
com outros dois comentários a textos aristotélicos. Nesse texto, Sanches dedica-se 
sobretudo à discussão da essência da vida em articulação com a noção de que a alma 
se encontra necessariamente presente em todos os organismos vivos, distinguindo-
os de outros seres, aproveitando para estabelecer uma certa hierarquização dos 
diferentes seres vivos consoante a profundidade do seu acesso a essa alma, que, 
sendo a causa de todos eles, não é idêntica em todos eles ou pelo menos não se 
manifesta do mesmo modo.  

Assim, recuperando a terminologia aristotélica quanto à distinção entre a 
alma das plantas e a alma dos animais e dos homens, que acrescentam ao estatuto 
elementar das plantas a manifestação de sensações e a emergência da razão, 
respectivamente, Sanches acaba por associar de um modo distinto de Aristóteles a 
presença da alma, a expressão orgânica de cada ser vivo e, desse modo, a 
convergência indispensável entre a alma e o organismo que lhe dá forma e persiste 
até ao momento da diluição mútua da alma e do corpo. Para o português, ao 
contrário das opiniões de Aristóteles e de Galeno, a complexidade da vida encontra-
se expressa na tensão entre o repouso e os movimentos que dele partem em busca 
de algo, voltando a manifestar a plenitude da vida num novo momento de repouso 
essencial à persistência coesa do organismo vivo, pois, na síntese exemplar de 
Sanches, “a vida deriva imediatamente da alma misturada com o corpo, tendo início 
na conjunção de uma e outro, e tendo a causa da origem, na alma. Do mesmo modo 
todas as coisas que existem e se fazem no ser animado começam na alma, e existem 
e aperfeiçoam-se por meio do corpo” (SANCHES, 1999: 229). A vida encontra-se, deste 
modo, em todas as etapas de evolução do complexo vivo desde a sua geração e em 
todas as suas mutações, enquanto a morte se encontra, com muito mais persistência 
de resto, em todas as formas de corrupção dessa organização complexa.  

Como assinala Paulo Margutti Pinto, este texto é ainda extremamente 
relevante na exposição da coerência de Sanches quanto à extensão do problema da 
impossibilidade de acesso ao conhecimento por parte do ser humano (cf. PINTO, 
2010: 112-115). Apesar de, como o ensaísta comenta, o contraste que Sanches propõe 
entre as posturas do ignorante, do filósofo natural e do filósofo cristão na sua relação 
com o plano do divino, e a identificação com o terceiro perfil, denunciarem a sua 
religiosidade, nem mesmo esse patamar de aceitação do oculto como essência das 
causas primeiras permite qualquer acesso efectivo a um saber pleno:  

 
Não importa que digas de uma ou de outra maneira, porque sempre tens de ir à primeira 
causa, seja ela qual for, e constituí-la-ás, tal como eu, refúgio da tua ignorância. Nada 
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sabemos. Digamos, pois: não está ao nosso alcance explicar as causas das primeiras coisas, 
dos princípios ou dos elementos; e das segundas, conforme. 

(SANCHES, 1999: 237) 
 
Importa realçar que o tipo de cepticismo de Sanches, presente neste comentário ao 
livro Aristotélico de um modo que permite a sua extensão para além da economia 
interna do Quod Nihil Scitur, como sublinha Elaine Limbrick na introdução à edição 
inglesa da obra, assenta na formulação de um emblemático emblemático “Quid?”, 
“Quid?” como uma espécie de “obelisk to his treatises” através do qual questiona 
todos os diversos saberes com que se vai confrontando, mas também a sua própria 
caminhada rumo a um saber impossível (SANCHES, 1988: 3).20  

Um contemporâneo de Pessoa, o espanhol Menéndez y Pelayo, proferiu a 15 
de Maio de 1891, na Academia de Ciencias Morales y Politicas, em Madrid, uma 
longa conferência dedicada aos precursores espanhóis de Kant, dando algum relevo 
ao caso de Sanches, defendendo que, ainda mais do que no caso da obra de Luis 
Vives, o filósofo português produz uma ars nasciendi, fixada no emblemático 
“quid?”, resumo do “programa de Sánchez”, que evolui num permanente impulso 
renovador, por contraponto a outras atitudes suas contemporâneas:  
 

El escepticismo de Sánchez no es ni alarde de retórico, ni consecuencia de un diletantismo 
enervado por la variedad y copia de lecturas filosóficas, ni explosión de un ánimo 
misantrópico y desengañado; no es tampoco un estado provisional ni una ficción dialéctica, 
como lo es la duda cartesiana, de la cual parte Sánchez, pero en la cual no se detiene: es pura 
y sencillamente la expresión meditada de aquel aforismo capital entre los positivistas: la 
relatividad del conocimiento.  

(MENÉNDEZ Y PELAYO, 1948: 200)21 

                                                             
20 Essa noção é descrita com clareza logo no início das Hipotiposes Pirrónicas: “When people are 
investigating any subject, the likely result is either a discovery, or a denial of discovery and a 
confession of inapprehensibility, or else a continuation of the investigation. […] Those who are called 
Dogmatists in the proper sense of the word think that they have discovered the truth […]. The schools 
of Clitomachus and Carneades, and other Academics, have asserted that things cannot be 
apprehended. And the Sceptics are still investigating. Hence the most fundamental kinds of 
philosophy are reasonably thought to be three: the Dogmatic, the Academic, and the Sceptic” (SEXTUS 

EMPIRICUS, 2007: 3). 
21 O autor espanhol pensa também a relação entre Montaigne e Sanches, lendo as suas diferenças 
tendo em conta diferentes formas de traduzir por escrito o seu questionamento, com conclusões que 
não consideramos exatas, na medida em que nos parece que também são notórias no francês as 
passagens em que se percebe a coerência de um ponto de vista, do mesmo modo que no português 
são recorrentes estratégias plenamente refletidas e que prenunciam a consciência de um autor 
relativamente à sua escrita e ao que a distingue relativamente a tudo o que existira antes, mas que 
são bastante interessantes: “Montaigne es un aficionado, que filosofa a sus anchas, en lengua vulgar 
y sin cuidarse del método, antes bien, haciendo gala de traducir fielmente en su estilo todos los 
caprichosos giros de su humor libre y errabundo. Sánchez es un profesor, preocupado de una 
doctrina, secuaz fanático de un método que tiene por exclusivo. Los dos son extraordinariamente 
sinceros, pero en Montaigne, el candor parece un refinamiento literario; en Sánchez es la expresión 
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A sua atitude é, de facto, a de quem compreende os limites da sua própria teoria e 
portanto não se detém na cristalização dela mas na convicção de que é precisamente 
essa lucidez que o superioriza e lhe permite lidar da melhor forma com um 
conhecimento que, apesar de relativo porque dependente de quem o obtém e o 
traduz conceptualmente, e portanto também plural e sujeito a revisões, é muitas 
vezes a fonte a partir da qual se opera a convicção de verdade que alimenta a 
tendência egótica do pensamento dogmático.22  

Por seu lado, Onésimo Almeida recusa reconhecer em Sanches uma pertença 
ao cepticismo – “Francisco Sanches não se põe a duvidar, como os cépticos, da 
existência do eu, dos outros homens, do mundo, nem afirma a omnímoda 
incapacidade da mente humana para alcançar a verdade” –, optando por valorizar 
o contraste entre duvidar “da existência do adversário ou do eu” e duvidar “da 
ciência do adversário e do eu”, num “reconhecimento […] do papel fulcral da 
experiência e do juízo no estabelecimento da verdade e das consequentes 
dificuldades de se conseguirem verdades últimas ou definitivas por nos falecerem 
critérios infalíveis para tal” (ALMEIDA, 2000-2001: 222-223).  

O que Onésimo reconhece em Sanches é precisamente o tipo de atitude que o 
aproxima do modelo pirrónico montaigniano, que nunca propõe um patamar limite 
para o intelecto humano, que estaria na origem da afirmação absoluta da 
incapacidade para alcançar a verdade e, depois, para a dúvida quanto ao facto de 
existir uma verdade e um propósito para a fixação da identidade pessoal, mas um 
percurso em que se opõem dois tipos de dúvidas, uma relacionada com as propostas 
dos defensores de outras correntes de pensamento, os potenciais adversários, e outra 
que remete para as próprias aferições.  

É tendo em conta os aspectos referidos nesta breve apresentação de Francisco 
Sanches e do seu produtivo e complexo trabalho intelectual que a análise proposta 
se desenvolverá, atendendo, sobretudo, ao Quod Nihil Scitur (Que Nada se Sabe) e aos 
aspectos que, provavelmente, mais terão despertado o interesse de Pessoa. 
  

                                                             
brusca, intemperante y feroz de una convicción arraigada, de un amor sin límites a las realidades 
concretas […]. Puede tener, y tiene, en efecto, contradicciones de detalle de que ningún escéptico se 
libra y que son la parte endeble y mal guarnecida por donde la tesis dogmática penetrará siempre en 
su campo; pero el sistema en sus líneas generales es claro, sencillo y consecuente” (MENÉNDEZ Y 

PELAYO, 1891: 199-200).  
22 Também Popkin deu a Sanches uma dimensão relevante no contexto da sua History of Scepticism, 
considerado-o “The only sixteenth-century sceptic other than Montaigne who has achieved any 
recognition as a thinker” (POPKIN, 2003: 38) e acentuando tanto o notável impacto do seu pensamento 
no século XVII, com reedições e algumas refutações relevantes, como a sua redescoberta por parte de 
pensadores contemporâneos, na medida em que “Sanches’ formulation of the sceptical problem is 
closer to the modern idiom than that of any of his contemporaries, including Montaigne, and, in terms 
of how philosophy developed, reads more like a precursor of Bacon or Descartes” (POPKIN, 2003: 42). 
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Fig. 16.1 e 16.2. Revista de História, n.º 6, 1913. Primeira e última páginas do primeiro fascículo da tradução 

Portuguesa de Que Nada se Sabe, de Francisco Sanches, da responsabilidade de Basílio Vasconcelos,  
que se prolongaria com curtos intervalos até ao número 17, já em 1916. Esta tradução continua a servir  
de base à leitura da obra, através da sua reedição nas Obras Filosóficas (INCM). O tradutor pretendia 

prosseguir a tradução com um estudo sobre Sanches, de que não temos conhecimento.  

 
A frase com que começa o Que Nada se Sabe, que emula o início da Metafísica 

de Aristóteles, é também central para a distinção relativamente a Sócrates. Joaquim 
de Carvalho considera este momento inaugural exemplificativo de uma 
“transposição do cepticismo subjectivo para o cepticismo universal e objectivo” 
(CARVALHO, 1981: 451). No início do seu estudo, no qual apresenta as suas próprias 
traduções para esta decisiva frase de Sanches, Rui Bertrand Romão opõe-se a essa 
leitura, propondo que o filósofo bracarense não extrai as suas conclusões de uma 
teoria do cepticismo universal mas de si e das suas conjeturas privadas, que 
determinam um olhar pessoal sobre tudo o resto, produtor de “uma oscilação do 
domínio do saber (ainda que do não saber) para o de uma enunciação de tom 
hipotético e condicionado” (ROMÃO, 2003: 15-16). É este comentário ao mestre de 
Platão que justifica a nova proposta de tradução para o mote sanchesiano. Com 
efeito, se na tradução tradicional da obra, da autoria de Basílio de Vasconcelos, o 
mote é traduzido por “Nem sequer sei que não sei nada”, a alternativa proposta por 
Rui Bertrand Romão aponta para uma lição distinta: “Nem sequer isto sei: que não 
sei nada”. Essa opção capta com outra profundidade a asserção socrática, convertida 
em coisa pré-existente que pode ser conhecida, e que é sintetizada pelo pronome 
demonstrativo “isto”. A importância da leitura de Romão é ainda mais expressiva 
no que respeita à segunda frase, pois – seguindo as lições da tradução francesa 
(Andrée Comparot) e inglesa (Douglas F. S. Thomson) e da terceira tradução 
espanhola (S. Rábade, J. M. Artola e M. F. Pérez) – prolonga o discurso bélico 
presente em toda a obra, desde a dedicatória, fazendo da afirmação inaugural o 
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fundamento do combate e também uma espécie de código de conduta pessoal – 
“Que me seja uma insígnia de guerra esta proposição, esta que me aparece como 
devendo ser seguida: que nada se sabe” (ROMÃO, 2003: 16).23 

Na passagem que antecede a conclusão da obra, Sanches preocupa-se em 
expor, a partir do exemplo de um jovem suposto que parte à procura do 
conhecimento, uma teoria pedagógica cujos propósitos que visa a libertação 
individual das amarras doutrinárias. Estabelece-se uma estreita ligação entre três 
passagens fundamentais, que se tornam mais claras e precisas se lidas em conjunto 
– o texto dirigido ao leitor que, mesmo que eventualmente tenha sido escrito num 
outro contexto, descreve a evolução de um percurso; as primeiras frases do Que Nada 
se Sabe, que apresentam a tese fundamental do autor e, seguindo esta nova tradução, 
a dão como o seu ensinamento fundamental; e o momento em que, depois de 
equacionar as diferentes circunstâncias de um jovem em formação, se oferece como 
exemplo modelar de tudo quanto afirmou, retomando a verdadeira narrativa de 
uma superação pessoal que constitui o texto datado de janeiro de 1576. O “que nada 
se sabe” alcança toda a sua expressividade se encarado como fruto de uma 
descoberta pessoal: 
 

Quem há efectivamente que não julgue ter dito a verdade, ter resolvido uma dificuldade, e 
até compreender muito bem um assunto qualquer? Escusado é dizer que cada um se julga 
mais douto, mais agudo, mais perspicaz, mais prudente, mas sábio, em suma, do que os 
outros. E será verdade isso? Ninguém é bom juiz em causa própria, diz o povo. Ora sustenta 
a própria causa quem oralmente ou por escrito, afirma alguma coisa; nada, portanto, 
sabemos. Mas admitamos que de tudo isso fica livre o nosso juiz (o que é impossível). Nesse 
caso nada mais saberá de futuro, embora seja opinião geral que nos tornamos cada vez mais 
doutos. Acontece, com efeito, o contrário àqueles que procuram conhecer as coisas bem. A 
mim, antes de começar a observar as coisas, parecia-me ser mais douto. Aquilo que me tinha 
sido ensinado pelos mestres, guardava-o firmemente, e julgava que sabia bem, pensando que 
saber nada mais era do que ter visto, ouvido, e conservado na memória muitas coisas. De 
acordo com isso, eu julgava este ou aquele como o julgavam os outros, e por isso todo me 
dedicava a esse género de ciência, como via fazerem os demais, e só nisso trabalhava; logo, 
porém, que me voltei para as coisas rejeitando então a precedente fé, pois era mais fé que 
ciência, comecei a examiná-las, como se nunca por alguém alguma coisa tivesse sido dita, e 
aquilo que eu antes julgara saber, parecia-me agora ignorá-lo […], e ignorá-lo cada vez mais; 
e a tal ponto chegaram as coisas que me parece que nada sei, e nada espero poder saber, e 
quanto mais examino as coisas, mais duvido. 

(SANCHES, 1999: 143) 
 

                                                             
23 Deve ponderar-se a hipótese de, tendo Pessoa lido muito provavelmente a tradução de Basílio 
Vasconcelos, conforme publicada em fascículos em 1914, tenha discordado dela, dado que, em alguns 
documentos, se propõe introduzir o Que Nada se Sabe entre projectos futuros de tradução, 
provavelmente no âmbito das colecções integradas no projecto de Olisipo. Uma das listas de projectos 
mais antigas (48B-22), datada por Pedro SEPÚLVEDA e Jorge URIBE de c. 1915, esclarece que estava em 
causa “texto e traducção” (2016: 81-82). A proximidade entre a publicação da versão de Basílio 
Vasconcelos e a data desta intenção pessoana é sugestiva. 
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Nesta passagem decisiva, estão sintetizadas as traves mestras de uma 
biografia intelectual definida temporalmente, em termos muito próximos aos que se 
utilizaram para justificar ao leitor o que de novo o seu livro contém: a certeza de se 
obter a “compreensão de um assunto” é o ponto de partida para que um indivíduo 
se considere superior a todos os outros e desse modo mais próximo da verdade; esse 
tipo de presunção de sabedoria é o que justifica que se afirme, oralmente ou por 
escrito, um qualquer ponto de vista – “nada, portanto, sabemos” tem aqui uma 
dupla função, pois é simultaneamente a “própria causa” que defende, e que lhe 
serve de ferramenta de combate, e a sua automática demonstração quando remetida 
para a pluralidade de afirmações de certeza quanto à própria sabedoria, pois, não 
podendo corresponder todas à verdade mas apenas uma delas, e não existindo 
forma de saber qual, nada sabemos, nem mesmo se entretanto conseguirmos chegar 
ao conhecimento, pois não há forma de ter certeza de que estamos certos; mesmo 
que conseguíssemos libertar-nos de todos os preconceitos, crenças e autoridades do 
passado, a conclusão a que chegámos teria de ser sempre um ponto de partida; 
finalmente, a dúvida, motivada pela análise das coisas e pela consequente 
constatação de que o que desconhecemos se vai avolumando.  

À luz destas considerações, não será difícil pressupor que a inicial convicção 
de que o “que nada se sabe” é a fonte de uma pedagogia pessoal, mas também de 
um ensinamento comunicável, percorre toda a obra, estando reafirmada na sua 
conclusão, na qual se especifica que tudo quanto foi dito é sobretudo o exprimir de 
uma opinião, pessoal e derivada da fidelidade às próprias ideias – “Ao menos expus 
o que sentia o mais clara, fiel e verdadeiramente que pude” (SANCHES, 1999: 146). 
Essa opinião não é, nem pode ser, o “conhecimento perfeitíssimo”, mas a certeza de 
que não se pode saber onde ou em quem se encontra, ou mesmo se existe. As suas 
teses são, assim, tão questionáveis como todas as outras:  

 
Se disto duvidares ainda, calar-me-ei, mas pedir-te-ei outra definição; se a deres, duvidarei 
dela, e assim laboramos em perpétua ignorância. O que resta? O remédio extremo: pensa tu 
por ti mesmo. Pensaste e compreendeste talvez a palavra conhecimento? De nada serviu. 
Também a mim me parece ter compreendido. E daí? Falando depois contigo acerca do 
conhecimento, cada um de nós o supõe conforme o compreendeu: eu afirmo que é uma coisa, 
e tu sustentas que é outra. Quem decidirá a questão? Deve ser quem souber o que é realmente 
o conhecimento. E quem o sabe? Ninguém. 

(SANCHES, 1999: 86) 
 

É, assim, muito importante que cada um tenha a liberdade de exprimir a sua 
própria compreensão do conhecimento, contrapondo-a às dos interlocutores, num 
exercício constante de mútuas tentativas de influência e dominação. É mais relevante 
a argumentação do que a verdade que se defende, pois de nenhuma delas se pode 
ter qualquer tipo de certeza, uma vez que não existe qualquer juiz adequado.  

A noção de liberdade concebida por Sanches – e que deriva diretamente da 
sua certeza de que nada se sabe ou se poderá algum dia saber ao certo – é 
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particularmente original, na medida em que o que recomenda ao “nosso jovem no 
meio de tamanha variedade das coisas”, que se confronta com a necessidade de 
optar pelas coisas em que acredita ou não, é o seguinte: “A quem acreditar? A este, 
àquele, ou a nenhum; assim escolherá ele, se for livre; se não, ou todo a este, ou todo 
àquele, ou todo a nenhum”. A nota marginal, salientando que “O principiante não 
deve escravizar-se a ninguém”, não aprofunda o aspeto mais importante: o contraste 
entre a liberdade e a escravidão reside no modo como se lida com as diferentes teses 
disponíveis, mesmo com a ausência perpétua de uma qualquer causa, ponto de vista 
típico de um certo cepticismo do qual o filósofo se afasta. Corresponder a um 
determinado ponto de vista é ser escravo dessa tendência e, numa espantosa 
variação a partir do imaginário bélico tão glosado na obra, agir como “o soldado que 
segue para toda a parte o seu comandante para combater por ele, e com ele morre 
sem se lembrar mais de si” (SANCHES, 1999: 135). A receita que Sanches propõe, que 
é a verdadeira e única liberdade possível, subentendida no seu percurso individual, 
terá certamente agradado a Pessoa, até por pressupor uma dificuldade 
singularizadora: “Acreditar igualmente em todos, e igualmente em nenhum, para 
tirar de todos o que lhe parecer melhor, é mais livre, porém mais difícil” (SANCHES, 
1999: 135).  

Deve, por isso, ler-se com mais profundidade a sequência que conduz a essa 
conclusão, que começa por evidenciar que a oposição entre diferentes “seitas 
filosóficas” conduz à sua própria ruína:  

 
Efectivamente, quem é que vê dois deles concordarem, em tudo? Ora a concordância dos 
mestres é o maior indício da certeza da verdade, e portanto da ciência de alguém, pois a 
verdade é sempre conforme consigo mesma; pelo contrário, nada manifesta mais a incerteza 
da ciência do que a diversidade de opiniões dos seus obreiros.  

(SANCHES, 1999: 133) 
 
Este desencontro alarga-se aos mais diversos âmbitos, incluindo os métodos de 
ensino, a extensão e tipologia dos resultados escritos da investigação e, sobretudo, 
diferentes entendimentos da relação com a sabedoria do mestre e com a tradição que 
se produz a partir das suas ideias:  
 

Um rouba trabalhos alheios, e vende-os como se fossem seus; outro repete inteiras páginas 
suas, esquecido de si mesmo; um mistura e confunde sempre tudo; outro deixa todas as coisas 
sem as defender e examinar bem; uns são palradores e sofistas; outros severos e graves: uns 
são subtis inventores de novidades, outros, defensores ineptos dos velhos autores. 

(SANCHES, 1999: 134) 
 
 Por contraste, o homem livre está consciente da diversidade das coisas e da 
difícil tarefa de acreditar plenamente no que quer que seja, embora perceba também 
que não pode fazer o seu percurso sem dialogar com o que já foi dito. Confrontado 
com as teorias dos antecessores, mas ao mesmo tempo optando por um caminho tão 
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distante quanto possível da obediência exclusiva a um determinado ponto de vista, 
que implicaria a conversão do “instruído” num “escravo” condenado a defender 
essa doutrina face a todas as outras, o sábio deve procurar um equilíbrio delicado, 
pois “cada um tem a seu favor razões e argumentos que lhe parecem inexpugnáveis” 
(SANCHES, 1999: 135). Tendo em conta o choque entre diferentes autoridades, e dada 
a consciência tanto da diversidade de opiniões como da incapacidade de saber qual 
delas é mais verdadeira, alguém que se queira situar à distância desses conflitos, 
compreendendo a potencial validade de alguns pormenores das várias teorias mas 
não desejando escravizar-se a nenhuma delas, deve colocar-se numa posição 
tolerante e aberta a diferentes possibilidades, mesmo as que são defendidas pela 
opinião popular, supostamente desprovida de senso (SANCHES, 1999: 145). Num 
percurso sucessivo, o que nasce da constatação dos equívocos alheios é a 
constituição de uma nova teoria e a correspondente afirmação da sua verdade – “De 
vez em quando outro faz o mesmo, e assim quase todos” –, potenciando novas 
oposições, pois não se sabe ao certo qual a superioridade de quem afirmou uma 
determinada teoria relativamente aos outros que afirmam outras hipóteses de 
verdade. Incapaz de discernir adequadamente entre falsas verdades que 
perduraram durante muito tempo, inovações que são inventadas a cada momento e 
que carecem de confirmação e potenciais verdades que foram esquecidas ou 
substituídas por erros, as opiniões são colocadas todas no mesmo patamar: 
“Nenhuma opinião há tão estulta que não tenha os seus fautores. Tudo isto vale 
também contra mim, que intento provar que nada se sabe, visto que todos agora 
opinam doutra maneira; mas por outro lado é ainda a meu favor, pois disso 
manifestamente se colige que nada se sabe” (SANCHES, 1999: 146).  

Esta afirmação responde à pergunta colocada, na medida em que Sanches se 
inclui entre os diversos criadores de teorias, em oposição a todos os outros, mas 
consciente de que a sua opinião é potencialmente tão errada quanto qualquer outra. 
A originalidade da sua proposta é que, precisamente por sê-lo, contribui para a sua 
própria demonstração: afirmar “que nada se sabe” e ao mesmo tempo dizer que essa 
afirmação pode ser tão equivocada como todas as outras é evidenciar que todas as 
afirmações, e as suas contrárias, não são mais do que conjecturas.  
 

Sanches e a superioridade 
 
Em várias passagens da sua obra, Pessoa recorreu ao exemplo do filósofo português 
de Quinhentos, Francisco Sanches, para expor uma perspetiva sobre a superioridade 
humana que parte do mesmo tipo de descrição de graus de aprofundamento 
intelectual, tendo em conta uma forma singular de perceção crítica relativamente às 
sucessivas ficções culturais convertidas em dogmas cristalizados. No sentido de se 
concluir a análise desenvolvida neste texto, atenta-se em seguida em algumas 
passagens em que Pessoa se situa enquanto homem superior partindo de Francisco 
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Sanches e de uma interpretação particular do profundo caráter questionador da sua 
tese central, que o poeta descreverá como uma etapa particular da ironia. Deve 
salientar-se que a presença do filósofo bracarense em várias listas de projetos e a sua 
inclusão em documentos datáveis de cerca de 1913, alguns ainda inéditos, apontam 
para que o interesse de Pessoa pelo Quod nihil scitur remonte pelo menos ao 
momento em que ocorreu a primeira tradução portuguesa do texto escrito 
originalmente em latim e publicado em 1581, que é em grande medida aquela de 
que ainda hoje dispomos, da autoria de Basílio de Vasconcelos, publicada entre abril 
de 1913 e março de 1916 na Revista de História, embora o poeta possa ter consultado 
um exemplar do original que, de acordo com Artur Moreira de Sá, integrava a 
Biblioteca Nacional de Portugal (SÁ, 1948: 25-42).  

No número 34 da revista presença, de Novembro-Fevereiro de 1932, Pessoa 
publicou um dos onze trechos da segunda fase do Livro do Desassossego, o segundo a 
ser dado à estampa na revista coimbrã. Tendo em conta o que se discute no trecho, 
a questão de como definir o homem, primeiro, e de como relacionar essa descrição 
com o domínio do conhecimento e dos seus limites, depois, Sanches é um decisivo 
ponto de partida para que Soares exponha a sua própria teoria, interpretando todas 
as outras como limitadas e parciais. Na primeira frase do texto, é sintetizado o núcleo 
do diálogo entre as opiniões alheias e as do próprio Soares: “Muitos têm definido o 
homem, e em geral o têm definido em contraste com os animais” (PESSOA, 2013b: 
409). Esse paradigma e as suas múltiplas variantes que visam adjetivar a partir de 
diferentes pontos de vista a singularidade humana em relação aos outros seres vivos, 
em particular os animais, é considerado insuficiente, na medida em que não 
contribuiu para precisar o que é realmente merecedor de distinção. O problema é, 
acima de tudo, terminológico, desligando o novo ponto de vista que proporá das 
anteriores tentativas, “sempre imperfeitas e laterais” (PESSOA, 2013b: 410). 

O ponto de vista que neste trecho se defende por contraste parte de uma base 
distinta para a demarcação da fronteira, remetendo não para a distinção entre 
espécies animais, mas para diferentes entendimentos possíveis do humano e, 
sobretudo, das suas faculdades intelectuais. Partindo do pressuposto de que todos 
os seres estão sujeitos a leis desconhecidas que ultrapassam os limites da perceção 
humana e que, de acordo com o aforismo de Glycon, reduzem tudo a um comum e 
absoluto nada,24 Soares propõe como única distinção relevante entre os seres vivos 
a capacidade que alguns indivíduos particulares possuem de estar conscientes dessa 
condição. Esses indivíduos diferem, desse modo, do âmbito em que os demais 
representantes da espécie humana, entendida como realidade biológica, habitam a 

                                                             
24 No trecho do Livro do Desassossego, afirma-se: “‘Tudo vem da sem-razão’, diz-se na Antologia Grega. 
E, na verdade, tudo vem da sem-razão” (PESSOA, 2013b: 410). No quarto dos cinco volumes da edição 
inglesa Greek Anthology, com traduções de W. R. Paton, que consta da Biblioteca Particular de 
Fernando Pessoa, pode ler-se o aforismo completo: “All is laughter, all is dust, all is nothing, for all that 
is cometh from unreason” (The Greek Anthology, 1916-1918: 63; CFP 8-235, sublinhados de Pessoa). 
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mesma inconsciência do quão insciente é a sua condição. Nesse sentido, o guarda-
livros convoca, talvez para justificar as suas conclusões, um dos autores que leu “na 
infancia da inteligência”, o filósofo e naturalista alemão Haeckel, que teria sugerido 
que “muito mais longe está o homem superior (um Kant ou um Goethe, creio que 
diz) do homem vulgar que o homem vulgar do macaco” (PESSOA, 2013b: 410).25  

 
 

 
Fig. 17. Página de Les Merveilles de la Vie, de Haeckel. A marginália não é de Pessoa.  

A passagem confrontada com uma frase de Montaigne que é relevante para a compreensão  
do problema da desigualdade entre os homens e entre estes e os outros seres vivos.  

Pessoa terá consultado a obra na sua “terceira adolescência” (cf. PIZARRO, 2007: 47-60).  

                                                             
25  Haeckel marca presença nas leituras pessoanas pelo menos desde 1906, integrando também 
algumas listas de livros relacionados com a questão da degenerescência, do génio e da loucura (cf. 
PESSOA, 2006: 607 e 616-622). No contexto das leituras dedicadas a temas relacionados com a loucura 
e a degenerescência, Haeckel encontra-se também presente em diversas listas de leituras efetuadas 
ou por realizar, publicadas em Escritos sobre Génio e Loucura. Em Les Merveilles de la Vie, obra que 
consta da Biblioteca Particular, pode ler-se: “Ce qui distingue l’homme des mammifères supérieurs 
et augmente sa valeur de vie, c’est la civilisation, et la raison qui en est la condition. Mais la raison 
n’appartient guère qu’aux races humaines supérieures, mais fort peu aux autres. Les hommes de 
nature (Weddas, Australiens) sont au point de vue psychologique plus proches des mammifères 
(singes, chiens) que les Européens civilisés”. Um pouco mais à frente, pode ler-se também que “la 
différence entre l'âme pensante du civilisé et l'âme sans pensée et animale du sauvage est 
considérable, plus grande que la différence entre cette dernière et l'âme du chien. Kant aurait évité 
beaucoup de fautes dans sa philosophie critique et laissé de côté maints dogmes pesans s'il avait 
étudié quelque peu l'activité psychique des demi-civilisés” (HAECKEL, 1904: 318; CFP 1-65). 



Sousa Montaigne em Pessoa?  
 

Pessoa Plural: 18 (O./Fall 2020)  79 

No entanto, a origem moderna deste ponto de vista, assim como a 
interpretação que Pessoa fará dos aspetos que são verdadeiramente relevantes no 
contraste entre homem vulgar e homem superior, remontam à obra de um 
contemporâneo de Francisco Sanches, os Essais de Michel de Montaigne. Numa das 
passagens em que se insurge contra a excessiva arrogância do antropocentrismo, no 
ensaio “De l’Inequalité Qui Est entre Nous”, Montaigne parte do exemplo de 
Plutarco, um dos mais significativos críticos desse ponto de vista, para o direcionar 
noutro sentido: 

 
Plutarco disse algures que não encontrava tanta diferença entre um animal e outro do que 
aquela que se pode encontrar entre um homem e outro homem. Referia-se essencialmente à 
alma e às qualidades interiores. Em boa verdade, acho que há uma tal desproporção entre 
Epaminondas, pelo menos conforme o imagino, e algumas personalidades que conheço, e 
considero-me qualquer personalidade mais conhecida, tal qual o imagino, e certa pessoa 
muito minha conhecida, que de bom grado me aproximaria de Plutarco. E desse modo diria 
que a diferença entre tal e tal homem é maior do que entre tal homem e tal animal. 
 
[Plutarque dit en quelque lieu qu'il ne trouve point si grande distance de beste à beste, comme il trouve 
d'homme à homme. Il parle de la suffisance de l'ame et qualitez internes. A la verité, je trouve si loing 
d'Epaminundas, comme je l'imagine, jusques à tel que je connois, je dy capable de sens commun, que 
j'encherirois volontiers sur Plutarque ; et dirois qu'il y a plus de distance de tel à tel homme qu'il n'y 
a de tel homme à telle beste]  

(I, 47: 280). 
 
A distinção, de acordo com este novo posicionamento, que se encontra 

associado à diferença entre graus de capacidade intelectual que transcendem 
qualquer outro tipo de segmentação entre os homens, nomeadamente a que se 
fundamenta na materialidade exuberante das suas propriedades ou no seu estatuto, 
remete para a estrutura interna da noção abstrata de “homem”, no duplo âmbito a 
que Ângela Fernandes se refere num estudo recente em que salienta a releitura dos 
conceitos de humano, humanidade e humanismo nas últimas décadas do século XIX 
e no princípio do século XX, em particular em autores anglo-saxónicos: “humanidade 
não é apenas um nome colectivo, ou seja, a designação de uma espécie, a identificação 
do conjunto dos seres humanos, mas revela-se também um nome abstracto, pois 
alude a uma qualidade geral, tendencialmente identificável como distintiva dos 
seres pertencentes a essa espécie” (FERNANDES, 2013: 18). 

O alcance das observações que Pessoa desenvolve distancia-se da leitura de 
Haeckel, que, encarando a questão de um ponto de vista exclusivamente antropológico, 
se aproxima de uma certa apologia do colonialismo, opondo em particular o homem 
civilizado europeu dos que habitam outros contextos geográficos e são rebaixados 
racialmente, em função de uma menor propensão para a civilização moderna. Esta 
diferença é sublinhada pelo próprio Pessoa num outro trecho da mesma época, em 
que a tese de Haeckel é exposta de modo semelhante, sendo a noção de “homem 
superior” substituída pela de “homem de genio”, que, na economia interna da obra 
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pessoana, se aproximam. Pessoa acentua que o alemão teria considerado a sua frase 
como uma “verdade suprema”, o que coincide com outros textos em que inscreve o 
pensamento do alemão no âmbito de uma série de teorias dogmáticas rapidamente 
ultrapassadas, que, desse modo, deixaram a descoberto a absoluta incapacidade 
humana para a produção de um conhecimento passível de se considerar finalizado 
(cf. por exemplo PESSOA, 2015: 80).  

Apesar da classificação que nos dois textos de Pessoa se atribui aos homens 
vulgares – representados, no Livro do Desassossego, pelo “camponês de Loures” e 
neste texto pelo “operario” –, as categorias propostas parecem apontar, acima de 
tudo, para a complexidade do pensamento crítico, que é transversal a todas as 
camadas sociais tipicamente estabelecidas pela convenção burguesa. É a capacidade 
de se manter autónomo relativamente a ideais doutrinários como os que são 
representados pela religião – “Nossa Senhora de Lourdes ou de Fatima” – ou por 
figuras icónicas de movimentos políticos que em geral considera anti-individualistas 
– “Lenine”26 – que dimensionam superiormente os indivíduos cujo alcance sublinha. 
A divergência de Pessoa relativamente a Haeckel encontra-se na importância que 
confere à necessidade de anular todo o tipo de distinções entre os seres humanos 
que não estejam diretamente relacionados com a aristocrática propensão de alguns 
para se libertarem do jugo desse tipo de doutrinas alienantes: “Eliminemos as 
distincções puramente exteriores, como a entre pretos e brancos. A distincção 
verdadeira é de outra ordem. É entre gente e individuos” (PESSOA, 2006: 86).  

O ponto de vista assumido é, contudo, um pouco distinto, também, daquele 
que é defendido por Bernardo Soares no Livro do Desassossego, na medida em que o 
trecho situa todos os seres num plano em que se uniformiza a sua relação com as leis 
da Natureza. Neste texto, Pessoa parece admitir diferentes escalas a partir das quais 
pensar as relações entre os homens, algumas das quais respeitantes a âmbitos que 
em Soares coincidem com leituras “imperfeitas e laterais” – por exemplo a que 
possibilita a aproximação aos homens do povo em nome da “irmandade em Deus” 
– e visa justificar a distinção dos homens superiores através de questões ditadas pela 
própria Natureza: “Perante a religião somos iguaes; perante a Natureza e a sciencia 
não ha entre nós especie alguma de igualdade. Onde quer que se estabeleça 

                                                             
26 A respeito da importância do imaginário que Pessoa associou a Fátima, José Barreto considera que 
“Pessoa, até 1935, nunca elegeu propriamente o fenómeno de Fátima como tema, fazendo-lhe apenas 
alusões avulsas, usando-o como conotação ideológica em certas análises políticas ou ‘sociológicas’ 
repassadas de anticatolicismo”. Embora neste trecho Pessoa não introduza na equação um explícito 
ataque ao quadrante político-ideológico tradicionalista e à inautenticidade de um certo ideal 
nacionalista que estaria na base do fenómeno de Fátima conforme pensado por Pessoa, os muitos 
textos da década de 30 que o poeta dedica ao papel nefasto da adesão acrítica e estagnada ao 
tradicionalismo e às ameaças representadas por movimentos internacionalistas como a finança 
internacional, o comunismo e o catolicismo permitem relacionar o homem vulgar com os que se 
escravizam por doutrinas dessa natureza; cf. BARRETO (2009: 219-281). Relativamente à aproximação 
entre Lourdes e Fátima, veja-se PITTELLA & PIZARRO (2017: 163-169).  
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igualdade entre coisas naturalmente differentes, ha mystica, ha religião; o que não 
ha é sciencia” (PESSOA, 2006: 86). Neste contexto, os homens superiores parecem 
corresponder a uma espécie particular, com autonomia, não apenas em termos de 
profundidade intelectual, mas também ditada por causas “naturais”.  

A mais significativa diferença entre os dois textos reside, contudo, no facto de 
no Livro do Desassossego Francisco Sanches ser deliberadamente introduzido na 
equação. No texto que comentámos, não são sequer apresentados os pontos de vista 
alheios, dos quais surge a necessidade de um significativo diferimento conceptual 
através do qual se quebra a coesão que reúne teorias apenas aparentemente distintas, 
na medida em que todas pressupõem derivas contínuas de uma mesma abstração 
sintetizada no conceito de “humanidade”. Tendo em conta a referência ao contexto 
do filósofo português e à singularidade intelectual que o caracteriza, a frase com que 
se distingue o homem vulgar do homem superior afasta-se ainda mais do tipo de 
“superioridade à la Haeckel” a que se refere Richard (ZENITH, 2007: 308).  

Como Soares esclarece ao introduzir a sua noção de homem superior, a 
“diferença de qualidade” – e não apenas de grau, como ocorre no contraste entre os 
homens vulgares e “os animais irmãos dêste” – provém da faculdade de alguns 
indivíduos, entre os quais se inclui, possuírem “pensamento abstracto” e “emoção 
desinteressada”, termo que nos parece significar acima de tudo a independência da 
emoção individual relativamente a doutrinas que a condicionem. Essa ferramenta 
individualizadora é também designada como “qualidade da ironia”, a partir da qual 
se estruturam duas irmandades paralelas, a que liga os homens entre si em função 
da espécie biológica a que pertencem e a que isola alguns indivíduos singulares, no 
tempo e no espaço, de acordo com uma propriedade exclusiva. Essa irmandade 
remete para uma atitude particular face à existência e à compreensão dela e das 
contingências com que se deparam todos os seres mortais (PESSOA, 2013b: 411).27  

Pessoa encara a atitude de Francisco Sanches como equivalente ao mais 
avançado passo no percurso da humanidade desde o momento socrático, no qual 
surgiu o “primeiro indicio de que a consciência se tornou consciente”, essencial para 
se equacionar um primeiro degrau de delimitação do homem superior. É através de 
duas formas de ironia que se define uma outra etapa no seio do já restrito âmbito 
dos homens superiores, que não é necessariamente uma evolução no tempo, mas 

                                                             
27 O facto de Pessoa ter recorrido à ironia como mote essencial para a demarcação entre indivíduos, 
no texto “O Provincianismo Português”, publicado no Notícias Ilustrado, em agosto de 1928, é 
significativo. Nessa reflexão, depois de uma série de exemplos em que procura descrever o que é a 
ironia, Pessoa parece privilegiar um sentido particular do seu uso, o “detachment inglês”, esse “poder 
de afastar-se de si mesmo, de dividir-se em dois, produto daquele «desenvolvimento da largueza de 
consciência» em que, segundo o historiador alemão Lamprecht, reside a essência da civilização” 
(PESSOA, 2000: 373). Novamente, é em termos de aprofundamento das faculdades intelectuais e da 
consciência que se tem desse desenvolvimento e dos seus impactos na construção das civilizações 
que Pessoa concentra a sua noção de homem superior. 
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uma diferença de patamares que parecem poder ter representantes em todas as 
épocas, correspondendo a uma espécie de tradição excecional:  

 
E a ironia atravessa dois estádios: o estádio marcado por Sócrates, quando disse “sei só que 
nada sei”, e o estádio marcado por Sanches, quando disse “nem sei se nada sei”. O primeiro 
passo chega àquele ponto em que duvidamos de nós dogmàticamente, e todo homem 
superior o dá e atinge. O segundo passo chega àquele ponto em que duvidamos de nós e da 
nossa dúvida, e poucos homens o têm atingido na curta extensão já tão longa do tempo.  

(PESSOA, 2013b: 411)28 
 
Embora Sócrates e Sanches sejam tidos como exemplares de dois estádios que 

se caracterizam em função da sua atitude, os tipos de profundidade intelectual que 
designam constituem “passos” num percurso dubitativo que, num dos paradigmas, 
é próprio de todos os homens superiores, sejam quais forem as suas épocas e 
contextos, enquanto o outro, também transversal, se caracteriza pela raridade, 
alcançado por “poucos homens” no decorrer da “curta extensão já tão longa do 
tempo” em que o ser humano marca presença num mundo em que, como Soares 
sublinhará noutros trechos, não é mais do que um “friso” recente na evolução da 
Natureza. O indivíduo superior adquire um contacto produtivo com a intelecção e 
com a consequente produção de abstrações mentais que, à semelhança do que 
Sanches propõe no Que Nada se Sabe, suplanta a dependência exclusiva dos sentidos, 
mas que, por outro lado, não corresponde ao conhecimento absoluto que não está ao 
alcance das faculdades humanas.  

Se considerarmos que Soares atribui uma parcela de perceção da verdade a 
cada uma das hipóteses descritivas do humano com que abre o trecho, ao mesmo 
tempo que sublinha as suas limitações por constituírem fixações falíveis de um 
assunto que não pode ser lido em função de nenhuma delas mas a partir de um olhar 
crítico que as encara com a mesma equidistância, essas diferentes proposições – 
produzidas, respetivamente, por Rousseau, Carlyle e pela mundividência da Igreja 
Católica, entre outras vias “como elas” – correspondem ao patamar dos homens 
superiores que não duvidam dogmaticamente de si mesmos.  

É nessa medida que, ao assinalar a sua coincidência relativamente a um 
paradigma que supera essa via, identificando-se com Francisco Sanches, Soares 
poderá propor, como este, que se encontra disponível para pensar criticamente os 

                                                             
28 Num texto publicado originalmente no Comércio do Porto, a 11 de Agosto de 1953, Óscar Lopes, 
comentando a poesia de Fernando Pessoa, referia que, em cada momento da sua obra, se exprimia 
uma atitude “ironicamente dúbia, como o mundo imediatamente circundante”. Recordando o velho 
sentido socrático de ironia, o ensaísta associou a polaridade entre sinceridade e fingimento e o 
consequente impacto desse tópico na produção contraditória que corresponde às diferentes vozes 
dos heterónimos a uma “arte de pôr tudo em questão” (LOPES, 1969: 236-237). Parece-nos que, dado 
que o trecho do Livro do Desassossego que comentamos foi publicado em vida do poeta, a análise de 
Óscar Lopes carece de uma menção a esta transição de Sócrates para Sanches, que aponta para duas 
etapas do entendimento da ironia que o próprio Pessoa equacionou. 
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fundamentos de cada ponto de vista sem aderir a nenhum deles. A intervenção de 
Soares no debate emerge precisamente nesse momento em que, encaradas com o 
mesmo rigor e isenção as distintas hipóteses, aquele que se dedicou a fazê-lo 
encontra para si um novo domínio, equivalente ao que deriva da indigestão crítica 
sanchesiana. Como Eduardo Lourenço defende a respeito da linhagem que 
conduzirá ao momento excecional em que Montaigne produziu a sua obra e que 
remonta a Erasmo, o gesto subversivo com que se pensa o Homem deriva “daquela 
ironia […], a sua estratégia para não aceitar o combate no terreno já balizado pelas 
certezas dos adversários, para ele menos erros do que ficções, fantasmas, que é inútil 
tomar a sério” (LOURENÇO, 2011: 457). 

Para Bernardo Soares, o degrau a que, no século XVI, Francisco Sanches 
ascendera parece ser, pelo menos potencialmente, e de acordo com as próprias 
conclusões do Que Nada se Sabe, é potencialmente o mais elevado a que se poderá 
chegar, ou melhor, partindo do pressuposto de que cada um deles implica o 
reconhecimento do “estádio” anterior como possibilidade de progressão, aquele 
com o qual o pensamento pessoano deseja medir-se criticamente, tendo em conta, 
também, que o próprio conceito de “ironia sanchesiana”, dado como equivalente ao 
mote fundamental de Sanches, e como descrição do seu lugar específico no quadro 
do pensamento humano, é da sua autoria. Ao propor a sua tese como expressão da 
“potência ativa” particular “de que carecem os brutos, à qual se devem as ciências e 
as artes” (SANCHES, 1999: 122-123), relacionando-a com um imperativo que deve ser 
simultaneamente perseguido e tido como impossível, Sanches remete também para 
a célebre inscrição de Delfos que Pessoa também recupera.  

Assim, também a solução superadora para esse problema – “Desconhecer-se 
conscientemente, eis o caminho”, que coincide com “o emprego activo da ironia” – 
é a versão pessoana da tese de Sanches, pois só quem consegue compreender que 
nada sabe e mesmo assim permanecer numa busca desassossegada pelo 
conhecimento, que terá pontualmente resultados mas que nunca encontrará limites 
definitivos, se pode identificar com um projeto de pendor ensaístico, que faz do 
desconhecimento uma afirmação identitária e uma ferramenta de combate aos 
dogmatismos de distintos quadrantes. O “emprego activo da ironia” é uma forma 
de diálogo polémico dirigido a todas as suposições de verdade, tendo um alcance 
simultaneamente interno – e é essencialmente nessa medida que o modelo que 
atribui a Sanches supera o socrático, já que o próprio “Eu” que de si duvida é 
integrado no dinamismo experimental da dúvida – e externo, colocando em causa 
as certezas e a própria dúvida que as procura corroer. 

Num outro apontamento, Pessoa expõe um ponto de vista semelhante ao de 
Francisco Sanches quanto ao caráter “desesperante” das suas conclusões, sobretudo 
tendo em conta que não tem como comprovar adequadamente as suas conclusões. 
Nessa medida, a desconfiança simultaneamente quanto ao que é interior e exterior 
parece justificar a sua recusa de todas as verdades, entre as quais a que implica uma 
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perspetiva coesa a respeito da própria identidade – “Não vai distância de crer na 
verdade externa ao crer na interna, de aceitar como certo um conceito de mundo ao 
aceitar como certo um conceito de nós mesmos”. A sequência desta afirmação é uma 
perfeita descrição do problema intrínseco à tolerância cética específica do 
pirronismo do qual Montaigne e Sanches partiram para as suas conclusões pessoais: 
“Não afirmo que tudo seja flutuante, porque isso seria afirmar; mas tudo é de facto 
flutuante para o nosso entendimento, e a verdade, desdobrando-se-nos em verdades 
várias, desaparece, porque não pode haver múltipla” (PESSOA, 2007: 418). 

 A verdade única que existe, que está para além do entendimento humano, 
corresponderia ao que Sanches considera como síntese absoluta dessas verdades 
derivadas das distintas perceções humanas, no tempo e no espaço; desse modo, 
como nada se sabe, a nenhuma das conclusões se poderá conferir mais veracidade, 
do mesmo modo que nenhuma das ficções particulares pode ser aceite como 
expressão absoluta de um entendimento que é por natureza “flutuante e diverso”, 
expressão com que autores como Pascal, Ralph Waldo Emerson e Matthew Arnold 
caracterizaram o exemplo icónico de Montaigne. Assim, umbilicalmente interligam-
se a desconfiança quanto à verdade das identidades fixas, na cultura como no 
próprio indivíduo que se transforma de acordo com as transições que perceciona, e 
a superioridade que dessa compreensão emerge, impondo a descrença crítica como 
condição dos “raciocinadores”.  

Bernardo Soares remete o essencial do problema colocado por Sanches para 
o âmbito da recriação literária da própria identidade, recuperando a associação do 
próprio filósofo entre a sua tese e a “potência activa” excecional, de base 
fundamentalmente especulativa, que conduz à ciência e às artes. Para Soares, a 
“coisa maior (e) mais própria do homem que é deveras grande”, coincidindo com o 
pleno usufruto dessa faculdade aprofundada da ironia representada pela etapa 
mental típica do autor do Que Nada se Sabe, consiste na “análise persistente e 
expressiva dos modos de nos desconhecermos, o registo consciente da inconsciência 
das nossas contingências, a metafísica das sombras autónomas, a poesia do 
crepúsculo da desilusão” (PESSOA, 2013b: 411).  

Esse exercício gradual de produção, registo e conversão literária de materiais 
que derivam da relação do indivíduo consigo mesmo e com a sua consciência de que 
está tão sujeito às flutuações contingenciais da existência como todos os outros seres 
que no essencial desconhecem o seu próprio sentido corresponde a um ensaiar-se 
que lhe permite modelar-se de acordo com distintos pontos de vista. É também uma 
expressão da pesquisa inerente à convicção sanchesiana de que o indivíduo deve 
prosseguir a sua investigação a partir dos limites que lhe são colocados no percurso 
com que se lança em busca do conhecimento.  

Ao constituir um tratamento contínuo de “sombras autónomas” de um 
percurso individual em progressão, que também interfere com a predisposição 
diversa da própria escrita, o trabalho de Soares sobre si próprio permite-lhe encarar 
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a sua personalidade múltipla como um resultado da consciência irónica, coincidindo 
com o equilíbrio da identidade que Sanches preconiza ao relacionar os “acidentes” 
e a “identidade”, sublinhando que, apesar da forma que determina o ser se manter, 
encontra-se, tal como a interioridade, em “perpétua mudança”, conduzindo a que a 
variação de uma das vertentes conduza à evolução do composto (SANCHES, 1999: 
102-103). Estando a existência de todos os seres, como propõe Sanches, sujeita a 
limitações inerentes à condição mortal, o máximo a que o ser humano pode 
ambicionar é a um sistemático exercício de descoberta, a partir do contínuo 
desconhecimento de si e à margem das submissões próprias dos homens vulgares, 
entregues aos desígnios das suposições dogmáticas de conhecimento, que Sanches 
definiu a partir da noção de “império das ciências” e que Soares sintetiza defendendo 
que “a ciência não é senão um jogo de crianças no crepusculo, um querer apanhar 
sombras de aves e parar sombras de ervas ao vento” (PESSOA, 2013b: 410).  

Para os dois autores, as suposições de conhecimento constituem, 
essencialmente, um delírio infantil derivado de enganos perceptivos, 
correspondendo o crepúsculo ao momento propício à incerteza sensitiva e, portanto, 
o cenário em que tais querelas se processam, num choque inconclusivo entre 
ficcionalidades. É a partir da imperfeição intrínseca aos dados fornecidos pelos 
sentidos que se percecionam coisas inalcançáveis, como as “sombras de aves”, e se 
procura produzir um conhecimento concreto, capaz de intervir no movimento de 
entidades abstratas, como as “sombras de ervas ao vento”. Tal como Sanches 
acentua ao referir esses momentos crepusculares, em que tudo parece confundir-se 
e mudar de forma, é nesse enquadramento que a condição humana se define: 
“Mesmo no meio da luz vemos confusamente” (SANCHES, 1999: 113). 

À semelhança do que ocorre noutros fragmentos do Livro do Desassossego, o 
parágrafo final introduz uma interrupção no fluxo do que é narrado, descrito ou 
conceptualizado para melhor exprimir as implicações do que foi exposto. No 
momento em que supostamente deu por concluída a escrita, assumindo a amplitude 
típica da instância em que também é o narrador da obra de que é a personagem 
principal, Soares encara as suas reflexões como um mero “entretenimento”, fixado 
de acordo com “impressões irregulares” com que se vai narrando e das quais é o 
único espectador. A superioridade que lhe permite assumir um tal processo conduz, 
também, a um certo isolamento. Os mesmos problemas prosseguem no momento 
em que, supostamente, o “entretenimento” de os expor terminou. Perante a absoluta 
insciência que domina todos os âmbitos da vida do indivíduo superiormente 
consciente, nunca se conquista qualquer tipo de superação que distinga, ao nível das 
inquietações, os dois patamares.  

Ao extrair-se ao âmbito restrito do que escreve para se relacionar com o 
próprio texto, Soares é confrontado com as circunstâncias exteriores que conduzem 
ao que nele afirma, salientando esse profundo “mistério do mundo” que brota da 
ilusão e da incerteza fixadas na polaridade ditada pelo luar, que “parece mostrar 
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tudo” e, ao mesmo tempo, é a fonte de novas sombras e perturbações ao que pode 
percecionar-se, gerando a “poesia do crepúsculo da desilusão”. Escrever passa a ser, 
portanto, uma forma a partir da qual podem exprimir-se as dificuldades inerentes à 
relação intelectual com o infixável percebido no próprio indivíduo e em tudo o resto.  

O facto de se poderem tecer juízos posteriores à suposta composição de mais 
um texto deste conjunto ininterrupto é uma forma de transposição da dúvida e da 
incerteza para a totalidade da experiência, permitindo que se propague o gesto 
cansativamente ininterrupto de procurar “a verdade, ainda que falsa” e de perceber 
nesse percurso que ela “está sempre além da outra esquina”. E que não pode ser 
alcançada nem mesmo por alguém como Soares, que se afirma um homem superior, 
mas de uma espécie de superioridade que reside essencialmente na consciência de 
fracassar como a “Natureza inteira” e de, colocado perante as determinantes 
questões do universo, não conseguir saber mais do que aquilo que está reservado, já 
não a outros seres humanos ou aos animais que se lhes equiparam, como no início 
do texto, mas a entidades inanimadas, como “estes telhados”, tão aptos a desafiar o 
mistério do mundo como aquele que inquietantemente os contempla.  

No conto “O Eremita da Serra Negra”, que, de acordo com Ana Maria Freitas, 
terá sido delineado, pelo menos em certo momento, como um dos textos atribuídos 
a Pêro Botelho, datando portanto de cerca de 1915, momento em que Pessoa terá 
consolidado o interesse por Francisco Sanches, Pessoa equacionara a mesma exposição 
da ironia sanchesiana como degrau particular na escala do conhecimento humano, 
mantendo o contraponto com Sócrates e a ideia de um aprofundamento da sua 
asserção fundamental (FREITAS, 2016: 35-37). 

 O conto descreve o percurso de um indivíduo que, na perspetiva de um 
jornal que o menciona, representa uma geração de decadentes e falhados que teriam 
abdicado de um promissor percurso literário e filosófico, isolando-se. O narrador, 
Carlos d’Araújo, encontra-se numa situação de contínuo questionamento a respeito 
do “doloroso mistério do mundo”, embora reconheça a inutilidade de um tal 
exercício especulativo (PESSOA, 2016: 42). Parece dar-se uma simbiose entre a lição 
fornecida pelo eremita, que se recorda à distância, e o discurso do próprio narrador, 
que descreve o modo como os ensinamentos recebidos transformaram a sua atitude 
perante a vida, que passou a ser tão afastada da sociedade como a do Eremita que, 
no seu misterioso deambular, procura converter os interlocutores à sua perspetiva a 
respeito da existência. O essencial da proposta do viajante reside num projeto de 
isolamento do homem em si próprio, como esclarece no final do conto, ao 
recomendar aforisticamente ao seu jovem interlocutor que se recorde de que é “a 
única realidade” que deverá existir para si (PESSOA, 2016: 54).  

Chocando, como uma bênção iluminadora, com o anterior projeto de 
construir uma obra que visasse alcançar a verdade e contribuir de algum modo para 
o progresso da humanidade, o discurso do Eremita está na génese do novo 
questionamento que domina o narrador, levando-o a concluir que não é possível 
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alcançar qualquer verdade universal e que as ações humanas são sobretudo 
expressões falíveis de um mesmo desconhecimento, semelhante à insciência 
inconsciente das crianças. A relação entre a limitação dos homens comuns e a 
necessidade de a defenderem relativamente aos espíritos que colocam em causa as 
suas suposições de verdade é considerada um elemento estruturante de todos os 
sistemas, que procuram “provar a sua competência”, impondo certezas que são a 
única coisa que não existe. Colocado perante a incapacidade da lógica para se 
explicar a si própria e desse modo justificar qualquer dos valores dos quais se foi 
fazendo a apologia, resta “aceitar a lógica como crentes ou como crentes desacreditá-
la” (PESSOA, 2016: 43-44). Tal como Sanches, a atuação dos que visam desacreditar o 
dogmatismo das crenças alheias constitui também uma tese, que se propõe 
evidenciar a partir da própria experiência que nada pode efetivamente conhecer-se 
e que só através de contínuas camadas de ficcionalidade, que começam desde logo 
nas palavras com que se pode exprimir uma coisa e o seu contrário, os diferentes 
sistemas podem ser mantidos.  

O percurso intelectual dos homens superiores encontra expressão na jornada 
inesgotável de que o Eremita é um exemplo, que pode pontualmente suspender-se, 
mas que tem de ser prosseguida continuamente. Esse périplo coloca em causa as 
próprias fronteiras ou possibilidades do conhecimento, implicando a convicção de 
que só está ao nosso alcance a “aparência das coisas” e de que a própria estrada que 
se percorre é simultaneamente imprevisível e inesgotável, conduzindo à certeza de 
que nunca se consegue saber tudo.  

De acordo com o ensinamento de Francisco Sanches, seria necessário um 
conhecimento sintético de todas as possibilidades, algo que colide com os limites 
humanos, confrontados com o seu saber permanentemente “banal, ilusório, nenhum” 
(PESSOA, 2016: 44-45). Tal como ocorre com Sanches, é a convicção de que a 
experiência paradoxal do mundo motiva o emergir de uma série de convicções 
ilusórias, que nunca coincidem com uma verdade una, que motiva uma reação ao 
excesso de representações e conduz à noção de que qualquer projeto especulativo 
que desenvolvesse redundaria no mesmo fracasso, se procurasse alguma verdade 
absoluta humanamente comunicável.  

De algum modo, o tipo de movimento sistemático que produz a suposição de 
que se progride e se chega a conclusões cada vez mais aperfeiçoadas e completas é 
uma réplica coletiva e gradual da consciência individualista e permanentemente 
questionadora que, embora reconheça o quão desolador é o seu ponto de vista, não 
pode suspender-se:  
 

O mal completo está na dúvida negra e absoluta, na impossibilidade de formar uma teoria 
sobre qualquer coisa, sem que, no pensá-la, o senti-la falsa, o sabê-la falsa perfeição nos doa 
de terror. O mais cego, feroz, inaspirante e pessimista materialismo é ainda assim alguma 
coisa – afirmação, crença, fé – inconsciência portanto. No crer vai alguma felicidade, ainda 
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que seja crer no mal. Afirmar é afirmar que sim. Negar é afirmar que não. É entre o afirmar e 
o negar que o mal tem o seu lugar de bom e o seu negro termo.  

(PESSOA, 2016: 46) 
 
Colocando-se nesse espaço do indeterminado em que são impossíveis quaisquer 
construções que não se encontrem imediatamente questionadas pelo pensamento 
que lhes deu origem, a voz que neste momento se exprime – e que é a do Eremita, 
dirigindo-se a um Carlos d’Araújo que ainda não se encontra contaminado pela sua 
“bênção” intelectual, equivalente à do potencial discípulo que seguisse o paradigma 
proposto no Que Nada se Sabe – é a que coincide mais exemplarmente ao patamar 
mais avançado a que pode chegar o espírito humano, detentor dessa consciência da 
inconsciência que está na raiz da crença em todas as fés e, portanto, equidistante 
relativamente às várias afirmações e negações. O sofrimento que acompanha essa 
consciência deriva da perceção dos próprios limites e da consciência que lhe está 
associada e que converte tudo o que se vai produzindo num cadáver em potência 
integrando um percurso para o qual não existe nenhuma perfeição alternativa que o 
finalize. 
 Este texto ocupa-se, também, de uma ideia de desigualdade entre os homens, 
na medida em que a hipótese de todos conseguirem ascender a essa esmagadora 
consciência traria consigo a raiz de novas injustiças e conflitos entre os homens, 
reunidos numa dor universal. Assim, é ao crítico que cabe viver essa aguda e 
dolorosa consciência superior, de matriz sanchesiana:  
 

Não há teoria concebível que concebivelmente se não destrua, que concebível crítica não 
desfaça. A única certeza é que não há certeza. Diria mais: nem essa certeza temos. Mais 
do que com Sócrates estou com Francisco Sanchez. Não digo “Só sei que não sei” mas 
que “nem sei se não sei”.  

(PESSOA, 2016: 48)  
 

O homem superior delimitado a partir deste aprofundamento do filósofo português 
relativamente ao paradigma socrático é um “perscrutador cultural”, dotado de 
faculdades argumentativas superiores, que lhe permitem evidenciar as limitações de 
tudo aquilo que foi ou venha a ser dado como uma certeza. Num apontamento 
inédito, integrado numa sequência de observações a respeito do racionalismo, 
Pessoa observa que é necessário partimos sempre do pressuposto de que tudo aquilo 
que vamos propondo é uma tentativa, devendo a nossa razão impedir-nos de 
conferir “too much truth upon our generalizations, which are necessarily always 
hasty, and upon our observations, which are necessarily always imperfect”. Pessoa 
coloca-se no mesmo patamar a partir do qual Montaigne e Francisco Sanches 
produziram as suas célebres divisas, “Que sçais-je?” e “Quid?”, respetivamente:  

 
The history of science and of knowledge has seen, so many truths sink into mere speculations 
or into provisional dreams, that the historian of our minor, as that of our major, philosophy 
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may put a constant query to the end of any and every paragraph he indites. Even the dearest 
littlenesses of science may to-morrow be subverted by great cyclones of mind. 

(BNP/E3, 152-67)29  
 

O gesto proposto por Pessoa aponta diretamente para a disposição com que, a partir 
de 1581, Sanches passou a utilizar a sua fórmula interrogativa, integrando-a no final 
de todos os seus escritos e, desse modo, impondo a dúvida sobre o que acabara de 
afirmar. A persistência do “Quid?” ao longo de todo o Que Nada se Sabe e o modo 
como emerge no final dos textos prefaciais e na conclusão do próprio ensaio como 
um todo conferem-lhe uma profundidade ainda mais expressiva, na medida em que 
esse suspensivo distanciamento relativamente ao que em cada momento se afirmou 
é dirigido a um texto que transporta consigo, em permanência, uma propensão 
zetética.30   

 O Eremita vai buscar ao filósofo quinhentista a inspiração para a sua própria 
postura, tal como Bernardo Soares no trecho que comentámos, acumulando à 
suposição de superioridade com que encara todas as outras teorias o 
desprendimento com que assume a possibilidade de a sua própria tese ser colocada 
em causa. É nessa medida que deve salientar-se uma significativa diferença entre o 
que consta do trecho de 1931 e o desenvolvimento que a abordagem à ironia 
sanchesiana conheceu em “O Eremita da Serra Negra”, direcionando a questão mais 
explicitamente para uma forma de entender o cepticismo que se inscreve na sua 
tradição para também a questionar. Tal como Montaigne e Sanches, que integram 
na sua reflexão a perspetiva dos céticos, à qual poderiam ser acriticamente anexadas 
as suas considerações, Pessoa acentua que esse paradigma é limitado, não por diferir 
do seu ponto de vista, mas por ser também uma forma de se estabelecer um limite:  

 
O defeito dos cépticos é sê-lo incompletamente. É preciso duvidar do próprio cepticismo, 
estranhar a própria dúvida. De toda a ideia que tenho, sei apenas isto: que é falsa; de todo o 
prazer que não é completo; de todo o acto, que é inútil. Propriamente nem isto sei; por isso 

                                                             
29 Agradecemos a Antonio Cardiello a cedência da transcrição deste documento. 
30  Relativamente à importância do “Quid?” e ao modo como o emergir da fórmula poderá ter 
determinado um novo entendimento do Que Nada se Sabe no quadro da obra de Francisco Sanches, 
obrigando a questionar os textos prefaciais e a datação que neles é apresentada, cf. ROMÃO (2003: 87-
96). Na introdução à tradução inglesa da obra, Elaine Limbrick precisa que Sanches recorreu ao 
“Quid?” como uma espécie de “obelisk to his treatises”, permitindo-lhe questionar “not only the 
works of others but also his own, since he believed that perfect knowledge is impossible and man can 
only reach an approximation of the truth”, convertendo-se, nessa medida, num “true sceptic in the 
profoundest sense of the term, that of an enquirer” (LIMBRICK, 1988: 3). Um contemporâneo de Pessoa, 
o espanhol Menéndez y Pelayo, proferiu a 15 de maio de 1891, na Academia de Ciencias Morales y 
Politicas, em Madrid, uma longa conferência dedicada à importância cultural do cepticismo e do 
criticismo dos precursores ibéricos de Kant, considerando a respeito de Sanches que a sua obra 
constitui uma ars nasciendi, expressa através desse resumo do “programa de Sánchez”, caracterizado 
pela constância do impulso renovador, por contraponto a outras atitudes suas contemporâneas, 
dominadas pela persistência de vários dogmatismos (MENÉNDEZ Y PELAYO, 1918: 200).  



Sousa Montaigne em Pessoa?  
 

Pessoa Plural: 18 (O./Fall 2020)  90 

sei apenas isto. Sou paradoxal? Passei a perceptibilidade exacta? É porque tenho razão. O 
mundo é o grande paradoxo, e a grande realidade incompreensível. Desde que afirmamos 
enganamo-nos; desde que cremos, erramos; desde que nos tornamos compreensíveis, 
tornamo-nos ipso facto limitados e fora da verdade. O cepticismo é mais essencial que o 
raciocínio. 

(PESSOA, 2016: 48) 
 
Pessoa propõe, portanto, um cepticismo que existe à margem da conversão do 
movimento especulativo em sistema dotado de regras e formulações que 
constituiriam já afirmações e portanto um ponto de partida edificando um patamar 
fixo para a busca, como o mote socrático que Sanches considerou insuficiente:  
 

Isto apenas foi o que eu, acima de tudo, procurei sempre, como agora faço, ver se encontrava 
em alguém para dizer com verdade que ele tinha sabido alguma coisa; mas em parte alguma 
o encontrei, a não ser naquele sábio e justo varão, Sócrates (embora também os chamados 
pirrónicos, académicos e cépticos, juntamente com Favorino, afirmassem o mesmo), o qual 
«uma só coisa sabia, e era – que não sabia nada». Só por essa afirmação o julgo eu doutíssimo, 
embora ela não satisfaça ainda por completo o meu espírito, porque mesmo isso, como as 
outras coisas, ele ignorava; mas, para afirmar mais fortemente que nada sabia, disse que só 
aquilo sabia, e por isso mesmo que não sabia nada, nada quis deixar-nos escrito. 

(SANCHES, 1999: 74-75) 
 

É este o núcleo preciso que o Eremita, tal como Soares, seguem, integrando 
nas suas conclusões uma noção que fora afirmada pelo próprio Francisco Sanches, 
pois a ideia de que a busca incessante pela verdade o conduzira a Sócrates e aos 
cépticos e, ainda assim, não estabilizara no encontro com a afirmação de insciência 
socrática obriga a que o seu percurso seja próprio de uma influência mas não de uma 
submissão doutrinária. Ultrapassando o mote socrático, uma afirmação dubitativa 
que não se parece estranhar a si própria e que portanto pode ser também convertida 
em crença, a lição de Sanches passa pela conversão do cepticismo em algo de natural 
e intrínseco ao próprio fluxo do pensamento e ao desassossego gerado pela busca da 
verdade e pela convicção de que esta nunca poderá ser alcançada plenamente.  

A demarcação que no trecho do Livro do Desassossego, em 1931, se estabelece 
entre dois diferentes degraus de compreensão do desconhecimento – o mais 
avançado dos quais atingindo o próprio sujeito e o “isto” que julga poder dar como 
conhecido, conduzindo-o a um outramento contínuo relativamente a todas as 
convicções possíveis, entre as quais as que desenvolve em cada momento – remete, 
neste texto, para a diferença entre sistemas assertivos, posturas céticas e o superior 
ponto de vista que ultrapassa o próprio cepticismo. À polaridade entre os dois 
estados de consciência que apartam o homem comum do homem superior, 
emergindo como diferentes “passos” numa escala ascensional que parte da dúvida 
a respeito de tudo o resto e culmina na interrogação quanto ao que julgamos saber, 
corresponde neste conto uma hierarquia que separa o dogmatismo acrítico dos 
crentes incapazes da atitude dubitativa dos céticos – que, tal como Sanches também 
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sugere, se aproximam do tipo de postura socrática – e que estabelece uma dicotomia 
interna que coloca no topo os céticos que conseguem “estranhar a própria dúvida”.  

Trata-se de uma espécie de supra-cepticismo, instaurador de uma dúvida 
ininterrupta, que faz dos céticos e dos seus pontos de vista apenas mais uma etapa, 
ainda que já bastante avançada, num percurso que nunca conhecerá o seu desfecho. 
E que é um dos mais evidentes núcleos da condição do desassossego que, fixado 
numa obra com um título que para ele diretamente remete ou em muitos outros 
projetos que também derivam dele sem o designarem diretamente, acompanhou o 
percurso intelectual de Fernando Pessoa. 

Poderá deste modo concluir-se que o supra-cepticismo idealizado por Pessoa 
corresponde também a uma teoria peculiar da liberdade autoral e do modo como a 
autonomia do pensamento nela ocupa um lugar privilegiado, mesmo tendo em 
conta o que de inquietante e perigoso parece existir na assunção de uma 
inultrapassável crise intelectual, potencialmente desagregadora das relações entre o 
indivíduo e o seu horizonte existencial. Correspondendo, no essencial, ao paradigma 
de céptico apresentado por Emerson na obra referida, o modelo a que Sanches dá a 
devida expressão em diversas passagens da obra de Fernando Pessoa pode considerar-
se um dos mais representativos, se atentarmos às diversas contaminações críticas de 
que a sua obra é fértil.  

Dado o peso que Montaigne ocupa nessa via particular no contexto da 
tradição ocidental do livre-pensamento, e embora Pessoa não mencione o caso do 
francês directamente, este texto opta por sugerir que é na ampla rede de diálogos 
suscitados pela tradição inaugurada pelos Essais que podem, também, situar-se os 
rumos particulares do pensamento pessoano a respeito da liberdade, perspectiva 
essa que, nas diversas nuances que foi sofrendo ao longo do tempo e no âmbito de 
distintos conteúdos literários, aponta para a apologia de uma continuidade trans-
histórica que tem na Grécia clássica e no Renascimento europeu, sobretudo no 
momento fundador que antecede as guerras religiosas de seiscentos, os seus 
principais paradigmas. Embora não tenham sido contemplados neste estudo, os 
vários textos em que Pessoa evidencia a aproximação ao ambiente renascentista e a 
tendência para situar nesse momento o apogeu da identidade criadora de Portugal, 
o qual a sua obra se pretende reactivar e prolongar, são também sugestivos. 
Sobretudo porque, uma vez mais, Francisco Sanches e a sua peculiar obra 
inquiridora ocupam um lugar de destaque, aproximando-se dos grandes nomes da 
literatura portuguesa até Camões. 

 Conclui-se este ensaio um exemplo importante dessas associações. Precisamente 
no mesmo dia em que se deu a Revolução de 28 de Maio de 1926, que instaurou a 
Ditadura Militar em Portugal, foi publicada no Jornal de Comércio e das Colónias a 
resposta de Fernando Pessoa ao inquérito “Portugal, vasto Império”, que seria 
republicado em 1934. Nesse texto, o poeta deu também a conhecer a sua predileção 
por um momento particular da História de Portugal, coincidente com a dinastia de 
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Avis e, em particular, com o momento renascentista europeu em que esta se 
integrou. É nesse âmbito que situa Francisco Sanches enquanto um dos mais 
significativos representantes do pensamento genuinamente português que teria 
conhecido o seu ocaso precisamente um ano antes da publicação do Que Nada se Sabe. 
Em sintonia com o conteúdo da entrevista de 1923, o ano de 1580 é interpretado não 
só como a perda da independência, e a data da morte de Luís de Camões, mas 
também como um apartamento do percurso natural da cultura portuguesa 
relativamente às suas propensões particulares: 

 
No fim da chamada Edade Media, e no principio da Renascença, esboçámos, é certo, um 
acentuado movimento cultural, que abrange os Cancioneiros, os Romances de 
Cavallaria, e um ou outro phenomeno como a especulação de Francisco Sanches, aliás 
formado em outro ambiente; mas em breve o vinco, muito mais typicamente nacional, 
das Descobertas, arrastava para si toda a vitalidade portugueza, e o Catholicismo, então 
em periodo de reacção, se encarregou de anular aquella liberdade de especulação, sem a 
qual a cultura é impossivel. Ficámos no estado vil de intelligencia, servil e mimetico, em 
que desde esse tempo temos vegetado. 

(PESSOA, 2012: 268-269). 
 
Colocadas em sintonia, a “liberdade de especulação” e a genuína cultura que emerge 
em momentos em que esta se manifesta são considerados divergentes tanto em 
relação à manifestação política das Descobertas como aos efeitos da reação pós-
tridentina. 

 Sanches é descrito como uma personalidade duplamente estranha em relação 
ao padrão vigente desde 1580, na medida em que, além de representar o pendor 
especulativo que equivale ao tipo de liberdade que as forças normativas foram 
sistematicamente anulando, o filósofo é também o produto de um outro ambiente 
cultural, coincidindo, de acordo com o que Pessoa leu em John M. Robertson, com o 
contexto livre-pensador em que se destacaram também Montaigne, Charron, 
Shakespeare ou Molière. A duplicidade que o singulariza aponta, assim, para que 
Sanches seja o mais significativo emblema de uma dupla expressão do movimento 
intelectual que Pessoa valoriza, inscrevendo a cultura portuguesa no âmbito da 
Renascença europeia.  
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Nota de Apresentação dos Anexos 
 
Apresentam-se em anexo algumas listas pessoanas nas quais Francisco Sanches e a 
sua obra fundamental, o Quod Nihil Scitur, marcam presença. Acompanhando 
diferentes etapas do percurso editorial de Fernando Pessoa, estas listas são 
complementos do diálogo entre Pessoa e Sanches, conforme desenvolvido nos 
trechos e fragmentos comentados no artigo.  

Nos primeiros anexos, datáveis de meados da década de 10, percebe-se o 
provável impacto da leitura da obra de Sanches, que estava a ser traduzida para 
português e editada na Revista de História exactamente nesta altura – e em simultâneo 
com a consulta dos livros de Montaigne, de John Robertson e de John Bury tratados 
no artigo, não devendo ainda esquecer-se o contexto da revista Orpheu e do 
desenvolvimento dos heterónimos, também nesta época.   

Na lista apresentada como Anexo 1, Sanches acompanha alguns dos autores 
mais lidos por Pessoa e dos mais influentes, como Nordau, Wilde, Nietzsche ou 
Stirner. É o único autor português representado e, algo também de grande relevo, o 
único representativo de um momento fulcral na cronologia cultural de Pessoa, o 
Renascimento. A lista é por si só um espelho fiel da pluralidade de línguas, épocas, 
géneros literários e domínios do saber convocados por Pessoa na sua poética 
sincrética e plural. 

O anexo 2, dando conta do drama-em-gente em pleno desenvolvimento, 
oferece novamente a Sanches um estatuto singular: é o único autor referido que não 
pertence à obra de Pessoa. Pode perguntar-se se Pessoa poderia nesta altura estar a 
ponderar uma refundação do pensamento do filósofo quinhentista em moldes 
contemporâneos, tornando-o quase num heterónimo seu. 

O anexo 3 situa Sanches no contexto histórico-literário tão caro ao 
pensamento de Fernando Pessoa, neste caso com um âmbito nacional e com uma 
representatividade só igualada pela de Camões, também duas vezes mencionado. 

Finalmente, no anexo 4, já da década de 30, todas essas vertentes se conjugam 
para darem conta da persistência de Sanches no panorama global da obra de Pessoa. 
Estando equacionado como um dos nomes fundamentais de um projecto editorial 
vasto, verdadeiramente híbrido e enciclopédico, Sanches era um dos autores que 
Pessoa desejaria dar a conhecer fora de Portugal, provavelmente de modo a 
contribuir para um desiderato que continua em parte a ocupar investigadores dos 
nossos dias: o estudo da dimensão de Portugal no panorama geral da cultura do 
Ocidente nos séculos XV a XVII, com pioneirismo factual em muitos domínios ou 
pelo menos a capacidade de acompanhar o desenvolvimento filosófico e científico 
em sintonia com os grandes debates e inquéritos desenvolvidos no alvorecer da 
Modernidade. 
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Figs. 18.1 e 18.2. Projectos datáveis de 1914. 

 
Anexo 1 [48B-62] 
 
Eucken: (um livro caracteristico). 
Max Stirner: “O Unico e a sua Propriedade”. 
Max Nordau: “Degenerescencia”. 
Jules de Gaultier: (um livro typico). 
T. H. Green: (um livro) (?). 
Fr. Nietzsche: (livros). 
Maurice Barrès: “Um homem livre”. (ou outro) 
Ibsen: “Theatro” (todo ou parte). 
J. Galsworthy: “Theatro” (todo ou parte). 
Oscar Wilde: “Theatro em prosa”. 
(Bibliotheca philosophica). 
Francisco Sanches: “Quod nihil scitur”. (trad). 
 
Anexo 1 [48B-62]  
Um pedaço de folha de papel almaço com marca d’água PRADO; suporte dactilografado a tinta azul e vermelha. 
Recto e verso estão numerados de 3 a 4, ao cimo e ao centro. Lista publicada por AZEVEDO (1996: 499); cf. uma 
lista parecida em COELHO (1971: II, 155). Na BpFP existem dois livros de Gaultier, três livros de Green, dois 
de Galsworthy e quatro de Wilde. Transcrição de Jerónimo Pizarro. 
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Figs. 19.1 e 19.2. Projectos datáveis de 1915. 

 
Anexo 2 [48B-22r] 
 
1.  Antonio Móra: Prolegomenos a uma reconstrucção do paganismo. 
2.  Fernando Pessôa: O mytho de William Shakespeare. 
3.  Francisco1 Sanches: Quod nihil scitur – texto e traducção. 
4.  Fernando Pessôa: Introducção ao problema nacional. 
5.  Fernando Pessôa: Theoria da republica aristocratica. 
6.  Antonio Móra: Os fundamentos do paganismo. 
7.  Antonio Móra: Origens do christianismo. 
8.  Fernando Pessôa: A Guerra – estudo sociologico. 
9.  □ 
10. □ 
 
Anexo 2 [48B-22r] 
Uma folha de papel manuscrita a tinta preta acastanhada apenas no rosto. Transcrição de Jerónimo Pizarro. 
NOTA 
1 <Antonio> [↑ Francisco] 
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Fig. 20. Projectos datáveis de 1928. 
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Anexo 3 [144Q-34r]  
 
“From Portugal.” 
 Vol. I. 
 approx. no. of pages. 
1.  Introduction (brief). 4. 
2.  The Anarchist Banker. 54. 
3.  Complete Poems of Alberto Caeiro.  
 (or only The “Keeper of Flocks”) 
4.  English Poems, by Fernando Pessoa. 
5.  The Quod Nihil Scitur of Francisco Sanches. 
6.  Extracts from “The Lusiads” of Camoens 
7.  Octavio (is it too long?) –  Fialho. 
8.  A Grande Empreza –  Antonio Patricio. 
 “O Pantano.” 
 Gil Vicente. 
 José Castello de Moraes. 
 Mario de Sá Carneiro. 
1. Introduction. 4 
2. The Anarchist Banker. 54 
3. Caeiro. 30 
4. The Grand Concern. 80 
5. Extracts from The Lusiads of Camoens. 20 
6. Quod Nihil Scitur. 20 
7.  Poems in English. } 
8. (a one-act play or a short story). 
 
Anexo 3 [144Q-34r] 
Uma página do caderno 144Q manuscrita a tinta preta. Transcrição de Jerónimo Pizarro. Texto publicado na 
última edição crítica de Mensagem (PESSOA, 2020: 265). 
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Figs. 21.1 e 21.2. Projectos datáveis de 1932 ou post 1932. 

 

Anexo 4 [48B-34r] 
 
Plan of publishing books (in Portuguese) in small volumes, of from 96 to 112 or 128 
pages, at 5$00. (Type-body may be from interlined 8 to 12, according to the matter). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. “Portugal”, poemas. 
2. “Cancioneiro, Liv[ro] I” (e seguintes, um livro por volume). 
3. “Poemas Completos de Alberto Caeiro, 1889-1915”. 
4. “Odes de Ricardo Reis, Liv[ros] I a V.” (e seguintes assim). 
5. “Notas para a Recordação… por Alvaro de Campos”. 
6. “Accessorios, Versos de Alvaro de Campos”. 
7.  “O Banqueiro Anarquista”. (só?) 
8. “O Lago, e outros poemas”. 
9. “Crypta, poemas”. (os poemas de ordem occulta). 
10. Os contos Quaresma, um ou mais em cada volume, conforme. 
11. “O Interregno”. (modificação definitiva e differente). 
12. Os contos extensos (um por volume, ou mais, conforme). 
13. Os contos pequenos (os que caibam, titulo do primeiro). 
14. “Rubayat de Omar Khayyam” (I-II, provavelmente). 
15. “O Encoberto” (ou outro titulo). 
16. “Canções da Derrota”. 
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17. Outras Anthiteses (conforme tamanho). 
18. “O Marinheiro, e outros dramas.” (e outros volumes assim). 
19. Os estudos politicos (um ou mais por volume, conforme). 
20. Traducções de estudos em inglez, conforme. 
21. O livro sobre orthographia portugueza. 
22. Talvez, cabendo, o livro sobre propriedade da linguagem. 
23. (No resto pelo mesmo principio). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
As traducções de Shakespeare, Poe e outros poetas inglezes e outros, devem ser 
publicadas em edições caras, ou em edições pagas, caras ou não, conforme o editor 
queira. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Traducções para inglez, Apontamento: 
 
Espronceda, “The Student of Salamanca”. 
Sonnets.1 

The “Quod Nihil Scitur” of Francisco Sanches. (see transl[ation] in Bibliotheca 
Nacional). 

and so on. 
 
Anexo 4 [48B-34r] 
Uma folha de papel de máquina dactilografada a tinta azul apenas no rosto. Transcrição de Jerónimo Pizarro. 
Texto publicado na edição crítica de Rubaiyat (PESSOA, 2008: 133). 
NOTA 
1 Sonnets (<consodier>). 
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étrangers”. CFP 1-107. 

PATER, Walter (1915). The Renaissance: Studies in Art and Poetry. London: Macmillan and Co. 252, [4] 
p. 18 cm. CFP 8-425. 



Sousa Montaigne em Pessoa?  
 

Pessoa Plural: 18 (O./Fall 2020)  101 

ROBERTSON, John Mackinnon (1930). The Genuine in Shakespeare: A Conspectus. London: George 
Routledge & Sons, Ltd. 170 p. 19 cm. CFP 8-472. 

_____ (1923). “Hamlet” Once More. London: Richard Cobden-Sanderson. 196 p. 20 cm. CFP 8-473. 
_____ (1915). A Short History of Freethought Ancient and Modern. London: Watts and Co. 3rd ed. 

revised and expanded. 2 vols; vol. I, 484 p., vol. II, 535 p. 23 cm. “Issued for The Rationalist 
Press Association”. CFP 1-130. 

 The Greek Anthology (1916-1918). With an English translation by William Roger Paton. Bilingual 
edition. London: William Heinemann; New York: G. P. Putman’s Sons. Vol. I, 500, [2] p.; vol. 
II, 518, [2] p.; vol. III, 456, [2] p.; vol. IV, 422, [2] p.; vol. V, 400, [2] p. CFP 8-235. 

 
Outras referências 
 
ALMEIDA, Onésimo (2000-2001). “Francisco Sanches – O ‘Elo Perdido’ entre os descobrimentos e a 

Ciência Moderna”. Cultura – Revista de História e Teoria das Ideias, vol. XII, 2.ª série, pp. 
221-229. 

ARNOLD, Matthew (1914). Essays by Matthew Arnold. London, New York: G. Milford, Oxford 
University Press. 

AZEVEDO, Maria da Conceição (1996). Fernando Pessoa, educador: encontro de si próprio, consciência da 
missão, fidelidade ao ser. Braga: APPACDM. 

BARRETO, José (2009). “Pessoa e Fátima: A Propósito dos Escritos Pessoanos sobre Catolicismo e 
Política”. Fernando Pessoa: O Guardador de Papéis, Organizado Jerónimo Pizarro. Alfragide: 
Texto Editores, pp. 219-281. 

BONNET, Hervé (2014). “Montaigne, Jabès, Pessoa: Egophanies de la littérature ou les inscriptions de 
l’intime”. Revue Chameaux, n.o 7 (Écritures de l'intime au masculin), Automne, on-line cf. 
https://revuechameaux.org/numeros/ecritures-de-lintime-au-masculin/montaigne-jabes-
pessoa-egophanies-de-la-litterature-ou-les-inscriptions-de-lintime/ 

CALAFATE, Pedro (1999). “Prefácio”, in Francisco Sanches, Obra Filosófica. Edição de Pedro Calafate. 
Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, pp. 9-27. 

CAMPOS, Agostinho (1936). Estudos sobre o Soneto. Coimbra: Faculdade de Letras. 
CARSON, Robert (2009). Digesting the Third: Reconfiguring Binaries in Shakespeare and Early Modern 

Thought. Thesis submitted for the degree of doctor of Philosophy Graduate Department of 
English University of Toronto. https://tspace.library.utoronto.ca/handle/1807/17736 

CARVALHO, Joaquim de (1981). “Os Opera Philosophica de Francisco Sanches”. Obra Completa, vol. I. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, pp. 505-594. 

CASTANY PRAD, Bernat (2012). Que nada se sabe: el escepticismo en la obra de Jorge Luis Borges. Alicante: 
Universidad de Alicante. Cuadernos de “América sin Nombre”, n.º 31.  

COELHO, António Pina (1971). Os Fundamentos Filosóficos da Obra de Fernando Pessoa. Lisboa: Editorial 
Verbo. 2 vols. 

CONCEIÇÃO, Gilmar Henrique da (2014). “Filosofia e Literatura: Os Desdobramentos do Ser em 
Montaigne e Fernando Pessoa”. Clareira – Revista de Filosofia da Região Amazônica, vol. 1, n.º 1, 
Janeiro-Junho, pp. 188-214. http://www.revistaclareira.com.br/index.php/clareira/article/view/17  

ENGLE, Lars (2000) “Measure for Measure and Modernity: The Problem of the Skeptic’s Authority”. 
Shakespeare and Modernity, Editor Hugh Grady. London and New York: Routledge, pp. 84-
104. 

FERNANDES, Ângela (2013). A ideia de humanidade na literatura do início do século XX: Huxley, Malraux, 
Gómez de la Serna. Lisboa: Tinta-da-china. 

FREITAS, Ana Maria (2016). O Fio e o Labirinto. A Ficção Policial na Obra de Fernando Pessoa. Lisboa: 
Colibri. 

GIRERD, Christophe (2007). Sagesse libertine. Paris: Le Livre de Poche. 

https://revuechameaux.org/numeros/ecritures-de-lintime-au-masculin/montaigne-jabes-pessoa-egophanies-de-la-litterature-ou-les-inscriptions-de-lintime/
https://revuechameaux.org/numeros/ecritures-de-lintime-au-masculin/montaigne-jabes-pessoa-egophanies-de-la-litterature-ou-les-inscriptions-de-lintime/
https://tspace.library.utoronto.ca/handle/1807/17736
http://www.revistaclareira.com.br/index.php/clareira/article/view/17


Sousa Montaigne em Pessoa?  
 

Pessoa Plural: 18 (O./Fall 2020)  102 

GONÇALVES, Zetho da Cunha (2014) (org.). Notícia do Maior Escândalo Erótico-Sexual do Século XX em 
Portugal. Lisboa: Letra Livre. 

HAMLIN, William M. (2013). Montaigne's English Journey. Reading the Essays in Shakespeare's Day. 
Oxford: Oxford University Press. 

HOLBROCK, Peter (2010). Shakespeare’s Individualism. Cambridge: Cambridge University Press. 
LIMBRICK, Elaine (1988). “Introduction”, in Francisco Sanches. That Nothing is Known. Edited by Elaine 

Limbrick and Douglas F. S. Thomson. Cambridge: University Press, pp. 1-88. 
LOPES, Óscar (1969). “Fernando Pessoa. Um Momento de Consciência”. Ler e Depois. Crítica e 

interpretação literária, vol I. Porto: Inova, pp. 236-242. 
LOURENÇO, Eduardo (2011). “Montaigne como lugar vazio da nossa cultura”, in Eduardo Lourenço, 

Obras Completas, vol I, Heterodoxias. Lisboa: Gulbenkian, pp. 455-462. 
MAIA, Idalina (2013). O Problema do Conhecimento em Francisco Sanches. Lisboa: Imprensa Nacional-

Casa da Moeda. 
MANDOUZE, André (1984). “Préface”, in Francisco Sanches, Il n’est science de rien. Paris: Klincksieck, 

pp. 3-8. 
MARQUES, Manuel Silvério (2002). A Medicina enquanto Ciência do Indivíduo. Tese de doutoramento 

apresentada à Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. 
MATHIAS, Marcello Duarte (2016). “Montaigne visto por Clara Rocha [crítica a O Essencial sobre Michel 

de Montaigne, de Clara Rocha]”. Colóquio/Letras, Notas e Comentários, n.º 193, Setembro, pp. 
175-181. http://coloquio.gulbenkian.pt  

MÉNENDEZ Y PELAYO, Marcelino (2008). “De los Orígenes del Criticismo y del Escepticismo y 
Especialente de los Precursores Españoles de Kant”. In Ensayos de crítica filosófica, Alicante: 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, pp. 119-218. Disponível na página do cvc: 
http://www.cervantesvirtual.com/obra/ensayos-de-critica-filosofica--0/ 

MONTAIGNE, Michel de (2016). Ensaios. Antologia. Prefácio, tradução e notas de Rui Bertrand Romão. 
Lisboa: Relógio d’Água.  

_____ (2007). Les Essais. Édition établie par Jean Balsamo, Michel Magnien et Catherine Magnien-
Simonin. Paris: Gallimard. 

PASCAL, Blaise (1875). I. Entretien avec de Saci sur Épictète et Montaigne. II. De l'autorité et du progrès en 
philosophie. Avec introduction et notes par M. Guyau. Paris: Ch. Delagrave. Disponível em 
https://archive.org/details/entretienavecde01guyagoog 

PATER, Walter (1896). Marius, the Epicurean: His Sensations and Ideas. London: Macmillan and Co. 
_____ (1893). Plato and Platonism: A Series of Lectures. London: Macmillan. Disponível em 

https://archive.org/details/platoandplatoni00pategoog 
PATRÍCIO, Rita (2012). Episódios: da teorização estética em Fernando Pessoa. Famalicão: Húmus 
PINTO, Fernando Margutti (2010). “As Ideias Filosóficas de Francisco Sanches”. Sképsis, n.º 5, pp. 103-

148. 
PITTELLA, Carlos; PIZARRO, Jerónimo (2017). Como Fernando Pessoa Pode Mudar a sua Vida: Primeiras 

Lições. Lisboa: Tinta-da-china. 
PIZARRO, Jerónimo (2007). Fernando Pessoa: entre génio e loucura. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da 

Moeda. 
POPKIN, Richard (2003). The History of Scepticism from Savonarola to Bayle. Oxford: Oxford University 

Press. Third enlarged edition. 
Revista de História: publicação trimestral (1912-1916). Lisboa: Livraria Clássica Editora. Veja-se: 

http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/Periodicos/RevistadeHistoria/RevistaHistoria.htm 
ROBERTSON, John Mackinnon (1909). Montaigne and Shakespeare and Other Essays on Cognate Questions. 

London: Adam & Charles Black. https://archive.org/details/montaigneandshak00robeuoft 
ROCHA, Clara (2016). O Essencial sobre Michel de Montaigne. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda. 

http://coloquio.gulbenkian.pt/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/ensayos-de-critica-filosofica--0/
https://archive.org/details/entretienavecde01guyagoog
https://archive.org/details/platoandplatoni00pategoog
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/Periodicos/RevistadeHistoria/RevistaHistoria.htm
https://archive.org/details/montaigneandshak00robeuoft


Sousa Montaigne em Pessoa?  
 

Pessoa Plural: 18 (O./Fall 2020)  103 

ROMÃO, Rui Bertrand (2007). A Apologia na balança: a reinvenção do pirronismo na Apologia de Raimundo 
Sabunde de Michel de Montaigne. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda. 

_____ (2003). Quid? Estudos sobre Francisco Sanches. Porto: Campo das Letras. 
S.A. (1933). “Catalogue des éditions françaises des Essais de Montaigne de 1580 à nos jours”. IVe 

centenaire de la naissance de Montaigne. 1533-1933. Conférences organisées par la ville de Bordeaux 
et catalogue des éditions françaises des Essais. Bordeaux: Delmas, pp. 373-388. 

_____ (1916). “Francisco Sanches na Itália”. Revista de História, n.º 17, janeiro-março 1916, pp. 71-72. 
SANCHES, Francisco (1999). Obra filosófica. Edição de Pedro Calafate. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa 

da Moeda.  
_____ (1988). That Nothing is Known. Edited by Elaine Limbrick and Douglas F. S. Thomson, 

Cambridge: University Press. 
SEPÚLVEDA, Pedro; URIBE, Jorge (2016). O Planeamento Editorial de Fernando Pessoa. Lisboa: Imprensa 

Nacional-Casa da Moeda. 
SEXTUS EMPIRICUS (2007). Outlines of Scepticism. Edited by Julia Annas e Jonathan Barnes. Cambridge: 

Cambridge University Press. 
ZENITH, Richard (2007). “O Barbeiro, a Costureira, o Moço de Fretes e o Gato”. A Arca de Pessoa: novos 

ensaios. Editores Steffen Dix e Jerónimo Pizarro. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, pp. 
295-309. 

 
  



Sousa Montaigne em Pessoa?  
 

Pessoa Plural: 18 (O./Fall 2020)  104 

RUI SOUSA concluiu Licenciatura em Estudos Portugueses e Mestrado em Estudos Românicos – 
Literatura Portuguesa Moderna e Contemporânea – pela FLUL, tendo também concluído 
recentemente Doutoramento em Estudos de Literatura e de Cultura pela mesma universidade, 
com uma tese dedicada ao conceito de Libertino na obra de Luiz Pacheco. Publicou ensaios sobre 
Ronald de Carvalho e Eduardo Guimaraens na antologia 1915 – O Ano do Orpheu, coordenada 
por Steffen Dix, e colaborou em números recentes da Pessoa Plural e em eventos organizados 
pelo Projecto Estranhar Pessoa e pela Casa Fernando Pessoa. Publicou em 2016 o livro A Presença 
do Abjecto no Surrealismo Português. Investigador do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas 
e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (CLEPUL). Prepara um projecto 
de investigação relacionado com as interacções entre a literatura, a filosofia e a política no 
contexto do Modernismo e do Surrealismo em Portugal, procurando explorar mais 
aprofundadamente o papel da mitologia na intervenção política dos grupos literários e a forte 
presença dos processos de hibridismo e de sincretismo numa progressiva reflexão sobre a 
cultura como realidade plural e globalizada. 
 
RUI SOUSA earned a degree in Portuguese Studies and obtained a Master’s degree in Romance 
Studies—Modern and Contemporary Portuguese Literature—from the Faculty of Arts and 
Humanities of the University of Lisbon. He recently obtained his doctorate with a dissertation 
dedicated to the concept of the libertine in the work of Luiz Pacheco. He has published essays 
on Ronald de Carvalho and Eduardo Guimaraens, in the anthology 1915—The Year of Orpheu 
(2015) coordinated by Steffen Dix and has published studies on Pessoa in Pessoa Plural and in 
projects coordinated by Estranhar Pessoa and by Casa Fernando Pessoa. In 2016 he published 
the book A Presença do Abjecto no Surrealismo Português. He is a researcher at the Centre for 
Lusophone and European Literatures and Cultures at the Faculty of Arts and Humanities of the 
University of Lisbon (CLEPUL). He is working on a research project on the interactions between 
literature, philosophy and politics with respect to Modernism and Surrealism in Portugal, 
seeking to explore the role of mythology in the political intervention of literary groups and the 
strong presence of hybrid processes and syncretism in the progressive reflection on culture as a 
plural and globalized reality. 
 



De l’horloge à l’incendiaire:  
Traces de Baudelaire chez Pessoa 

Pascal Dethurens* 

Mots-clés 

Baudelaire, Sensationnisme, Morale, Rôle du poète, Spleen, Saudade, Desassossego, Ville, 
Création, Destruction. 

Résumé 

Pessoa n’a jamais écrit de texte sur Baudelaire à proprement parler, et pourtant toute sa 
poésie est nourrie de celle de l’auteur des Fleurs du mal. Du spleen baudelairien à la saudade et 
au desassossego pessoens, c’est tout un jeu intertextuel qui s’est installé, fait d’emprunts précis 
comme d’allusions plus vagues. Deux poètes, deux écritures que tout sépare, mais une 
parenté secrète et douloureuse qui unit l’un à l’autre. 

Keywords 

Baudelaire, Sensationism, Morals, Role of the poet, Spleen, Saudade, Disquiet, City, Creation, 
Destruction.  

Abstract 

Pessoa never wrote, strictly speaking, a text on Baudelaire, and yet all his poetry is nourished 
by that of the author of Les Fleurs du mal. From the Baudelairian spleen to the Pessoan saudade 
and desassossego (disquiet), a whole intertextual game has been set up, made of precise 
borrowings as well as more vague allusions. Two poets, two writings that everything 
separates, but with a secret and painful kinship that unites one to the other. 

* Université de Strasbourg.



Dethurens De l’horloge à l’incendiaire 

Pessoa Plural: 18 (O./Fall 2020)  106 

Pessoa s’est voulu à lui seul toute la littérature. Pour comprendre en profondeur le 
sens d’un tel projet, il faudrait bien, quelque jour, arpenter le territoire intertextuel 
du poète pour mesurer, texte après texte, la portée de la littérature européenne et 
l’ombre qu’elle a portée chez lui. Ce serait là, autant dire, rêver d’une enquête à la 
frontière de l’impossible, tant il est vrai que Pessoa est à lui seul cette littérature 
européenne, et parce que cette littérature est chez lui. L’ampleur du propos, on le 
conçoit aisément, a de quoi effrayer. On se contentera ici d’étudier quelques-unes 
des traces intertextuelles sans doute parmi les moins connues de son œuvre, quand 
bien même elles seraient si éloquentes, à savoir les traces (directes, indirectes, et 
même hypothétiques) laissées par Baudelaire dans la création de Pessoa. 
 
1. Dialogue avec Baudelaire par voie interposée  
 
Comme c’est le cas pour d’autres grandes figures de la littérature européenne ou 
mondiale, Pessoa a abordé le grand poète français de la modernité en passant 
d’abord par la médiation d’auteurs portugais ayant ouvertement reconnu leur dette 
envers Baudelaire. Cesário Verde ou Gomes Leal, auteurs que Pessoa considérait 
comme des précurseurs importants de ce qui sera son propre moment poétique, sont 
par exemple incontournables pour qui souhaite établir une cartographie complète 
de la réception de Baudelaire au Portugal. Pessoa n’hésite pas à affirmer que « the 
originality of Cesario was provoked by the reading of Baudelaire » [l’originalité de 
Cesario est due à sa lecture de Baudelaire], même s’il reconnaît qu’au final, « it is evident 
how diff[eren]t are the methods, how much more sturdy is Cesario’s description 
power » (PESSOA, 2013a: 279) [Il est évident que les méthodes sont très différentes, que le 
pouvoir de description de Cesario s’avère beaucoup plus solide [que celui de Baudelaire].  

Si Pessoa fait grand cas de Baudelaire de par la reconnaissance de l’impact 
exercé par celui-ci sur certains de ses compatriotes, les deux poètes sont eux-mêmes 
identifiés comme s’inscrivant dans une constellation poétique commune inaugurée 
par Edgar Allan Poe. Profondément marqué par l’écriture et les innovations 
poétiques de Poe, Baudelaire lui emprunte certains traits et, du même coup, assied  
la gloire littéraire du poète américain en Europe. Dans Le Livre des Quatre Corbeaux, 
ouvrage consacré à la présentation critique d’une lignée de poètes nés dans le sillage 
de Poe, Claude-Michel Cluny ne se contente pas de juxtaposer « The Raven », poème 
de Poe, et les traductions qui en ont été faites par Baudelaire, Mallarmé et Pessoa, 
mais il souligne encore les nombreuses parentés qui rapprochent les quatre auteurs. 
Le profil que Cluny trace de Pessoa dans l’une des petites biographies consacrées 
aux quatre auteurs est particulièrement éloquent: Pessoa, le plus jeune participant 
d’une aventure poétique commencée avec Poe et achevée avec les modernistes un 
siècle et demi plus tard, apparaît comme une figure-synthèse des trois autres poètes: 
« Sa gloire s’est […] étendue à mesure que se révélait son étrange génie pluriel, 
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secret, prolixe ; étrange comme Poe, inquiet comme Baudelaire, compliqué comme 
Mallarmé, Pessoa est un des grands lyriques du XXe siècle » (CLUNY, 1985: 138).  
 
2. Baudelaire, le symbolisme et le sensationnisme 
 
Dans la biographie qu’il a consacrée à Pessoa, Robert Bréchon a d’emblée noté 
quelques similarités existentielles, et non des moindres, entre les deux poètes: tous 
deux ont perdu leur père très tôt ; tous deux ont souffert du remariage rapide de 
leur mère ; tous deux ont conçu très jeunes de devenir poètes ; tous deux ont connu 
l’expérience du grand voyage, Pessoa en Afrique du sud de 1896 à 1905, même si 
l’« on trouve encore moins d’impressions d’Afrique dans son œuvre que dans celle 
de Baudelaire » (BRECHON, 1996: 37 et 41). 

Qu’en est-il de leur familiarité au niveau de la création littéraire ? La première 
trace d’une lecture de Baudelaire par Pessoa date de 1903, année où il reçoit par son 
Lycée de Durban le « Queen Victoria Memorial Prize » pour le meilleur essai en 
langue anglaise. Ce prix consiste en trois ouvrages de littérature anglaise et 
américaine: l’un contenant les œuvres de John Keats, l’autre les œuvres d’Alfred 
Lord Tennyson, et le troisième une sélection des œuvres d’Edgar Allan Poe — celles 
— ci étant précédées de la traduction en anglais de la longue préface que Baudelaire 
avait rédigée pour une édition de Poe en français, et qu’il est toujours possible de 
lire dans ce même ouvrage resté dans la bibliothèque personnelle de Pessoa (CFP 8-
442). Nous ne savons en revanche pas exactement quand Pessoa a commencé à lire 
la poésie de Baudelaire. Il est toutefois intéressant de noter que plusieurs poèmes 
des Fleurs du mal et des Petits poèmes en prose ont été traduits en portugais au début 
du XXe siècle. En 1909, peu après le retour définitif de Pessoa au Portugal, paraît en 
effet à Lisbonne un recueil de poésies de Baudelaire traduites par Delfim Guimarães 
et intitulé Flores do mal: interpretação em versos portugueses. Même si Pessoa pouvait 
lire Baudelaire dans la langue originale, il est plus que probable qu’il ait pris 
connaissance de cette traduction.  

Baudelaire, dans tous les cas, est présent dans la littérature au Portugal dans 
les années 1910. Pessoa écrit en 1913 par exemple que l’une des voies pour « affronter 
le nouveau stade de la civilisation » est, soit « d’accepter le culte de l’effort » comme 
Whitman, Nietzsche et Verhaeren, soit de « se tenir distant, en marge de ce courant, 
dans un rêve individuel, et s’opposer, inerte et passif, à la vie moderne par une fuite 
vers des espaces lointains comme Poe, Baudelaire, Rossetti et Verlaine » (BRECHON, 
1996: 146). Cette remarque est à considérer avec attention: Pessoa choisira de ne pas 
choisir, et d’être à la fois engagé dans toutes ces voies simultanément, c’est-à-dire 
d’être à la fois Whitman, objet de culte chez Álvaro de Campos, et Baudelaire, 
omniprésent, on le verra, dans le Cancioneiro notamment, mais également dans de 
nombreux poèmes rédigés par Pessoa en français et qui sont relativement peu 
étudiés. Patrick Quillier, dans la préface de son édition des Poèmes français en 
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collaboration avec Patricio Ferrari, explique que « Les lectures [par Pessoa] du 
Baudelaire des Correspondances, mais aussi de Mallarmé et des symbolistes, et encore 
d’auteurs moins connus comme Brizeux ou Rollinat, ont […] leur part » dans la 
constitution de l’immense « dispositif de résonances » qu’est devenue son œuvre, 
dont les dialogues intenses avec les cultures littéraires les plus diverses ont permis 
que son originalité d’auteur converge avec une impulsion à donner un 
prolongement aux aspects les plus représentatifs de tous les auteurs lus et médités 
(QUILLIER, 2014: 19).  

Il est vrai qu’à qui lit l’ensemble de l’œuvre de Pessoa, l’intuition vient vite 
qu’on a déjà trouvé telle image, telle réflexion chez le poète du spleen. L’hypothèse 
que l’on souhaiterait formuler est donc la suivante: que tout un pan de l’imaginaire 
et de la création poétique pessoens s’éclaire à la lumière baudelairienne. Deux poètes 
difficiles à comparer entre eux, mais chez qui trop de similitudes frappent pour les 
passer sous silence.1  À force de lire et de relire Pessoa, il semble en effet que les 
traces baudelairiennes sont chez lui de nature à esquisser un paysage entier de notre 
littérature, de notre poétique et de notre sensibilité. Un paysage lié, entre autres, à 
l’expérience mélancolique d’une puissante crise de la personnalité, prégnante dans 
les œuvres de Baudelaire aussi bien que de Pessoa. Les modifications de l’appareil 
perceptif de l’individu entraînées par l’urbanisation et l’industrialisation ont 
fortement conditionné un type de névrose lié d’abord au spleen, ensuite au 
desassossego si bien incarné par les hétéronomes de Pessoa, et en particulier par le 
fameux Bernardo Soares. 

Pour Bréchon, il ne faut pas sous-estimer « l’importance qu’a eue pour son 
évolution [de Pessoa] toute la poésie française de la fin du XIXe siècle, de Baudelaire 
au symbolisme » (BRECHON, 1996: 124). On ne peut que souscrire à cette remarque, 
en rappelant, par ailleurs, que le poète portugais le plus connu en France à la fin du 
XIXe siècle, Eugénio de Castro (1869-1944), avait fondé en 1895 une revue, A Arte, 
qui a annoncé des textes de Baudelaire, Verlaine, Rimbaud ou Moréas – revue que 
lisait Pessoa et qui lui a donné accès à la littérature française, considérée alors comme 
la plus brillante au monde (BRECHON, 1996: 132).2 Bréchon soutient, à juste titre 
encore, que « toute cette littérature décadente du Paris des années 1880 a été pour le 
jeune Pessoa un miroir de sa propre âme » et que « c’est dans ce climat de fin de 

                                                 
1 Un certain nombre de ces analogies ont été  mises en évidence par la critique, par exemple par 
Thiago MATTOS (2016); ou encore par Luciana Paiva CORONEL (2007). On lira également quelques 
travaux en français, mais qui traitent de questions thématiques d’ensemble sans approfondir 
l’intertextualité baudelairienne chez le poète portugais. Cf. DAROS (1997);  DIDIER (1998); et ISEKI-
DEPRE (1998). 
2 La revue Os Insubmissos, l’un des organes d’expression de la jeune génération symboliste portugaise, 
s’est également rendue célèbre pour avoir rivalisé avec la revue Bohemia Nova, dont le contributeur le 
plus éminent a été António Nobre (personnalité qui a également été fort importante pour Fernando 
Pessoa).   
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civilisation que va se faire sa rencontre avec ses amis d’Orpheu» (BRECHON, 1996: 
135). 

Le symbolisme français, et en particulier Rimbaud, Verlaine3 et Mallarmé, ont 
eu un puissant impact sur la littérature portugaise du tournant des XIXe et XXe 
siècles. Pessoa, pour sa part, mentionne à plusieurs reprises, dans ses considérations 
sur le sensationnisme, que le symbolisme est l’une des composantes ayant permis la 
naissance de la poétique sensationiste telle qu’elle a été pensée par les intellectuels 
gravitant autour de la revue Orpheu:   

 
Queremos, depois, uma arte que prove claramente que o Seculo XX vem depois dos seculos 
que vieram antes. Queremos uma arte que nada deixe perder do que o esforço das differentes 
epochas passadas produziu. Uma arte em que não fique fora […] a contribuição mais 
pequena, mais estreita, mas poderosamente despertadora do symbolismo, do decadentismo 
e dos varios movimentos (cubismo, futurismo, etc.) que teem origem na personalidade 
supremamente americana de Walt Whitman. 

(PESSOA, 2009: 76) 
 

[Nous voulons donc un art qui prouve clairement que le XXe siècle vient bien après les siècles qui l’ont 
précédé. Nous voulons un art qui ne laisse rien se perdre de ce qu’ont produit les efforts des différentes 
époques du passé. Un art qui intègre (…) la contribution la plus modeste, la plus mince, mais ayant 
fortement contribué à l’éveil du symbolisme, de la décadence et des différents mouvements (cubisme, 
futurisme, etc.) qui trouvent leur origine dans la personnalité suprêmement américaine de Walt 
Whitman.]4 

 
Eduardo Lourenço, dans son essai Pessoa l’étranger absolu, met également en 
perspective l’héritage du symbolisme français au Portugal (LOURENÇO, 1990: 124-
126). « A cette époque où le symbolisme est la religion poétique dominante, le jeune 
Pessoa, qui vient d’un pays où le symbolisme est une seconde nature, n’aura d’autre 
pensée que celle d’ajouter à ce symbolisme régnant un supplément de conscience » 
— bref, de prolonger Baudelaire en l’intellectualisant, en posant sur lui un regard 
analytique. 

On en voudra pour preuve le texte intitulé « L’art moderne, art du rêve » (cf. 
PESSOA, 1967: 156-158), daté de 1913 et recueilli dans Le Chemin du serpent (PESSOA, 
1991b: 105). Baudelaire, y écrit-il, « s’est réfugié dans l’Étrange ». Que peut-on dire, 
en ce cas, de l’étrangeté de Pessoa… ! Et d’ajouter: « Le plus grand poète des temps 
modernes sera celui qui aura la plus grande capacité de rêve » — traduisons: après 

                                                 
3 Pessoa, qui distingue trois catégories d’artistes (l’artiste par nécessité, l’artiste par désir d’oublier, 
l’artiste par devoir), range Baudelaire aussi bien que Verlaine dans la deuxième. Tous deux seraient 
des artistes pour lesquels « A arte é um refugio, um modo de esquecer a vida; como um narcotico, 
um vicio qualquér, um álcool » (PESSOA, 2011: 323) [L’art est un refuge, une manière d’oublier la vie ; un 
narcotique, un vice quelconque, un alcool]. 
4 Sauf indication contraire, les citations originales en portugais et en anglais ont été traduites en 
français par Corinne Fournier Kiss.  
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Baudelaire, ce sera Pessoa lui-même, dont la partie la plus belle et la plus célèbre de 
l’œuvre se définit explicitement comme onirique.  

Enfin, dans un autre texte critique sur le « sensationnisme » non daté, et repris 
dans Le Violon enchanté, Pessoa revient sur l’héritage spirituel et poétique qui est le 
sien, et l’on est frappé d’en lire encore le ton baudelairien: « We reject entirely, except 
occasionally for purely aesthetical purposes, the religious attitude of the symbolists. 
God has become for us a word which can conveniently be used for the suggestion of 
mystery, but which serves no other purpose, moral or otherwise—an aesthetic value 
and no more » (PESSOA, 2009: 402)  [Nous rejetons entièrement l’attitude religieuse des 
symbolistes. Dieu est devenu pour nous un mot commode pour suggérer le mystère mais qui 
n'est au service d'aucun but moral ni d'aucun autre but: c'est une valeur esthétique et rien 
de plus] (PESSOA, 1992: 384). La dette à l’endroit de l’auteur des Fleurs du mal semble 
ici évidente. Comme le suggère Jean-Raymond Fanlo, Baudelaire et Pessoa ont 
développé, de manière très similaire, un processus spécifique d'interaction avec la 
réalité environnante visant à la saturer de formes stéréotypées et à priver les mots 
de leur signification et de leurs associations conventionnelles, générant ainsi une 
atmosphère pleine d'artificialité.  

 
Un certain nombre de synonymes possibles s’accumulent (moi, j’existe, etc.), sans pouvoir se 
définir réciproquement. L’effet de surdétermination imprécise corrode et dilue dans une 
sorte de halo le sémantisme de chaque mot. Mais il y a plus qu’un vide de la langue en 
fonction d’un vide du sujet. Il y a une vibration entre des pôles indécis, un jeu d’interférences, 
une langue altérée, brouillée dans ses fondements les plus sûrs (moi, être) au profit 
d’improbables harmoniques. […] Tout le jeu du texte est dans les relations entre les mots, et 
non dans leur improbable suture à un référent extérieur. Dynamisés, traversés de charges, 
les mots s’inventent une érotique, et c’est par là, avant les vociférations hétéronymiques 
d’Álvaro de Campos, que l’écriture est véritablement fiction, parce qu’elle se donne son 
propre principe de plaisir au défaut de toute réalité. 

(FANLO, 1997: 61)  
 

Ton baudelairien, mais aussi référence directe au poète français: Pessoa le 
considère en effet comme faisant partie de l’une des traditions poétiques dont la 
conjonction a produit le sensationisme: 

 
An apotheosis of sensation […] a pantheism gathering into one expression the natural, the 
artificial and the mechanic parts of nature, fusing thus romantic nature-worship, as carried 
to an extreme by the Portuguese Saudosists; the cult of the artificial and the false, as pushed 
to extreme by the decadents, who were born, like the Slavic heirs, from the corruption of 
romanticism, Baudelaire, etc.; and the machine and energy cult of Verhaeren, Whitman […]. 

(PESSOA, 2009: 310) 
 

[Une apothéose de la sensation (…) un panthéisme rassemblant en une seule expression les parties 
naturelles, artificielles et mécaniques de la nature, intégrant ainsi le culte romantique de la nature, tel 
qu’il a été porté à l'extrême par les saudosistes portugais ; le culte de l'artificiel et du faux, tel qu’il a 
été poussé à l'extrême par les décadents, nés, comme les héritiers slaves, de la corruption du 
romantisme, Baudelaire, etc. Et le culte de la machine et de l’énergie par Verhaeren, Whitman (…).] 
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Baudelaire va même jusqu’à explicitement être associé à la poétique sensationiste, 
car il est cité par Pessoa pour illustrer la composante occultiste du mouvement: 
« Fóra dos processos normaes da logica, o sensacionismo admitte a sensação por 
analogia – a analogia occulta de uma cousa com outra como criterio metaphorico. | 
et les sons se répondent (Baudelaire) » (PESSOA, 2009: 213) [Le sensationnisme admet la 
sensation par analogie indépendamment des processus normaux de la logique – l’analogie 
occulte d’une chose avec une autre comme critère métaphorique | et les sons se répondent 
(Baudelaire)]. 
 
3. Baudelaire et la morale 

 
Dans le panorama de la poésie européenne esquissé par Pessoa, Baudelaire est placé 
dans une position supérieure à bien d’autres grands poètes français de l’époque.  Un 
Hugo, il est vrai, est mentionné plus fréquemment que Baudelaire, mais c’est pour 
dire qu’il n’a pas grand talent, voire qu’il est étranger à toute idée de génie. Parmi 
les poètes de la première moitié du siècle précédent, Pessoa cite beaucoup plus 
souvent Goethe et, parmi ceux de la seconde moitié, Wilde ou Whitman, de même 
que de nombreux autres poètes anglophones.5 Là où le nom de Baudelaire apparaît 
avec le plus de régularité, c’est dans les considérations de Pessoa sur les relations 
entre le génie et la folie, pour souligner les conceptions douteuses de la beauté et de 
la morale défendues par le poète français: « Poets like Baudelaire whose concepts 
are of beauty (morbidly) and of mystery (as morbidly) » (PESSOA, 2006: 47) [La beauté 
liée au mystère. Des poètes tels que Baudelaire dont les concepts sont ceux de la beauté 
(morbide) et du mystère (également morbide)]. Néanmoins, comme le constate Pessoa, la 
personnalité problématique de Baudelaire ne contamine en rien l’extrême qualité de 
sa poésie: « Um sentimento em si morbido pode ser hygidamente tratado por um 
artista; o homem será doente e o artista são. […] Baudelaire é um grande poeta e um 
homem emocionalmente doente » (PESSOA, 2006: 380) [Un sentiment morbide en soi peut 
être traité de manière hygiénique par un artiste ; l'homme sera malade et l'artiste est en bonne 
santé. (...) Baudelaire est un grand poète et un homme émotionnellement malade]. Pessoa 
reconduit ici l’image d’un Baudelaire largement représentatif de l’environnement 
malade et dégénéré qu'il a lui-même thématisé dans ses Fleurs du Mal.  

Dans un texte important consacré à António Botto, poète considéré par Pessoa 
comme le cas le plus représentatif d’un esthète vivant dans un contexte inapproprié 
pour la liberté dont ont besoins les esthètes purs, à savoir celui de la Modernité, 
l’idéal présenté est celui selon lequel « o estheta substitue a idéa de belleza á idéa de 
verdade e á idea de bem, porém dá, por isso mesmo, a essa idéa de belleza um 

                                                 
5 On lira par exemple les (très courts) essais suivants de Pessoa dans lesquels il cite l’œuvre de ces 
poètes: Victor Hugo (1912), L’Art moderne, art du rêve (1913), Classicisme décadent et romantisme (1914) et 
Poésie et culture (1924), tous réunis en français dans PESSOA (1991b: 91-112). 
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alcance metaphysico e moral » (PESSOA, 2013a: 17) [L’esthète substitue l’idée de la beauté 
aux idées de la vérité et du bien, mais il donne par là même à cette idée de beauté une portée 
métaphysique et morale], ce qui signifie que l’esthète n’est pas hostile aux idées du bien 
et de la vérité, mais qu’il leur est étranger. Selon Pessoa, ceci oppose en tous points 
Baudelaire à l’idéal de l’esthète:  

 
Se, porém, o estheta substitue a idéa de belleza á idéa de verdade e á de bem, o certo é que, 
por isso mesmo que as substituiu por outra, se não interessa pelas idéas de bem e de verdade. 
Não é porisso, propriamente, nem sceptico nem immoral; o proposito de ser sceptico revela 
uma preoccupação metaphysica, o de ser immoral uma preoccupação ethica, e o character 
negativo de ambas as preocupações não as torna menos preoccupações. Nisto claramente se 
distingue o estheta do mau christão decadente, como Baudelaire ou Wilde.  

(PESSOA, 2013a: 17)  
 
[Si l'esthète, cependant, substitue l’idée de la beauté aux idées de la vérité et du bien, il est certain que 
pour cette raison même qu’il les remplace par une autre, il ne s’intéresse pas aux idées du bien et de la 
vérité. Ce n’est pas pour autant qu’il est sceptique ou immoral. Le fait d’être sceptique révèle une 
préoccupation métaphysique, le fait d’être immoral une préoccupation éthique, et le caractère négatif 
de ces deux préoccupations ne les transforme pas en non-préoccupations. En cela, l’esthète se distingue 
clairement des mauvais chrétiens décadents, tels que Baudelaire ou Wilde.] 
 
Pessoa avait déjà exprimé ce point de vue dans une note antérieure: 

« Baudelaire says that morality has nothing to do with art, simply because 
Baudelaire has nothing to do with morality, ∵ (because) his tendencies are immoral » 
(PESSOA, 2006: 97) [Baudelaire dit que la moralité n’a rien à voir avec l’art, simplement 
parce que B[audelaire] n’a rien à voir avec la moralité, ∵ [parce que] ses tendances sont 
immorales]. 
 
4. La ville et la fenêtre 
 
Quand trop d’images, trop de thèmes, trop de vers communs circulent d’une œuvre 
à l’autre, il faut alors s’interroger sur leur raison d’être. Dans le cas de Pessoa, 
innombrables sont les traces baudelairiennes dans sa poésie, manière d’hommage 
certainement, mais on peut penser plutôt qu’il faut voir en elles, plus qu’une affinité 
élective entre deux sensibilités voisines, une véritable construction.  

Le point commun le plus évident entre les deux poètes a incontestablement 
rapport avec la forte présence de leur ville respective dans leurs oeuvres – Paris et 
Lisbonne – mais toujours sujette à une profonde réogarnisation tributaire du regard 
subjectif du flâneur qui traite les contours réels de la ville moderne dans laquelle il 
se meut sans les distinguer de ses impressions subjectives, oscillant entre l’anonymat 
commun aux autres figures de la foule et l’autonomie dérivée de la capacité de 
contemplation et de fixation poétique des vestiges du passé. Une manière d’être au 
monde qui, comme le souligne João Barrento, est une expérience typique des poètes 
modernes, allant de Hoffman à Sá-Carneiro en passant par Rilke, Cesário, 
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Baudelaire, Mallarmé, Pessoa, et qui les réunit dans une même conversion du poète 
en contemplateur, dans une même conversion de leur vision en un apprentissage 
profond (BARRENTO, 1987: 85-86). Et c’est autour de la contemplation de la ville qu’on 
peut repérer la différence déjà mentionnée entre Baudelaire et Césario Verde, dans 
un texte intitulé « Baudelaire and Cesario » (PESSOA, 2013a: 282-283).   

Cesário a été sans conteste l'héritier le plus visible de Baudelaire dans le 
contexte de la poésie portugaise du XIXe siècle, et c’est d’ailleurs la raison pour 
laquelle sa poésie n'a pas été reconnue à sa juste valeur de son vivant, pas même par 
les poètes de la Génération de 70.  

Il a également été le précurseur portugais de Pessoa dans le domaine de la 
transfiguration des arcanes de la ville moderne, décrites tout à la fois avec force 
détails et à travers un regard qu’on pourrait définir comme pré-surréaliste. Selon 
Pessoa, « the pure joy of observation has never been put in poetry » [la pure joie de 
l’observation n’avait jamais été mise en poésie] avant Césario. Cette réorientation du 
regard a permis de dépasser la tendance byronienne à ne vouloir contempler que le 
sublime et l'excessif: « He describes the town and its streets, the country and its 
peace as has never been done before » (PESSOA, 2013a: 282) [Il décrit la ville et ses rues, 
la campagne et sa paix d’une façon jamais pratiquée auparavant]. L'originalité que Pessoa 
reconnaît à Cesário est aussi celle d’être parvenu, même involontairement, à 
transporter la poétique baudelairienne dans les rues de Lisbonne; il offre ainsi à 
Pessoa le contexte pour situer l'expérience quotidienne de ses hétéronymes, tantôt 
nés à Lisbonne, tantôt vivant dans la capitale pendant une grande partie de leur 
existence, tels Campos, Soares ou l’orthonyme lui-même.         

D’un texte à l’autre, les toits de la ville blanche valant sans doute ceux de la 
ville grise, Lisbonne apparaît dans le même état d’inquiétante étrangeté que Paris. 
Le spleen de Baudelaire, la saudade et le desassossego de Pessoa se rejoignent pour 
exprimer l’état d'esprit consubstantiel à l’époque et à la ville des deux poètes.  

Tout commence par la posture du poète, la situation de son corps dans un 
lieu: chez Baudelaire, dans « Les Fenêtres » par exemple, le poète est cet être qui se 
situe volontairement en position non pas d’acteur, mais toujours de spectateur. Le 
monde, ce n’est pas lui qui le fait, il se met à l’écart, il l’éloigne de lui, ne peut le saisir 
que dans un rapport à la fois scopique et distancé, et toujours douloureux: après 
avoir regardé et réinventé les vies des personnes aperçues à travers la fenêtre, le moi 
lyrique « se couche, fier d’avoir vécu et souffert dans d’autres que [lui]-même » 
(BAUDELAIRE, 1954: 340). Chez Pessoa, ou plutôt chez son demi-hétéronyme 
Bernardo Soarès, le poète est aussi cet homme à la fenêtre, qui regarde ce qui se passe 
en face, dans la rue, ou au ciel, n’importe où à condition de se maintenir dans le 
lointain. Tout le Livre de l’intranquillité peut se lire comme une série de stations à la 
fenêtre, stations que le poète parcourt l’une après l’autre pour ne rien manquer du 
spectacle de la vie, mais sans jamais y participer. 
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La bossue Maria José, la seule hétéronyme féminine de Pessoa (par ailleurs 
son dernier hétéronome connu), ne quitte pas sa fenêtre, et elle développe grâce à 
elle une relation purement contemplative avec le monde, et en particulier avec le 
serrurier Antonio: « E eu pensei que faço eu no mundo, que não faço nada senão 
estar á janella com toda a gente a mexer-se de um lado para o outro, sem ser 
paralytica, e tendo maneira de encontrar as pessoas de quem gosta, e depois 
produzir á vontade o que fosse preciso porque tinha gosto para isso » (PESSOA, 
2013b: 31) [Et je pensais que dans le monde, je fais ou ne fais rien d’autre qu'être à la fenêtre 
avec toutes les personnes qui se déplacent d'un point à un autre, que je ne suis pas percluse 
et que j’ai ma façon de rencontrer les gens qui me plaisent, puis de produire à volonté tout ce 
dont j'ai besoin pour que cela me soit agréable]. Dans un poème de 1915, « Les bateaux 
passent sur le fleuve », la continuité entre la profonde douleur inquiète du sujet qui 
observe et le mouvement des objets extérieurs qui provoque un désir de pleurer, est 
mise en évidence à travers la métaphore de la fenêtre. Celle-ci représente la douleur 
du poète qui, à travers elle accède à tout un monde en mouvement sans pour autant 
se débarrasser de son apathie: 

 
Os barcos passam. As velas 
São reaes e tranquillas. 
Minha dor é janellas 
Sobre horas ás filas.  

(PESSOA, 2005: 35) 
 
[Les barques passent. Les voiles 
Sont réelles et tranquilles 
Ma douleur ce sont des fenêtres 
Sur des heures qui se succèdent] 

  
 Mécanisme involontaire de socialisation et foyer du contact avec l'extérieur 

même dans les lieux les moins fréquentés, la fenêtre apparaît comme une frontière 
entre le sujet enfermé entre quatre murs et l’ensemble des objets qui se déplacent à 
l’air libre: « Sentado á janella, contemplo com os sentidos todos esta coisa nenhuma 
da vida universal que está lá fóra » (PESSOA, 2010: 364) [Assis à la fenêtre, je contemple 
avec tous mes sens ce rien de la vie universelle qui est là dehors]. Mais elle joue aussi le 
rôle d’un lieu où trouver une liberté maximale: « Chego á minha janella sobre a rua 
estreita, olho o grande ceu e os muitos astros, e sou livre com um esplendor alado 
cuja vibração me estremece no corpo todo » (PESSOA, 2010: 230) [Je m’approche de ma 
fenêtre qui donne sur une rue étroite, je regarde le grand ciel et les nombreuses étoiles, et je 
suis libre avec une splendeur ailée dont la vibration se répercute dans tout mon corps].  

Cette phrase pourrait par ailleurs servir  de synthèse à la conscience moderne 
partagée par Baudelaire et Pessoa: tous deux avaient la capacité d’extraire de 
l'anonymat des rues un lien avec l'infini et l'éternel, universalisant l’homme et sa 
condition.  
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5. Conception du rôle du poète 
 

Si l’approche de l’atmosphère urbaine présente de nombreuses ressemblances chez 
Baudelaire et chez Pessoa, ceux-ci donnent aussi une définition comparable du rôle 
du poète, non pas de sa fonction sociale (y en a-t-il une chez eux ? rien n’est moins 
sûr), mais de la nature de son travail. Que le poète transmue la pourriture en fleurs, 
c’est là ce que chante « Une Charogne »: « Le soleil rayonnait sur cette pourriture | 
Comme afin de la cuire à point, |Et de rendre au centuple à la grande Nature | Tout 
ce qu’ensemble elle avait joint. || Et le ciel regardait la carcasse superbe | Comme 
une fleur s’épanouir » (BAUDELAIRE, 1954: 105-106). Et c’est là aussi ce que répète 
Pessoa dans son unique poème dédié à Baudelaire: « As podridões geram flores | 
Bem o sei, ó alma doente| Ó exilado dos amores | Espírito do poente » (PESSOA, 
2006b: 542 ; Fig. 1) [La pourriture produit des fleurs | Je le sais bien, ô âme malade | ô exilé 
des amours | Esprit du couchant]. 
 

   
Fig. 1. « As podridões geram flores » (BNP/E3, 66D-2).  

« Participar Ca Municipal fim da typogr. » « Alma e Corpo » 
« José Anastacio da Cunha » « Tia adelaide » […] « Arabes ». 

 
Que le poète change la boue en or, ne cesse de répéter l’auteur des Fleurs du mal, 
pour que la laideur et l’absence de forme du monde, son informe et sa hideur soient 
transformés en métal précieux et durable. Le poète, on le sait, est un alchimiste chez 
Baudelaire: puisque le monde a été créé comme il l’a été, c’est-à-dire mal, laid, 
fangeux, il appartient au poète de le métamorphoser. Pouvoir de transfiguration de 
la poésie, mais pouvoir aussi de transsubstantiation: le poète est un avatar de Faust. 
Que dire de la définition de son rôle chez Pessoa, et plus précisément chez l’auteur 
orthonyme fasciné entre tous par la figure par excellence de l’alchimiste, Faust lui-
même ? Faust est une silhouette qui se profile dans toute l’œuvre pessoenne, et bien 
sûr essentiellement dans la tragédie subjective éponyme (PESSOA, 2018). Dans son 
Faust en effet, l’alchimiste qui est le double du poète assume la condition d’homme, 
comme chez Baudelaire, sur le mode de la souffrance, souffrance due au désir 
impossible autant qu’à l’impossibilité de se mêler à la cité. Être au monde sans y être: 
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c’est tout un pan de l’ontologie pessoenne qui est redevable à l’univers baudelairien. 
Un pan qui, comme le suggère Christian Lutaud, est l’espace de « l’entre-deux », cet 
espace intermédiaire à partir duquel le poète parvient à réorganiser le monde 
chaotique et privé de sens des grandes villes et à leur conférer une nouvelle dignité 
poétique. 

 
Ils sont tous deux des âmes limbiques, des voyageurs de l’entre-deux, passants 
mélancoliques de l’outre-vie et de l’outre-mort, sensibles à ce qu’il y a de mort dans la vie 
comme de vie dans la mort. Il est révélateur que Pessoa évoque son propre moi comme une 
«conscience intercalaire» […]. La rêverie de Soares-Pessoa déborde sur la vie banale de la cité 
et, inversement, les décors les plus sordides, les personnages les plus prosaïques de son 
environnement sont comme transfigurés en une scénographie onirique. Le Paris de 
Baudelaire, pareillement, présidait spontanément à ce type de métamorphose où la réalité la 
plus ordinaire se muait en fantasmagorie ou en hallucinations. 

(LUTAUD, 1997: 21) 
 

L’approche de l’être, mais la fonction du symbole aussi, si spécifiquement 
faustienne chez Baudelaire, est d’une ressemblance troublante avec ce qu’en dit 
Pessoa. Tout est symbole, tout fait sens vers un ailleurs inconnu qu’il convient de 
déchiffrer, chante la poésie baudelairienne, c’est-à-dire que la signification de la 
condition humaine et de l’Histoire ne peut qu’échapper, elle est sans cesse repoussée 
plus loin, là où l’on n’est pas. Tout est symbole aussi, tout tend en direction d’un 
sens supérieur évidemment inconnaissable, spirituel, mystique, comme on voudra, 
mais hors de la portée de l’entendement chez Pessoa. Souvenons-nous de la strophe 
liminaire, belle assurément, mais pour le moins énigmatique, de la tragédie: 

 
Ah, tout est symbole et analogie ! 
Le vent qui passe, la nuit qui fraîchit 
Sont autre chose que le vent et la nuit — 
Seulement des ombres de pensée et de vie. 

    (PESSOA, 1990: 33) 
 

Nous ne sommes au monde, ici comme là, nous ne sommes en vie que pour peu de 
chose et peu de temps: l’essentiel est ailleurs. 
 
6. Motifs (horloge, pluie, oiseaux) 
 
De là, chez les deux poètes, toute une sémiologie poétique qui cumule les signes de 
la fugacité des êtres. Que le temps passe, et qu’il passe toujours trop vite, est un lieu 
commun poétique. Mais que ce soit le même objet qui le signifie, et non le plus 
habituel, on ne peut y voir autre chose qu’un emprunt fait par Pessoa à Baudelaire. 
Chez l’auteur des Fleurs du mal c’est l’horloge qui traduit l’irrémédiable de la fuite 
du temps, dans le poème du même nom. L’objet est assez saisissant dans l’emploi 
qu’en fait le poète, puisqu’il n’indique jamais l’heure présente, le moment où l’on 
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est, mais seulement l’heure écoulée, comme un chronomètre du périssable. 
L’horloge baudelairienne ne sert pas à marquer un moment de la journée, elle 
n’appelle pas à l’occupation, au rappel des obligations, elle n’a pour seul office que 
de marquer une mort après une autre: le temps, pour le dire autrement, n’est rien 
d’autre que du temps passé. Il en va exactement de même dans un poème du 
Cancioneiro, l’un des plus noirs du recueil, qui utilise comme par hasard lui aussi 
l’image de l’horloge (PESSOA, 1988: 174). Le temps pessoen ne se mesure qu’en 
apparence ; en profondeur il n’y a rien à mesurer, dit le poème, parce qu’il n’y a 
autre chose qu’ « une vie qui se désassemble » et « une mort qui ne sait à quoi elle 
ressemble». Remarquons au passage que l’horloge est un motif clé de la poésie de 
l’un des poètes symbolistes portugais les plus éminents, à savoir de Camilo 
Pessanha,  pour lequel par ailleurs Pessoa éprouvait l’admiration la plus vive. 

Autre motif, terriblement baudelairien, et que l’on retrouve tel quel chez 
Pessoa, celui de la pluie. Il pleut toujours chez Baudelaire (ou alors, s’il y a du soleil, 
c’est pour cuire ce qui reste du vivant): la pluie est la métonymie du ciel et le message 
de ce qu’il a à dire à l’humanité, déluge permanent qui ne préjuge jamais d’un 
sauvetage final. La pluie baudelairienne indique avec justesse la place de l’homme, 
intermédiaire entre ciel et terre, ni jamais ici ni jamais là, et sa chute infinie (comme 
celle d’Icare, comme celle de Lucifer) dans l’abîme. La pluie ! S’il est une œuvre 
poétique où elle tombe sans pouvoir s’arrêter, et pour dire pareillement le 
mouvement descendant de toutes choses créées, c’est bien celle assurément de 
Pessoa. Il n’y a pas que le long poème de « Pluie oblique » qui le dise, à la fin du 
Cancioneiro (PESSOA, 1988: 230 et seq.): tous les hétéronymes se plaisent à scruter le 
ciel de pluie, avec une secrète délectation morose, ce bonheur douloureux qui est 
l’autre nom du spleen chez Baudelaire et celui tantôt de la saudade, tantôt du 
desassossego chez Pessoa. La pluie: qu’elle se nomme « pluviôse » dans la série des 
« Spleen » ou simplement chuva (pluie) chez l’auteur du Gardeur de troupeaux, elle dit 
ici et là le blocage des énergies, la condamnation à vivre le regard tourné à terre. La 
pluie, surtout dans ses moments orageux, est chez Pessoa l’un des motifs liés aux 
expériences de dépersonnalisation qui sont à l’origine non seulement de sa création 
des hétéronymes, mais encore d’une grande partie de sa poétique. Dans une lettre 
adressée à Mário Beirão datée du 1er février 1913, par exemple, la description du 
mécanisme par lequel la pluie provoque une explosion créatrice inespérée est 
éloquente: 
 

Destaco de cousas psíquicas de que tenho sido o lugar, o seguinte fenómeno que julgo 
curioso. V. sabe, creio, que de várias fobias que tive guardo unicamente a assaz infantil mas 
terrivelmente torturadora fobia das trovoadas. O outro dia o céu ameaçava chuva e eu ia a 
caminho de casa e por tarde não havia carros. Afinal não houve trovoada, mas esteve 
iminente e começou a chover — aqueles pingos graves, quentes e espaçados — ia eu ainda a 
meio do caminho entre a Baixa e minha casa. Atirei-me para casa com o andar mais próximo 
do correr que pude achar, com a tortura mental que v. calcula, perturbadíssimo, confrangido 
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eu todo. E neste estado de espírito encontro-me a compor um soneto — acabei-o uns passos 
antes de chegar ao portão de minha casa —, a compor um soneto de uma tristeza suave, 
calma, que parece escrito por um crepúsculo de céu limpo. E o soneto é não só calmo, mas 
também mais ligado e conexo que algumas coisas que tenho escrito. O fenómeno curioso do 
desdobramento é coisa que habitualmente tenho, mas nunca o tinha sentido neste grau de 
intensidade. 

(PESSOA, 2020: 21-22) 
 

[Parmi les manifestations psychiques dont j'ai été le lieu, je relève le phénomène suivant que je trouve 
curieux. Vous savez, je crois, que de toutes mes phobies, je n'en ai gardé qu’une, plutôt enfantine mais 
terriblement obsédante, celle des orages. L'autre jour, il menaçait de pleuvoir, j’étais sur le chemin du 
retour, et le soir, il n'y avait pas de voitures. Finalement, il n’y eut pas d’orage mais il était dans l’air 
et il a commencé à pleuvoir – des gouttes lourdes, chaudes et espacées – alors que j'étais encore à mi-
chemin entre la Baixa et ma maison. Je me suis presque mis à courir pour rentrer chez moi, et, comme 
vous pouvez l’imaginer, j’étais complètement désemparé, mentalement torturé et perturbé à l’extrême. 
Mais voilà que dans cet état d’esprit, je me surprends à composer un sonnet – que je terminai quelques 
pas avant d'arriver à la porte de ma maison – à composer un sonnet d'une douce et calme tristesse qui 
semblait n’avoir pu être écrit que par un crépuscule au ciel dégagé. Outre que ce sonnet respire le 
calme, il est aussi plus suivi et plus cohérent que certaines autres choses que j'ai écrites. Le curieux 
phénomène du dédoublement est une chose que je connais, mais je ne l’ai jamais éprouvé avec un tel 
degré d’intensité.] 

 
On sait aussi la place qu’occupe, parmi le bestiaire baudelairien, la figure, ou 

plutôt les figures, tant elles sont nombreuses, de l’oiseau. Du cygne à l’albatros, de 
l’ange à l’aigle, l’oiseau plane sur toute l’œuvre du poète, et il est porteur d’un 
message malheureux, qu’il incarne l’exilé ou l’envoyé du ciel, la pureté déchue ou la 
force fracassée. Baudelaire a toujours joué, c’est connu, avec l’imaginaire de l’aigle 
de saint Jean, d’Ovide, de Hugo, pour traduire en image la malédiction qui pèse sur 
la grandeur. Plus haut on s’élève, plus bas on chutera, et la chute, on l’a dit, est le 
mouvement même de l’écriture chez le poète. Les oiseaux ne s’envolent pas non plus 
chez Pessoa, on dirait plus volontiers qu’ils sont arrêtés en plein vol – image de 
l’arrêt général de toute vie. Dans le poème de la moissonneuse, si centrale dans le 
Cancioneiro encore (PESSOA, 1988: 67), tout comme plus loin celui de sa sœur la 
lavandière, le chant pur, celui de la moissonneuse qu’envie le poète, est comparé à 
l’ondulation d’un chant d’oiseau, allégorie toute baudelairienne encore. Et, de 
même, Pessoa construit sa parabole de l’inspiration poétique à partir de cette image, 
mais en l’inversant: le chant qui est le sien n’a pas ces mêmes courbes, il s’avance, 
mais pour mieux s’arrêter, pour échouer enfin. Ce qui s’envole est fait pour tomber: 
malheur de la poésie quand elle croit qu’elle est faite pour se jucher sur les cimes. 
 
7. Mort et destruction 
 
Le recueil du Cancioneiro, décidément, est celui où les traces du poète du spleen sont 
les plus nombreuses et les plus variées aussi. « J’ai plus de souvenirs que si j’avais 
mille ans », déclare Baudelaire dans l’un des alexandrins les plus désespérés de la 
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série des « Spleen » (BAUDELAIRE, 1954: 145). Il en va de même dans le poème de 
« L’Échafaudage » (PESSOA, 1988: 96) de Pessoa, où l’on retrouve la même 
propension trouble du poète à se vieillir, comme si le temps passé était impossible à 
rassembler en une durée signifiante. « Le temps de vie passé à rêver / Combien 
d’années a-t-il duré ? », se demande-t-il dans les vers liminaires. Et de répondre, 
dans la 5e strophe: « Je suis plus vieux que je ne suis ». L’appréhension du temps par 
le mélancolique est ainsi faite que le temps appartient au passé et à lui seul, le temps 
futur n’existant pas, le présent étant écoulé au moment où il est évoqué. D’où cet 
étrange phénomène d’accumulation excessive des années chez le poète, qui conclut, 
dans la 9e strophe: « Je suis déjà le futur mort ». Être vivant, quand on est né sous le 
signe de Saturne, c’est se savoir condamné par avance, et, si l’on peut dire, en 
accéléré. 

Autant alors, comme le fait Baudelaire, préférer ce qui n’est pas à ce qui est: 
le « n’importe où hors de », « n’importe quoi sauf » rythme les Fleurs du mal, et les 
Petits poèmes en prose, que ce soit pour désigner le lieu de la vraie vie (« Anywhere out 
of the world ») ou le lieu de la beauté (toujours ailleurs, sans qu’on sache où, mais 
pourvu qu’elle soit déplacée, là où l’on n’est pas). L’un des arts poétiques les plus 
célèbres du Cancioneiro ne dit finalement rien d’autre que ce souhait désespéré: 
« N’importe quelle musique » (PESSOA, 1988: 91) fera l’affaire du moment qu’elle 
soulage le poète – variante mythique intéressante de la musique supposée guérir du 
mal de vivre depuis le roi David. Surtout, comme Baudelaire, Pessoa entend 
connaître et dire « n’importe quoi d’autre que la vie », c’est-à-dire fonder son 
entreprise poétique sur ce qu’on pourrait appeler le tout-sauf-ce-qui-est. 

Tout nier, donc: et l’on sait combien Baudelaire a travaillé le négatif, la 
négation de ce qui est, au point d’y assimiler parfois la création elle-même. Écrire, 
ça n’est donc pas créer, construire, élaborer (d’autres s’en sont chargés ou s’en 
chargeront, il y a donc autre chose à faire), mais au contraire nier, effacer, détruire. 
Le voyage ? Plutôt le sommeil. Le désir ? Plutôt l’adoration. L’action ? Plutôt la 
contemplation. Créer, alors ? Que ce soit pour se donner le plaisir, trouble, morose, 
de se cogner contre l’incompréhensibilité de la beauté. L’une des figures les plus 
spectaculaires de ce point de vue, et les plus emblématiques de la figure (et du rôle) 
du poète chez Baudelaire est celle de Néron, Néron l’incendiaire bien sûr, qui jubile 
à la vue de Rome en flammes et des torches humaines. Qu’il y ait du créé, mais qu’il 
y en ait pour qu’il arrive à ses fins suprêmes, la disparition de tout. Ce n’est pas un 
hasard si la figure de Satan est si présente dans l’imaginaire baudelairien: face à celui 
qui a tout créé, il se tient là, en double sombre du poète, pour s’offrir la joie de tout 
détruire. Ce fou, on le retrouve chez Pessoa avec une figure toute proche de celle-là, 
celle d’Érostrate, l’incendiaire dément, dont l’existence n’a aucun sens, et soucieux 
seulement de laisser une trace dans l’Histoire, mais au prix d’une destruction 
désastreuse. Dans son texte éponyme sur Érostrate, Pessoa admet « trouver à 
Érostrate au moins une forme de grandeur » encore très baudelairienne: « Ce Grec 
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possédait la perception délicate et le calme délire de beauté qui distinguent encore 
le souvenir de sa tribu de géants. On peut donc l’imaginer brûlant le temple de Diane 
dans une extase de souffrance » (PESSOA, 1992: 424) qui n’est pas sans rappeler, 
évidemment, la joie diabolique du poète dans « Le mauvais vitrier » des Petits poèmes 
en prose (BAUDELAIRE, 1954: 290-292). 
 
8. Baudelaire et Pessoa: rage de déchoir ou rage de créer? 
 
Créer, chez l’un et l’autre poète, c’est paradoxalement enlever à mesure qu’on ajoute, 
effacer à mesure qu’on compose, nier donc la Création par une salve de tirs 
désespérés. L’un des plus beaux poèmes de Pessoa, ou plutôt de l’hétéronyme 
Álvaro de Campos, « Bureau de tabac », peut se lire à la lumière baudelairienne de 
l’inutilité de toute chose, qui fait du génie un homme qui chante « la chanson de 
l’infini dans un poulailler » (PESSOA, 2001: 168). « Je ne vois qu’infini par toutes les 
fenêtres », avouait Baudelaire dans « Le gouffre » (BAUDELAIRE, 1954: 244). Pessoa, 
lui, le chante à la même hauteur dérisoire du quotidien, et « prouve [qu’il est] 
sublime » en déclarant ses vers « inutiles » dans Tabacaria. On ne peut que donner 
raison à Robert Bréchon qui propose une lecture baudelairienne du poème: « Si le 
rapprochement avec Baudelaire s’impose, ce n’est pas seulement à cause du divorce 
fondamental entre l’action et le rêve, mais aussi parce que le poète de ‘Bureau de 
tabac’, comme celui des Fleurs du mal, se situe dans l’univers mental de la faute: […] 
Campos est en enfer, sa stratégie existentielle consiste à prendre le parti de son mal 
[…]. Il y a dans ‘Bureau de tabac’ une frénésie de l’échec, une passion de perdre » 
(BRECHON, 1996: 434), comme chez Baudelaire donc. Avec l’éclair d’une apparition 
finale chez les deux poètes, pour que l’espoir soit permis de croire en une autre 
réalité. 

Lisant Baudelaire, Pessoa a dû trouver quelque chose comme, on ne peut pas 
dire un alter ego, chez cet écrivain passionné d’hétéronymes, mais une sensibilité qui 
allait dans le sens de la sienne, au moins pour ce qui est de la rage de déchoir. Tant 
qu’à faire que de se sentir à l’étroit dans la vie, autant, après Baudelaire, écrire les 
plus beaux poèmes qui soient, et pour dire la vanité de toute poésie, de toute vie 
peut-être. « A literatura, como toda a obra de arte, é uma confissão de que a vida não 
basta. Talhar a obra literária sobre as proprias fórmas do que não basta é ser 
impotente para substituir a vida » (PESSOA, 1967: 286; BNP/E3, 19-82v) [La littérature, 
comme toutes les oeuvres d’art, est la preuve que la vie ne suffit pas. Tailler l’oeuvre littéraire 
sur les formes mêmes de ce qui ne suffit pas, c’est être impuissant à remplacer la vie]. 
Baudelaire aurait pu écrire cette phrase. C’est Pessoa qui l’a fait. Sans doute fallait-
il un autre que soi, comme on dit que Dante a eu besoin de Virgile, pour être initié à 
cette conception de la création poétique. Baudelaire a accompagné celle de Pessoa 
jusqu’au seuil où Pessoa n’a plus eu besoin de lui, escorté en permanence par tous 
ses doubles, jusqu’à disparaître complètement dans la poésie, et pour elle. 
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Abstract 

The work of Fernando Pessoa seems, at first sight, to pay scant attention to either the people 
or culture of the Slavic world. Moreover, when overt statements occur, they tend to be 
disparaging. But why should Pessoa, with his exceptional intellectual curiosity and a mindset 
naturally inclined towards comparisons and cosmopolitanism, consider that “of Russia it is 
not necessary to speak”? Some at least provisional answers to this question require a closer 
look at Pessoa’s genuine knowledge of and interest in the Russian world (and especially 
Russian literature and politics) through the examination of his poems and prose, but also 
through a consideration of his unrealized projects and the annotations and underlinings 
made in his hand in the books he possessed in his private library. 
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Resumo 

A obra de Fernando Pessoa parece prestar, à primeira vista, pouca atenção quer ao povo, 
quer à cultura do mundo eslavo. Adicionalmente, quando há declarações óbvias, estas 
tendem a ser depreciativas. Por que motivo Pessoa, com a sua curiosidade excepcionalmente 
intelectual e mentalidade naturalmente inclinada para comparações e cosmopolitismo, 
consideraria que “não é necessário falar da Rússia”? Pelo menos algumas das respostas 
provisórias a esta pergunta exigem um olhar mais atento ao conhecimento genuíno de Pessoa 
pelo mundo russo (e especialmente da literatura e política russas), através do exame dos seus 
poemas e da sua prosa, mas também através da consideração dos seus projetos não realizados 
e das anotações e trechos sublinhados feitos pela sua mão nos livros que tinha na sua 
biblioteca privada.  
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A cursory glance at the work of the Portuguese writer Fernando Pessoa reveals little 
emphasis on either the people or culture of Russia, or the Slavic world more 
generally. What references he does make are rare, and often strike by their 
disparaging character. While Pessoa can be equally cutting in his judgments of other 
European nations—though his views are rendered inconsistent by the sometimes 
divergent voices of his heteronyms—his observations with respect to Russia seem to 
be uniform: Russia must be placed below both civilized and “uncivilized” nations 
(however vaguely conceived), because it possesses “no type of culture at all” 
(PESSOA, 1993: 296; BNP/E3, 55B-45r). Pessoa variously observes that Russia 
comprises a “half savage people that has no claim to civilization,” that “in Russia, 
there is not even Russia yet” (PESSOA, 1993: 298; BNP/E3, 55B-43r), and that along 
with Greece, Turkey, and the Balkan countries, Russia belongs to the oriental 
“civilizational group” of Europe, one “ainda informe e incapaz de produzir 
elementos civilizacionais” (PESSOA, 1980: 161; BNP/E3, 55I-29v) [still without form and 
incapable of producing civilizational elements]. Russians, moreover, are easily governed, 
because they are like “gado russo, aqueles animais a que se chama o povo russo” 
(PESSOA, 1979a: 114; BNP/E3, 55-84r) [Russian cattle, those animals called the Russian 
people], a “povo passivo e com hábitos de escravo” (PESSOA, 1979b: 352; BNP/E3, 92-
7r)  [passive people with slave habits] or, as Pessoa says through his main character in 
O Banqueiro anarquista, a “povo de analfabetos e de místicos” (PESSOA, 2013a: 56) 
[people of illiterates and mystics]. Compounding his orthonym views, Pessoa invests 
certain of his heteronyms with comments still less generous. For his French 
heteronym, Jean Seul de Méluret, the Slavic race is odd and weak, which is why 
Germany, a higher culture in his view, “must conquer, or help to conquer some 
Slavic race”: “The oddest is the weakest. So the weakest goes to the wall” (PESSOA, 
2006a: 66; BNP/E3, 50A1-14v). One of his main heteronyms, Álvaro de Campos, not 
to be outdone, speaks, in Ultimatum, of a “escravatura russa” (PESSOA, 2014a: 405)  
[Russian slavery] comparable to that of the Asian people.  

Do these recurrent assertions, often expressed as obvious conclusions 
without evidence or reasoning, accurately reveal Pessoa’s thinking about the Slavic 
world? Are dismissive sentences such as “of Russia it is not necessary to speak” 
(PESSOA, 1993: 298; BNP/E3, 55B-43r) to be taken at face value or viewed as jottings 
out of context? Why this negativity, apparently so unnuanced in regard to these 
cultures and peoples, something so out of character for this most thoughtful of 
authors? Could it perhaps be understood merely as relative ignorance of Russia? We 
know that, at the time, Portugal had limited firsthand knowledge of this faraway 
country, though this was beginning to change, thanks to the abundant notes and 
chronicles of three Portuguese intellectuals : the philosopher Jaime de Magalhães 
Lima (1859–1936), the geographer Manuel Ferreira Deusdado (1858–1918), and the 
ethnographer Zófimo Consiglieri Pedroso (1851–1910) (NAGOVITSINA: 2015: 19–57). 
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Each of them, for different reasons, had visited Russia and come back with the desire 
to introduce this exotic northern empire to Portugal.  

Since Pessoa was himself a well-informed intellectual, it would be doing him 
an injustice to consider his above-cited opinions, despite their harshness, as a final 
judgment on the topic. Is it possible, in taking a closer look at his work, to discover 
perhaps more subtle, but at least more positive assessments of Russian culture? With 
this aim, through his notes, poems, prose and other writings, we examine below the 
question of Pessoa’s genuine knowledge and interest in Russian literature and 
politics, the two domains of the greatest attraction to him in every culture. 
 
1. Pessoa and Russian literature  
 
Despite the newfound interest in Portugal with respect to Russian culture, Russian 
literature was still rarely translated into Portuguese by 1900. What were available 
were French translations of Pushkin, Lermontov, Gogol, Turgenev, and other great 
nineteenth-century authors. Turgenev himself played a significant part in making 
such works accessible through his own “approximated” translations from Russian 
into French of numerous Russian authors, which were then reworked by French 
writers such as Paul Viardot, Prosper Mérimée or Gustave Flaubert. The Roman russe 
by Eugène-Melchior de Vogüé, a collection of articles of literary criticism on the most 
important Russian authors of the nineteenth century and published in Paris in 1886, 
met with success also in Portugal (we know that Magalhães Lima read the book 
before travelling to Russia). Nevertheless, for those unfamiliar with French, valuable 
information on Russian literature, as well as on the artistic and scientific life of 
Russia, was supplied in Portuguese via an earlier 1868 publication, Quadros da 
Literatura, da Ciência e das Artes na Rússia, by the erudite Russian musicologist Platon 
Vakcel (living in Madeira and in Lisbon) at the request of the Portuguese historian 
José Silvestre Ribeiro. According to the critic Elena Wolf, it was due to this book that: 
 

Neste livro o leitor português que sabia quase nada da literatura russa, podia ver pela 
primeira vez os nomes de grandes poetas e prosadores como Lomonóssov e Derjávin, 
Púshkin e Lérmontov, de Karamzín, Gógol, Turguénev, Tolstoi, Dostoievski [...]. O livro 
despertou vivo interesse entre o público português que naquela época tinha um 
conhecimento muito vago da Rússia, da sua história e vida contemporânea.  

         (WOLF, 1988: 314) 
 
[In this book the Portuguese reader, who knew almost nothing about Russian literature, could meet 
for the first time the names of great poets and prose writers like Lomonosov and Derzhavin, Pushkin 
and Lermontov, Karamzin, Gogol, Turgenev, Tolstoy, Dostoevsky (...). The book aroused lively interest 
among the Portuguese public who at that time had a very vague knowledge of Russia, its history and 
contemporary life.]1 

                                                 
1 Unless otherwise indicated, translations from Portuguese and French into English are those of the 
author of the article. 
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Despite these developments, prominent Portuguese writers of the time sometimes 
reacted with condescension towards this literature, which some perceived to be so 
different from that of the rest of Europe that they labeled it incomprehensible. Such 
was the case of the great poet Antero de Quental (1842–1891) who, after reading one 
of these “Russians,” whose name he did not bother to reveal, wrote in 1888 to his 
friend Oliveira Martins:  
 

Li o Russo que me fez o efeito que sempre me tem feito um pouco que conheço dessa gente 
e é, proximamente, que são doidos e, o que é pior, doidos lúgubres. Não os entendo e acho 
neles um terrível desequilíbrio, um excesso de imaginação e sensibilidade, um nervosismo 
doentio, e ainda outra coisa que não sei definir e que me repele como tudo o que não consigo 
entender. Parece-me gente que fala sonhando. Não gosto disso. 

(QUENTAL, 1989: 886) 
 

[I read the Russian, and he had on me the effect that the little I know of these people always has on me, 
namely, that they are crazy and, what is worse, depressingly crazy. I don’t understand them, and I 
find in them a terrible imbalance, an excess of imagination and sensitivity, a sick nervousness, and 
still something else that I can’t define but that repels me, like everything I cannot comprehend. They 
look like people talking in dreams. I don’t like that.] 
 

For Quental, it appears, Russian literature was written by “enthusiasts,” “visionary,” 
“instinctive” and “sentimental” people, and betrays “chaotic thinking” (QUENTAL, 
1989: 918). 

Pessoa, as we know, had a real passion for, and vast knowledge of, literature 
in general, evidenced by his many observations not only on Portuguese writers, but 
those from abroad as well. But, as we observed above concerning his relationship to 
Slavic culture in general, he refers little to Slavic literature, and when some mention 
of Russian authors occurs, there is no commentary to speak of, but merely simple 
and conclusory allusions. This certainly does not imply that Pessoa had no interest 
in this literature. If we take a look at his private library, for example, we discover 
concrete information on Pessoa’s first-hand reading of Russian literature. His 
library, in the state in which it was left at his death, contained a number of books by 
nineteenth- and early twentieth-century Russian authors in Spanish, English and 
French translation: Nochebuena by Nicolas Gogol (GOGOL, 1922); Plays: Uncle Vanya, 
Ivanoff, The Sea-Gull, The Swan Song by Anton Chekhov (CHEKHOV, 1915); The Theater 
of the Soul by Nikolai Evreinov (EVREINOV, 1915); Mémoires d’un seigneur russe, Scènes 
de la vie russe and Nouvelles scènes de la vie russe by Ivan Turgenev (TURGENEV, 1912, 
1910, 1913). Moreover, two works of criticism on Russian literature can also be 
found: La Pensée russe contemporaine by Ivan Strannik (STRANNIK, 1903), and Russian 
Literature by Janko Lavrin (LAVRIN, 1927). Finally, we know from reading a diary 
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entry dated June 28th, 1906, that he had read Tolstoy’s Kreuzer Sonata in French 
(PESSOA, 2009a: 219: 50; PESSOA, 2014b: 50; BNP/E3, 144N-15v). 

Was Pessoa’s knowledge of this literature limited to his reading of these 
books? Are the relatively few references to it that he made in his writings the result 
of these readings? Or should we assume other sources of information, such as the 
public libraries of Lisbon? An examination of Pessoa’s fleeting literary passages on 
Russian and Slavic works may be helpful in addressing these questions. 
 
1.1. Pessoa and the Russian theater: Nicolai Evreinov (1879–1953) and Anton 
Chekhov (1860–1904) 
 
Once does not make a habit: a Russian name appears in the dedication of one of 
Pessoa’s works, the play Os Estrangeiros (1916) [The Strangers]: “dedicado a 
Evreinoff” (PESSOA, 2017: 147) [dedicated to Evreinov]. But if we read this play, we 
understand why: though consisting of just a fragment, it follows the same theatrical 
rules and conceptions as Evreinov’s The Theater of the Soul, a text that Pessoa, as 
mentioned above, had in his library.  

As in Evreinov’s play, where the stage directions tell us that “the action passes 
in the soul in a period of half a second” (EVREINOV, 1915: 13), and whose characters 
are not full-fledged human beings, but different entities of one soul identified only 
by letters rather than full names, so too is Pessoa’s play described in its stage notes 
as a drama “sobre a vida interior” [on the interior life]. The characters are “conceitos” 
[concepts], which revolve in a single individual’s soul: “A” is “the concept that the 
individual makes of himself”, “B” is “the concept that the individual thinks the 
interlocutor makes of him”, “C” is “the concept that the individual has of his 
interlocutor”, and so on (PESSOA, 2017: 147). Both the dedication and the obvious 
imitation by Pessoa of one of Evreinov’s plays suggest, even without any axiological 
statement, that Pessoa admired his Russian counterpart. Similarly, we find this to be 
the case in the few lines devoted to Evreinov in a fragment of an article on theater 
written more or less at the same time as Os Estrangeiros. There, Pessoa posits that the 
main characteristic of modern theater is its “scientific preoccupation,” namely, the 
use of psychological and psychiatric discoveries of the period on the unconscious. 
In treating this subject, Evreinov is presented as his first example: 

 
O limite da preoccupação scientifica na arte é o espantoso acto “O teatro da Alma” de 
Evreinof, em que a scena é o interior de alma humana e as personagens, designadas por A1, 
A2 e A3, etc., são as varias sub-individualidades componentes d’esses pseudo-simplex a que 
se chama o espirito. Mas neste caso o author poz intelligencia de mais e arte de menos na 
obra, que fica pertencendo, com a maioria das inovações litterárias e astisticas modernas, não 
as conquistas, mas ás curiosidades das inteligência, como os anagrammas, os desenhos de 
um só traço e os poemas univocalicos. 

(PESSOA, 2013b: 62–63; BNP/E3, 18-66r e 67r) 
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[The limit of scientific concern in art can be found in the amazing act The Theater of the Soul by 
Evreinov, in which the scene is the interior of the human soul and the characters, designated A1, A2 
and A3, etc., are the various sub-individual components of these pseudo-simplex which are called the 
spirit. But in this case, the author put too much intelligence and too little art in the work, which 
belongs, with most modern artistic and literary innovations, not to the conquests, but to the curiosities 
of intelligence, such as anagrams, designs with one single line, and univocalic poems.]  
 
As Barbosa López states in his article “Pessoa e o drama russo,” the references 

to The Theater of the Soul demonstrate that not only did Pessoa have this play on his 
library shelf, but that he read it (BARBOSA, 2018: 31). Surely this is made all the more 
evident by Pessoa’s paraphrasing the words of one of Evreinov’s characters—the 
professor—who appears just once at the beginning of the play to introduce it thus: 
“The human soul is not indivisible, but on the contrary is composed of several selfs, 
the natures of which are different. […] There are three entities, M1, M2, M3 […]. 
These three “M’s” or “selfs” constitute the great integral self” (EVREINOV, 1915: 14).2  

Nevertheless, if a quick reading foregrounds the positive aspects of Pessoa’s 
comment on Evreinov, a second look reveals some caveats. Evreinov’s play is not 
presented by Pessoa as a good example of his theory, but is defined as a “borderline” 
example (cf. the quotation “limit of scientific concern”), where the artistic dimension 
is subordinated to a scientific game driven solely by intelligence. Put another way, 
Evreinov’s play is less a work of art based on sensibility than “a curiosity of the 
intelligence” expressed as a mathematical formula. Such an interpretation is 
confirmed in a further illustration of his theory which Pessoa found in the work 
Octavio, by the Portuguese modernist Vitoriano Braga (1888–1940). Without 
consciously wishing to create a psychological drama, Braga contented himself with 
following his instinct, unconsciously incorporating into his work the scientific 
criteria required by modernity. The result was that Braga provided not an abstract 
theory, but rather a living representation of interior conflict (PESSOA, 2013b: 63; 
BNP/E3, 18-67r). 

In this context, Pessoa’s imitation, as it were, of Evreinov appears as an 
interesting experiment with the Russian dramatist’s distinct literary methods. 
Pessoa’s other theatrical works and fragments of plays, though similarly “static” in 
character as the Strangers, nevertheless vibrate with an emotion totally absent from 
the latter. 

As to the other plays collected in Pessoa’s Teatro Estático, if a Russian influence 
were to be found, in my opinion and contrary to Barbosa, it would be not that of 
Evreinov, but of Chekhov. According to Barbosa, it was Evreinov who led Pessoa to 
Chekhov; in the preface to the Theater of the Soul, which Pessoa read, Christopher St-
John compares the style of both Russian dramatists, which would thereby have 
                                                 
2 We should mention in passing, as already observed by BARBOSA (2018: 32, note 5), that Pessoa 
transformed the original letters of the play, “M1, M2, M3” into “A1, A2, A3.” 
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prompted Pessoa to look at Chekhov, too (BARBOSA, 2018: 33); but in the end, Pessoa 
would have borrowed from Chekhov only some thematic motives. I am not 
convinced by Barbosa on this point, insofar as the Chekhov plays cited in this preface 
(The Wedding, The Jubilee) are of an entirely different style than those Chekhov 
dramas contained in the book Pessoa owned. Rather, I would think that even if 
Pessoa read Evreinov and Chekhov at about the same time, perhaps 1915–1916 
(shortly after publication in their respective translations), he likely had a clear idea 
of Chekhov’s work before encountering Evreinov through another book in his 
library, purchased by him in 1913 (as indicated in his hand, next to his name at the 
beginning of the book). That book was La Pensée russe by Ivan Strannik, whose 
chapter on Chekhov contains many underlinings by Pessoa.  
 

 
Fig. 1. Pessoa’s signature with the date next to his name (CFP 8-299; detail). 

 
It has long been established that Maeterlinck’s influence on Pessoa’s Teatro 

estatico was central to his conception of theater (see for example BRANTSCHEN 

BERCLAZ, 2018), but my own view is that, in addition to this obvious source, there 
could also be a significant Chekhovian influence. It is a perhaps less immediately 
obvious, but strictly contemporary influence (1913); that is to say, not a Chekhov 
who would have come only in the wake of Evreinov (1915–1916), or of a Chekhov 
whose influence would be solely thematic, as proposed by Barbosa.  

Chekhov was at least as important as Maeterlinck in bringing about the 
theatrical revolution that took place at the close of the nineteenth century. During 
that period, both playwrights aspired to a drama that focused on “subtexts;” in other 
words, not upon external events, as in the theater of realism, but on the 
psychological states of the characters, inner conflicts, unconscious impulses, clashes 
with other hidden destinies, and the changes these bring about in the characters’ 
interrelationships. The performance in Moscow in 1889 of The Seagull, a “polyphonic 
drama” where “the inner voices of the characters form an inextricable and dissonant 
whole” (TAMARTCHENKO,, 1987: 361), marks the beginning of the “New Drama” in 
Russia, if not in Europe.  
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Figs. 2 and 3. Signature at the beginning of Strannik’s book; underlining by Pessoa, p. 47 (CFP 8-299). 

 
In his copy of Strannik’s important chapter on Chekhov, entitled 

“L’impuissance de vivre,” Pessoa annotates and underlines many elements which 
characterize the novelty of Chekhov’s writing and which do in fact partly coincide 
with the aesthetics of Maeterlinck. What are the most important points enumerated 
by Strannik and singled out by Pessoa? First, that for Chekhov, the main concern in 
art is to render the human soul perceptible without artificial devices or gimmicks 
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(“trucs”) (STRANNIK, 1903: 47). As a doctor by profession, Chekhov wanted and 
needed to analyze and understand the soul in general, and the Russian soul in 
particular, as expressed or suggested by emotions and thoughts, many of which he 
categorized as “neurasthenic,” to use the nomenclature of the time. In his literary 
work, be it his narratives or his dramas, he exposed the symptoms of psychological 
illness with empathy and an “infinite sadness.” Among these symptoms, the most 
striking is perhaps the incapacity to act, something to which Strannik returns 
repeatedly in his analysis of Chekhov’s work. Pessoa underlined phrases such as “le 
singulier défaut d’initiative et de hardiesse” (STRANNIK, 1903: 56) [the singular lack of 
initiative and boldness], the “lamentable incurie” and “flegmatisme” (STRANNIK, 1903: 
59) [lamentable carelessness and phlegmatism], the “grand découragement de l’âme 
russe” (STRANNIK, 1903: 60) [great discouragement of the Russian soul], the “inefficacité 
curieuse” (STRANNIK, 1903: 61) [curious inefficiency], the “paralysie de l’activité” 
(STRANNIK, 1903: 64) [paralysis of activity]. In a nutshell, “les héros ne peuvent se 
redresser avec courage, conquérir d’un effort hardi leur place au soleil” (STRANNIK, 
1903: 68) [the heroes cannot stand up with courage, conquer their place in the sun with a 
bold effort]. Another symptom is the “exaggerated silence” that can take hold 
between people. Or, when such silence is overcome: “On parle beaucoup mais […] 
jamais pour le simple plaisir de causer. On discute âprement, on débite 
d’interminables monologues enthousiastes ou désespérés” (STRANNIK, 1903: 51) 
[They talk a lot (…), but never just for the sake of talking. They discuss bitterly, spouting 
endless enthusiastic or desperate monologues]. And if such monologues do not contain 
original ideas, but merely repeat the commonplace, they can also fall into vague 
reveries which show the difficulties of Russians in living in the present: “Les Russes 
aiment à se ressouvenir, n’aiment pas à vivre […]. Pour se consoler du présent, qui 
jamais ne les satisfait, ils peignent le passé de couleurs agréables”. So “ses plus belles 
pages [de Tchékhov] sont pleines de rêveries qui remplacent l’action” (STRANNIK, 
1903: 60) [Russians like to remember, they do not like to live (…). To console themselves for 
the present, which never satisfies them, they paint the past in pleasant colors (…). The most 
beautiful pages of Chekhov are full of daydreams which replace action].  

These traits are presented as typically Russian, at least among Russians of that 
period. According to Strannik, Chekhov’s work, and particularly his dramas where 
there is little action and where silence, boredom, and sadness permeate, describes 
“une Russie lasse, énervée, fataliste, et sans hardiesse ni entrain, où les talents se 
meurent dès la première jeunesse” (STRANNIK, 1903: 83) [a weary, angry, fatalistic 
Russia, without boldness or perkiness, where talents die from earliest youth]; this perhaps 
explains why this new approach was immediately understood and embraced in 
Russia. In Portugal, on the other hand, as claimed by Freitas and Ferrari, “un teatro 
en que o silêncio e a ausência desempenham um papel principal é um teatro sem 
precedência” (FREITAS & FERRARI, 2017: 355) [a theater in which silence and absence play 
a major role is a theater without precedent]. This is all the more astonishing since, if we 
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are to go by Pessoa’s marginal comments to Strannik’s analysis, the basic situation 
in Russia and Portugal would have been very similar at that time. Indeed, Strannik 
explains Chekhov’s work by the fact that “La Russie est un pays de fécondité qui 
avorte. Dans le peuple, qui cependant est riche en dons naturels, l’inertie 
intellectuelle et morale n’est pas encore ébranlée” [Russia is a country of abortive 
fertility. In the people, however rich in natural gifts, intellectual and moral inertia are not 
yet shaken]. Pessoa not only underlines these sentiments, but adds in the margin, “cf. 
com Portugal” (STRANNIK, 1903: 61) [just like Portugal]—that is to say that these 
features could just as well be ascribed to Portugal. Indeed, he described Portugal in 
similar terms, and thought that the introduction of new literary movements, like that 
of intersectionism, could help to shake this apathy:  
  

Será talvez útil — penso — lançar esse corrente [o Interseccionismo] como corrente, mas não 
com fins meramente artísticos, mas, pensando esse acto a fundo, como uma série de ideias 
que urge atirar para a publicidade para que possam agir sobre o psiquismo nacional, que 
precisa trabalhado e percorrido em todas as direcções por novas correntes de ideias e 
emoções que nos arranquem à nossa estagnação. 

(PESSOA, 1998: 141; in a letter of Jan. 19, 1915, also included in PESSOA, 2009b) 
 

[It may be useful, I think, to launch this current (Intersectionism) as a current, not for merely artistic 
purposes, but thinking of this act in depth, as a series of ideas that must be thrown into advertising, so 
that they can act on the national psyche, which needs to be worked on and crossed in all directions by 
new currents of ideas and emotions that can pull us out of our stagnation.] 

 
In theatrical works, if we are to extrapolate from Pessoa’s response to Strannik’s 
chapter on Chekhov, it could be plays that, like Chekhov’s, would be able to cope 
with such national features by mirroring them. In any event, Pessoa’s most 
characteristic “static play,” the Marinheiro (1914), has many Chekhovian 
characteristics, at least those described by Strannik as central to his style: for 
example, the three veladoras or watchwomen, who are at a loss for what to do and 
are perhaps assigned their roles precisely to underscore this very inertia,3 alternate 
in a “dialogue” between silence and volubility. They appear to be afraid of their own 
silences: 

 
(Uma pausa) Primeira – Minha irmã, porque é que você calaes?  
Segunda – Não se deve falar demasiado. 

(PESSOA, 2017: 39) 
 
[(Silence) First: My sister, why do you shut up? 
Second: We mustn’t speak too much.] 

 

                                                 
3 This interpretation seems to be confirmed by fragments from that play, written in Portuguese, 
French and English, in 1915 and 1916, where the three women are designated simply “1st,” “2nd,” “3rd” 
(PESSOA, 2017: 252). 
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These silences are soon followed by meaningless chatter: 
 

Primeira – Em todo o caso fallae … Importa tão pouco o que dizemos ou não dizemos … O 
nosso mister é inútil como a Vida … Porque fallo eu sem querer falar? 

(PESSOA, 2017: 41 and 46) 
 

[First: Speak in any case … It doesn’t matter what we say or don’t say … Our office is as useless as 
Life … Why do I speak when I don’t want to speak?] 

 
Alternatively, their conversation is filled with speech which refers to a past which 
never existed, and for this reason can be recollected as beautiful: 
 

 Fallamos de um passado que não tivessemos tido… Todo este paiz é muito triste… Aquello 
onde eu vivi outr’ora era menos triste. 

(PESSOA, 2017: 32) 
 

 [We talk about a past that we would never have had… This whole country is very sad … Where I lived 
once was less sad.] 

 
One cannot help noticing that these watchwomen, who call each other “sisters,” are 
reminiscent of Chekhov’s “three sisters,” but here reduced to their essence; both 
groups of sisters are full of doubts concerning what life is, or how to live, and are 
waiting for explanations that never come. 
   

Só viver é que faz mal… É tão estranho estar a viver… Há qualquer cousa, que não sei o que 
é... qualquier cousa que explicaria isto tudo. 

(PESSOA, 2017:  33, 45, 41) 
 

[Our living is bad … It is so strange to be living … There is one thing, I don’t know what it is … one 
thing that would explain all this.] 

 
These musings of Pessoa’s watchwomen echo the desperate moans of Chekhov’s 
sisters, as recopied by Strannik in a French version: 
 

 Nous restons seules... Il faut vivre, il faut vivre! […] Encore un peu, et nous saurons pourquoi 
nous existons, pourquoi nous souffrons! Ah! savoir! savoir!... 

(STRANNIK, 1903: 74–75) 

 [We’re left alone … We have to live, we have to live! (…) A little more, and we will know why we 
exist, why we suffer! Ah! to know! to know!...] 

 
The parallels in their emotions and behaviors are striking. 

We might even venture provocatively to surmise that it is Chekhov who led 
Pessoa to Maeterlinck (also discovered by Pessoa in 1913), since Pessoa underlined 
passages in Strannik’s book which drew a comparison between Chekhov and 
Maeterlinck, and which could have sparked his interest in the Belgian playwright: 
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“Bien que d’une tonalité grise, sa peinture est extrêmement caractéristique et 
frappante. Il y a chez lui, du reste, un curieux mélange du réalisme le plus exact et 
de ce procédé suggestif qu’a Maeterlinck d’évoquer des sentiments complexes sans 
les analyser”(STRANNIK, 1903: 52) [Although of a grey tone, his painting is extremely 
characteristic and striking. There is, moreover, a curious mixture of the most exact realism 
and Maeterlinck's suggestive process of evoking complex feelings without analyzing them]. 

But absent any explicit statements by Pessoa about Chekhov or when he first 
discovered Chekhov’s work, we must relegate these thoughts about Maeterlinck’s 
or Chekhov’s priorities to the realm of supposition. 
 
1.2. Pessoa and the Russian novelists: Fyodor Dostoevsky (1821–1881), Leo Tolstoy 
(1828–1910), Maxim Gorky (1868–1936)  
 
a) The Russian novelists in Pessoa’s critical work 
 
The notebooks of the young Pessoa already contain the names of several Russian 
authors, principally in connection with his critical and theoretical writings for book 
projects on the relationships between genius, madness, and degeneration. Although 
such projects were never completed, the notes themselves were published in 2006 in 
a two-volume series entitled Escritos sobre Génio e Loucura, edited by Jerónimo 
Pizarro (PESSOA, 2006b). These documents show that, from a relatively early age, 
Pessoa was drawn to questions of both psychological and intellectual norms and 
abnormalities. This interest may have been due to the fact that he had an aunt who 
had been diagnosed as “mad,” alongside his belief that he was himself an unstable 
personality, while simultaneously convinced of his own intellectual superiority. In 
pursuit of answers to his questions, he perused all kinds of medical and psychiatric 
works; at the top of his list was Entartung (1894) [Degeneration], by Max Nordau, 
which from his notes, we know he read in 1907 in a French translation, 
Dégénérescence. It is clear from the copious notes he made from this book (mainly in 
French, but with interventions in English by his heteronym Alexander Search), 
which are published in the Escritos, that the work made a strong impression on him. 
Nordau’s thesis was that society at the close of the nineteenth century was in full 
degenerative mode, a decline that also manifested itself in the arts. Nordau reviews 
writers of various nationalities, first highlighting their weak and, in his view, 
distorted thinking and, second, claiming that such aberrations went unnoticed by 
most readers, because they were themselves mentally afflicted in the same way. 
These statements imply that there is a symbiosis and tight interaction between art 
and fin-de-siècle life, the one being at the same time the cause and the expression of 
the degenerate character of the other. The era would be locked in a vicious circle, 
and only by being able to perceive this circularity would one break free of its grip. 
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Nordau’s text paid attention to two giants of Russian literature of that time: 
Tolstoy and Dostoevsky. Nordau devotes a whole chapter to Tolstoy, entitled 
“Tolstoism” (NORDAU, 1895: 144–171). Here, Nordau argued that the writer’s strong 
influence on his contemporaries was due less to his artistic and aesthetic qualities 
than to his mystical conception of the world which, according to Nordau, was 
completely emotional and “insane,” revealing the fundamental instability of 
Tolstoy’s mind. Pessoa copied or paraphrased, without offering his own judgments, 
several sentences from this chapter, principally those which dealt with the 
description of Tolstoy’s allegedly degenerate character: “Vision nette of things; yet 
inability to perceive their rapports” (PESSOA, 2006b: 661); “système à la fois 
matérialiste, panthéiste, chrétien, ascétique, rousseaulâtre et communiste” in which 
“le mysticisme est toute obscurité et incohérence maladives de pensée 
accompagnées d’émotivité” (PESSOA, 2006b: 662) [a system at the same tim materialist, 
pantheistic, Christian, ascetic, rousseaulatrous and communist (…), in which mysticism is 
a complete and pathological obscurity and inconsistency of thought accompanied by 
emotionality]; “a particular form of manie du doute,” which Kowalewski would define 
as “psychose dégénérative” and which expresses itself in Tolstoy’s habit of “attacking 
tradition for tradition” (PESSOA, 2006b: 662). Pessoa also noted statements by Nordau 
that were supposed to explain why the work of an author so obviously suffering 
from mental aberration could find an audience: “L’hystérie d’épuisement si 
répandue était le sol indispensable sur lequel seul pouvait prospérer le tolstoïsme” 
(PESSOA, 2006b: 663) [The widespread hysteria of exhaustion was the indispensable soil on 
which only Tolstoyism could thrive]; “Since Nordau argues that the Sonate [à Kreutzer] 
is less artistic than the earliest works, and since it was through the Sonate that 
T[olstoy] was famous, it is obvious that his fame is not due to his artistic merits” 
(PESSOA, 2006b: 662). If, according to his reading diaries, Pessoa had read the Kreutzer 
Sonata in 1906, and therefore would already have been familiar with the work before 
reading Nordau, it is surprising that he did not push back on, or at least question 
Nordau’s judgment as to why the Sonata should be of such low artistic value. In any 
event, Pessoa not only accepted, it would seem, Nordau’s general thesis—and even 
transposed it in his French heteronym Jean Seul’s writings about the contemporary 
decadence of art and society (cf. PESSOA, 2006a) but, if we take at face value his brief 
but harsh assessment of Tolstoy in one of his fragments on literary critics dealing 
first with Milton and Shakespeare, he appears to have completely embraced 
Nordau’s opinion of the Russian writer:  

  
É preciso ser um doutor para preferir Shakespeare a Milton. Tolstoi, apesar de um pobre 
degenerado, incapaz de produção artística com caracter de estavel e duradoura – excepto nos 
olhos daltônicos dos modernos – viu qualquer cousa claro neste assumpto. Não muito, mas 
o infeliz fez o que pode. 

(PESSOA, 2013b: 183) 
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[You have to be a doctor to prefer Shakespeare to Milton. Tolstoy, in spite of being a poor degenerate, 
incapable of artistic production with a stable and lasting character—except in the colorblind eyes of 
the moderns—saw something clearly in this matter. Not much, but the unfortunate did what he 
could.] 
 

Nordau’s voice, judgment and vocabulary can plainly be discerned in such 
expressions as “poor degenerate,” “incapable of artistic production,” “except in the 
colorblind eyes of the moderns.”  

Further reflections and readings would, unsurprisingly, help Pessoa adopt a 
more critical attitude towards Nordau. For example, he purchased for his private 
library a book published anonymously in 1895 titled Regeneration. A Reply to Max 
Nordau (BUTLER, 1985), which was in fact co-authored by the American educator 
Nicholas Murray Butler, longtime president of Columbia University and winner of 
the 1931 Nobel Peace Prize, and the English social writer Alfred Egmont Hake. This 
book challenged Nordau’s thesis that most of the fin-de-siècle authors were 
degenerate, and was carefully reviewed by Pessoa, judging by the many underlining 
and markings he made in the margins; the chapter where the authors defend 
Tolstoy’s lifestyle and writing is particularly heavily notated. 

In this chapter, Butler and Hake take account of the external circumstances of 
the world in which Tolstoyism developed: a country where the slightest dissent 
could lead to prison or worse. “Tolstoy had only two courses open to him: either to 
expatriate […] or to adopt the line of action he did” (BUTLER, 1985: 115) – which was 
to live among peasants and to contribute as much as he could to their moral and 
intellectual education. That his confidence in the masses had its source in faith and 
emotion rather than strict knowledge, as Nordau posited, did not necessarily make 
Tolstoy a degenerate, argued the authors. Moreover, they identify certain distortions 
and inaccuracies by Nordau, as well as bad faith in many of his arguments against 
Tolstoy. For Butler and Hake, Tolstoy’s ethics represented an admirable ideal, the 
aim of which was to “regenerate” the morale of the country, not to poison it. 

While we do find at the beginning of the Tolstoy chapter in Regeneration. A 
Reply to Max Nordau some marginal comments by Pessoa, such as “emotional 
explication again” (BUTLER, 1895: 116–117), which may show continued adherence 
to Nordau’s position, further markings in the body of the chapter (“true,” and other 
similar comments) indicate that Nordau’s refutation by the authors of the book 
might have increased Pessoa’s skepticism towards the former’s text. We can suppose 
that it is after the perusal of that book that the Portuguese author ventured towards 
disagreement with Nordau concerning Tolstoy: “Nordau declares that Tolstoy’s 
benevolence is a mental stigma of degeneration. But all degenerates have it not” 
(PESSOA, 2006b: 95). Nonetheless, it remained the case that Pessoa did retain 
reservations about Tolstoy’s talent that would last throughout his life. In a letter to 
João Gaspar Simões of 1931, for example, he expressed the possibility that, with time, 
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the Portuguese writer José Régio might well become more famous than Gide or 
Tolstoy. And he added: “Quanto ao Tolstoi, basta ser russo para eu ter dificuldade 
em dar por ele” (PESSOA, 1999a: 247) [As to Tolstoy, just the fact of being Russian makes 
it hard for me to notice him]. 

A similar evolution took place in Pessoa’s reflections with respect to 
Dostoevsky. Nordau did not dedicate a whole chapter to the latter as he did for 
Tolstoy, but he quotes him in his chapter “The Parodies of Mysticism” (NORDAU, 
1895: 214–240) as a good example of a writer’s specific mental alienation: 
panophoby, an error of consciousness which consists in finding the causes of 
representations of fear and anxiety in the external world, when in fact they are 
produced by pathological processes rooted in the unconscious. In support of his 
statement, the German alienist quotes a passage from Dostoevsky’s novel Humiliated 
and Insulted, where the narrator speaking in the first person, falsely identified by 
Nordau with Dostoevsky (Nordau reads novels as if there were biographies!), 
explains that “as soon as it grew dusk,” he gradually fell into a state of mind similar 
to a “mystic fright” (NORDAU, 1895: 226). We have no information about what Pessoa 
knew about Dostoevsky at this time. But in the notes he took on Nordau’s book, we 
find this assessment: “Sensations of vague fear characteristic of degenerates. Quotes 
from Dostoevsky […]. Magnan calls it anxiomanie and declares it a very usual stigma 
of degeneration. A man puts the fear he feels outside him in the external world” 
(PESSOA, 2006b: 666). 

Other books on mental illness that Pessoa read also drew his attention 
towards Dostoevsky: Paul Voivenel’s article, “Du rôle de la maladie dans 
l’inspiration littéraire,” published in the Mercure de France in 1911, was in Pessoa’s 
library and liberally annotated by him. According to Voivenel, Dostoevsky and 
Flaubert were second-class writers because their inspiration, instead of coming from 
a brain which functioned poetically without discontinuity, needed the nervous 
excitation of epilepsy to be activated (VOIVENEL, 1911: 314). We can suppose that it 
is after this reading that Pessoa wrote that he knew that literary “ideation” is 
possessed not only by hysterics and neurasthenics, but also by epileptics like 
Flaubert and Dostoevsky (PESSOA, 2006b: 153).  

Be that as it may, these repeated allusions to Dostoevsky in books examining 
the relationship between madness and literature led Pessoa to additional specific 
works on the topic, such as Gaston Loygue’s study of 1903, Un homme de génie. Th.-
M. Dostoiewsky – étude médico-psychologique4, which he quotes in his bibliographical 
list (PESSOA, 2006b: 610), and which we know he read since he quotes from it (PESSOA, 
2006b: 614). This text is a eulogy to Dostoevsky and to his work, whose clinical 
beauty Loygue highly praises: thanks to his considerable power of analysis, 
Dostoevsky, without any knowledge in the field of psychiatry, would have been able 

                                                 
4 This book is not in Pessoa’s private library. 
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to describe extraordinary psychopathic types at a time when societal interest was 
not yet oriented towards such research. Nor does Loygue hesitate to criticize Nordau 
for having claimed that the mysticism of the Russian writer was a “pathognomonic 
mental stigma of degeneration” (LOYGUE, 1903: 112). 

 

  
Figs. 4 and 5. List of fifteen novels by Dostoevsky (BNP/E3, 93-73r, 73v). 

 
This work by Loygue likely helped Pessoa to develop his own opinion on 

Dostoevsky, or at least to arouse a greater interest in him. Though we cannot find 
any clear opinions recorded by Pessoa on the Russian author, in a note dating 
approximately from 1914–19155 and belonging to his “Genius and Madness” 
projects, Pessoa drew up a list of fifteen novels by Dostoevsky, in French translation, 
dating from 1884 to 1906 (PESSOA, 2006b: 742; cf. Fig. 3). What does this list indicate? 
Are these the books Pessoa intended to read? From where did he take this list? From 
the bibliography given by Loygue at the end of his book? Unlikely, since Loygue’s 
list was less complete. Or from other sources, like the list of Dostoevsky’s books in 
French, given by André Gide in a footnote to his brief essay Dostoievski d’après sa 
correspondance, already published in La Grande Revue in 1908? This last hypothesis is 
                                                 
5 According to Jerónimo Pizarro. 
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the most plausible,6 since all the books listed by Pessoa7 can be found in Gide’s list 
too. What this list shows, in any case, is that Dostoevsky was certainly meant to play 
an important role in his projects on psychiatry and literature, maybe as important as 
that of Shelley, about whom fragments of essays by Pessoa have been preserved. 

Books like Loyge’s or Butler and Hake’s allowed Pessoa to become aware first 
of the limits, and then of the arbitrary and unscientific character of Nordau’s 
theories. In 1914, he was able to write: “As relaçoes da psychiatria com a literatura 
não tem sido felizes. [...] O trabalho psychiatrico tem sido fortamente eivado de 
superstição scientifica e de indisciplina intelectual. Algumas obras, como a de 
Nordau [...] pertencem ao charlatanismo scientifico” (PESSOA, 2006b: 393) [The 
relationships of psychiatry with literature have not been happy (...). The work of psychiatry 
has been strongly invaded by scientific superstition and intellectual indiscipline. Some 
works, like Nordau's (...) belong to scientific charlatanism].  

This does not mean that Pessoa felt that a literary work could not be the object 
of psychiatric analysis. But  
 

[...] o que é preciso é nunca elevar a analyse psychiatrica a critério esthetico. Perante uma 
obra literária, o psychiatra nunca deve esquecer que é só psychiatra, e não critico literário [...]. 
Tendo descoberto que tal autor era doido, chamaram a sua obra má; quando a única 
afirmação scientifica que poderiam fazer é que esse autor era doido, e mais nada.  

(PESSOA, 2006b: 393) 
 

[ (...) what is needed is never to transform psychiatric analysis into aesthetic criteria. Faced with a 
literary work, the psychiatrist must never forget that he is only a psychiatrist, and not a literary critic 
(...). Having discovered that a specific author was insane, they said that his work was bad; whereas the 
only scientific statement they could make was that this author was insane, and that’s all.] 

 
But for Pessoa, the designation of “insane” itself should not be applied haphazardly. 
The “great inspired” figures are not necessarily sick or mad, but maladjusted. 
Genius is maladjustment, unlike great intelligence, which is normative and able to 
adapt quickly to everything. Where Loygue had summarized Dostoevsky’s case by 
writing that “le génie [est] la réalisation anticipée d’un type supérieur d’humanité 
ou d’intelligence qui n’apparaîtra, normal et adapté à une existence nouvelle, qu’à 
un stade ultérieur de l’évolution” (LOYGUE, 1903: 181) [Genius is the anticipated 
realization of a superior type of humanity or intelligence which will only appear, normal and 
adapted to a new existence, at a later stage of evolution], Pessoa pursues this notion: “Que 
especie de inadaptação é o genio? Formulou se já uma hypothese, no sentido de que 
o genio seria uma especie de adaptação a causas futuras; e assim se pronuncia, contra 

                                                 
6 With thanks to Jerónimo Pizarro for having made me aware of such “curiosity”.  
7 To this list Pessoa added two more Russian names: Alexis Andreieff and Anton Tchekhov (written 
with the French spelling)—both references could have been found in Strannik’s book (STRANNIK, 
1903). 
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o termo de degenerados, ou de progenerados” (PESSOA, 2006b: 397) [What kind of 
maladjustment is genius? A hypothesis has already been formulated, in the sense that genius 
would be a kind of adaptation to future causes; and thus is pronounced, against the term of 
degenerates, the one of progenerates].  

Would Pessoa include Dostoevsky, as Loygue did, in the category of 
progenerates? A letter dated October 22, 1930 to Karl Germer, containing a short 
reference to Dostoevsky, suggests that this may be the case. There, the poet explains 
that Simões, the best of the contemporary young Portuguese critics, wrote an essay 
on him [Pessoa] that was included in his book Temas, “in the fair company” of essays 
on Dostoevsky and Proust (PESSOA, 2019: 360). If the “super-Camões” of the future 
(whom Pessoa considered himself to be) can be in such fair company as this, it must 
be because these writers and he are made of the same stuff...  

As we see, then, Russian novelists are not absent from Pessoa’s critical 
reflections and correspondence, but at first glance Pessoa appears not to attribute 
any special significance to them: they are just names, cited because they appear in 
the books that he needed for his research. If they are in some way qualified, it is 
merely with a few words and without any consequent commentary. If a value 
judgment appears, it is a measured one which, on the basis of the rare letters in 
which Pessoa mentions such Russian novelists, seems to take a positive direction in 
the case of Dostoevsky and a negative one with Tolstoy—but which, in the final 
analysis, does not provide us with a consistent idea of what Pessoa really thought 
about either of them. 
 
b) The Russian novelists in Pessoa’s literary work 
 
In Pessoa’s literary work, there is a unique poem, written by his heteronym Álvaro 
de Campos. It is unique both in the sense that it is the only one which refers to 
Russian authors, but also because it seems to have been written entirely under the 
aegis of Russian writers. In the poem “Cruzou por mim, veio ter comigo, numa rua 
da Baixa,” the “lyrical I” openly takes contemporary Russian literature as a point of 
comparison for his own behavior, even if the analogy—as we have come to expect—
is subtly done. 
 

Cruzou por mim, veio ter comigo, numa rua da Baixa 
Aquele homem malvestido, pedinte por profissão que se lhe vê na cara 
Que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele; 
E reciprocamente, num gesto largo, transbordante, dei-lhe tudo quanto tinha 
(Excepto, naturalmente, o que estava na algibeira onde trago mais dinheiro: 
Não sou parvo nem romancista russo, aplicado, 
E romantismo, sim, mas devagar...). 

 
Sinto urna simpatia por essa gente toda, 
Sobretudo quando não merece simpatia. 
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Sim, eu sou também vadio e pedinte, 
E sou-o também por minha culpa. 
Ser vadio e pedinte não é ser vadio e pedinte: 
É estar ao lado da escala social, 
É não ser adaptável às normas da vida, 
Às normas reais ou sentimentais da vida — 
Não ser Juiz do Supremo, empregado certo, prostituta, 
Não ser pobre a valer, operário explorado, 
Não ser doente de uma doença incurável, 
Não ser sedento de justiça, ou capitão de cavalaria 
Não ser, enfim, aquelas pessoas sociais dos novelistas 
Que se fartam de letras porque têm razão para chorar lágrimas, 
E se revoltam contra a vida social porque têm razão para isso supor. 
Não: tudo menos ter razão! 
Tudo menos importar-me com a humanidade! 
Tudo menos ceder ao humanitarismo! 
De que serve uma sensação se há uma razão exterior para ela? 
 
Sim, ser vadio e pedinte, como eu sou, 
Não é ser vadio e pedinte, o que é corrente: 
É ser isolado na alma, e isso é que é ser vadio, 
É ter que pedir aos dias que passem, e nos deixem, e isso é que é ser pedinte. 
 
Tudo mais é estúpido como um Dostoievski ou um Gorki. 
Tudo mais é ter fome ou não ter que vestir. 
E, mesmo que isso aconteça, isso acontece a tanta gente 
Que nem vale a pena ter pena da gente a quem isso acontece. 
Sou vadio e pedinte a valer, isto é, no sentido translato, 
E estou-me rebolando numa grande caridade por mim. 
 
Coitado do Álvaro de Campos! 
Tão isolado na vida! Tão deprimido nas sensações! 
Coitado dele, enfiado na poltrona da sua melancolia! 
Coitado dele, que com lágrimas (autênticas) nos olhos, 
Deu hoje, num gesto largo, liberal e moscovita, 
Tudo quanto tinha, na algibeira em que tinha pouco, àquele 
Pobre que não era pobre, que tinha olhos tristes por profissão. 
 
Coitado do Álvaro de Campos, com quem ninguém se importa! 
Coitado dele que tem tanta pena de si mesmo! 

 
E, sim, coitado dele! 
Mais coitado dele que de muitos que são vadios e vadiam, 
Que são pedintes e pedem, 
Porque a alma humana é um abismo. 
 
Eu é que sei. Coitado dele! 
 
Que bom poder-me revoltar num comício dentro da minha alma! 
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Mas até nem parvo sou! 
Nem tenho a defesa de poder ter opiniões sociais. 
Não tenho, mesmo, defesa nenhuma: sou lúcido. 
 
Não me queiram converter a convicção: sou lúcido. 
Já disse: Sou lúcido. 
Nada de estéticas com coração: Sou lúcido. 
Merda! Sou lúcido. 

 (PESSOA, 2014a: 339–342) 
 

[That ill dressed man, a beggar by profession as you can tell by his face, 
Crossed my path, came to join me in a street in the town, 
That man who likes me and I like him; 
And mutually, with a sweep of the hand, brimfull, I gave him all I had 
(Except, it’s clear, what was in the pocket where I carry most money: 
l'm no miser, but neither am I a Russian novelist, hard working, 
Andas for romanticism, yes, but only by degrees ...) 
 
I have a feeling for all these people, 
Especially when they deserve no such feeling. 
Yes, I, too, am a vagrant and a beggar, 
And it's my own fault that I am that way. 
To be a vagrant and a beggar, is not to be a vagrant and a beggar: 
lt's to be at the side of the social ladder, 
And to be unadaptable to the rules of life, 
To the real or sentimental rules of life – 
Not to be High Court Judge, man of fixed employment, prostitute, 
Not to be poor in earnest, exploited worker, 
Not to be sick with an incurable sickness, 
Not to be eager for justice, nor captain in the cavalry, 
Not to be, put shortly, those social people of novelists, 
Who get bored with their writing, because they have good cause to cry their tears, 
Who revolt against the social life, because they have good cause to think it so. 
No: everything but good cause! 
Everything but worry myself over humanity! 
Everything but give in to humanitarianism! 
Of what use can a feeling be, if there is some external cause for it? 
 
Yes, to be a vagrant and a beggar as I am, 
ls not, as is usually thought, to be a vagrant and a beggar: 
Being a vagrant is being alone in your souI, 
And being a beggar is having to beg the days to pass and leave us. 
 
Anything else is stupid, like Dostoevsky or Gorky. 
Anything else is being hungry or not having any clothes. 
And although this happens, it happens to so many people 
That it is not worth feeling sorry for the people to whom it happens.  
I am a vagrant and beggar in earnest – that is, in a metaphoric sense, 
And l'm rolling myself along into a great charity for me! 
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Poor Álvaro de Campos! 
All alone in life! So downcast in his feelings; 
Poor thing, strung on to the armchair of his melancholy. 
Poor thing, with tears (real ones) in his eyes, 
Today he gave with a sweep of the hand, liberal and Muscovite, 
All that he had, from the pocket in which he had little, to that 
Poor man who was not poor, and had sad eyes as part of his profession. 
 
Poor Álvaro de Campos, whom no one worries about! 
Poor thing, who isso sorry for himself! 
 
Yes indeed, poor thing! 
More so indeed than man who are vagrants and loiter, 
Who are beggars and beg, 
Because the human soul is an abyss. 
 
lt's I who knows. Poor thing that he is! 
 
How good it would be to rebel at a rally inside my own soul! 
But I 'm not even a miser! 
I don't have the defence of being able to have social opinions. 
I don't even have any defence; I am lucid. 
 
Don't you try and convert me to some conviction: I am lucid. 
I have said it already: I am lucid. 
None of your aesthetics with heart: I am lucid. 
Shit! I am lucid.] 

 (PESSOA, transl. by Michael Gordon Lloyd, in Persona, n.o 7, 1982: 48-49) 
 

The poem is about the poet’s encounter in the street with a “beggar by 
profession.” The sympathy between them is immediate and reciprocal, because they 
recognize in each other a brother in vagrancy. The generous poet, “with a sweep of 
the hand,” gives alms to the tramp, “everything he had,” he says, but then confesses 
that this “everything” concerned the money he had in one pocket, but not that which 
he had in the other. Indeed, he is neither a complete fool nor an “industrious Russian 
novelist,” he adds without explanation. Nor is he a “romantic” belonging to “the 
social people of novelists” who have good causes to defend, because he has no 
“humanitarianism” in him. He then expands on the difference between himself and 
the man he met: both are vagrants and beggars, but not of the same kind. He is one 
only in a figurative sense—a vagrant in his soul because he is incapable of adapting 
to conventional norms, a beggar because he wishes the days to pass as soon as 
possible; whereas the other kind of vagrant and beggar, the one who does not know 
how to eat and how to dress, is “stupid like a Dostoevsky or a Gorky.” The poor are 
not to be pitied, he reflects, in fact there are so many of them in the world that their 
condition is banal. On the other hand, he himself is in need of charity: he is a “poor 
thing” because of his isolation and depression. Yet he insists again on the fact that 
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he had, nonetheless, “with a sweep of the hand,” as a “liberal and Muscovite,” given 
today “all that he had, from the pocket in which he had little,” to the poor man he 
had met. The three last stanzas of the poem are simply a long and repetitive lament: 
“poor Álvaro de Campos,” whose main problem is that he is “lucid.”   

Why these three completely unusual, even unostentatious, references to 
Russia and Russian literature, associated with an equally unusual topic for Pessoa, 
that of vagrancy? Even if this poem is one of Álvaro de Campos’ undated poems, it 
seems probable, given its style and theme (insistence on his lucidity, his 
wanderings), that it can be placed at least after the Great Odes and “Lisbon 
Revisited”,8 that is, after 1927 or even later. For this poem too, Strannik’s book, 
abundantly annotated by Pessoa as mentioned above, can offer a few interpretative 
keys. Strannik reflects on the changes that the abolition of serfdom (1861) brought in 
Russian literature, and focusses on the shifting of writers’ interest from the 
privileged classes of society to the poor (peasants, workers, employees)–a movement 
actually already seen in the work of Nikolai Gogol in the first half of the century. 
According to Strannik, concerns about moral and social action dominated Russian 
literature at the turn of the century, and he illustrates this statement with four 
chapters on contemporary Russian authors. The first chapter, as already mentioned, 
is dedicated to Chekhov and “the inability to live”; the second concerns Maxim 
Gorky and “the spirit of vagrancy”; the third,  Vladimir Korolenko and “the feeling 
of pity”; and the fourth is on Leo Tolstoy, and “orthodoxy and heterodoxy.”  

If reading Strannik’s chapter on Chekhov is helpful in understanding 
Pessoa’s conception of theater on a thematic and formal level, the chapters on Gorky, 
Korolenko and Tolstoy certainly help to make sense of the allusions to Russian 
novelists in Campos’ poem. Actually, all three could be included under the generic 
expression in the first stanza of an “industrious Russian novelist,” a “romantic” of 
the highest order, because able to give everything he has to the poor—all three are 
described by Strannik as activists fighting against social inequities and practicing 
humanitarianism, attributes also expressed in their novels. Among them, Tolstoy, 
well known for his emotionality and generosity (the distribution of his personal 
fortune to the destitute and, partly because of that, described as “degenerate” by 
Nordau), and mentioned by Strannik as having taken care of starving people 
(STRANNIK, 1903: 24)—would probably best fit that description. The same allusion to 
“sentimental” Russian writers can be found in an expression in the last third of the 
poem, when the poet comes back to his generous “sweep of the hand” and describes 
it now as “liberal and Muscovite”—Muscovite understood here as a synonym of 
“Russian.” 

As to the poem’s specific references to Dostoevsky and Gorky, the latter 
becomes immediately clear with reference to Strannik’s book. The critic sees the 

                                                 
8 I express here the opinion of Jerónimo Pizarro. My thanks to him for our discussions on this topic. 
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introduction of the character of the vagrant in literature as an innovation of Gorky’s, 
and it is accordingly not surprising that a poem on vagrancy should refer to him. On 
Dostoevsky, however, Strannik offers little, since he has no chapter on him—just a 
few mentions here and there to illustrate the terror exerted by the tsarist regime on 
intellectuals who dared criticize the authorities. Nevertheless, Pessoa drew upon 
other sources: the medical opinions of Nordau on Dostoevsky’s pathological 
impressionability, or Loygue on his capacity to be both deeply affected by events 
and to analyze the resulting emotional states. Moreover, if we assume that the poem 
was written after 1927, there is another book on Russian literature in Pessoa’s library, 
Russian Literature by Lavrin, published in 1927 (we have no information, however, 
about when Pessoa bought it), that contains a chapter on Dostoevsky. Curiously 
enough, only one paragraph in the whole book has a marginal handmark (vertical 
line) by Pessoa, which appears in the Dostoevsky chapter, where Lavrin first 
expresses his admiration for The House of the Dead (1861)—a book which recounts 
Dostoevsky’s experience of forced labor in Siberia among the worst criminals, and 
comments upon  its amazing “forgiving tone,” “intuition,” and “insight into the 
essence of crimes and criminals.” In the same paragraph, Lavrin also remarks on The 
Offended and the Injured, an “utterly humanitarian novel” which is “his 
[Dostoevsky’s] worst book, by the way” (LAVRIN, 1927: 48). This kind of description 
coincides very well with Campos’ perception of Russian novelists as “social people,” 
“humanitarian,” “romantic,” “sentimental” and, consequently, “stupid.”  

The tone of the whole poem is patronizing, even contemptuous, towards 
Russian authors. But recall that Pessoa is “multiple” and that we are confronted here 
by a poem where the “lyrical I” refers to Álvaro de Campos and is not necessarily 
indicative of what Pessoa was really thinking. As an advocate of individualism and 
sensationism, and as an adversary of sentimentalism and humanitarianism, the poet 
de Campos can “himself” castigate the charitable gestures of the Russian novelists.  

Pessoa’s references to Russian authors are, to be sure, limited and fleeting, all 
the more so when we compare them to his voluminous musings on other European 
literature. But they exist and appear as concrete traces of his readings; when 
carefully examined, they reveal a deeper knowledge of and interest in Russian 
literature than one might expect. Nevertheless, again and again, because of the 
dryness and conciseness of Pessoa’s observations, we are thrown back upon 
assumptions rather than certainties in discerning his real opinions on Russian 
writers and literature. 
 
2. Pessoa and Russian / Soviet politics 
 
It is customary to separate Pessoa’s political texts from his literary production, 
Pessoa the political thinker (who speaks in his own name) from Pessoa the poet (the 
orthonym as well as the heteronyms). This separation was favored by Pessoa 
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himself, who in his notes on Sensacionismo, for example, established a clear 
distinction between the poet and the political thinker. He observed that:  
 

Todo o artista que dá à sua arte um fim extra-artístico é um infame. É, além disso, um 
degenerado no pior dos sentidos que a palavra não tem. É, além disso e por isso, um 
antissocial. A maneira de o artista colaborar utilmente na vida da sociedade a que pertence – 
é não colaborar nela.  

(PESSOA, 2009: 184; 2015a: 80; BNP/E3, 20-91v) 
 

[Every artist who gives his art an extra-artistic end is an infamous one. He is also a degenerate in the 
worst sense of the word. He is, therefore, antisocial. The way for the artist to collaborate effectively in 
the life of the society to which he belongs–is, in fact, not to collaborate at all.] 

 
The proper functioning of a society, in his view, then, is based on a clear division of 
labor. Despite these beliefs, he did not always follow his own prescriptions; he 
included politics in his literary work from the outset of his career, both through his 
own authorship and his heteronyms. Moreover, his critical political writing and his 
political poetry often echo one another: there are political articles that can be seen as 
a theorizing of some poems, and there are poems that serve as an illustration of the 
theory. To read them together is useful in understanding Pessoa’s political thinking, 
particularly on Russia. For if, as we have noted earlier, we have been able to identify 
a certain ambiguity on the poet’s part in relation to Russian literature, it seems that 
this same ambiguity can be found with respect to Russian politics, if we read 
exclusively the political texts or exclusively the literary texts. However, this 
ambiguity can very often be removed and clarified by a parallel reading of the 
purely political and poetic-political texts. 
 
2.1. The Russo-Japanese War 
 
In 1905, three weeks after the ultimate defeat of Russia by Japan in the Russo-
Japanese War, Pessoa’s most famous English heteronym, Alexander Search, wrote 
two sonnets called “To England” (1905). In that conflict, Britain sided with Japan 
against Russia, its adversary in the larger contest for Central Asia known as the 
“Great Game.” The title would suggest the raising of a toast to England, a praise or 
a tribute, but in fact the reverse is true; the subtitle, “when English journalists joked 
on Russia’s disasters” reveals the genuine topic of the poem: the pleasure taken by 
one nation in  the difficulties of another. 
 

TO ENGLAND  

(when English journalists joked on Russia’s disasters)  
 
I 
How long, oh Lord, shall war and strife be rolled 
On the God-breathing breast of slumbering man, 
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Horrible nightmares in the doubtful span 
Of his sleep blind to heaven? As of old, 
 
Shall we, more wise, in frantic joy behold9 
The bloody fall of nation and of clan,  
And ever others’ woes with rough glee scan,  
And war’s dark names in Glory’s charts inscrolled? 
 
We now that in vile joy our egoist fears 
Behold dispelled, one day shall mourn the more 
That blood of men erased them—bitter tears 
 
Of desolated woe, as wept of yore  
(Yet not for the short space of ten long years)  
The Grecian archer on the Lemnian shore. 
 
II 
Our enemies are fallen; other hands  
Than ours have struck them, and our joy is great  
To know that now at length our fears abate  
From hurt10 and menace on great Eastern lands. 
 
Bardling, scribbler and artist, servile bands,  
From covert sneer outsigh their trembling hate,  
Laughing at misery, and woe, and fallen state,  
Armies of men whole-crushed on desolate strands. 
 
The fallen lion every ass can kick,  
That in his life, shamed to unmotioned fright,  
His every move with eyes askance did trace. 
 
Ill scorn beseems us, men for war and trick,  
Whose groanings nation poured her fullest might  
To take the freedom of a farmer race. 

 (PESSOA, 1995: 52; BNP/E3, 77-79r e 80r; cf. PESSOA, 1997: 302-303) 
 
Speaking in the first person plural, the poet begins with an appeal to God, asking 
him why this constant succession of wars has to take place, why people seem to 
prefer sleeping with nightmares rather than dreaming of heaven—and how it is that 
“we” rejoice in others’ pain and death. Both sonnets consist in a rebuke of 
schadenfreude, and in particular of the “vile joy” felt by Englishmen at the “bloody 
fall” of their Russian enemies, struck by “other hands” than theirs. The poet warns 
of the “frantic joy” and the alleviation of “egoist fears,” as well as of the evanescence 
of feelings of safety and power. They will have to pay with “bitter tears” for their 
                                                 
9 On the critical edition, we can read the verse without the comma: “Shall we more wise, in frantic 
joy behold” (PESSOA, 1997: 302). 
10 On the critical edition we can red “hint” (PESSOA, 1997: 303). 
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“laughing at misery and woe” of “armies of men whole-crushed on desolate 
strands.” The comparison of the fallen Russians with “the Grecian archer on the 
Lemnian shore” suggests the former might meet the same fate as Philoctetes: they 
might be transformed from miserable abandoned beasts on a shore into providential 
heroes, in the same way that ten years after Philoctetes was abandoned by the Greeks 
on an island, they came back for him, realizing that their victory over Troy could be 
achieved only with his help and that of his precious bow. The use of the symbol of 
the lion to designate Russia (confusing at first, since during the Great Game  
cartoonists represented Russia as a bear and England as a lion), reinforces the 
interpretation of a possible inversion of the various power positions of the two 
nations; the image of Russia as a “fallen lion” could well indicate that the fall of the 
real lion, Britain, could occur one day, too. Britain, as we know, did not fall, but did 
have to ally itself with Russia during the First World War, just as Odysseus and the 
Greeks had to ask for Philoctetes’ help in the Trojan War. In this poem, Search-
Pessoa expresses a foreboding about the important future role that Russia could play 
in Europe, and his confidence in the path that country might take. At the same time, 
the poet openly shows his disapproval of England’s scorn, its feelings of superiority 
and colonial instincts towards less Occidentalized countries, which very often took 
the form of depriving other people of their freedom—as in the then recent Second 
Boer War from 1899 to 1902, alluded to in the very last tercet of the poem, where 
Englishmen are designated as “men for war and trick,” who poured their fullest 
might “to take the freedom of a farmer race” (boer meaning “farmer” in Dutch).  
 
2.2. Anarchism in all its forms: Kropotkin (1842–1921) and “The Banker” 
 
In the same group of early English political poems, we find one poem of 1907, still 
unpublished in Pessoa’s work, but which can be found in an article by Carlos Pittella 
(PITTELLA, 2016: 49; 61-62), and dedicated to Piotr Kropotkin, the famous Russian 
political scientist and philosopher of anarchism. Pessoa was certainly already 
acquainted with Kropoktin’s ideas a few years before writing the poem, since, if we 
are to believe one of his later notes, he viewed himself as an anarchist at a certain 
point of his adolescence: “J’ai été anarchiste aux (sic!) 17 ans” (PESSOA, 2006b: 195). 
Kropotkin’s most famous book, La Conquête du pain (1892), written in French, was at 
that time the first extensive theory of anarchism. The concept expressed in it, 
however, was slightly different from what was understood as anarchism up to that 
time. Instead of being a “collectivist anarchism,” it was defined as a “communist” 
one; its motto was no longer “to each according to his labor,” as with Bakunin, but 
“to each according to his needs”; no more competition, but only cooperation. Unlike 
Marxist communism, this anarchist ideology, also termed “libertarian communism,” 
is based upon the idea that the free association of people can be achieved directly as 
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a result of the abolition of the state without passing through the dictatorship of the 
proletariat.  

As mentioned by Pittella, the title of the poem, “Kropotkine, C[onquista] del 
Pan,” shows that Pessoa had read Kropotkin’s books in a Spanish translation. 
 

Kropotkine C[onquista] del Pan 
 
Dreams, idle dreams! yet happy who can have 
Such things existence’ things to substitute! 
Who sums not life into a flowering grave 
Nor locks his good in fame & in repute. 
Happy so firm to dream & to believe 
That on the soil of earth good can take root 
Nor know that joys or pains can make to grieve 
And Venus’ self was born a prostitute. 
Happy incognisant to dream progress 
Nor know in life a fermentation huge 
Whose psychis is volition feeling thought 
A vision changing like its shadowy bliss 
That doth the sight with many forms deluge: 
A plant a cell a leaf a body rot.11 

 
This poem begins with motifs similar to those in “To England,” but reversed: in the 
two sonnets previously analyzed, the tone was from the outset lugubrious, speaking 
of the “horrible nightmares” of the slumbering men who do not care about evil, and 
was a supplication to God to stop war. Here, the atmosphere of the poem on 
Kropotkin is rather light—it is one of “dreams, idle dreams,” an expression followed 
by the repeated formula  of “‘Happy’ plus designation” which “evokes the language 
of the ‘Beatitudes’ from Jesus’ ‘Sermon on the Mount’” (PITTELLA, 2016: 50). 
Nevertheless, the continuation of the poem after the repeated “happy” plus 
designation, allows one, I believe, to see the poet as more mocking than “overall 
positive” (PITTELLA, 2016: 50). Kropotkin is described as somebody who does not 
really understand the world around him as it is, but lives in his own dreamworld: 
he believes that “on the soil of earth good can take root”, whereas Venus herself is a 
whore; he has no care for his reputation but simply acts according to his own 
volition, feelings, and thoughts. The use of the word “psychis” is undoubtedly a 
reflection of Pessoa’s reading of medical texts, which we have seen began to interest 
him at this time. The mockery of one such as Kroptokin, who wants at all costs to do 
good without considering the real conditions and real needs of the people, may even 
come from Nordau, whom Pessoa was reading at about the same time (May 1907), 
and who is known to have considered this type of “benevolent” individual as 

                                                 
11 There is a variant of the last verse, as we can see in the picture of the manuscript in PITTELLA’s 
article (2016: 49), “A plant, a worm, a brain, a body, rot.” 
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“degenerate”—as in his already mentioned assessment of Tolstoy, who himself, it 
should be noted, strongly influenced Kropotkin. As a result, Kropotkin appears as a 
naïf, who cannot see the “worm” under the “plants” and the “leaves”, nor the “rot” 
in the “bodies”; by his faith in humanity, he risks indiscriminately excusing the 
worst by setting them free.  

In Pessoa’s library, there is a book by Émile Faguet on socialism from 1907, 
which Pessoa might have read at that time. Whether or not this is so, it is interesting 
that a sentence underlined by him in that text could be illustrative of his poem: 
“L’anarchisme est une erreur sociologique fondée sur une ignorance psychologique 
stupéfiante” (FAGUET, 1907: 170) [Anarchism is a sociological error based on an 
astounding psychological ignorance]. In any event, going through life as an overly 
trusting altruist seems to Pessoa no more useful than going through it as a selfish 
man rejoicing in the misfortune of others. At this point, Pessoa had clearly 
abandoned what anarchistic convictions he had held, if any, perhaps thanks to his 
newfound knowledge of psychology and medicine—although some sympathy for 
this ideology on his part is still palpable.  

Many years later, in 1922, after having gone through the detour of a period of 
reflection on communism (to which we will return), Pessoa once again places an 
anarchist in his literary work—no longer in a poem about a real anarchist, but in a 
short story about a fictional one. In O Banqueiro Anarquista [The Anarchist Banker], he 
recounts with humor how a rich banker, through tortuous, but seemingly logical, 
reasoning, manages to convince his interlocutor that he is the very paradigm of the 
accomplished anarchist. Some of the ideas outlined by the banker at the beginning 
of his argument come straight from the anarcho-communism of Kropotkin. Like the 
latter, the banker holds freedom to be the highest of values; that social fictions such 
as the power of money, social position or other “fake” authority must be eliminated; 
and that it will be necessary to make a leap from the bourgeois regime to that of a 
free society without the transition through the dictatorship of the proletariat. Not, 
however, being “a saint”12 and as selfless as Kropotkin and Tolstoy (PESSOA, 2013a: 
106), but of the belief that solidarity is no more natural than the state, money, or 
social position, the banker has been content, together with a few like-minded people, 
to work at the level of the idea and to prepare society for freedom through active 
anarchist propaganda, rather than part with anything more tangible in constructing 
a new world. 

This experience allowed the banker to convince himself that working together 
always leads to tyranny, with or without social fictions; there are always, he states, 
some people who end up governing others, even among anarchists.  
 

                                                 
12 Antero de Quental, in his correspondence already alluded to, and calling Tolstoy “mad,” recognizes 
at the same time that he also “a saint.” See: QUENTAL (1989: 925). 
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Um grupo pequeno [...] estabelecido e unido expressamente para trabalhar pela causa da 
liberdade, tinha, no fim de uns meses, conseguido só uma coisa de positivo e concreto – a 
criação entre si de tirania [...]. Era, ainda por cima, tirania exercida entre si por gente cujo 
intuito sincero não era senão destruir tirania e criar liberdade. 

(PESSOA, 1999: 40-41)  
 

[A small group (...) established and united expressly to work for the cause of freedom, had, at the 
end of a few months, achieved only one positive and concrete thing - the creation of tyranny among 
themselves (...). It was, moreover, tyranny exercised among themselves by people whose sincere 
intention was nothing more than to destroy tyranny and create freedom.] 

 
On this point, his perspective seems to coincide with that of Pessoa, for whom an 
application of the principles of equality and fraternity are simply impossible 
(PESSOA, 1979a: 114–115; BNP/E3, 55-84r e 84v). The conclusions drawn by the banker 
are clearly the result of an ironic intellectual shell-game between Pessoa and his 
character: according to the banker, one is free only when working alone, 
subordinating social conventions and their uses to one’s own ends. Money being the 
overriding social fiction, the anarchist has figured out that the only way to fight it is 
to earn enough of it (by becoming a banker) and, by this means, no longer to feel its 
influence, to be completely free of this fiction. If everyone were to undertake this 
approach of “commercial anarchism,” the world would be free.... The banker is here, 
of course, in no way a spokesman for Pessoa,13 as his conclusion is entirely at odds 
with Pessoa’s own ascetic impulses and lifestyle. The poet has freed himself from 
the fiction of money, not by accumulating it but, on the contrary, by having the barest 
means of support—freedom meant for him the liberty to devote himself to writing. 
 
2.3. Communism and Lenin 
 
If anarchism is neither strongly condemned nor condoned by Pessoa, and even 
treated humorously in places by him, his views on socialism and communism are 
decidedly negative—despite possessing books and brochures in his private library 

                                                 
13 As he says himself (PESSOA, 1966: 105; BNP/E3, 16-60r): “Nestes desdobramentos de personalidade 
ou, antes, invenções de personalidades diferentes, há dois graus ou tipos, que estarão revelados ao 
leitor, se os seguiu, por características distintas. No primeiro grau, a personalidade distingue-se por 
ideias e sentimentos próprios, distintos dos meus, assim como, em mais baixo nível desse grau, se 
distingue por ideias, postas em raciocínio ou argumento, que não são minhas, ou, se o são, o não 
conheço. O Banqueiro Anarquista é um exemplo deste grau inferior; o Livro do Desassossego e a 
personagem Bernardo Soares são o grau superior.” [In these personality developments, or rather, 
inventions of different personalities, there are two degrees or types, which will be revealed to the reader, if he 
has followed them, by distinct characteristics. In the first degree, the personality distinguishes oneself by ideas 
and feelings of its own, distinct from mine, as well as, at the lowest level of that degree, it is distinguished by 
ideas, put into reasoning or argument, which are not mine, or, if they are, I do not know them. The “Anarchist 
Banker” is an example of this lower degree; the “Book of Disquiet” and the character Bernardo Soares are the 
higher degree]. 
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that defended these ideologies, the most striking example being the booklet, A 
Democracia russa, which enumerates the benefits and progress brought about in 
Russia by communism. These readings clearly had little effect on Pessoa, since if 
there are constants in his political thought, these are definitely anticommunism 
(anti-bolshevism) and antisocialism (PESSOA, 2014b: 206), terms he treats more or less 
as synonyms, in both his political and poetic writings. We know from notes dating 
back to 1920 that Pessoa planned at least two critical essays on Bolshevism: “Ensaio 
sobre o Bolchevismo” and “5 perguntas aos bolchevistas” (BNP/E3, 144G-98 and 99). 
Like many of his projects, these essays were never completed, but a number of 
reflections scattered throughout his work provide a fairly clear idea of his opinion 
on the subject. The theme that comes through again and again when he evokes the 
Russian ideologies of the period around 1917 is their blatant contradiction: on the 
one hand, the Russian revolution is prepared and carried out in the name of equality 
and freedom; on the other, the ideologies pursued appear in practice to be the very 
negation of these same principles. These are reactionary phenomena which, in the 
end, have little to do with social concerns. 

 
Há alguém que, a sério, julgue que a Revolução Russa transformou alguma coisa de 
fundamental? O Império do Czar vivia em anarquia governativa, em analfabetismo de letras 
e de energias; crê alguém que o bolchevismo eliminou a anarquia, crê alguém que o 
bolchevismo eliminou a tirania, crê alguém que o mero aparecimento de uns pobres cérebros 
românticos a mandar, sem a preparação científica para o pensamento ou para a acção?  

(PESSOA, 1979a: 114; BNP/E3, 55-84r). 
 

[Is there anyone who seriously believes that the Russian Revolution has transformed something 
fundamental? The Czar’s Empire lived in government anarchy, in ignorance of letters and energies; 
does anyone believe that Bolshevism suppressed anarchy, eliminated tyranny, and that the mere 
appearance of poor romantic brains to control, without scientific preparation for thought or action, 
could?]  

 
This idea is taken up even more incisively in The Anarchist Banker, where the 
eponymous character—without being, as we have seen, Pessoa’s spokesman—takes 
up such reflections and pursues them to the point of absurdity. Thus, the banker 
says: 
 

O socialismo e o communismo baseiam-se na idéa de egualdade, desprezando a da liberdade. 
São peores tyrannias que o systema burguez, que, ao menos baseando-se no individualismo, 
sempre se baseia numa coisa que involve em germen a liberdade [...]. Para que diabo 
substituir a tyrannia social do systema burguez pela tyrannia de Estado do systema socialista 
ou do systema communista? 

(PESSOA, 2013a: 101 and 107) 
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[Socialism and communism are based on the idea of equality, but care little for freedom. These regimes 
are tyrannies worse than the bourgeois system which, based on individualism, at least contains the 
seeds of freedom (…). Why on earth should the social tyranny of the bourgeois system be replaced by 
the tyranny of the state, as in the communist or socialist system?] 

 
Communist Russia reminds him of a Jesuit college whose motto is PERINDE AC 

CADAVER (the ideal of perfect obedience), but if the Jesuits have the excuse of a world 
beyond this one, the Communists are Jesuits without such excuses. However, this 
type of regime suits the Russians, the banker observes, because these people “were 
born to be slaves” and “have a furious desire to be commanded” (PESSOA, 2013a: 
106).  

In Pessoa’s political writing in general, Bolshevik, Communist and Socialist 
ideologies are not for the most part identified with the names of specific leaders, but 
are generally referred to collectively as “Russian.” The fact remains that in his 
poetical texts, there is one name directly evoking these political doctrines which 
intermittently looms up—most of the time without warning, because seemingly 
with no direct connection to the subject treated: Lenin.  

Let us consider the poem “Marcha Fúnebre” [Funeral March]: it is clearly 
dedicated to Portuguese events, but in the middle of the poem the figure of Lenin 
shows up unexpectedly. What is the meaning of this apparition?  
 

MARCHA FÚNEBRE 

 
Com lixo, dinheiro dos outros, e sangue inocente, 
Cercada por assassinos, traidores, ladrões (a salvo) 
No seu caixão francês, liberalissimamente, 
Em carro puxado por uma burra (a do estado) seu alvo, 
[…] 
Passa para além do mundo, em uma visão desconforme,  
A República Democrática Portuguesa. 
 
O Lenine de capote e lenço, 
Afonso anti-Henriques Costa. 
 
Mas o Diabo espantou-se: aqui entram bandidos  
Até certo ponto e dentro de certo limite. 
Assassinos, sim, mas com uma certa inteligência. 
Ladrões, sim, mas capazes de uma certa bondade. 
Agora vocês não trazem quem tivesse tido a decência 
De ao menos ter uma vez dito a razão ou verdade. 

  (PESSOA, 1993: 348; BNP/E3, 66C-11r) 14 
 

                                                 
14 According to Teresa Rita Lopes, the editor of Pessoa inedito from where I quote these verses, the 
poem dates from 1917, but to José Barreto, this seems unlikely, and he is of the opinion that it dates 
from the late 1920s. 
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[FUNERAL MARCH 
 
With garbage, other people's money, and innocent blood, 
Surrounded by murderers, traitors, thieves (safe) 
In his French coffin, most liberally, 
In a car pulled by a donkey (the one of the state) your target, 
(…) 
Passes beyond the world, in a monstrous vision,  
The Portuguese Democratic Republic. 
 
Lenin in cloak and scarf, 
Afonso anti-Henriques Costa. 
 
But the Devil was amazed: here come bandits  
To a certain extent and within a certain limit. 
Murderers, yes, but with a certain intelligence. 
Thieves, yes, but capable of a certain goodness. 
Now you don't bring anyone who had the decency 
Of having at least once told the reason or the truth.] 

 
The first stanza describes a burial. This description is not only sad, as every funeral 
may be, but frightening and even disgusting. The coffin, instead of being simply 
accompanied by mourners, is surrounded by disreputable people such as murderers 
and traitors. It is pulled by an animal considered inferior: a donkey, and even worse, 
a female donkey (“burra”)—which undermines the funeral’s solemnity and seems to 
indicate that the dead person is of low rank—even if a cryptic parenthetical identifies 
it as the donkey of the state. Other terms describing this gloomy funeral do not seem 
to make sense: why should the coffin be French and even if so, why mention it? 
Could it be for strictly poetic and metrical reasons? Other terms sound ironic, 
because their exaggeration is obvious, such as the word “liberalissimamente,” in an 
extreme liberal mode; if the word “liberal”, meaning open, generous and benevolent, 
has very positive connotations, here it would seem to be out of place, the expression 
clashes with the marching individuals, murderers and traitors, all of whom are 
anything but liberal. The superlative adds to the oddity of the scene. The suspense 
is lifted in the last line of this first stanza: the one lying in the coffin is not just 
anybody, not even a person, but is said to be the “Portuguese Democratic Republic,” 
passing as a “monstrous vision” to the other world. These words reveal the whole 
description to be a metaphor—a very strange metaphor if the poem was really 
written in 1917 as Rita Lopes believes, because it would mean that Pessoa wrote a 
poem about the death of the Republic at a moment when the Republic was still alive 
(it lasted until 1926).  
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This first stanza is followed by two verses completely detached from the 
rest;15 they are exactly in the middle of the poem, as if to signify that they are its core. 
If they are visually isolated as if to give them more weight, they are at the same time 
completely separate from, and seemingly irrelevant to, the rest of the poem, since 
they are dedicated to Lenin—a Lenin “in cloak and with handkerchief,” put in 
apposition to “Afonso anti-Henriques Costa.”   

The most logical way to make sense of these lines is to assume that Lenin 
attended the funeral of the Portuguese Republic, taking his place, by implication, 
among the assassins and murderers. The handkerchief is mentioned to suggest that 
he has to wipe his tears, whereas the strange succession of names “Afonso anti-
Henriques Costa” is a double hint: both to Afonso Costa, the principal leader of the 
Republican party, whom Pessoa hated (he even wrote a sarcastic journal article 
when Costa was involved in an accident), and to Afonso Henriques, the founder of  
independent Portugal and its first king, and therefore a very positive figure—in his 
collection of poems, Mensagem, Pessoa calls him “pae” [father] and asks him to give 
Portugal his example and his strength: “Dá-nos o exemplo inteiro | E a tua inteira 
força” (PESSOA, 1988: 48). Lenin is accordingly compared to Afonso Costa but 
opposed to Afonso Henriques. But why should Lenin be at this funeral? This 
remains, for the moment, a riddle.  

The second and last part, coming after the two detached lines, is a 
straightforward continuation of the first part, as if the lines on Lenin did not exist. 
Arriving in hell, the funeral cortège in all its monstrousness appalls even the Devil, 
who would like to keep it out of his domain16. Meanness and atrocities have limits 
even for him: evil has to be committed within the limits of a “certain” intelligence 
and of certain truths. The cortege exceeded all thinkable and imaginable atrocities.  

On a first reading, this poem is a pamphlet against the Portuguese Republic, 
which governs with the help of murder, betrayal and lies. For the establishment of 
the Republic, the fall of the monarchy was necessary, and the first step in triggering 
this fall was the assassination of King Dom Carlos I of Portugal and his son in 1908. 
Moreover, Pessoa wrote the poem following equally grim events, such as Portugal’s 
involvement in the First World War (against Germany), and Sidonio Pais’ coup 
d’état in December 1917 and election as President of the Republic in April 1918, 
which ushered in a period of repression and torture. But the presence of the two 
above-mentioned “semantic resistances,” namely Lenin (the most important) and 

                                                 
15 In PESSOA (1993: 348), there is a note saying that these two verses are separated from the anterior 
and posterior strophes by a broad indicative space. 
16 The idea of a devil, himself frightened by the acts of a certain regime, surpassing in wickedness 
everything he had imagined, could well have been taken from Gil Vicente, O auto da barca do inferno 
(1517) [The Ship of Hell]. The motif is also recurrent in “literatura de cordel” [cordel literature]. We find 
it, for example, nowadays in the poem by the Brazilian Valberlúcio de Teixeira “O dia em que o diabo 
sentiu inveja do capitão Bolsonaro” [The Day the Devil felt Envy Towards Captain Bolsonaro]. 
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the “French coffin,” pushes us to explore further layers of meaning. For this, Pessoa’s 
political texts written exactly at the same time and treating the same topic can help 
us. The text “Os grandes movimentos revolucionários” (1918) [The Major 
Revolutionary Movements], which analyzes the causes and consequences of 
revolutions, is particularly enlightening. Revolutions, claims Pessoa in this 
theoretical piece, start generally from a clear sense of injustice. For an injustice to 
lead to revolt it is not enough for it to exist; the prerequisite is that the population 
has lost faith in the authority of the regime in place, which they perceive as 
“disorganized” and unresponsive to their needs. This much seems obvious. But the 
problem, according to Pessoa, is that if the country was badly governed before the 
revolution, the revolution will render this disorganization even worse—such is the 
law of historical continuity. And he gives three examples: first, of course, the 
example of Portugal, with the passage from the monarchy of Carlos and Manuel II 
to the Portuguese Republic. But he adds two more instances taken from other 
countries: from the Ancien Regime to the terror in France, and from Tsarism to 
Bolshevism in Russia. In all three cases, the revolution each time brought a 
worsening of the situation and paved the way for a new form of dictatorship:   
 

Visando o estabelecimento da liberdade, a Revolução Francesa suprimiu-a toda; inverteu os 
termos da opressão, nada mais. Visando a liberdade, a libertação dos operários e dos fracos 
o bolchevismo oprimiu outros fracos e não aos que disse servir desoprimiu. Visando a 
reformar uma administração corrupta, e subverter uma semitirania política, a República 
Portuguesa instaurou uma administração mais corrupta ainda, uma semitirania por certo 
ainda mais opressiva. 

(PESSOA, 1980: 258; BNP/E3, 55-65r) 
 

[Aiming at the establishment of freedom, the French Revolution suppressed it completely; it reversed 
the terms of oppression, nothing more. Aiming at freedom, at the liberation of the workers and the 
weak, Bolshevism came to oppress other weak people and did not lift the oppression of those it said it 
was serving. Aiming to reform a corrupt administration, and to subvert a political semi-tyranny, the 
Portuguese Republic established an even more corrupt administration, a semi-tyranny that was 
certainly even more oppressive than the previous one.] 

 
These reflections allow a further, and plausible, interpretation to the poem “Funeral 
March” and elements of “semantic resistance,” as here we find the same 
comparative elements. Portuguese events are here too, though in a much more 
hidden and discreet way, superimposed upon other world events alluded to 
precisely by the mention of the “French coffin” and “Lenin.” In  light of the above-
cited critical text, the French coffin can be now be understood as a reference to the 
crimes of the French Revolution, when Louis XVI was guillotined, whereas Lenin 
obviously embodies the same kind of murder with the assassination of the Tsar and 
his family in 1918. The Portuguese regicide is simply a repetition of other political 
murders in history, carried out for identical reasons and supposedly with the goal 
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of gaining greater equality and liberty for the population. Here, too, the bloody 
consequences were the same.  

History seems to have proven Pessoa correct with regard to contemporary 
events, namely those in Portugal and Russia: both degenerated into 
totalitarianism—of the right wing for Portugal with Salazar, of the left wing for 
Russia and the Soviet Union with Lenin, followed by Stalin. From the 1930s 
onwards, Pessoa puts these movements on the same level since they both disavowed 
human dignity and stood against the ideals of modern European civilization:  

 
Sovietes, comunismo, fascismo, nacional-socialismo – tudo isso é o mesmo facto, o 
predomínio da espécie, isto é, dos baixos instinctos, que são de todos, contra a inteligência, 
que é do indivíduo só.  

(PESSOA, 2015b: 215; BNP/E3, 55B-5r) 
 

[Soviets, communism, fascism, national-socialism – all this is the same thing, the predominance of the 
species, that is, of low instincts, which belong to everyone, against intelligence, which belongs to the 
individual only.]  

 
In a letter of January 1934 to the director of the journal A Voz, he writes that 
Hitlerism, Fascism and Bolshevism are the triple offspring of the Anti-Christ 
(PESSOA, 1993: 327; BNP/E3, 1143-65 e 66). He no longer hesitated, in his theoretical 
writings, to write down the names of the leaders of these totalitarian regimes, as 
shown in the draft of a project in which he planned to compare some dictators of the 
extreme right and of the extreme left during the 1930s:  
 

DICTATORSHIP. Study of Staline (or Lenine), Mussolini, Salazar. Common points (1) 
materialism, (2) anti-individualism, (3) ◇ Circenses sine pane. (Hitler, Salazar)  

(PESSOA, 2015b: 211; BNP/E3, 92E-55r) 
 
Politically, therefore, it seems that Pessoa, without having ever made the Slavic 
world his main focus of attention, initially felt a certain sympathy, or at least a certain 
compassion, towards Russia’s misfortunes. Like a number of Portuguese 
intellectuals, he even expected that Russia, with its high spirituality, would have 
something to teach Europe and that the continent had to be ready, should the wheel 
of fortune turn in Russia’s favor (cf. the two sonnets “To England”). Nevertheless, 
the rise of Bolshevism, the Revolution of 1917, and the subsequent adoption of 
communism quickly dispelled these thoughts. During World War I, for example, 
Pessoa’s heteronym the philosopher António Mora sees the inversion of power 
positions between England and Russia, prophesized by Alexander Search in “To 
England,” as being very near, but describes it in opposite terms: he has no more 
compassion for Russia, defined here as “forças bárbaras e fortes” (PESSOA, 2013c: 204; 
BNP/E3, 121-21v) [barbarian and strong forces], but feels very much concerned about 
England fighting at Russia’s side and thereby bringing England to ruin: 
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Mas facilitando a expansão da Rússia, [...] não estará [a Inglaterra] sacrificando aos seus 
interesses de amanhã os seus interesses do dia depois? Para a Inglaterra a Rússia não è um 
perigo? […] Não estão [os ingleses], afinal auxiliando a Rússia, que os há-de matar?  

(PESSOA, 2013c: 211–212; BNP/E3, 121-19r e 79r) 
 

[But by facilitating Russia’s expansion (…) will [England] not be sacrificing its interests in the long 
run to its interests of tomorrow? Isn’t Russia a danger to England? (…) Aren’t [the English], after 
all, helping Russia, which will kill them?] 
 

In any event, be it through his own authorship or that of his heteronyms’ theoretical 
texts, a deep contempt came to replace Pessoa’s initial good will towards Russia—a 
contempt for the “incompêtencia pavorosa” [dreadful incompetence]  of Russia’s new 
leaders (principally Lenin), “totalmente destituídos de cultura científica e moderna, 
cérebros românticos sem noção nenhuma das realidades práticas” (PESSOA, 1980: 50; 
BNP/E3, 55-85 e 86) [totally deprived of modern and scientific culture and characterized by 
a failure to grasp practical realities]. 
 
3. Conclusion  
 
With his exceptional intellectual curiosity and a mindset naturally inclined towards 
comparisons, Pessoa could not fail to be interested in Russia, its politics and culture. 
Moreover, the whole of Portugal began to open up to Russia in the second half of 
the nineteenth century, due in large part to the publication of the first works of 
synthesis on Russian culture in Portuguese (mainly Quadros da Literatura, da Ciência 
e das Artes na Rússia by Vakcel) and to travel accounts and chronicles by three 
Portuguese intellectuals about their stay in Russia (see above). Russia was 
systematically presented in these writings as a country where multiple religions, 
peoples and cultures coexisted—a feature that likely appealed to Pessoa’s 
intrinsically cosmopolitan streak, and to his aim as an author to create “a 
cosmopolitan art in time and space” (PESSOA, 2015a: 115). Pessoa’s private library 
also bears witness to the fact that he had acquired a number of books on the topic. 
In the course of our analysis, we were able to identify a certain number of more 
precise points of commonality between the problems posed by Russian culture and 
Pessoa’s personal concerns. 

The discovery of Russian literature by the Portuguese sometimes aroused 
fascination, sometimes incomprehension in the face of the complexity and 
psychological depth of contemporary Russian novels, and it was not uncommon for 
their authors to be labelled mad. In any case, this was the opinion of the most famous 
writer of the Coimbra generation, Antero de Quental, who, in line with Nordau, not 
only emphasized the overstimulated imaginations and sickly nervousness of these 
writers, but also accused the readers infatuated with these works of fatigue and 
instability. Since becoming interested in the relationship between literature and 
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madness from 1907 onwards, Pessoa encountered in his studies the great names of 
Russian literature. This literature dealt with topics dear to him, such as the 
representation of common people and vagrants, at a time when the rest of European 
literature still remained very aristocratic in its focus and its traditions (cf. decadent 
literature) and placed more emphasis on aesthetic than on philosophical or moral 
criteria.  

As regards the political situation in Russia, Pessoa was also sensitive to 
certain similarities with Portugal: both countries are situated on the fringes of 
Europe, and both were struggling with economic and industrial backwardness and 
social stagnation. For both countries, the entry into modernity came at the price of 
great civil violence: the regicide in Portugal leading to the fall of the monarchy, and 
the revolutions of 1905 and 1917 in Russia leading to the fall of tsarism. 

In the light of all these elements, it is therefore not surprising that in Pessoa’s 
notes one finds references to projects on Russian literature and politics. His notes on 
madness and genius reveal that Dostoevsky’s works played an important role in his 
study, while in other notebooks with more political content, one also finds notes for 
projects on Bolshevism, Trotsky, and Lenin. 

Why were these projects not pursued? Would they have been realized if 
Pessoa had lived longer? Why, in spite of Pessoa’s identification of these common 
points, does Russia, both culturally and politically, occupy in total so little space in 
his literary as well as theoretical work? The allusions to Russia, as we have seen, do 
exist, but they are extremely scattered, poorly developed, and most often formulated 
in a brutal, negative way, and in a tone that brooks no reply. While a partial 
explanation may be attributed to Pessoa’s inability to read the Russian original texts, 
there are other, much more decisive reasons that may explain this relative silence. 

The first is that the affinities he perceived between the two countries 
concerned aspects that frightened him. We know how concerned he was over the 
possibility of losing his mind; more broadly, we also know how much he disliked 
violent and dictatorial regimes. In its literature and politics, Russia could have 
appeared to him as a huge mirror that enlarged and multiplied those aspects of 
Portugal and of himself that he wished to repress. Secondly, he certainly developed 
at the same time a sense of rivalry for a country that, like Portugal, was on the 
margins of Europe; the Russian empire, immense and powerful, reminded him of 
the empire that Portugal was no longer. The presentiment shared by many European 
intellectuals from the most diverse fields that Russia could well become the master 
of Europe,17 initially aroused in him a certain positive expectation (expressed 

                                                 
17 This idea was perhaps first raised by the philosopher Johann Gottfried Herder: in Philosophie der 
Geschichte der Menschheit (1791), he devotes a few pages to the Slavs and, after recalling the sufferings 
of these peoples despite what he characterized as their gentle and honest character, formulates the 
conviction that the wheel of time will turn in their favor. The politic Alexis de Tocqueville expresses 
a similar idea in Democracy in America (1835), where he claims that there will be two great nations in 
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through the compassion felt for Russia by the heteronym Alexander Search in “To 
England” and the warning to England of fortune’s ever-turning wheel), but this 
expectation was to be disappointed, with the partial realization of this foreboding 
increasingly taking the form of Socialism and Bolshevism and culminating in 
Communism and the Soviet Union. 

He believed that Bolsheviks and Communists were sectarians, “cristãos sem 
religião; têm a mentalidade cristã, acreditam no milagre, porque julgam que uma 
sociedade se transforma de um dia para o outro” (PESSOA, 1979a: 114; BNP/E3, 55-
84r) [Christians without religion; they have a Christian mentality, they believe in miracles, 
because they think that a society can be transformed overnight]. They rely on a false 
mysticism, the mysticism of miracles that work demagogically because “O milagre 
é o que o povo quer, é o que o povo compreende. Que o faça Nossa Senhora de 
Lourdes ou de Fátima, ou que o faça Lenine” (PESSOA, 1980: 266; BNP/E3, 55G-96r) 
[the miracle is what the people want, it is what the people understand. May Our Lady of 
Lourdes or Fatima do it, or may Lenin do it]. But the miracle cuts off tradition, whereas 
the real way to change the world is to work within tradition, developing something 
new out of tradition. “A verdadeira novidade que perdure é a que toma todos os 
fios da tradição e os tece novamente num padrão que a tradição seria incapaz de 
criar” (PESSOA, 2000: 168–169 and 91) [The real novelty that endures is the one that has taken 
up all the threads of tradition and woven them again into a pattern that tradition could not itself 
weave]. 

This is what Pessoa will try to do later in his career by developing a mysticism 
based on tradition, in particular by reviving the legend of Sebastianism—that is, the 
belief that King Sebastian, who disappeared in the Battle of Alcácer Quibir in 1578, 
will return to Portugal and establish the Fifth Empire of the World. “The one great 
act of Portuguese history (that long, cautious, scientific period of the Discoveries) is 
the one great cosmopolitan act in history” (PESSOA, 2009: 218; 2015a: 132). The 
Portuguese, by nature cosmopolitans, never lived only within the confines of a 
single personality, nation, or belief, which is why, he believed, it would be their role 
to be at the head of this future Empire. “Ninguem – nem mesmo o russo – é como o 
portuguez temperamentalmente desnacionalizado, aberto a todos as influencias, 
recebedor facil de todas as novidades” (PESSOA, 2009: 77). The cosmopolitan World 
of the future would not be led by Slavs, but by the Portuguese.  
 

                                                 
the world, the Russians and the Americans, and that “each of them seems to be marked out by the 
will of Heaven to sway the destinies of half the globe.” At the close of the nineteenth century, Eugène-
Melchior de Vogüé’s book Le Roman russe (VOGÜÉ, 1971) is permeated by the idea that Russia will be 
able to help Europe overcome its spiritual and cultural crisis, whereas the poet Antero de Quental 
writes that Russia is a nation destined to exert a decisive influence on future civilization—but that he 
does not look forward to it because it will mean at the same time the destruction of the modern spirit 
(QUENTAL, 1989: 918). 
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Resumo 

O presente texto busca fazer uma leitura panorâmica dos estudos de Leyla Perrone-Moisés 
sobre Fernando Pessoa. A professora e crítica brasileira publicou em 1974, na revista Tel Quel, 
o artigo “Pessoa Ninguém”, núcleo do livro publicado originalmente em 1982, Fernando
Pessoa: Aquém do eu, além do outro, com edição ampliada em 2001. A partir deste livro será
traçado um mapa de leituras do Pessoa, de Perrone-Moisés.
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Abstract  

This text provides an overview of Leyla Perrone-Moisés’s studies of Fernando Pessoa. In 
1974, the Brazilian teacher and critic published the article “Pessoa Ninguém” in Tel Quel 
magazine. This article forms the core of her book originally published in 1982, Fernando 
Pessoa: Aquém do eu, além do outro, with an expanded edition in 2001. From this book, a map 
of her readings of Pessoa is drawn.   
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1. Introdução: espectros de Pessoa 
 
Leyla Perrone-Moisés (São Paulo, 1936) é uma crítica literária brasileira cuja obra 
aborda o estruturalismo e o pós-estruturalismo francês, a poesia e a literatura 
portuguesa e brasileira, propondo uma ampla discussão do cânone desenvolvida 
através de um longo percurso editorial, com títulos como Altas literaturas (1998) e 
Mutações da literatura no século XXI (2016). Ao longo de sua produção ensaística, 
Perrone-Moisés ainda nos convida a refletir sobre o próprio ensino da literatura, 
onde ela defende que “o abalo sofrido pelo conceito de ‘literatura’, a falta de 
consenso quanto aos critérios de avaliação da obra literária e a sua função têm tido 
um impacto devastador no ensino literário” (PERRONE-MOISÉS, 2016: 71). Com 
doutorado em Língua e Literatura Francesa pela Universidade de São Paulo, 
Perrone-Moisés viveu na França nos anos 1970. Depois, instalou-se novamente no 
Brasil, de onde coordenou o centro de pesquisas Brasil-França desde o final dos anos 
1980 até 2010. Ela também é professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e foi professora visitante em 
universidades como a Sorbonne, a École Pratique des Hautes Études, Universidade de 
Montreal e Yale. Esse breve percurso biográfico nos ajuda a estabelecer vasos 
comunicantes entre a esfera teórica e a prática pedagógica de Leyla Perrone-Moisés, 
que acompanha a crítica literária na segunda metade do século XX e em sua virada 
ao século XXI, do qual ela é uma testemunha participante. É nesse contexto que 
gostaríamos de situar o retrato de Fernando Pessoa feito por Leyla Perrone-Moisés. 
Retrato não mais no sentido de Sainte-Beuve, quando, para resumirmos de modo 
bem geral, a crítica impressionista no século XIX se encarregava de justificar a 
genialidade dos autores sob o ponto de vista biográfico. Mas um retrato que 
considera ligeiras mutações de suas próprias interpretações, ou seja, do ponto de 
vista que ela mesma ressalta no prefácio da edição de 2001: “durante esses anos 
todos, continuei escrevendo regularmente acerca de Pessoa, e vejo agora que minha 
interpretação do poeta pouco mudou” (PERRONE-MOISÉS, 2001: XIII).  

Será que a interpretação de Perrone-Moisés mudou pouco não apenas diante 
de Pessoa, o objeto central deste ensaio, mas da sua própria visão das “mutações 
literárias no século XX”, preocupação da crítica que se ocupa do tema em um livro 
homônimo publicado em 2016? Partamos de uma observação da autora sobre Pessoa 
em um dos ensaios do livro mencionado, Mutações da literatura no século XXI:  
 

Fernando Pessoa é um escritor particularmente talhado para a espectralidade. Ser humano 
discreto e reservado em suas relações, cidadão de Portugal, país marcado em seu tempo pela 
temática da decadência, e habitante de Lisboa, cidade à margem da Europa, vestido quase 
sempre de preto e oculto por chapéu e óculos, tinha já em vida algo de fantasma.  

(PERRONE-MOISÉS, 2016: 160) 
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Essa “decadência” e essa “margem” ocupada por Pessoa são resultados de um lento 
procedimento geográfico e histórico que levou séculos para ser constituído. O que 
não deixa de expor a própria figura do escritor como aquela do fantasma que chegou 
às ruínas da modernidade. Não é à toa que o contemporâneo de Pessoa que mais 
formulou a condição moderna da fantasmagoria1 tenha sido Walter Benjamin2, fazendo 
com que Passagens tenha um tom de Livro do desassossego e que este último seja uma 
espécie de “livro das Passagens”, questão que, merecendo um estudo à parte, se 
encontra à margem do assunto que nos interessa abordar, importando apenas 
ressalvar que essa leitura se aproxima do estudo desenvolvido por Perrone-Moisés.  
 Mesmo que Leyla Perrone-Moisés não chegue a formular nesses termos a 
questão da alta modernidade literária, os espectros por ela mencionados nos dão 
margem para a aproximação esboçada. Nesse sentido, ela nos ajuda a compreender 
o lugar de Pessoa na modernidade literária por meio das próprias mutações da 
literatura. Vejamos o ponto em que ela mais se aproxima desse aspecto: “Citação, 
reescritura, fragmentação, colagem, metaliteratura, todas remetem à história e às 
obras desse passado” (PERRONE-MOISÉS, 2016: 149). No quadro de Leyla, o passado 
remoto ou simplesmente uma “arqueologia do presente” (PESSOA, 2014a: 96), com a 
qual a espectralidade de Pessoa se expandiu, instaura-se através da própria 
literatura. Por esse viés, a literatura seria muito mais “tardia” do que propriamente 
“vanguarda”. Pessoa, antes de toda e qualquer movimentação canônica, é um 
espectro. Antecipando a definição exemplar de Jacques Derrida, fonte de Perrone-
Moisés, talvez seja preciso atentar para a própria definição de espectro elaborada 
por ela, onde lemos que o “espectro é o morto mal enterrado, que volta para cobrar 
alguma coisa mantida em instância. Por outras palavras, é o passado que se recusa 
a morrer” (PERRONE-MOISÉS, 2016: 150). Espectros de Pessoa, eis um título hipotético 
para apresentar a obra da autora que consegue reestabelecer a ética de um poeta que 
publicou muito pouco em vida, deixando um arquivo ou, melhor, uma “arca” com 
uma vasta fonte de inéditos que veio à tona depois da publicação de Fernando Pessoa 
– Aquém do eu, além do outro, em 1982.  
 O fato de Pessoa ter dado a público em vida uma escassa obra nos ajuda a 
entender como o retrato brevemente descrito por Perrone-Moisés assume o valor de 
impasse para a própria literatura: a literatura assumiu um valor póstumo, uma 
sobrevida de um autor que era obra, e o trabalho dessa obra consistia em colocar a 

                                                 
1 Rolf Tiedemann na introdução da edição alemã de Passagens expõe o referido aspecto: “O destino 
da cultura no século XIX nada mais era do que precisamente seu caráter de mercadoria que, segundo 
Benjamin, se manifestava nos ‘bens culturais’ como fantasmagoria. A própria mercadoria é 
fantasmagoria, ilusão, engano, nela o valor de troca ou a forma-valor oculta o valor de uso; 
fantasmagoria é o processo de produção capitalista em geral que se apresenta aos homens que o 
realizam como poder da natureza”. Tiedemann, “Introdução à edição alemã”, in BENJAMIN (2007: 23).  
2 Um estudo que propõe a perspectiva comparatista entre Pessoa e Benjamin, embora em outra 
temática, é o de Ricardina Guerreiro; cf. GUERREIRO (2004).    
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própria existência do autor em questão, de modo que pareceria conduzir a uma 
inversão entre os papéis de autor e obra: esta última seguiria em mutação se 
escrevendo e se recompondo a cada nova edição. Assim, convém recordar as 
palavras de Jerónimo Pizarro, em Ler Pessoa:  
 

Lido hoje, o livro de Leyla Perrone-Moisés – que foi reeditado em 2001 – mantém uma 
surpreendente actualidade, talvez pelo valor apaixonado da autora, quando em 1974, se 
perguntou se Pessoa era nada. Esta é uma pergunta que não se pode desvincular das 
indagações gerais sobre a obra de Fernando Pessoa e nenhum outro crítico a fez até ao 
momento com tanta lucidez e pertinência como Perrone-Moisés, que, significativamente, nos 
anos 70, quase se coibia de escrever sobre Pessoa, assustada pela vastidão da bibliografia 
pessoana, que, à altura, era já bastante vasta 

(PIZARRO, 2018: 18)   
 
Pizarro ressalta ainda que o livro de Leyla Perrone-Moisés coincide com a publicação 
da primeira edição do Livro do desassossego. Uma análise desse livro será feita pela 
autora na edição de 2001, onde foi acrescentada uma nova parte, “a prosa do 
desassossego”. Assim, a interpretação do poeta que “pouco mudou” mostra o 
quanto esse pouco ainda é capaz de expandir as interpretações de Pessoa feitas pela 
autora: ela não faz do poeta um fantasma, ou se mantém sobre a ambiguidade do 
“ninguém” (personne), como será desenvolvido no nosso breve ensaio, mas ela nos 
fornece elementos para a elaboração de uma espécie de máquina literária que 
continua permanentemente a produzir sentidos – ou uma “hiperacuidade das 
sensações” – que permite “exprimir uma emoção fictícia”(PESSOA, 2014a: 132), no 
mote de Pessoa. Convém abrir parênteses às palavras de Jorge de Sena que, em 
“Fernando Pessoa: o homem que nunca foi”, escreveu a partir de Carlos Queiroz, 
“se é que há um tal lugar para os Fernandos Pessoas cujo destino é viver para sempre 
neste nosso” (SENA, 1981: 183).3 A partir desse desvio, se existe uma espectralidade 
na própria figura de Pessoa, na dinâmica de uma presença e de uma ausência, esta 
se reflete em sua obra e nas condições de leitura que ela propicia. Talvez essa leitura 
de Leyla Perrone-Moisés esteja condensada na fórmula do ajudante de guarda-livros 
Bernardo Soares: “viver parece-me um erro metafísico da matéria, um descuido da 
inação” (PESSOA, 2014a: 108). Tal “descuido” pode ser um motivo das mutações do 
Pessoa de Perrone-Moisés a começar pela revista Tel Quel e pelo Personne a ele 
atribuído em uma situação histórica concreta, isto é, os anos 1970 na França, núcleo 
de tantas mutações na literatura e no modo de existência das ciências sociais.  

                                                 
3 Além disso, o que Jorge de Sena capta em filigrana é “De um modo ou de outro, todos os grandes e 
menos grandes fundadores e continuadores do que veio a ser a Literatura moderna (no sentido de 
“modernista”), tentaram criar textos atrás dos quais o autor como o ele-mesmo de todos os dias 
desaparecesse, ao contrário do que os românticos tinham a tal ponto tentado fazer (e podemos dizer 
que, muitas vezes, imaginando ardentemente em verso as vidas que não tinham na vida real, como 
se fossem a própria). Como é sabido, ninguém jamais levou esse fito dos modernos a tão acabados 
extremos de conseguida e magnífica realização como Fernando Pessoa” (SENA, 1981: 185).  
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2. Pessoa personne?:4 do ensaio ao livro (1974-1982)  
 
O número 60 da revista Tel Quel foi publicado no inverno de 1974. Nessa edição 
Leyla Perrone-Moisés publicou o artigo cujo título é uma indagação: “Pessoa 
personne?”. O nome Pessoa participa de uma ambiguidade que a crítica literária não 
teria encontrado equivalente em português, pois “personne”, em francês, atesta 
tanto o substantivo “pessoa” para indicar um sujeito, quanto uma marca negativa 
para afirmar uma ausência (“ninguém”), por exemplo, “je suis allé la chercher dans 
la salle, mais il n’y avait personne”. Na dimensão dessa frase existe uma presença 
hipotética de uma presença anterior que se desfaz pelo espaço da ausência. Quando 
Leyla Perrone-Moisés se interroga “Pessoa personne?”, ela dirige ao público francês 
– mais precisamente à geração da revista Tel Quel – a pergunta sobre se Fernando 
Pessoa seria alguém (personne) que teria lugar no modelo canônico da literatura 
ocidental ou se esse espaço destinado a ele estaria vazio (“il n’y avait personne”) 
para trazer à tona o exemplo do termo para a leitura do ensaio em questão.  
 A ambivalência do termo “personne” vem do aspecto do esquecimento, pois 
a presença literária é instável, retornando de vez em quando entre os leitores de 
poesia, seja no espaço lusófono ou não lusófono. Nesse sentido, a lusofonia não 
deixaria de ser um mito que se traduzirá no espectro de uma língua que permanece 
às margens na Europa e à margem de todo um projeto colonial. Tal ambivalência 
para o próprio Pessoa também tem uma história que talvez seja originária de uma 
conversão, pois, se visitarmos a biografia de Pessoa com Leyla Perrone-Moisés, 
entenderemos o propósito da autora quando ela começa com uma descrição física e 
geográfica de Portugal, afinal essa distância tanto é uma estratégia narrativa como é 
capaz de restituir a chegada pelo mar ao país onde o poeta se instalará 
definitivamente aos 17 anos. Como é um dado presente nos mais diversos livros 
sobre o poeta, Pessoa fez seus estudos em inglês em Durban, na África do Sul, onde 
ele adquiriu o diploma Intermediate Examination in Arts, o equivalente ao primeiro 
ano de Letras Inglês, para depois, em seguida, passar aos estudos de comércio na 
Commercial School ainda em Durban (DIX; PIZARRO, 2007: 94-95).  
 O esboço de uma orientação simultaneamente biográfica e geográfica incidem 
sobre o termo “personne” e, pelo menos em um primeiro momento, permite formular 
um “sujet en crise d’identité, poète en crise de langue, génie poétique coincé dans un 
pays traversant lui-même une crise politique et économique”. Conclui a autora, 
“Pessoa était de trop” (PERRONE-MOISÉS, 1974: 83). Existe assim a ambivalência de 

                                                 
4  Reproduzo a nota do título do ensaio de Leyla Perrone-Moisés: “Publicado originalmente em 
francês, sob o título ‘Pessoa personne?’, na revista Tel Quel n.o 60, Paris, Seuil, 1974, pp. 86-104. O 
trocadilho que aí introduzi já estava fixado, curiosamente, no sobrescrito de uma carta da noiva Ofélia 
Queiroz. Aí se lê: ‘Monsieur Ferdinand Personne’ (cf. Maria José de Lancastre, Fernando Pessoa – Uma 
fotobiografia, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda – Centro de Estudos Pessoanos, 1981, p. 212)” 
(PERRONE-MOISÉS, 1982: 11).  
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uma ausência (personne) marcada pelo excesso (trop). Está incluída nesse excesso 
uma geografia política, pois pouco a pouco a ideia de uma introdução a Portugal 
feita em 1974 não deixa de fora a revolução dos Cravos e a queda do regime 
salazarista em abril daquele ano. Pouco a pouco, o termo “personne”5 será muito 
mais um ritmo ligado à poética de Pessoa, um ser que passa pela “não vida do 
vivente” à construção de uma emoção poética: a cisão ou mais precisamente os 
duplos “sentir-pensar”, “mulher-homem” ou “ser-estar”. Esse duplo praticamente 
desaparece na língua francesa pois o verbo “être” responde pela distinção que ocorre 
em português.  
 No que diz respeito ao duplo “fingir-dor” (“fingidor”), Leyla Perrone-Moisés 
marcará a noção latina de “persona” em um “teatro da representação”; fato que será 
disseminado por meio do drama heterônimo, isto é, da multiplicação das personae. 
Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos são os heterônimos de Pessoa mais 
conhecidos, mas o poeta se prolifera muito mais a ponto de ser considerado ele 
próprio uma antologia – e fazemos menção à edição de Jerónimo Pizarro e Patricio 
Ferrari, Eu sou uma antologia: 136 autores fictícios (PESSOA, 2013). Esse “personne” 
assinala uma capacidade de povoamento e esvaziamento, funcionando por uma 
zona de contágio que vai da própria biografia do poeta até a radicalidade de um 
conjunto que nunca retribuirá Pessoa à unidade.6 O “personne” adquire, assim, a 
característica de vácuo: “Vácuo-Pessoa”7. Nas palavras de Leyla Perrone-Moysés: 
“Nenhum dos heterônimos e nem mesmo o ortônimo é ‘ele mesmo’; mas, como a 
passagem de um a outro é imperceptível, cada um deles remete ao outro, e a soma 

                                                 
5 Octavio Paz em “O desconhecido de si mesmo – Fernando Pessoa” tem um ponto de partida 
semelhante ao de Leyla Perrone-Moisés, mas com outro desenvolvimento. Dele é preciso reter apenas 
o começo magistral, de onde, por um lado, as semelhanças aparecem e, por outro, imediatamente 
passam a ter outra dimensão interpretativa: “Os poetas não têm biografia. Sua obra é sua biografia. 
Pessoa, que duvidou sempre da realidade deste mundo, aprovaria sem vacilar que fôssemos 
diretamente a seus poemas, esquecendo os incidentes e os acidentes de sua existência terrestre. Nada 
em sua vida é surpreendente – nada, exceto seus poemas. Não creio que seu “caso”, resignemo-nos 
a empregar esta antipática palavra, os explique; creio que, à luz de seus poemas, seu “caso” deixa de 
sê-lo. Seu segredo, ademais, está escrito em seu nome: Pessoa quer dizer persona (pessoa) em 
português e origina-se de persona, máscara de atores romanos. Máscara, personagem de ficção, 
nenhum: Pessoa.” (PAZ, 1972: 201). A diferença, para ser brevemente esquemático, é que o Pessoa de 
Paz começa pela multiplicidade das máscaras, enquanto que o Pessoa de Perrone-Moisés pela 
espectralidade do ninguém. Essa afirmação, no entanto, não pretende inscrevê-los como categorias 
fixas, pois esses Pessoas são móveis ao longo dessas interpretações.    
6 No Livro do desassossego, lê-se: “Criar dentro de mim um Estado com uma política, com partidos e 
revoluções, e ser eu isso tudo, ser eu Deus no panteísmo real desse povo-eu, essência e ação dos seus 
corpos, das suas almas, da terra que pisam e dos atos que fazem. Ser tudo, ser eles e não eles” (PESSOA, 
2014: 149).  
7 Eduardo Lourenço, por exemplo, em “A Fortuna Crítica de Fernando Pessoa”, inclui Leyla Perrone-
Moisés, ao lado de outros nomes como os de Cleonice Berardinelli e Benedito Nunes, para se ater 
apenas a esse exemplo (LOURENÇO, 1993: 30).     
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de todos esses nomes é o anônimo. Pessoa dobrou o Cabo Nome, e esse acidente se 
revela como Cabo Não. Dele não se volta” (PERRONE-MOISÉS, 2001: 11). De ninguém 
(“personne”) a persona, Pessoa seria finalmente a ilusão de uma unidade do nome 
que se revela como um movimento circular de máscaras, isto é, “uma ronda de 
máscaras sem saída para a identificação” (PERRONE-MOISÉS, 2001: 37).  
 Se tomarmos um pouco de distância do “Pessoa Personne?”, nós teremos 
possivelmente um “Pessoa Tel Quel”, isto é, a base do livro de Perrone-Moisés, a 
saber, a fabricação do poeta na época à margem do cânone e apresentado no contexto 
de uma revista que animava as práticas teóricas de uma geração de intelectuais, 
precisamente na França dos anos 1960 e 1970. De um lado, temos uma jovem crítica 
barthesiana que introduz Pessoa entre as discussões da China maoísta e do papel 
político da mulher. Julia Kristeva,8 por exemplo, na edição número 59 escreveu “La 
femme, ce n’est jamais ça”, que consiste em uma entrevista que mulheres do grupo 
Psicanálise e Política fez com ela a respeito do livro Revolução da linguagem poética, 
publicado em 1974. Talvez seja preciso observar fragmentos da entrevista de 
Kristeva para saber se Leyla Perrone-Moisés não teria absorvido ou posto em prática 
uma ética feminina proposta por Julia Kristeva que, antes, faz um quadro histórico 
dos estudos entre literatura, política e psicanálise.  
 Kristeva elenca o papel das vanguardas literárias, propondo que elas teriam 
sido contemporâneas da crise do Estado, da família e da religião na virada do século 
XIX e nas primeiras décadas do século XX. Segundo Kristeva, “elas me aparecem 
como o sintoma de uma grande transformação da sociedade ocidental, na qual se 
inscreve a luta das mulheres” (KRISTEVA, 1974: 19). Essa luta pode ser brevemente 
resumida em três citações que são chave para a compreensão do papel que a crítica 
brasileira poderia ter incorporado às suas reflexões:  
 

Acreditar “ser uma mulher” é quase tão absurdo e obscurantista do que acreditar “ser um 
homem”. Eu digo quase porque existe ainda coisas para serem obtidas pelas mulheres: 
liberdade de aborto e de contracepção, creches para as crianças, reconhecimento do trabalho, 
etc. Então, “nós somos mulheres” é ainda manter como publicidade ou slogan de reivindicação. 
Mas, mais profundamente, uma mulher isso não pode ser: é o que não vai no ser.  

(KRISTEVA, 1974: 19)  
 
O que não pode ser ou todas as percepções que não cabem nem em slogans, nem no 
próprio verbo “ser”, praticamente caberia no “Pessoa Personne (?)”, e, por 
conseguinte, no Pessoa “Tel Quel”. Julia Kristeva reforça um aspecto que se 
aproximaria do ensaio de Perrone-Moisés: “certos ‘homens’ sabem algo também, é 

                                                 
8 Convém ressaltar que a autora não tinha precisamente a obra de Julia Kristeva em mente quando 
escreveu o artigo. Kristeva, no entanto, funciona aqui como um marco de outro método de trabalho 
e de análise, o que nos ajuda a estabelecer uma perspectiva comparatista. Expresso a gratidão a 
Jerónimo Pizarro pela mediação da leitura da própria Leyla Perrone-Moisés.  
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mesmo o que os textos modernos [...] não cessam de significar: de provar as duas 
margens da linguagem e da sociedade” (KRISTEVA, 1974: 19). E, finalmente, uma 
ressalva de Julia Kristeva que não passa pela contradição: “por causa do lugar, na 
última instância decisiva, das mulheres na reprodução da espécie, e por causa da 
relação privilegiada da filha com o pai, uma mulher leva a sério o cerceamento 
social, ela é menos levada ao anarquismo, e mais atenta a uma ética” (KRISTEVA, 1974: 
19). Essa ética que é negativa por tudo aquilo que uma mulher não representa pode 
indicar o posicionamento crítico de Leyla Perrone-Moisés em relação a Fernando 
Pessoa, mesmo quando ela obedece ao conjunto de referências da crítica filosófica e 
até mesmo pós-estruturalista ou desconstrutivista. Com a interrogação a propósito 
de “personne”, Perrone-Moisés colocará Pessoa à prova do logos ocidental.  
 Assim, se atentarmos para as referências de Leyla Perrone-Moisés para ler 
Pessoa – Jakobson, Freud, Hegel, Nietzsche, Barthes – elas nos mostram que o poeta 
português contém em sua obra uma abertura dos horizontes linguísticos, psíquicos, 
filosóficos, sociológicos e poéticos, além de uma análise que não apresenta uma 
feminilidade ingênua. A autora tem o mérito de, ainda nos anos 1970, equilibrar 
essas forças teóricas na leitura do poeta português.9 Mais tarde, com a publicação de 
Fernando Pessoa – Aquém do eu, além do outro, ela afirmará que “é Pessoa quem oferece 
um formidável saber para a ampliação do campo dessas disciplinas” (PERRONE-
MOISÉS, 2001: 278). Esse livro deu uma tonalidade interpretativa de um Pessoa que 
vai do “personne” ao “tel quel”, possivelmente pelo fato de que Leyla Perrone-
Moisés é uma leitora muito atenta de Roland Barthes, mas também pelo fato de que 
o ensaio se expande pelo livro, de “Pessoa Ninguém?”, passando por “O gênio 
desqualificado”, além do já mencionado “O vácuo Pessoa” e “Caeiro Zen”. Na 
edição ampliada, de 2001, existe “A prosa do desassossego”. Frente à expansão de 
Pessoa “personne”, que é “Pessoa Ninguém”, o leitor tem a oportunidade de saltar 
para a “consistência e dissolução do sujeito na obra fragmentária” (PERRONE-MOISÉS, 
2001: 278) ainda que ela nos alerta que:  
 

A poética do fragmento praticada por Bernardo Soares não é, assim, a assunção simples e 
constante de fragmentação do sujeito. Soares oscila entre a constituição e a desconstituição 
do sujeito, aspira à sua consistência e padece de seu fading. Como a maré, o sujeito do Livro 
tem suas enchentes e suas vazantes e, no movimento geral, resulta em “alma da espuma” (I, 
138), “ninguém” (I, 30).  

(PERRONE-MOISÉS, 2001: 281)  
  

                                                 
9 Por esse viés, O alibi infinito, de Ettore Finazzi-Agrò, também mobiliza um aparato crítico que 
declina daquele de Leyla Perrone-Moisés. Diante da enunciação textual do “quem fala?”, Finazzi-
Agrò rearticula sua leitura de Pessoa em torno de Julia Kristeva, Michel Foucault, Roman Jakobson, 
Roland Barthes, além de Franco Rella, Robert Klein, Giorgio Agamben, para citar apenas alguns dos 
teóricos mencionados no livro.   
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 O prolongamento dessa interpretação expõe a relação entre fragmento e obra, 
algo que aproximaria toda a sensibilidade de Bernardo Soares daquela dos primeiros 
românticos alemães da Athenaeum, que posteriormente foram sementes para autores 
modernos, dentre os quais estaria Stéphane Mallarmé. A análise dessa dupla 
sensibilidade, a que está presente no Livro do desassossego e a que caracteriza a obra 
de Mallarmé, 10  possui um caráter anedótico no sentido em que ela é o 
desenvolvimento do fato que levou Leyla Perrone-Moisés a escrever o seu ensaio 
para a revista Tel Quel. Trata-se de uma viagem feita pela autora ao Marrocos, onde 
Pessoa teria surgido em uma conversa:  
 

No verão marroquino de 1973, Pessoa ressurgiu em mim a partir de uma frase casual, em 
francês. Alguém disse : “je ne peux pas supporter un pays où il a des mois sans soleil”. 
Respondi : “Je ne peux pas supporter un pays où il y a du soleil sans moi”. (No Marrocos, 
país com sol, as sombras têm a nitidez das brasileiras.) Percebi imediatamente que minha 
resposta era um eco de Pessoa em mim. Pus-me então a falar do Poeta, obsessivamente.  
De volta a Paris, verifiquei que podia, talvez, viver sem sol; mas que não podia viver sem a 
Obra Poética de Pessoa, que deixara no Brasil. Saí em busca do livro e descobri que uma amiga 
o tinha. Propus-lhe uma troca, ela aceitou; dei-lhe o Mallarmé da coleção Pléiade. Uma troca 
à altura, e simbólica, como todas as trocas.  

(PERRONE-MOISÉS, 2001: 3) 
 
 O eco de Pessoa sob o sol marroquino, mais precisamente do Livro do 
desassossego, a revolução dos cravos, a revista Tel Quel, a troca de Mallarmé por 
Pessoa, eis um conjunto de fragmentos com o qual podemos ler a obra fragmentária 
do poeta português no exercício da crítica de Leyla Perrone-Moisés. A partir de uma 
troca simbólica, Perrone-Moisés estabelece uma economia de leitura. O termo 
“economia” é justo para entendermos o lugar no qual a crítica gostaria de situar o 
Pessoa, que é a própria modernidade literária, objeto de análises constantes da 
autora. Essa economia ainda se desdobra em dois momentos nos quais o pronome 
da primeira pessoa do singular, “eu”, produz tanto um efeito de linguagem quanto 
um espaço de fratura do protagonismo da vida econômica. O primeiro aspecto 
também diz respeito à atividade da crítica; segundo Leyla Perrone-Moisés:  
 

O que o crítico deve saber, isto sim, é que seu eu é apenas um efeito de linguagem, e só como 
tal pode ter algum interesse. O meu caso pessoano foi o de um eu entre línguas, um eu cuja 
identidade linguística Pessoa, o sem identidade, decidiu. Pessoa é também a coragem de 
dizer eu numa aflitiva desproteção; e é saber, a duras penas, que o eu, afinal não existe  

(PERRONE-MOISÉS, 2001: 5) 
 
Essa passagem permite indagarmos sobre a perspectiva de Roland Barthes em 
relação à crítica, se quisermos retornar às considerações em Critique et vérité, de 1966, 
em que Barthes atenta para a atividade crítica como uma duplicação da palavra não 

                                                 
10 Para as leituras de Mallarmé feitas por Fernando Pessoa, cf. SEABRA (1998). 
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mais para julgar uma obra, de onde vem o étimo grego Krinein, mas para distinguir, 
separar ou duplicar (BARTHES, 2002: 762). Quem nos lembra a etimologia do termo é 
a própria Leyla PERRONE-MOISÉS em Altas literaturas – Escolha e valor na obra crítica 
(1998: 9). No capítulo “História literária e julgamento de valor”, Leyla Perrone-
Moisés observa que “conceber a literatura como uma rede de relações é também o 
que postula Philippe Sollers, em nome do grupo Tel Quel. Sua teoria da leitura e da 
escritura, desenvolvida nos anos 60-70, pressupõe uma ruptura precisamente 
situada na história” (PERRONE-MOISÉS, 1998: 36). Ruptura que precisa o papel dos 
escritores Lautréamont e Mallarmé. Assim, o que Leyla Perrone-Moisés faz com 
Fernando Pessoa é situá-lo tanto nessa duplicação, onde incluímos o “eu” do crítico 
e seus limites (personne), quanto em uma “rede de relações” (tel quel). Esse é o 
movimento que ocorre na ampliação da leitura dela do ensaio ao livro e, mais além, 
no seu pensamento pedagógico e crítico. Assim, a anedota que revela a troca 
“simbólica”, em suas palavras, aciona essa economia onde seu texto está situado. 
Fazendo essa troca, ademais, Fernando Pessoa fica localizado no centro da relação 
entre poesia e modernidade, sobretudo quando o próprio poema se torna um lugar 
de exposição de uma crise, uma ruptura de ligações entre o sujeito e o mundo por 
meio do uso de uma língua poética que expõe as fraturas de todos os sistemas que 
põem em marcha a vida social. Pessoa atrasa esse relógio mesmo com Álvaro de 
Campos – “tudo é velho onde fui novo” (PESSOA, 2014b: 271) –, ou ainda, para 
continuar com o poema “Notas em Tavira”, “a casa que pintaram de novo é mais 
velha porque a pintaram de novo” (PESSOA, 2014b: 271). Não deixa de ser 
interessante o fato de que um homem do comércio, que dominava a língua inglesa 
com primazia, sob o heterônimo de um engenheiro, participe ativamente da tensão 
entre a língua e os papéis que ele, o autor, poderia ocupar em termos de 
protagonismo da vida econômica: o de um heroísmo anônimo no espaço da 
modernidade por excelência. Mesmo uma pessoa (“personne?”) como “duas” 
(Pessoa e Campos), tipos das grandes metrópoles, anteciparam a ideia de escrita 
como um espaço contábil de perdas e de fracassos do sujeito e, depois, fazem da 
literatura não o lugar de redenção, do gênio incompreendido, mas também um lugar 
de esquecimento que perdura em texto. No Livro do desassossego, a fórmula 
controversa “escrever é esquecer”, seguida da frase seguinte “a literatura é a 
maneira mais agradável de ignorar a vida” ou, ainda, no caso mais preciso do 
poema, “um poema é a expressão de ideias ou de sentimentos em linguagem que 
ninguém emprega, pois que ninguém fala em verso” (PESSOA, 2014a: 118). Esse 
isolamento, não apenas entre esse ninguém, em termos de verso, poderia se dirigir 
também ao fato de que ninguém vive e cintila no verso. Nesse sentido, para regressar 
à imagem da espectralidade de Pessoa, talvez a radicalidade do modo de vida do 
autor tenha sido uma espécie de aventura impossível de viver fora da literatura.  
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 Prolongando o desafio de uma troca simbólica – o de Mallarmé por Pessoa –, 
trata-se ainda de uma crítica feita através do jogo de personas: Leyla Perrone-Moisés 
retornará a Mallarmé com o conceito de “altas literaturas”, enquanto Pessoa 
desaparece do livro consagrado a casos do cânone ocidental, isto é, Dante Alighieri, 
John Donne, Stéphane Mallarmé e James Joyce. No entanto, a via aberta por Pessoa 
por meio da obra de Perrone-Moisés não desaparece em meio a esse jogo de trocas 
simbólicas. A crítica literária amplia o valor da literatura como uma rede de relações, 
precisamente pela teatralidade apresentada por Leyla Perrone-Moisés e que, no 
Brasil, será retomada por uma outra crítica e teórica, Maria Esther Maciel que, por 
exemplo, em Voo transverso – Poesia, modernidade e fim do século XX destinou a última 
parte do seu livro às “teatralidades” onde se situam Fernando Pessoa, Octavio Paz 
e Stéphane Mallarmé; autores que, segundo Maciel, não dão uma máscara ou rosto, 
mas uma vertigem entre línguas e poéticas:  
 

Tomando, como se sabe, o “eu” não só como uma combinatória de vários outros, mas 
também como o produto do “fingimento sincero” do poeta, Pessoa nos oferece – através da 
criação de seus heterônimos – um espetáculo de subjetividades no qual várias máscaras se 
intersecionam num rosto que não é de ninguém. Despessoalizando-se em outros de si 
mesmo, Pessoa transforma-se teatralmente no que um de seus heterônimos, Bernardo Soares, 
chamou de “cena viva”, onde vários eus poéticos, convertidos em atores, encenam distintos 
papéis.  
Não é à toa que ele se autodefinia como um poeta dramático. Em carta a Adolfo Casais 
Monteiro, chegou a dizer: “O que sou essencialmente – por trás das máscaras involuntárias 
do poeta, do raciocinador e do que mais haja – é dramaturgo.” Mas, como aponta Leyla 
Perrone-Moisés, se ele é dramaturgo, é também personagem, ator, figurinista, cenógrafo, 
diretor, lanterninha, cenário, bastidores, palco, espectador. Daí a sua complexidade não 
poder ser reduzida a uma única definição. Mesmo porque a sua relação com os heterônimos 
que criou não é a mesma da que o dramaturgo estabelece com as suas personagens. Alberto 
Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Bernardo Soares e outros são, além de personagens, 
poetas com vida própria, autores de obras independentes, que mantêm um diálogo crítico 
recíproco e no qual Pessoa também entra menos como criador do que como mais um 
integrante. 

(MACIEL, 1999: 156) 
 
Maria Esther Maciel mostra como a análise de Perrone-Moisés atua em termos de 
suplemento de leitura na medida em que existe a passagem do drama, isto é, da 
ação, para a própria poesia em Pessoa. Maciel avança na formulação crítica de 
Pessoa no Brasil em dois pontos: primeiro, quando identifica uma vertigem de “eus” 
e, segundo, quando Pessoa é muito mais integrante do que propriamente um criador 
de heterônimos, para situar apenas um dos fatos literários que mereceria ser levado 
mais em consideração na discussão entre a modernidade, a respectiva formação de 
textos literários autônomos e a circulação dos cânones nas histórias literárias.  
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3. Pessoa Tel Quel: uma dupla rede de relações 
 
Definamos em detalhe a revista Tel Quel. Na primeira possibilidade que nos serve 
como ponto de partida, Patrick Ffrench e Roland-François Lack, em Tel Quel Reader, 
escrevem que “Tel Quel é ao mesmo tempo uma revista de ciência e literatura, de 
teoria e de escrita literária” (LACK; FFRENCH, 1998: 5). Tel Quel não foi apenas uma 
revista, mas um projeto de um grupo ou de um movimento de intelectuais que 
ocorreu entre 1960 e 1982, ao longo de 94 números. Não deixa de ser um fato 
relevante para a leitura do ensaio de Leyla Perrone-Moisés que Fernando Pessoa – 
Aquém do eu, além do outro tenha sido publicado no mesmo ano do final da revista e 
que seu ensaio tenha sido publicado no começo dos anos 1970. Os anos 1970 foram 
decisivos para a consolidação da revista, cujo membro mais ativo em termos de 
permanência foi Philippe Sollers. Foi nessa época que Julia Kristeva chegou ao 
comitê da redação, sendo ela também associada a um pensamento efervescente do 
pós-estruturalismo e pós-68 na França, do qual sobressaíram, para mencionar alguns 
exemplos, os casos de Jacques Derrida, Michel Foucault, Denis Roche, Jean-Louis 
Baudry, Severo Sarduy, Jean-Joseph Goux ou Maurice Roche. Nesses anos, toda uma 
comunidade intelectual “engajou” a teoria aquém e além das instituições 
universitárias francesas (LACK; FFRENCH, 1998: 5).   
 A expressão “tel quel” [Tal qual] é um modo de fazer uma citação e de expor 
a realidade através da linguagem, seus fragmentos do mundo e a escrita, no sentido 
derridiano de écriture. A escrita assume um sentido mais amplo, não sendo 
estritamente literária – com todos os cuidados que essa expansão ou esse “fora do 
campo” possa significar – e faz com que o fenômeno literário participe das ciências 
humanas com fricções. Tendo incorporado a literatura, a linguagem das ciências 
humanas passou a ganhar outra espessura, se quisermos ler este aspecto sob o 
prisma de Jacques Derrida em “Force et signification”, texto de abertura de L’Écriture 
et la différence, onde o filósofo parte da constatação de que o estruturalismo ocuparia 
doravante um lugar na estante, sendo um acontecimento para um historiador das 
ideias (Derrida, 2014: 9). No entanto, o ensaio de Derrida tem um escopo muito mais 
amplo que o de situar historicamente o estruturalismo, pois ele expõe em sua análise 
um momento desestruturante que, segundo ele:  
 

Percebemos a estrutura na instância da ameaça no momento em que a iminência do perigo 
concentra nossos olhares sobre a pedra angular de uma instituição, sobre a pedra onde se 
resumem sua possibilidade e sua fragilidade. Podemos então ameaçar metodologicamente a 
estrutura para melhor percebê-la, não apenas nas suas nervuras, mas nesse lugar secreto 
onde ela não é nem ereção nem ruína, mas labilidade. Esta operação se chama (em latim) 
preocupar (soucier) ou solicitar. Dito de outro modo agitar de uma agitação que tem relação 
com tudo (de sollus, em latim arcaico: o todo, e de citare: acentuar pousser).  

(DERRIDA, 2014: 9) 
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Derrida está muito atento a tudo aquilo que possui a capacidade de desaparecer ou 
que pode fazer com que algo desapareça. Em “Força e significação” existe uma 
atenção à instabilidade, aquilo que não aparece imediatamente ou talvez sequer 
apareça na estrutura mais profunda. De todos os modos, sua atenção está voltada 
para algo que está sujeito às mutações ou às desaparições. Ambos os termos, 
mutação e desaparição, são aspectos presentes na obra de Fernando Pessoa e que 
Leyla Perrone-Moisés desenvolveu no ensaio “Pessoa personne (?)” dado que o poeta 
seria uma “estranha instituição”11 que chamamos de literatura, para fazer uso de 
uma expressão de Jacques Derrida.  
 Tel Quel foi uma revista que acumulou uma força simultaneamente 
estruturante e desestruturante, sendo, ela própria uma “estranha instituição” no 
sentido que a literatura precisou sair de si para pensar-se, reimaginar-se e circular 
entre as ciências humanas. A expressão “tel quel”, nesse sentido, tanto é citação 
como prova da realidade, sendo ainda um modo de expor os fragmentos do mundo 
e da escrita, ou da “escritura”. Esse termo tem suas origens em Nietzsche e em Paul 
Valéry, como nos mostra Philippe Forest em Histoire de Tel Quel a propósito do título 
da revista:  
 

[O primeiro número de Tel Quel foi publicado em março de 1960. A abertura é uma citação de 
Nietzsche: “Eu quero o mundo e quero-o TAL QUAL, e o quero mais, eternamente, e grito 
insaciadamente: bis! e não apenas para mim, sozinho, mas para toda a peça e para todo o espetáculo; e 
não apenas para todo o espetáculo apenas, mas no fundo para mim, porque o espetáculo me é necessário 
– e porque eu o torno necessário.” Esta frase constitui a única justificativa avançada para um título 
que, inevitavelmente, evoca mais Valéry que Nietzsche. Ela inaugura, para a revista, uma divertida 
tradição.] 12  

 
Será nessa “divertida tradição” que Fernando Pessoa encontrará um solo nessa 
plataforma, afinal, as palavras de Nietzsche13 poderiam muito bem estar figuradas 
em uma das obras do autor, mais precisamente no Livro do desassossego, em termos 
de uma estética da abdicação e uma estética do artifício (PESSOA, 2014a: 111-118), 
afinal, ambas expõem o grau de contingência do mundo em relação com o sujeito 

                                                 
11 É com o referido ensaio de Derrida “Cette Étrange Institution qu’on appelle la littérature” que Leyla 
Perrone-Moisés conclui o livro Mutações da literatura no século XXI. 
12 “C’est en mars 1960 que paraît le premier numéro de Tel Quel. Celui-ci s’ouvre sur une citation de 
Nietzsche : « Je veux le monde et le veux TEL QUEL, et le veux encore, le veux éternellement, et je 
crie insatiablement : bis ! et non seulement pour moi seul, mais pour toute la pièce et pour tout le 
spectacle ; et non pour tout le spectacle seul, mais au fond pour moi, parce que le spectacle m’est 
nécessaire – parce que je lui suis nécessaire – et parce que je le rends nécessaire. » Cette phrase 
constitue la seule justification avancée pour un titre qui, inévitablement, évoque Valéry plus que 
Nietzsche. Elle inaugura, pour la revue, une amusante tradition” (FOREST, 1995: 51). Tradução nossa.  
13 Os desdobramentos de Nietzsche e Pessoa rende ainda muitos estudos e cabe ressaltar o volume 
coletivo Nietzsche e Pessoa. Ensaios, organizado por Bartholomew Ryan, Marta Faustino e Antonio 
Cardiello. Cf. CARDIELLO; FAUSTINO; RYAN (2016). 
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em vórtice, isto é, um autor cujas experiências somadas não remontam a uma origem 
biográfica e centralizadora, repousada sobre uma unidade. Nesse sentido, a escrita 
não seria mais sequer um espaço de contradições. O caráter fragmentário, 
enigmático e até mesmo arriscado, aproximaria Pessoa de Nietzsche e, nesse caso 
específico, do grupo Tel Quel. Apesar desse âmbito comum que situaria o poeta no 
ambiente francês, existe uma dificuldade em traduzi-lo. “Podemos traduzir suas 
imagens, mas dificilmente dispor em outra língua a estranheza do português-
pessoa.” 14  As sutilezas utilizadas na vertigem intelectual não estão isoladas de 
formas poéticas tais como os quartetos populares e sonetos. Nesse sentido, Pessoa 
permanece intraduzível. Se lermos esse aspecto pela estrutura da língua portuguesa, 
essa intraduzibilidade combina a vertigem do sujeito com a tradição da própria 
língua tal como consta no verbete dedicado ao português no Vocabulaire Européen des 
philosophies:  
 

A língua portuguesa, por sua sintaxe flexível, inversões de sua pontuação, sua paixão pelo 
excesso e pelas figuras retóricas, é uma língua barroca. Os traços marcantes de suas filosofias 
– inclinando pelas questões estéticas, metafísicas existenciais e “sensacionistas” – e o 
entrecruzamento do pensamento com a literatura derivam desta marca original.  

(SANTORO, 2004: 967) 
 
Existe uma marca original do português em Fernando Pessoa, de modo que seus 
poemas entre heterônimos, semi-heterônimos – basta recordar Bernardo Soares: 
“sem sintaxe não há emoção duradoura”. A imortalidade “é uma função dos 
gramáticos” (PESSOA, 2014a: 201) – e o próprio nome com o qual o poeta assinou 
Mensagem faz com que sua marca original seja praticamente indissociável do próprio 
idioma. Nesse ponto, figura na análise das vertigens e das máscaras o próprio 
“ninguém”, de personne, e os limites do poeta em Tel Quel. No entanto, Leyla 
Perrone-Moisés não é categórica quanto ao apagamento do poeta por meio de seus 
procedimentos literários. Mesmo que esteja citado no artigo a radicalidade do 
desaparecimento, é na língua que o poeta se instala: “Je commence à me connaître. 
Je n’existe pas” (PERRONE-MOISÉS, 1974: 98). A personalidade da língua se subleva 
mesmo que esteja sob a máscara francesa.  
 Pessoa, por meio da crítica de Leyla Perrone-Moisés é uma forma ambígua do 
consciente e do inconsciente da língua portuguesa. Concluindo a leitura do ensaio, 
esse “Personne” foi interrogado à luz do sujeito (Freud), da Unidade (Hegel15), e 
ainda se prolonga através do inconsciente da letra (Lacan). Lendo o ensaio de 

                                                 
14 “On peut traduire ses images, on peut difficilement rendre dans une autre langue la bizarrerie du 
portugais-pessoa” (PERRONE-MOISES, 102). Tradução nossa.  
15 Dito de modo bastante resumido: enquanto a autora identifica a “Unidade”, António Pina Coelho, 
em Os fundamentos filosóficos da obra de Fernando Pessoa, observa o “Absoluto” a partir de um 
fragmento do Livro do Desassossego que “Só seria possível a felicidade se se conseguisse na vida o que 
Hegel conseguiu no absoluto: uma síntese de ser e de não-ser” (COELHO, 1971: 109).     
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Perrone-Moisés, perguntamo-nos como, desde as etapas da formação do sujeito ao 
inconsciente, a autora realiza, por meio do poeta, uma passagem de Freud a Lacan. 
Por exemplo, antes, no ensaio de 1974, ela estava mais próxima teoricamente de 
Freud e, depois, quando o ensaio foi publicado em livro, em 1982, Lacan se inscreve 
como uma referência incontornável no contexto da escrita.  
 

Por que Lacan, e não apenas Freud? Primeiramente, porque a leitura que Lacan faz de Freud 
evidencia e enfatiza essa nova concepção do sujeito à luz de um saber “Século XX” que, 
evidentemente, ultrapassa (historicamente) o de Freud via saber futuritivo que, como todo 
grande poeta, Pessoa possuía intuitivamente e na prática da sua poesia.  

(PERRONE-MOISÉS, 2001: 99-100)  
 
Esse marco nos ajuda a entender a força presente de Pessoa que, ao se afastar de um 
dos seus contemporâneos, Sigmund Freud, aproxima-se de Jacques Lacan, graças à 
“virtualidade de um evento verbal” da língua portuguesa para a língua francesa 
para depois retornar ao português. Na passagem de uma língua a outra, o fenômeno 
do “heteronimismo” (Pizarro e Ferrari, em PESSOA, 2013: 16) seria capaz de preencher 
parte da zona francófona, sendo esta um espaço linguístico que possibilitaria um 
pensamento por homofonias e homonímias para derivar por outros-eus, “autres-
mois”, que se tornam outros nomes “autres-noms”, com os quais ele assinará os 
textos que, por sua vez, seriam outros modos de negação: “autres nons”. De uma 
língua a outra, o fenômeno da crítica e da tradução trabalham permanentemente no 
espaço de negação do sujeito, pois o conjunto de textos apresenta essa possibilidade. 
O quadro teórico da autora situa o aspecto da negação em relação entre Hegel e 
Lacan nas seguintes citações: “Na realidade, se o mecanismo pessoano não pode 
executar o belo percurso hegeliano é porque ele está descontrolado no ponto de 
partida” (PERRONE-MOISÉS, 1974: 99), e, depois, a crítica brasileira se aproxima das 
formulações de Jacques Lacan, quando ela afirma que: “Lacan vê-se obrigado a 
forçar o francês (menos maleável que o português, que possui ser/estar, o infinito 
pessoal e um uso mais variado do particípio presente) para colocar o problema do 
ser subjetivo. Assim, propõe ele o verbo s’être para exprimir ‘o modo da 
subjetividade absoluta’” (PERRONE-MOISÉS, 2001: 81-82).  
 Leyla Perrone-Moisés não essencializa pessoa, mesmo que, por uma prática de 
leitura, ela nos convide a tratar Pessoa por um conjunto (cf. PERRONE-MOISÉS, 2001: 
98) para simplificar sua proposta. Com o ensaio e, depois, com o livro e sua reedição 
posterior, o “eu” seria apenas um mecanismo de agenciamento poético, um artifício 
do sentir, primeiro pelo uso do termo “descontrolado” no sentido de um sistema 
que não funciona bem desde o ponto de partida e, depois, pela ação que esse 
descontrole gera sobretudo quanto ao desaparecimento do sujeito não apenas diante 
das contingências do mundo, mas pelos fenômenos da língua. A partir da análise de 
Perrone-Moisés, podemos acrescentar que o poeta experimenta um novo papel em 
termos de uma vida à margem da sociedade, isto é, ele frequenta as suas margens 
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no centro da língua. Tais margens podem estar no sistema nervoso de um centro 
urbano como Lisboa, na idealização de uma paisagem bucólica ou de uma habitação 
onde o poeta faz uma viagem em torno, para valer-nos do topos inventado por Xavier 
de Maistre em 1795. Álvaro de Campos, por esse aspecto, nos convida a entender 
que a poesia assume um compromisso com as coisas, adquirindo delas – do 
chocolate ou do cigarro – um valor material que migra para as palavras e para os 
fenômenos da língua. Essa seria uma diferença para com a fantasmagoria de 
Benjamin evocada no começo do ensaio. A língua de Pessoa objetifica o cigarro ou o 
chocolate como ocorre no poema Tabacaria, de Álvaro de Campos, dando-lhes um 
contorno material e um valor metafísico no ato de fumar ou de comer chocolates. 
Esse “Pessoa”, nesse sentido, também interessaria ao horizonte teórico e 
experimental de Tel Quel. Um poeta com a consciência das coisas, do corpo estendido 
sobre a cama, além de uma conversa encontra uma maneira de representar as 
pulsões que se exclamam e o modo permanente de interrogar o consciente, se 
quisermos prolongar brevemente as inquietações de Leyla PERRONE-MOISÉS (2001: 
98) delimitadas pelo próprio poema de Álvaro de Campos:  
 

 
Fig. 1. “Gostava de gostar de gostar” (BNP/E3, 69-54r). 

 

Gostava de gostar de gostar.  
Um momento… Dá-me de alli um cigarro, 
Do maço em cima da mesa de cabeceira. 
Continua… Dizias 
Que no desenvolvimento da metaphysica 
De Kant a Hegel 
Alguma coisa se perdeu.  
Concordo em absoluto.  
Estive realmente a ouvir.  
Nondum amabam et amare amaban (Santo Agostinho).  
Que coisa curiosa estas associações de idéas!  
Estou fatigado de estar pensando em sentir outra coisa.  
Obrigado. Deixa-me accender. Continúa. Hegel… 

(PESSOA, 1990: 348)16  
 

                                                 
16 Este poema consta numa secção do livro intitulada “Poemas sem atribuições e sem data”. 
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A interrupção no sistema de pensamento em todo o Pessoa eleva a sensação 
à categoria de reflexão. Nesse protagonismo do sentir, o poeta pôs a literatura para 
se pensar por meio de inúmeras sensações. Talvez “elevar” não seja o termo mais 
justo, dado que hierarquizaríamos sensações e pensamentos, enquanto que, em 
Pessoa, a sensação poderia ser interpretada como um modo de pensar mais 
completo, o que contribui mais uma vez para questionar o termo “pessoa” em sua 
condição de sujeito a partir da própria escrita que o põe à prova. O sentir releva 
finalmente a grande fragilidade de representações no limite da própria gramática, 
afinal as conjugações verbais em Pessoa também são agramaticais (PERRONE-MOISÉS, 
2001: 138), pois tais conjugações ou torsões sintáticas despertam a dúvida do lugar 
de enunciação. O ensaio de Leyla Perrone-Moisés, acrescido de seus estudos sobre 
Fernando Pessoa, não é apenas de fundamental importância para os estudos 
pessoanos no Brasil, mas para os estudos do estruturalismo e pós-estruturalismo 
francês, pois eles criam uma combinação de leituras do “Eu” e da “assinatura” com 
o mecanismo do personare. A unidade plural de Pessoa lida nos anos setenta com o 
grupo Tel Quel, põe o autor em diagonal, colocando-o como uma parte do mundo 
que não resiste à vida exterior pela pura subjetividade ou pelo estado de presença 
corporal. Na obra de Pessoa o corpo é incerto e os seus sentidos se deslocam 
continuamente no texto. Talvez, em guisa de conclusão, podemos nos servir das 
palavras de Bernardo Soares, no Livro do dessassossego, que afirma: “investigo com a 
imaginação. A gente que passa na rua é sempre a mesma que passou há pouco, é 
sempre o aspecto flutuante de alguém, nódoas de movimento, vozes de incerteza, 
coisas que passam e não chegam a acontecer” (PESSOA, 2014a: 108). Esse “não 
acontecimento” ecoa nos escritos de Pessoa e nas décadas de crítica dedicadas ao 
poeta por Leyla Perrone-Moisés. São os espectros de Pessoa que, com sensações 
multiplicadas não ao infinito, mas ao ínfimo, permanece a produzir mutações da 
literatura em pleno século XXI e que não cessará tão cedo de se propagar pelo futuro 
literário.  
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Oltre ad essere stato il traduttore dell’opera di Pessoa in italiano, avere scritto diversi saggi 
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Abstract 

In addition to translating Pessoa’s work into Italian, writing several critical essays on him 
and making him a character in some of his stories, Tabucchi often resorts in his narratives to 
intertextuality with Pessoa’s texts, namely to a kind of intertextuality that I take the liberty to 
call “emotional”. Tabucchi was fascinated by the way Pessoa’s use of words seemed to 
express a very specific sentimental, historical and cultural reality, thus barely allowing their 
transposition into another culture or translation into another language. Nevertheless, he took 
up the challenge to familiarize himself with these “Portuguese” emotions and to appropriate 
the words in question, applying them to his own protagonists in the most faithful way 
possible to Pessoa. This article focusses, in particular, on his use of the saudade in the story 
“The Backwards Game” [Gioco del rovescio] and of the desassossego in the short 
novel Requiem (his only work written in Portuguese). 
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Resumo 
 

Para além de traduzir a obra de Pessoa para italiano, de ter escrito vários artigos sobre ele e 
de o ter transformado na personagem de algumas das suas histórias, Tabucchi recorre 
frequentemente nas suas narrativas à intertextualidade com os textos de Pessoa, 
nomeadamente à uma espécie de intertextualidade a qual eu livremente chamo “emocional”. 
Tabucchi ficou fascinado pela forma como o uso das palavras de Pessoa parecia expressar 
uma realidade sentimental, histórica e cultural muito específica, apenas permitindo a 
transposição destas palavras para outra cultura ou a sua tradução para outra língua. Ainda 
assim, aceitou o desafio de se familiarizar com estas emoções “portuguesas” e de se apropriar 
das palavras em questão, aplicando-as, da forma mais fiel possível a Pessoa, aos seus próprios 
protagonistas. Este artigo foca-se, particularmente, no uso da saudade na história “O jogo do 
reverso” [Gioco del rovescio] e do desassossego na novela Requiem (a sua única obra escrita em 
português). 
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Fernando Pessoa è senza dubbio lo scrittore che più ha segnato Antonio Tabucchi: 
ha svolto un ruolo fondamentale nella sua vita letteraria e anche nella sua vita in 
generale.1 Come la critica ha già sottolineato, l’interesse di Tabucchi per Pessoa è in 
effetti palese durante tutta la sua attività di scrittura. A livello delle sue traduzioni: 
Tabucchi ha tradotto molte opere dello scrittore portoghese, dalle poesie di Una sola 
moltitudine (1979 e 1984) al Libro dell’inquietudine (1986) fino alle Lettere alla fidanzata 
(1988) e alle Poesie di Álvaro de Campos (1993), il più delle volte in collaborazione con 
la moglie portoghese Maria José de Lancastre; a livello della sua critica letteraria: in 
aggiunta a molti articoli, tra cui l’importante riflessione “Interpretazione 
dell’eteronimia di Fernando Pessoa” (1975), ha scritto due libri di saggi su Pessoa, 
Un Baule pieno di gente (1990) e La Nostalgie, l’automobile et l’infini (1998, in francese); 
e a livello dei suoi testi narrativi: non solo il nome di Pessoa è spesso menzionato e 
citato da personaggi della sua narrativa che amano leggerlo, come in Gioco del 
rovescio (1981), Notturno indiano (1984) o Sostiene Pereira (1994), ma Tabucchi mette in 
scena Pessoa in diversi racconti come Requiem (1991), “Sogno di Fernando Pessoa” 
in Sogni di Sogni (1992), Gli ultimi tre giorni di Fernando Pessoa (1994), e l’atto teatrale 
“Il signor Pirandello è desiderato al telefono” in Dialoghi mancati (1988).  
 
1. Primo incontro di Tabucchi con l’opera di Pessoa: “Tabaccheria” 
 
Come è potuto accadere tutto ciò? Tabucchi stesso racconta come tutto sia 
cominciato. Nel 1964, alla fine del suo soggiorno a Parigi, dove era uditore ospite 
alla Sorbona, si era imbattuto nel libriccino di un autore allora completamente 
sconosciuto, Fernando Pessoa. Il libriccino conteneva la poesia “Tabacaria” 
[Tabaccheria] (1928) firmata dall’eteronimo Álvaro de Campos, in una traduzione 
francese intitolata “Bureau de tabac”. La lettura ebbe su di lui l’effetto di una 
rivelazione. Questa poesia, interamente dedicata alla descrizione di ciò che si vede 
dalla finestra (un motivo che, potremmo aggiungere, è di per sé tutt’altro che 
nuovo2), gli sembra immersa in un’atmosfera completamente nuova, e comunque 
molto diversa dal sentimentalismo e dal lirismo dolente delle “pene d’amore” della 
poesia italiana dell’epoca. Ed è vero che lo sguardo qui descritto è molto diverso da 
uno sguardo amoroso, e, per di più, anche dallo sguardo panoramico che permea 
tutta la letteratura ottocentesca e che mira a dare al soggetto in posizione 
strapiombante un’impressione di dominio del mondo3. Secondo Tabucchi, è uno 
                                                 
1 Testo che è stato oggetto (in una versione più breve) di una lezione tenuta all’Università della 
Svizzera italiana, Lugano, il 29.01.2020. 
2 Questo motivo è un vero e proprio topos nella letteratura urbana del XIX secolo, a partire dalla storia 
“Des Vetters Eckfenster” (1822) d’E.T.A. Hoffmann.  
3 Sulla visione panoramica dei protagonisti dei romanzi ottocenteschi, v. FOURNIER KISS (2007: 168-
172), che cita tra altri esempi della letteratura europea, il caso di Jacinto di La città e le montagne [A 
cidade e as serras, 1901] di Eça de Queiroz.  
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“sguardo fenomenologico” che, osservando la strada urbana dalla finestra della sua 
camera, cerca di distinguere tra ciò che viene da fuori e ciò che viene da dentro, tra 
ciò che vede fuori e ciò che sente dentro (COLUSSO, 1994). Pessoa solleva qui un punto 
che diventerà fondamentale nei racconti di Tabucchi stesso: la questione dei confini 
tra mondo interiore e realtà esterna, tra l’immaginazione o il sogno e la realtà, così 
come gli stati d’animo e le reazioni molto particolari che accompagnano questa 
percezione (che da Pessoa sono descritti a volte sotto la forma di una grande 
agitazione, come mostra l’espressione “una scossa dei miei nervi”, a volte come una 
rappresentazione e aspettativa della realizzazione di cose impossibili, come 
evidenzia, tra l’altro, il verso che dice che “sarò sempre quello che si aspettò gli 
aprissero la porta in una parete senza porta”, vedi il brano della poesia qui sotto). 
Comunque sia, ciò che rende per Tabucchi questa poesia così potente e così 
rivelatrice è la conciliazione di “un atteggiamento filosofico molto radicale” con 
“intonazioni poetiche” specifiche (COLUSSO, 1994). 
 

Bureau de Tabac (trad. di Rémy Hourcade) 
[…] 
Fenêtres de ma chambre […] 
Vous donnez sur le mystère d’une rue au va-et-vient continuel, 
Sur une rue inaccessible à toutes pensées, 
Réelle, au-delà du possible, certaine, au-delà du secret, 
Avec le mystère des choses par-dessous les pierres et les êtres […] 
 
Un convoi de chemin de fer, un coup de sifflet 
A l’intérieur de ma tête, 
Une secousse de mes nerfs, un grincement de mes os à l’instant du départ. 
 
Aujourd’hui je suis perplexe, comme celui qui a pensé, trouvé puis oublié. 
Aujourd’hui je suis divisé entre la loyauté que je dois 
Au Tabac d’en face, chose réelle au dehors, 
Et la sensation que tout est rêve, chose réelle au-dedans. […] 
 
Mais je suis, et resterai peut-être toujours, celui de la mansarde,  
Que pourtant je n’habite pas ; […] 
Je serai toujours celui qui attendait qu’on lui ouvre la porte, au pied d’un mur sans porte […]. 

(PESSOA, 1985: 7-9) 
 

Tabacaria 
[…] 
Janellas do meu quarto […], 
Daes para o mysterio de uma rua cruzada constantemente por gente 
Para uma rua inaccessivel a todos os pensamentos, 
Real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, 
Com o mysterio das coisas por baixo das pedras e dos seres […] 
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A fileira de carruagens de um comboio, e uma partida apitada 
De dentro da minha cabeça, 
E urna sacudidella dos meus nervos e um ranger de ossos na ida. 
 
Estou hoje perplexo, como quem pensou e achou e esqueceu. 
Estou hoje dividido entre a lealdade que devo 
Á Tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fóra, 
E á sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. [...] 
 
Mas sou, e talvez serei sempre, o da mansarda,  
Ainda que não more nella; […] 
Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta [...]. 

(PESSOA, 2014: 199-201) 
 

Tabaccheria (trad. di Antonio Tabucchi) 
[…] 
Finestre della mia camera […], 
date sul mistero di una strada attraversata constantemente da gente, 
su una strada inaccessibile a tutti i pensieri, 
reale, impossibilmente reale, certa, sconosciutamente certa, 
col mistero delle cose sotto le pietre e gli esseri, […] 
 
La fila di vagoni di un treno, e una partenza fischiata  
dal dentro della mia testa, 
e una scossa dei miei nervi e uno scricchiolio di ossa nell’avvio. 
 
Oggi sono perplesso, come chi ha pensato e trovato e scordato. 
Oggi sono diviso fra la lealtà che devo 
alla Tabaccheria dirimpetto, come cosa reale dal di fuori, 
e alla sensazione che tutto è sogno, come cosa reale dal di dentro. [...] 
 
Ma sono, e forse resterò sempre, quello della mansarda,  
anche se non ci abito; 
sarò sempre quello che si aspettò gli aprissero la porta in una parete senza porta […]. 

(PESSOA, 1993: 199-203) 
 
Stando alla testimonianza dell’intellettuale italiano, sarà l’incontro casuale con 
questa poesia, letta in una traduzione francese, a essere determinante per la sua vita 
e la sua carriera. Sarebbe stato grazie allo shock prodotto dalla nuova atmosfera e 
dalla visione originale del mondo in essa contenuta che avrebbe iniziato a imparare 
il portoghese: “S’il y a un poète qui a écrit un poème si magnifique, il faut que 
j’apprenne sa langue” [Se esiste un poeta che ha scritto una poesia così straordinaria, 
bisogna che io impari la sua lingua] (COLUSSO, 1994). Sarebbe stato grazie alla scoperta 
di Pessoa che Tabucchi sarebbe poi diventato professore di lingua e letteratura 
portoghese, e persino grazie a lui che avrebbe acquisito fiducia nel suo proprio 
potenziale creativo che lo avrebbe spinto a scrivere. 
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2. Lo scrittore come ladro di parole di altri scrittori   
 
C’è un punto in cui la scrittura del narratore Tabucchi incontra, o forse addirittura 
imita, quella di Pessoa: entrambe le scritture sono scritture impregnate di altri testi, 
che giocano con un’abbondanza di riferimenti culturali e di citazioni, sottintesi e 
allusioni ad altri autori – cioè entrambe le scritture sono altamente e apertamente 
intertestuali. Dove Pessoa sogna una scrittura che riunisca “tutte le letterature”, 
come scrive in una nota del 1915 (PESSOA, 2009: 70), Tabucchi, per spiegare il suo 
metodo di lavoro, si esprimeva così in un documentario del 2002: “L’écrivain est un 
voleur, il est toujours à l’écoute, se souvient de la littérature qu’il a lue, des romans, 
des récits, parfois inconsciemment. Le langage transite dans un autre langage” [Lo 
scrittore è un ladro, sta sempre ad ascoltare, ricordando la letteratura che ha letto, i romanzi, 
le storie, a volte inconsciamente. La lingua transita in un’altra lingua] (SEBESTIK, 2002). 
Tuttavia, se il dialogo dell’opera di Pessoa con altri testi sembra variare all’infinito, 
l’opera di Tabucchi, sebbene sia anch’essa disseminata di molteplici allusioni 
letterarie e artistiche, è attraversata da un riferimento costante: Pessoa. Tabucchi è 
di fatto prima di tutto un ladro di parole, frasi e motivi appartenenti a Pessoa, e la 
sua attività di traduttore e critico dello scrittore portoghese ha dato naturalmente 
una complessità particolare a questi riferimenti. C’è difatti nella sua opera tutta una 
rete di tracce che rimandano a Pessoa, tracce manifeste e visibili, ma anche tracce 
indirette, persino nascoste, che sono accessibili solo al lettore colto buon conoscitore 
di Pessoa. Tutto accade come se la menzione implicita o esplicita di Pessoa nella sua 
opera fosse un passaggio obbligato per la sua attività letteraria. 

Che l’ombra di Pessoa sia aleggi sull’opera di Tabucchi naturalmente non è 
sfuggito alla critica (cf. tra gli altri, IOVINELLI, 2004; LAUPEN, 2005), che ha voluto 
soprattutto vedere, in questa onnipresente presenza di allusioni a Pessoa, un 
tentativo di rendere omaggio a ciò che non ha mai smesso di suscitare il fascino di 
Tabucchi per Pessoa, ovvero l’invenzione dell’eteronimia – sulla quale del resto 
Tabucchi fornisce molte riflessioni anche nei suoi saggi, come dimostra il suo 
commento probabilmente più noto su Pessoa:  
 

Con Pessoa una delle grandi preoccupazioni della letteratura della nostra epoca, l’Io, entra 
in scena e comincia a parlare di sé, comincia a riflettere su di sé. Attraverso un’impostazione 
meticolosa, da referto psicoanalitico, l’eteronimia non è altro che la vistosa traduzione in 
letteratura di tutti quegli uomini che un uomo intelligente e lucido sospetta di essere.  

(TABUCCHI, 2019:17)  
 
Mettere in scena Pessoa e i suoi eteronimi nella sua opera narrativa e teatrale avrebbe 
permesso a Tabucchi di aggiungere la propria interpretazione al fenomeno, mentre, 
in generale, ogni cenno a Pessoa nella sua produzione letteraria sarebbe stato un 
modo erudito di insistere sulla ricerca di sé e l’offuscamento dell’identità dei suoi 
stessi protagonisti (Cf. per esempio LINDENBERG, 2000: 204). 



Fournier Kiss  L’intertestualità emozionale 

Pessoa Plural: 18 (O./Fall 2020) 191 

Questa interpretazione degli echi di Pessoa nell’opera di Tabucchi ha 
innegabilmente un senso. Tuttavia, a nostro avviso, è incompleta, o meglio, richiede 
di essere approfondita in diverse direzioni. L’esame delle origini dell’interesse di 
Tabucchi per Pessoa, vale a dire la sua lettura di “Tabacaria”, ha dimostrato che il 
suo entusiasmo di fronte a questa poesia era dovuto alla rivelazione di un altro 
modo di vedere e sentire il mondo. Il soggetto che guarda per strada ha 
indubbiamente un’identità incerta fluttuante tra il tutto e il nulla (“non sono niente”, 
“Penso di essere tante cose”, cf. PESSOA, 1993; 199 e 201), ma ciò che veramente coglie 
Tabucchi è un “qualcosa” senza precedenti nello stato emotivo dell’io lirico. Se la 
lettura di questa poesia ha portato Tabucchi ad andare a Lisbona per imparare il 
portoghese, forse è stato per il desiderio di capire la cultura che rende possibili e 
coltiva tali emozioni, di conoscere i concetti usati per designarle, e una volta 
decodificate queste emozioni, di familiarizzarsi con esse ed esplorare tutte le loro 
possibilità attraverso il linguaggio stesso che le ha concettualizzate. Leggendo 
questa poesia, Tabucchi si è reso conto che la realtà sentimentale in essa 
rappresentata non raggiunge un livello di emotività universale, e che è legata a una 
specifica realtà storica e culturale, che ammette probabilmente con difficoltà una 
trasposizione in un’altra lingua e cultura.  

Sulla scia di queste osservazioni formuliamo l’ipotesi che l’intertestualità 
pessoana in Tabucchi non sia solo l’espressione della sua fascinazione per 
l’eteronimia, ma anche per le nuove emozioni scoperte nell’opera di Pessoa, e che 
essa quindi si manifesta anche come intertestualità emotiva. Per esaminare come una 
tale intertestualità “emozionale” con i testi di Pessoa potrebbe funzionare, prenderò 
come base la teoria che Gérard Genette espone nel suo libro Palinsesti, in cui fornisce 
una tipologia generale della “transtestualità”, cioè una tipologia delle possibili 
relazioni tra un dato testo e altri testi. Genette identifica cinque categorie 
“transtestuali”: l’intertestualità, l’ipertestualità, la paratestualità, la metatestualità e 
l’architestualità (GENETTE, 1982: 7-14). Svilupperò solo le prime due categorie (che, 
tra l’altro, prima del suo lavoro rientravano entrambe nel concetto unico dell’ 
“intertestualità”), perché solo queste si riferiscono ai modi in cui un testo “ricicla”, 
ovvero riutilizza elementi di un testo o di vari testi di un altro autore. La preferenza 
data a Genette rispetto ad altre definizioni si spiega con il fatto che prende in 
considerazione solo i testi le cui relazioni non sono arbitrarie e non possono essere 
messe in discussione. Per Genette, l’intertestualità, e la transtestualità in generale, 
tratta quindi fatti testuali precisi e diventa un concetto critico operativo. 
 
3. Intertestualità pessoana nel “Gioco del rovescio” 
 
La prima categoria di transtestualità è l’intertestualità in senso stretto, che Genette 
definisce come una relazione di “co-presenza” secondo cui un testo A (nel nostro 
caso sarà un testo di Pessoa) può essere riconosciuto all’interno di un testo B (nel 
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nostro caso sarà un testo di Tabucchi) sotto la forma di citazioni o allusioni, che 
possono essere esplicite o no (GENETTE, 1982: 8). Sebbene si possano citare molti 
esempi della presenza di elementi dell’opera di Pessoa in quella di Tabucchi, ce n’è 
uno particolarmente eloquente perché è interamente costruito sulla base di una 
grande abbondanza di riferimenti e citazioni di Pessoa: è il racconto “Il gioco del 
rovescio” (1981), contenuto nella raccolta di storie eponima.  

La vicenda si svolge durante la dittatura in Portogallo. Il narratore 
protagonista, un italiano, ha accettato la missione di portare denaro a Lisbona alle 
famiglie di due scrittori arrestati. La parola d’ordine da pronunciare affinché la 
donna a cui deve dare i soldi lo riconosca è la seguente: “È uscita una nuova 
traduzione di Fernando Pessoa” (TABUCCHI, 2004: 19). Questa donna, Maria do 
Carmo, che diventa l’amante del narratore, è di fatto una profonda ammiratrice di 
Pessoa. Quando camminano insieme nella città di Lisbona, preferisce seguire un 
percorso che lei chiama “fernandino”, cioè passare per i luoghi frequentati dai vari 
eteronimi di Pessoa e ampiamente descritti nei loro testi: “Facciamo un itinerario 
fernandino. Questi erano i luoghi prediletti di Bernardo Soares, aiutante contabile 
nella città di Lisbona, semieteronimo per definizione, era qui che faceva la sua 
metafisica, in queste botteghe di barbiere. A quell’ora la Baixa era affollata di gente 
frettolosa e vociante”. E, poche righe dopo: “Questa è già una zona di Álvaro de 
Campos, in poche strade siamo passati da un eteronimo all’altro” (TABUCCHI, 2004: 
12-13). Se i protagonisti di questo racconto camminano sulla scia degli eteronimi di 
Pessoa, Maria do Carmo rende queste passeggiate ancora più pregnanti recitando le 
loro poesie. Quando i due amici sono sul molo, lei recita qualche verso dell’Ode 
Marittima, “il passo in cui il piccolo piroscafo disegna la sua sagoma all’orizzonte e 
Campos sente un volano che comincia a ruotare dentro il suo petto” (TABUCCHI, 
2004: 13). Quando si fermano al belvedere di Santa Lucia, Maria do Carmo “diceva 
Lisbon revisited di Álvaro de Campos, una poesia nella quale una persona è alla stessa 
finestra della sua infanzia, ma non è più la stessa persona e non è più la stessa 
finestra, perché il tempo cambia uomini e cose” (TABUCCHI, 2004: 16). In questo testo 
l’intertesto pessoano è esplicitamente, fin dall’inizio e ripetutamente, richiamato da 
Tabucchi attraverso il discorso di Maria do Carmo – un’intertestualità che mette in 
luce l’eteronimia pessoana e valorizza la poesia di Álvaro de Campos. 
 
3.1. La saudade 
 
Ma c’è dell’altro: in questo contesto, dove il discorso è saturo di riferimenti a Pessoa 
e a due dei suoi eteronimi, altre associazioni a questi e al poeta portoghese vengono 
automaticamente fatte a livello degli stati d’animo e delle sensazioni provate dai 
protagonisti – le cui descrizioni assomigliano stranamente a quelle di Soares nel 
Libro dell’inquietudine e di Álvaro de Campos nella sua poesia – senza che sia 
possibile affermare immediatamente se si tratta di intertestualità o solo di 
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somiglianze casuali. Questo accade per esempio, quando attraversando il confine 
Spagna-Portogallo in treno e dopo avere notato che “dal finestrino si vedevano le 
luci della cittadina di frontiera”, il narratore dichiara di provare una sensazione 
strana, così formulata “come se dall’alto stessi a guardare un altro me stesso” 
(TABUCCHI, 2004: 13-14). Questa impressione di essere due persone, una che osserva 
l’altra senza sapere quale dei due è il vero “io”, è tipica sia del semieteronimo Soares 
sia dell’eteronimo Alvaro. “Assisto a mim. Presenceio-me. As minhas sensações 
passam deante de não sei que olhar meu como cousas externas” (PESSOA, 2017: 62) 
[Assisto a me stesso. Presenzio a me stesso. Le mie sensazioni passano di fronte a chissà quale 
mio sguardo come cose estranee] (PESSOA, 2011: 96)4, dice Soares. “Hoje estou como se 
esse tivesse sido outro” (PESSOA, 2014: 272), “Oggi sono come se fossi un altro” 
esprime l’io lirico di una poesia di Alvaro.  

Questo tipo di sensazione si ripete nelle pagine seguenti, in modo 
notevolmente sviluppato. Dopo la morte di Maria do Carmo, e dopo aver appreso 
dal marito che lei “riceveva molte traduzioni [di Pessoa] dall’estero” (il che significa 
che tutti gli stranieri che le portavano denaro per le famiglie colpite dalla durezza 
del regime erano in realtà suoi amanti), il narratore subisce un nuovo effetto di 
straniamento da se stesso che porta a uno sdoppiamento, ulteriormente rafforzato 
da un importante spostamento temporale e spaziale, mentre al sentimento vissuto 
dal narratore viene dato un nome, la saudade: 

 
Dalla finestra arrivò il suono di una sirena […]. Sentii un enorme desiderio di essere uno di 
quei passeggeri di quella nave, di entrare nel porto di una città sconosciuta che si chiamava 
Lisbona e di dover chiamare al telefono una donna sconosciuta per dirle che era uscita una 
nova traduzione di Fernando Pessoa, e quella donna si chiamava Maria do Carmo […] e io 
sapevo già tutto questo, ma quel passeggero che ero io e che guardava Lisbona dal parapetto 
della nave non lo sapeva ancora e tutto sarebbe stato per lui nuovo e identico. E questa era 
Saudade.  

(TABUCCHI, 2004: 22) 
 
Cioè: è definita come saudade la visione di una situazione del passato, magari 
effettivamente vissuta, ma più probabilmente un po’ o persino completamente 
diversa, che si manifesta all’improvviso come oggetto del desiderio e si sovrappone 
alla situazione attuale.  

Ma non è tutto: questa volta si conferma la nostra intuizione di un legame con 
Pessoa. Non perché Pessoa sia menzionato in questo passaggio, dato che questa 
menzione si riferisce all’oggetto del discorso e non all’esperienza emotiva del 
narratore; ma perché la saudade era stata precedentemente definita da Maria do 

                                                 
4 Il riferimento del testo del Livro do desassossego è l'edizione Pizarro del 2017. Per quanto riguarda la 
traduzione italiana, utilizzo, ovunque corrispondano i testi, quella di Tabucchi (realizzata nel 1991). 
Quando si tratta di una citazione che non compare in Tabucchi, mi riferisco alla versione di Tocco 
(2011). 
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Carmo come una categoria dello spirito che solo i Portoghesi possono sentire, “lo ha 
detto un grande poeta”, e questo “grande poeta” è naturalmente Pessoa (TABUCCHI, 
2004: 12). In questo contesto, diventa chiaro che ogni volta che compare la parola 
saudade, anche Pessoa è presente sullo sfondo, poiché è lui che sembra animare e 
dare vita a questa parola portoghese che non è stata tradotta da Tabucchi.  
 
3.2. La saudade e la nostalgia: definizioni 
 
Questa associazione del termine a Pessoa, che sembra ovvia alla protagonista di 
Tabucchi che arriva addirittura a sostenere che il poeta avrebbe caratterizzato la 
saudade come sentimento tipicamente portoghese, è basata su una realtà o è pura 
fantasia, inventata per le esigenze della finzione? 

La parola portoghese saudade è spesso presentata come un equivalente 
approssimativo della parola “nostalgia”, una parola composta da due parole greche 
(nostos = ritorno a casa, algos = dolore) e che viene utilizzata nella maggior parte delle 
lingue europee e persino in portoghese (nostalgia). La parola “nostalgia”, pur dando 
un’impressione di antichità, è tuttavia relativamente recente, poiché è stata coniata 
alla fine del XVII secolo dal medico svizzero Johannes Hoffer sulla base della parola 
svizzero-tedesca Heimweh: originariamente si riferiva alla malattia dei soldati 
svizzeri che prestavano servizio come mercenari all’estero e sentivano la mancanza 
del loro paese (CASSIN, 2015: 16-19; GERSCHMANN, 1975: 83-84), ed è solo 
gradualmente che la parola è arrivata a designare un’emozione o uno stato d’animo 
che non è più patologico. 

La parola saudade, è vero, ha molti tratti semantici in comune con la nostalgia: 
come essa, è un concetto emotivo usato per esprimere assenza e sradicamento. Il 
termine è tuttavia molto più antico: esiste già nella poesia portoghese nel XIII secolo, 
ma viene utilizzato principalmente a partire dal XV secolo per caratterizzare 
l’esperienza portoghese del viaggio e dell’esilio, legata alle scoperte coloniali e alle 
migrazioni. Etimologicamente, la saudade deriva da solus, “solo”, “isolato”, 
“solitario”, ed è associata all’influenza di salutare, “salutare”, che deriva da salus, la 
“salute”. Saudade indica quindi allo stesso tempo una sofferenza dovuta allo stato di 
solitudine e di allontanamento dalla propria patria e dalla propria casa, un saluto a 
ciò che manca e una gioia di fronte alla promessa di tornare a casa, che significa anche 
un ritorno alla salute (cf. BRAZ, 2006: 105). La saudade non è quindi un’esperienza 
emotiva negativa a tutti gli effetti come la nostalgia, ma consiste in una tensione tra 
tristezza e gioia, dolore e speranza, privazione e desiderio di colmarla. 

La storia dell’uso di questo termine spiega che la saudade è elevata dai 
portoghesi al rango di tesoro culturale, che è rivendicata come una “realtà culturale 
e un fatto linguistico proprio [al Portogallo] e che non trova in nessun’altra cultura 
un equivalente” (BRAZ, 2006: 101; vedere anche GEORGI, 2014). Sembra che la comunità 
linguistica internazionale abbia seguito i Portoghesi su questo punto: i dizionari 
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stranieri che cercano di definire la parola insistono sulla difficoltà di tradurla, e 
saudade è per esempio indicizzato dal dizionario di Barbara CASSIN (2004: 1115-1117) 
come intraducibile. Non sorprende, quindi, che Tabucchi abbia mantenuto il termine 
originale portoghese in questo racconto; più sorprendente è che l’abbia tradotta con 
“nostalgia” nel Libro dell’inquietudine (come vedremo più avanti).   
 
3.3. La saudade e il saudosismo 
 
In letteratura, la parola assume particolare importanza in un movimento letterario 
fondato a Porto nel 1910 da Teixera de Pascoaes, chiamato saudosismo, e interamente 
basato sulla valorizzazione di questo concetto emozionale. Il 1910 è l’anno della 
caduta della monarchia e segna il culmine di una lunga traiettoria di decadenza del 
Portogallo come impero coloniale, iniziata nel 1808 con l’invasione napoleonica della 
penisola iberica e segnata dal terribile ultimatum britannico del 1890. Dal punto di 
vista culturale il Portogallo è in ritardo rispetto al resto dell’Europa, il paese si sente 
escluso, ed è in questo clima di risentimento e di doloroso complesso d’inferiorità 
che Pascoaes ha l’idea di incoraggiare culturalmente il suo popolo con quello che è 
l’oggetto stesso della sua demoralizzazione. La sua emarginazione, piuttosto che 
essere oggetto di lamenti, deve al contrario essere percepita come un motivo di 
orgoglio. Testimonia il destino eccezionale del Portogallo, che è la “Patria della 
Saudade”: “Pascoaes ci conferisce e si conferisce lo statuto di Popolo-Saudoso, ossia, 
di popolo che sente in tutto quello che tocca l’ombra dell’illusione e della morte, pur 
reclamando all’una e all’altra la promessa della vita” (LOURENÇO, 2006: 170).  

Il saudosismo, il cui organo di espressione è la rivista A Águia (L’Aquila), può 
essere quindi definito come un programma di celebrazione dello status marginale 
del Portogallo grazie alla valorizzazione della saudade, elevata a rango di emozione 
nazionale divenuta vera visione del mondo, oltre che grazie al rifiuto di qualsiasi 
influenza straniera, perché percepita come denazionalizzante. Il Portogallo è 
certamente esiliato dall’Europa perché esiliato dalla sua gloriosa storia che non ha 
portato il paese a quello che avrebbe dovuto essere, e questo stato di cose non può 
che generare rimpianto; ma questo sentimento di incompletezza non è negativo 
poiché innesca un ricordo foriero di un glorioso futuro segnato in particolare dal 
ritorno del Re Sebastiano5. Pessoa, pur essendo in certi momenti della sua vita un 
convinto “sebastianista”, si sente del tutto in disaccordo con i progetti della rivista 
di Pascoaes, a causa della sua dimensione decisamente nazionalista e tradizionalista, 
e se vi pubblica alcuni articoli, se ne allontana rapidamente per fondare una rivista 

                                                 
5 Sebastiano I fu Re del Portogallo dal 1557 al 1578. Morì nella battaglia di Alcazarquivir. Il suo corpo 
non fu mai trovato, e questo ha dato vita alla leggenda del suo ritorno in un futuro indefinito. Il 
sebastianismo indica un messianismo basato sull’attesa di questo Re e sulla credenza che sarà capace 
di ridare al Portogallo il suo splendore passato. 
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con una dimensione cosmopolita e internazionalista (è vero di breve durata), Orpheu 
(1915).  
 
3.4. La saudade di Pessoa 
 
Resta il fatto che se esaminiamo il suo lavoro, Pessoa fa un ampio uso del termine 
saudade, e talvolta anche nel senso dei saudosisti, come si evince dal suo lungo 
poema nazionale Mensagem [Messaggio] (1934), dove la parola è legata ad 
un’aspettativa e ad una speranza per il ritorno del Re Sebastiano, destinato a ridare 
gloria, protezione e potere al Portogallo (cf. PESSOA, 1989: 106 e 131). In generale, 
però, lo usa in un modo che priva la parola di qualsiasi dimensione nazionale e 
collettiva: il sentimento di esilio in relazione al paese natale o in relazione a ciò che 
era il paese natale in un passato che si riattiva, si trasforma in un sentimento di esilio 
rispetto a se stessi - che corrisponde anche all’uso che ne fa Tabucchi nel “Gioco del 
Rovescio”.  

È il caso nella famosa “Oda Marítima” [Ode marittima] di Álvaro de Campos, 
che peraltro non solo viene citata e recitata da Maria do Carmo, ma sembra essere 
stata interiorizzata dal suo amante, che ne riproduce un “atto” verso la fine del 
racconto. La strofa dell’Ode di Campos che evoca la saudade, infatti, presenta 
elementi che si trovano così come sono in un attacco di saudade del narratore del 
“Gioco”: la stessa presenza di una finestra destinata senza dubbio a favorire la fuga 
dell’immaginazione verso altri luoghi e altri tempi, la stessa immagine di una nave 
che apre uno spazio tra lui e la banchina (salvo che quella di Tabucchi arriva, mentre 
quella di Campos se ne va), lo stesso sdoppiamento dell’io lirico che è 
improvvisamente confrontato con il ricordo vivo di “un’altra persona che fosse 
misteriosamente mia” e che si troverebbe in quella barca: 
 

Ah, todo o cais é uma saudade de pedra! 
E quando o navio larga do cais 
E se repara de repente que se abriu um espaço 
Entre o cais e o navio, 
Vem-me, não sei porquê, uma angústia recente, 
Uma névoa de sentimentos de tristeza 
Que brilha ao sol das minhas angústias relvadas 
Como a primeira janela onde a madrugada bate, 
E me envolve como uma recordação duma outra pessoa 
Que fôsse misteriosamente minha  
Ah, quem sabe, quem sabe,  
Se não parti outrora, antes de mim,  
Dum cais […]. 

(PESSOA, 2014: 73-74) 
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[Ah, ogni molo è una nostalgia di pietra! 
E quando la nave salpa dal molo 
e ci si avvede all’improvviso che si è aperto uno spazio  
tra il molo e la nave, 
mi viene, non so perché, un’angoscia recente,  
una nebbia di sentimenti di tristezza 
che brilla al sole delle mie angosce ingiardinate 
come la prima finestra su cui batte l’alba,  
e mi avvolge come un ricordo di un’altra persona  
che fosse misteriosamente mia. 
Ah, chissà, chissà, 
se non sono partito un tempo, prima di me,  
da un molo (…).] 

(PESSOA, 1993: 69) 
 
Nella saudade rappresentata da Pessoa, l’individuo non solo ricorda con rammarico 
ciò che era, ciò che aveva, ciò che faceva nel passato, ma anche immagina ciò che 
non era, ciò che non aveva, ciò che non faceva, e che si permette di considerare con 
lo stesso grado di realtà del reale. Il risultato è che l’individuo si percepisce come 
una coscienza intercalare, come un “intervallo entre uma realidade e outra 
realidade”, un “intervallo entre o que sou e o que não sou” (PESSOA, 2017: 256 e 358) 
[intervallo fra una realtà e un’altra realtà; intervallo fra ciò che sono e ciò che non sono] 
(PESSOA, 1991: 64 e 56), come uno spazio di vuoto tra un sé presente e un sé passato, 
creato come un altro sé che diventa oggetto del desiderio e che, di conseguenza, 
appartiene anche al futuro. 

Gli elementi di gioia mescolati a quelli di tristezza, che sono consustanziali 
alla definizione della saudade, sono mantenuti anche da Pessoa: il vocabolario che si 
riferisce alle sensazioni dolorose è punteggiato, qua e là, di fenditure di luce e di 
speranza (vedi “brilha”, “sol”).  

L’esperienza della saudade è rappresentata nello stesso modo in tutto Il libro 
dell’inquietudine. Così Soares, mentre il suo capo Vasques è ancora vivo nel presente, 
pensa a lui nel futuro, cioè quando sarà già morto, il che gli permette di rimpiangerlo 
e di ricordare in anticipo gli aspetti positivi di lavorare con lui che non avranno 
avuto luogo: “Seja onde estiver, recordarei com saudade o patrão Vasques, o 
escriptorio da Rua dos Douradores, e a monotonia da vida quotidiana será para mim 
como a recordação dos amores que me não foram advindos, ou dos triumphos que 
não haveriam de ser meus” (PESSOA, 2017: 423) [Dovunque sia, proverò nostalgia 
(saudade) per il mio capo, il signor Vasques, per questa stanza di Rua dos Douradores. E la 
monotonia della vita quotidiana sarà per me come il ricordo degli amori che non ebbi, o dei 
trionfi che non sarebbero stati miei] (PESSOA, 1991: 28-29). Così ancora, Soares evoca sua 
madre, di cui non ha ricordi, per immaginare cosa sarebbe diventato se si fosse 
ricordato di lei: sperimenta una “saudade inutil dos beijos, de que me não lembro” 
(PESSOA, 2017: 432) [nostalgia (saudade) inutile dei baci che non ricordo] (PESSOA, 1991: 
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156) ed “è a saudade do outro que eu poderia ter sido que me dispersa e sobresalta! 
Quem outro seria eu se me tivessem dado carinho do que vem desde o ventre até 
aos beijos na cara pequena?” (PESSOA, 2017: 432) [è la nostalgia (saudade) dell’altro che 
avrei potuto essere che mi perde e mi allarma! Chi altro sarei se mi avessero dato quella 
tenerezza che dal grembo sale ai baci del volto di un bambino?] (PESSOA, 1991: 156). Uno 
degli esempi più significativi di saudade è senza dubbio quello in cui egli racconta in 
diverse pagine e dettagliatamente in un “Viaggio mai compiuto”, Viagem nunca feita. 
Sulle navi su cui non è mai stato, riceve notizie che rinviano a sogni di Indie 
impossibili: “E, ao ouvir fallar d’essas terras tinhamos importunamente saudades da 
nossa, só, naturalmente, porque essa nossa terra não era terra nenhuma” (PESSOA, 
2017: 65) [E, sentendo parlare di queste terre, sentivamo inopportunamente nostalgia 
(saudade) della nostra, naturalmente solo perché questa nostra terra non era nessuna terra] 
(PESSOA, 2011: 100). Notiamo en passant che questo testo ha direttamente ispirato 
Tabucchi nel suo racconto sotto forma di lettera scritta all’amica da un’amante 
ingannato “Libri mai scritti, viaggi mai fatti” (TABUCCHI, 2003: 135-151), la cui prima 
frase è “Ti ricordi quando non siamo andati a Samarcanda?” (Samarcanda è anche 
la città che Soares sogna di visitare, cf. PESSOA, 2017: 251). In questa lettera, che 
riproduce la situazione della saudade vissuta dal narratore del frammento “Viaggio 
mai compiuto”, Tabucchi dà una definizione della saudade senza menzionare la 
parola, e la rende il risultato dell’attività combinata della memoria e 
dell’immaginazione:  

 
La memoria rievoca il vissuto, è precisa, esatta, implacabile, ma non produce niente di nuovo: 
è questo il suo limite. L’immaginazione, invece, non può evocare niente, perché non può 
ricordare, ed è questo il suo limite: ma in compenso produce il nuovo, un qualcosa che prima 
non c’era, che non c’è mai stato. Perciò utilizzo queste due facoltà che possono aiutarsi 
mutualmente e vengo a rievocarti quel nostro viaggio a Samarcanda che non facemmo ma 
che immaginammo nei più esatti dettagli. 

(TABUCCHI, 2003: 141)  
 
3.5. La saudade di Tabucchi 
 
La saudade, sia in Pessoa che in Tabucchi, appare quindi come un sentimento di 
incompiutezza che cerca un supplemento di vita nel passato non solo per 
recuperarlo con la memoria, ma anche per reinventarlo, per ricrearlo con 
l’immaginazione: “il intègre l’inaccompli comme ingrédient d’une esthétique 
mystérieuse où la présence meurt dans une absence qui palpite” (ABBRUGIATI, 2011: 
100) [integrando l’incompiuto come ingrediente di un’estetica misteriosa dove la presenza 
muore in un’assenza palpitante]. Oppure, con le parole di Eduardo Lourenço: la saudade 
serve a rendere reale l’evanescente “attraverso una specie di rimemorazione 
creativa, l’unica che può conferire a ciò che ormai non esiste una pienezza à rebours” 
(LOURENÇO, 2006: 169). L’uso dell’espressione “à rebours” da parte di Lourenço non 
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può che sfidarci e invitarci a tornare di nuovo alla storia di Tabucchi, che vi fa 
allusione proprio nel titolo “Gioco del rovescio”.  Che cosa designa questo rovescio 
in Tabucchi, e qual è il suo rapporto con la saudade, se ce n’è uno? 

“Rovescio” è la parola preferita di Maria do Carmo, veramente ossessionata 
da quello che lei chiama “il gioco del rovescio”. Tutto sarebbe iniziato durante la sua 
infanzia a Buenos Aires, dove giocava con altri bambini a chi era in grado dire certe 
parole iniziando dalla loro fine (una specie di verlan), ma nel mondo degli adulti 
continua a divertirsi volendo sempre vedere il rovescio delle cose: “Viviamo questa 
vita come se fosse un revés, per esempio stanotte, tu devi pensare che sei me e che 
stai stringendo te fra le tue braccia, io penso di essere te che sto stringendo me fra le 
mie braccia” (TABUCCHI, 2004: 17). Tuttavia, anche in questo caso e come per la 
saudade, Maria do Carmo dichiara senza spiegazioni che Pessoa è la perfetta 
incarnazione di questa modalità del “a rovescio”. “Pessoa è un genio perché ha 
capito il risvolto delle cose, del reale e dell’immaginario, la sua poesia è un juego del 
revés” (TABUCCHI, 2004: 13). Dobbiamo aspettare la scena dell’estraniazione del 
narratore per capire questo modo di caratterizzare Pessoa: quello che il narratore 
dice di sperimentare durante il suo strano sdoppiamento, come abbiamo visto, è la 
saudade. Ma aggiunge ancora: “A suo modo, anch’essa era un rovescio” (TABUCCHI, 
2004: 23). La saudade, evocata da Maria do Carmo, e il gioco del rovescio, di cui lei 
vede una realizzazione poetica in riferimento a Pessoa, riescono finalmente qui a 
incontrarsi. Lourenço e Tabucchi, l’uno nelle sue riflessioni sulla saudade, l’altro in 
una storia che rappresenta personaggi in preda alla saudade, hanno avuto la stessa 
intuizione più o meno nello stesso momento facendo dell’ “a rovescio” un elemento 
essenziale della saudade. 

Quindi questa storia, sebbene nulla sia preannunciato dal suo titolo di “Gioco 
del rovescio”, è in realtà un immenso atto di riverenza a Pessoa. Mette in scena una 
intertestualità focalizzata in modo molto visibile sull’ allusioni all’opera degli 
eteronimi Soares e Campos, che viene lodata più e più volte dall’amante del 
narratore; ma mette anche in scena, come in contrappunto e in un modo meno 
immediatamente visibile, un’intertestualità incentrata su un’esperienza emozionale 
che scorre come un filo rosso attraverso tutta l’opera di Pessoa: la saudade. La saudade 
di Pessoa, e per estensione la saudade di Tabucchi, è spesso favorita dalla presenza 
di una finestra aperta che a volte permette di guardare in lontananza (lontananza 
spaziale che diventa anche temporale), a volte di riflettersi nel vetro, e porta in 
entrambi i casi ad una duplicazione fantastica (deformata) dell’individuo che sta 
guardando: l’io lirico guarda l’io che avrebbe desiderato essere o ancora l’io che 
avrebbe potuto essere se alcune circostanze nella sua vita fossero state diverse, e 
finisce per credere che esiste o esisterà realmente. Questa saudade, Tabucchi la spiega 
con parole sue dicendo che è una percezione basata su un “gioco del rovescio”. 
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4. Ipertestualità: Requiem e Il libro dell’inquietudine 
 
Se l’intertestualità in senso stretto, come definita da Genette, è un concetto molto 
utile per esaminare il modo in cui Tabucchi ricicla certe ossessioni (eteronimi) e stati 
emotivi (saudade) rappresentati nei testi di Pessoa per integrarli nella propria opera, 
la categoria chiamata da Genette “ipertestualità” (da altri teorici come Kristeva o 
Barthes, è chiamata anche intertestualità) mi sembra valida anche per definire un 
modo di Tabucchi di riutilizzare elementi di un testo di Pessoa. L’ipertestualità 
designa una relazione di “derivazione” trasformazionale, secondo la quale un testo 
B (definito da Genette “ipertesto”, che nel nostro caso corrisponde a un testo di 
Tabucchi) può essere riconosciuto come trasformazione di un testo A (l’ipotesto, nel 
nostro caso un testo di Pessoa), come è nei casi estremi della parodia, del pastiche o 
dell’imitazione (GENETTE, 1982: 11-12). L’ipertestualità implica che il testo B non 
sarebbe potuto esistere senza A, ciò che non è necessariamente il caso 
dell’intertestualità in senso stretto. Il “Gioco del rovescio”, per esempio, sarebbe 
rimasto il “Gioco del rovescio” anche senza tutte le allusioni a Pessoa e senza 
menzione della saudade. 

Questa definizione mi sembra applicabile ad almeno un testo di Tabucchi 
nella sua relazione con un testo di Pessoa. Vorrei qui sostenere la tesi che il racconto 
Requiem di Tabucchi, scritto nel 1991, non si accontenta di essere un omaggio a 
Pessoa per mezzo di allusioni concrete al suo lavoro e alla sua persona – come del 
resto la maggior parte della sua opera –, ma è ancora un modo per riscrivere il Livro 
do Desassossego, cioè Il libro dell’inquietudine, scritto dal 1914 al 1935. Vorrei 
dimostrare in particolare che se l’emozione della saudade, descritta in molti testi di 
Pessoa, ha esercitato un’influenza sul “Gioco del rovescio” – le emozioni (ancora da 
determinare) dell’ipotetesto Il libro dell’inquietudine sono anche gli elementi chiave 
per l’elaborazione dell’ipertesto Requiem. 
 
4.1. Elementi di confronto tra Requiem e Il libro dell’inquietudine 
 
A prima vista, non c’è nulla di più vario di questi due testi. Il testo di Pessoa è un 
libro di un certo spessore, composto da una serie di frammenti, e che dà 
l’impressione di essere molto ripetitivo e per così dire “impantanato” (è definito 
dall’autore stesso come una “autobiografia priva di avvenimenti”) – mentre il testo 
di Tabucchi si presenta come un piccolo romanzo che procede ad un certo ritmo e 
contiene una dinamica interna. Questo tuttavia è vero solo a prima vista: già dalla 
prima lettura emergono rapidamente alcuni punti in comune tra i due testi, sia nella 
forma che nel contenuto. 

Un primo punto di somiglianza riguarda la concezione delle opere: 
nonostante la loro presentazione diversa, i due testi possono essere qualificati come 
opere “aperte”, “mobili”, o addirittura “infinite”, nel senso dato a questi termini da 
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Umberto Eco (ECO, 2006). La sequenza dei frammenti di cui è composto Il libro 
dell’inquietudine così come la distribuzione dei capitoli nel Requiem sembrano essere 
organizzati in modo gratuito e casuale: a parte il primo frammento del Libro 
(prefazione) e il primo e l’ultimo capitolo del Requiem, i frammenti e i capitoli non 
hanno un posto determinato secondo il criterio della necessità, poiché la loro 
successione non risponde ad alcuna logica narrativa, ma si svolge secondo una 
poetica della discontinuità che si aggiunge a una poetica della interruzione 
(riflessioni e dialoghi spesso bruscamente interrotti alla fine dei capitoli di Tabucchi 
e dei frammenti di Pessoa). Ciò significa che potrebbero, in pratica, prestarsi a un 
gioco di permutazioni e inversioni, se non consentire l’inserimento di nuovi 
frammenti e capitoli dello stesso tipo senza che il significato o l’effetto dell’insieme 
ne risentano – un’esperienza, inoltre, a cui si sono dati i molteplici editori dell’opera 
di Pessoa pubblicando ogni volta diverse versioni del Libro (inversione di ordine, 
aggiunta o rimozione di frammenti); esperimento che in teoria potrebbe essere 
tentato anche con il Requiem di Tabucchi, sebbene su scala molto più ridotta e in 
maniera che sarebbe più trasgressiva poiché, a differenza di Pessoa, Tabucchi 
pubblicava il suo lavoro fissando l’ordine dei capitoli, per quanto arbitrario esso 
fosse. Per inciso, se giochiamo qui con l’onomastica (cosa che Pessoa amava fare, 
come mostrato per esempio da GREEN, 2015) e attiviamo semanticamente i cognomi 
(che di per sé sono naturalmente immotivati) degli scrittori, è divertente notare che 
entrambi contengono un’etimologia che corrisponde a questa estetica. Tabucchi-
buchi e Pessoa-nessuno (cf. “personne”, traduzione in francese del nome “pessoa”, 
significa non solo “qualcuno“, “persona” – dal latino persona –, ma anche 
“nessuno”6) sono cognomi che esprimono il buco, l’interstizio, l’instabilità. 

Il secondo elemento degno di attenzione dal punto di vista della forma è 
naturalmente la lingua. Requiem è un libro particolare, eccezionale nell’opera di 
Tabucchi, perché è l’unico scritto in portoghese – dunque scritto nella stessa lingua 
del Libro dell’inquietudine. La “Nota” di Tabucchi all’inizio del libro è interamente 
dedicata al tentativo che fa lui stesso per capire questo fatto. La spiegazione iniziale 
non vale molto, perché è lapalissiano e quindi non spiega niente: “una storia come 
questa [ha] potuto essere scritta solo in portoghese e basta” (TABUCCHI, 1995: 7). La 
spiegazione finale ha senso, ma è ordinaria: “questo libro è un omaggio ad un paese 
che io ho adottato e che mi ha adottato a sua volta, ad una gente cui sono piaciuto e 
che, a sua volta, è piaciuta a me” (TABUCCHI, 1995: 7-8). La spiegazione più 
interessante è quella che si colloca tra le altre due, che riconosce che il portoghese gli 
permette di esprimere qualcosa di diverso dall’italiano, soprattutto nell’ambito delle 
emozioni e del pensiero: “Ho capito che non potevo scrivere un Requiem nella mia 

                                                 
6 Su questo gioco di parole, v. lo studio di PERRONE-MOISÉS (1974), analizzato da Eduardo Jorge 
nell’articolo “Pessoa Tel Quel, Pessoa Personne. Mutações do Pessoa de Leyla Perrone-Moisés”, 
contenuto in questo stesso numero di Pessoa Plural. 
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lingua, e che avevo bisogno di una lingua differente: una lingua che fosse un luogo 
di affetto e di riflessione” (TABUCCHI, 1995: 8). 

Un terzo legame fra i due testi è il gioco aperto di Tabucchi con elementi di 
intertestualità pessoana. Già nel primo capitolo di Requiem viene menzionato il Libro 
dell’inquietudine. Il narratore di Tabucchi racconta come quella mattina fosse 
immerso nella lettura di questo libro. Ma che sorpresa quando ne incontra dal vivo 
un personaggio:  

 
Um momento, já nos encontramos em qualquer sítio [...]. Tenho uma impressão absurda, 
tenho ideia de o ter encontrado num livro [...]. – Tenho a impressão que o senhor tem umas 
manias, disse o velhote, desculpe que lhe diga, mas parece-me um pouco maníaco [...]. – Ah, 
agora lembro-me, você é o Cauteleiro Coxo que maçava inutilmente o Bernardo Soares.  

(TABUCCHI, 1999: 7) 
 

[Un momento, noi ci siamo già visti da qualche parte (…). Ho un’impressione assurda, l’idea d’averla 
incontrata dentro un libro […] – Ho l’impressione che il signore sia un poco fissato, disse il vecchio, mi 
scuserà se glielo dico, ma mi pare un poco fissato (…) – Ah, adesso mi ricordo (…), lei è lo Zoppo della 
Lotteria che rompeva inutilmente le scatole a Bernardo Soares.] 

(TABUCCHI, 1992: 16-17) 
 
Qui abbiamo uno splendido esempio di metalepsis (ancora un termine di Gérard 
Genette), cioè di trasgressione dei livelli diegetici. Delle due l’una: O Tabucchi 
prende in prestito un personaggio dal Libro dell’inquietudine che è giustamente letto 
dal narratore di Requiem, lo fa uscire dal libro di Pessoa per trasformarlo in un 
personaggio a pieno titolo del proprio libro – o al contrario, è il personaggio-
narratore di Tabucchi che entra nel libro di Pessoa e sostituisce Soares, narratore di 
questo libro – e questo vorrebbe dire che racconta Il libro dell’inquietudine al suo 
posto, ripete forse alcune delle sue esperienze (come quella di essere infastidito da 
Zoppo) e ne trasforma altre, quindi diventa il semieteronimo di Pessoa e si mette 
sotto la completa dipendenza del poeta portoghese. Questa seconda alternativa 
andrebbe già esattamente nella direzione della nostra ipotesi di una possibile 
riscrittura di Tabucchi del Libro di Soares-Pessoa.  

Un quarto punto di connessione riguarda il tema e il luogo dell’azione. La 
situazione di base è la stessa: si tratta di due personaggi che vagano per la città di 
Lisbona, e per giunta, nello stesso quartiere, quello della Baixa, centro della città 
vicino al fiume, e anche quello che fu completamente distrutto dal terremoto del 
1755 e ricostruito dal Marchese di Pombal. Per i due personaggi-narratori, il 
momento chiave, che segna anche il momento di sosta delle loro peregrinazioni 
attraverso la città e i loro pensieri, è quando incontrano Pessoa: Soares, per affidargli 
il suo manoscritto, e questo incontro è raccontato dall’ortonimo come prefazione al 
libro; il narratore della storia di Tabucchi, per invitalo al ristorante e per 
chiacchierare con lui, in un modo molto sconnesso e frammentario, dei movimenti 
letterari del tempo di Pessoa (avanguardie, futurismo) e di oggi (postmodernismo), 
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dell’infanzia del poeta portoghese, del menù poetico del ristorante – nonché degli 
stati emotivi consustanziali di certi luoghi e tempi. “Quel che è davvero importante è 
sentire” (TABUCCHI, 1995: 125), dice il Convitato.  

Tutti questi punti non sarebbero ancora sufficienti per affermare che Requiem 
sia in un modo o in un altro una riscrittura del Libro dell’inquietudine: in quanto tali, 
sono solo punti di convergenza. Ma questi punti, quando analizzati, conducono oltre 
e convergono in una stessa direzione: quella delle emozioni. La poetica 
dell’interruzione, comune a entrambe le opere, si fa espressione di certi stati emotivi; 
la lingua scelta da Tabucchi, il portoghese, ha lo scopo di esprimere emozioni che 
non poteva esprimere nella sua lingua; l’apice della discussione tra il narratore di 
Tabucchi e il personaggio di Pessoa è rappresentata dall’affermazione del poeta 
portoghese sull’importanza delle emozioni. E, proletticamente, visto che Requiem si 
conclude, e non inizia, con l’incontro con Pessoa, il narratore della storia di Tabucchi 
ha seguito alla lettera questa parola d’ordine, che era già quella di Soares nel Libro.  

Ci sono difatti le emozioni che servono da filo conduttore e che sono elementi 
di strutturazione dei due testi – emozioni che traducono in entrambi i casi 
un’esperienza negativa di privazione che potremmo inglobare nella parola, intesa in 
senso molto generale, di paura. Anche la saudade avrebbe un ruolo qui? Se, come 
abbiamo visto, questa emozione sembra consustanziale alla città di Lisbona (che è 
ormai solo un’ombra di ciò che era nel passato coloniale e imperiale) ed è presente 
nel Libro, è, invece, quasi assente da Requiem (compare solo qua e là nei discorsi di 
personaggi diversi dal narratore). E anche nel Libro, la saudade non è l’emozione 
dominante: essa è spesso messa in ombra da un’emozione molto più sovversiva, 
perché minata da una agitazione continua – mentre la saudade è piuttosto vissuta in 
una calma e triste immobilità ed è sempre bilanciata da un polo più positivo 
(speranza, persino gioia). 
 
4.2. Il desassossego: definizione 
 
Per definire questa emozione dominante, i titoli dei due libri ci danno senza dubbio 
le prime chiavi. Questo è ovvio in Pessoa: O Livro do desassossego contiene la parola 
desassossego, una parola ancora molto rara in portoghese a cavallo fra Ottocento e 
Novecento – sarà Pessoa a renderla popolare.  I dizionari la definiscono come una 
mancanza di sossego, di “quiete fisica e morale”. L’italiano ha tradotto questa parola 
con “inquietudine” (anche Tabucchi nella sua traduzione), che contiene la radice 
latina quies, che significa “riposo”, “quiete” (l’inglese e il francese hanno fatto lo 
stesso, usando le parole disquiet, intranquillité, a volte inquiétude, che vengono tutte 
anche della stessa radice quies).  

Per quanto riguarda Requiem, sembra a prima vista riferirsi ad un campo 
semantico totalmente diverso da quello del Libro dell’inquietudine, in quanto un 
requiem designa una Messa per i morti. Ma se analizziamo l’etimologia, vediamo 



Fournier Kiss  L’intertestualità emozionale 

Pessoa Plural: 18 (O./Fall 2020) 204 

che ci riporta alla stessa famiglia di emozioni, essendo Requiem composto dalla 
radice quies, ma senza la negazione. Un requiem, infatti, è un’orazione musicale per 
il “riposo” dei morti. 

Come si manifesta questo desassossego nelle opere? Corrisponde più o meno 
all’angoscia, che può anche essere definita come un’agitazione fisica e morale, e che 
si trova appunto abbondantemente rappresentata nella letteratura europea a cavallo 
tra Ottocento e Novecento? Anche l’angoscia è un affetto relativamente “nuovo” in 
questo momento – nel senso che è solo dalla seconda metà dell’Ottocento che il 
pensiero inizia a soffermarsi su di esso e che viene distinto nettamente dalla paura a 
causa del carattere indeterminato e soggettivo dell’oggetto che lo provoca (la paura 
si avverte di fronte a qualcosa di concreto). Filosofi e sociologi (p. es. Walter 
Benjamin, Max Weber, Georg Simmel) hanno evidenziato che la nascita della grande 
città in quel periodo ha difatti portato a un cambiamento del sistema percettivo del 
cittadino, e per estensione a cambiamenti nei loro stati emotivi. In un ambiente in 
continua evoluzione, le mutazioni sono diventate troppo rapide per essere decifrate, 
gli sconvolgimenti troppo imprevedibili per essere assimilati, le scene troppo fugaci 
per essere assimilate, e se il cittadino non è capace di respingere questi stimoli 
brandendo lo scudo del suo intelletto [Verstand] e della sua coscienza [Bewusstsein] 
(SIMMEL, 1957) per corazzarsi, i suoi nervi possono essere messi a dura prova e 
l’angoscia può sorgere: angoscia del contatto [Berührungsangst] (SIMMEL, 1907: 539], 
angoscia di fronte a spazi vuoti, grandi piazze o grandi viali, chiamata “agorafobia” 
[Platzscheu] (SITTE, 1989: 53), angoscia provocata da uno smarrimento che Freud 
aveva definito “il perturbante” [das Unheimliche]: “Il perturbante sarebbe 
propriamente sempre qualcosa in cui per così dire non ci si raccapezza. Quanto più 
un uomo si orienta nel mondo che lo circonda, tanto meno facilmente riceverà 
un’impressione di turbamento da cose o eventi” (FREUD, 1993: 16). Le narrazioni 
urbane di inizio secolo riflettono molto bene questo stato di cose, e spesso in modo 
fantastico, come ho cercato di mostrare nel mio studio sulla Ville européenne dans la 
littérature fantastique (FOURNIER KISS, 2007). “La ville change plus vite, hélas! que le 
coeur d’un mortel” (Baudelaire, “Le Cygne”) – la città, che “cambia più velocemente, 
ahimè, del cuore di un mortale”, è diventata angosciante, e ciò che angoscia il 
protagonista che vaga per la città è lo spazio, che tende ormai ad essere percepito 
come se avesse perso la sua familiarità, o addirittura come se fosse diventato 
mostruoso. Ciò che avrebbe dovuto essere lì non compare più allo stesso modo, il 
luogo non regge più e spesso dà luogo a una percezione stratificata della realtà, 
dove “l’antichità emerge […] all’improvviso – come Atena dalla testa dell’indenne 
Zeus – dall’indenne modernità” (BENJAMIN, 2012: 1526). 

Soares rientra comunque nella filiazione di questo tipo di personaggi: è 
caratterizzato da una volontà di “sentir tudo de todas as maneiras” (“sentire tutto in 
tutti i modi”, questo è uno dei suoi modi di dire), che lo porta a fare delle esperienze 
fantastiche di collasso dello spazio e sovrapposizione di elementi derivati da tempi 
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diversi, e a provare una potente angoscia di fronte all’estraniamento dal mondo. 
Anche lui si duole del fatto che le cose hanno perso il loro significato. “Perde-se a 
possibilidade de dar um sentido ao que se vê, mas vê-se bem o que é, sim” (PESSOA, 
2017: 308; cf. Fig. 1) [Perdiamo la possibilità di dare un senso a ciò che vediamo, ma per certo 
vediamo bene cosa è] (PESSOA, 1991: 59). 
 

 
Fig. 1. “Ha sensações que são somnos” / 1 (BNP/E3, 3-46r). 
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Fig. 2. “Ha sensações que são somnos” / 2 (BNP/E3, 3-47r). 
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4.3. Il desassossego nel Libro dell’inquietudine 
 
Nel Livro do desassossego, l’angoscia è quindi presente, ma nonostante questo, non 
corrisponde esattamente all’emozione dominante del Livro, il desassossego, che 
contiene ancora qualcosa di sostanzialmente diverso. Con l’angoscia, come del resto 
con la saudade, la percezione è focalizzata sulla vista, mentre il desassossego introduce 
nel Libro, e in maniera significativa, il senso dell’udito. Il narratore di Pessoa non è 
solo uno spettatore del teatro della città, ma anche un ascoltatore del “concerto” o 
della cacofonia proveniente dalla città: “Sento-me á porta e embebo meus olhos e 
ouvidos nas cores e nos sons da paisagem, e canto lento, para mim só, vagos cantos 
que componho enquanto espero” (PESSOA, 2017: 227) [Io mi siedo sulla soglia e immergo 
il mio sguardo e il mio udito nei colori e nei suoni del paesaggio e canto piano piano, per me 
soltanto, dei vaghi canti che compongo nell’attesa] (PESSOA, 1991: 229).  

La prima reminiscenza di Lisbona è del resto una reminiscenza acustica: il 
solo ricordo del suo trasferimento a Lisbona, ancora da bambino, è interamente 
contrassegnato da suoni. Era difatti stato accolto dalle scale musicali di un 
pianoforte, ripetute all’infinito nell’appartamento di sopra, e queste scale, non lo sa 
perché, tornano, dopo tanti anni, regolarmente alla sua memoria e risuonano nella 
sua testa come se fossero suonate in quel momento (cf. PESSOA, 1991: 80). Il narratore 
è caratterizzato da un’eccezionale sensibilità ai suoni, ai rumori e alle voci 
acusmatiche (cioè senza origine identificabile) della città. Sembra che il suono venga 
udito non solo dall’orecchio, ma da tutti i pori del suo corpo; che il suono emetta 
vibrazioni che colpiscono non solo l’orecchio, ma l’intero corpo che si mette 
anch’esso a vibrare: tutto si ripercuote in lui, così da diventare una vera “camera 
dell’eco”, o ancora, come dice il narratore stesso, “minha alma è uma orchestra 
occulta; não sei que instrumentos tangem e rangem, cordas e harpas, timbales e 
tambores, dentro de mim. Só me conheço como symphonia” (PESSOA, 2017: 41) [la 
mia anima è una misteriosa orchestra, non so quali strumenti suoni e strida dentro di me: 
corde e arpe, timballi e tamburi. Mi conosco come una sinfonia] (PESSOA, 1991: 32).  

Questa rilevanza dell’udito porta un elemento di radicalità nell’esperienza 
urbana di Soares-Pessoa. Né la sinfonia urbana né la sinfonia interna possono essere 
interrotte, perché se è facile bloccare le scene visive chiudendo gli occhi, né le 
orecchie né il corpo hanno palpebre, e quindi Soares non ha modo di sfuggire 
quando i suoni e le vibrazioni corporee diventano troppo intensi.  
 

Tenho ganas de gritar dentro da cabeça. Quero parar, esmagar, partir esse impossível registo 
gramophonico que soa dentro de mim [...], torturador intangível. Quero mandar parar a 
alma, para que ela, como vehiculo que me occupassem, siga para diante só e me deixe. 
Endoideço de ter que ouvir. E por fim sou eu, no meu cerebro directamente sensível, na 
minha pelle arrepiada, nos meus nervos postos á superfície. 

(PESSOA, 2017: 419) 
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[Ho voglia di gridare dentro la testa. Voglio fermare, schiacciare, rompere quell'impossibile disco di 
grammofono che suona dentro di me (…), torturatore intangibile. Voglio fermare l'anima affinché essa, 
in quanto veicolo che mi (...) (sic!), prosegua da sola e mi lasci. Divento pazzo per il fatto di dover 
sentire. E finalmente sono io, nel mio cervello odiosamente sensibile, nella mia pelle accapponata, nei 
miei nervi a fior di pelle.] 

(PESSOA, 1991: 81-82)  
 
Ecco perché, per Pessoa, come lui stesso esprime anche in note teoriche, lo 
sconvolgimento suscitato da un suono non richiesto è molto più orribile dello 
spavento che può essere causato dagli altri sensi, soprattutto dal senso della vista:  
 

The auditory sensation is, it is easy by a little reflection to see, linked closely to the sentiment 
of fear. The hearing is the sense by which fear enters into the brain (mind). A nervous person 
is startled, very little by touch and sight, and much by sound. 

(PESSOA, Papers, citato da MONTEIRO, 1988: 145-146) 
 

[La sensazione uditiva, è facile da vedere con un poco di riflessione, è strettamente legata al sentimento 
della paura. L’udito è il senso con cui la paura entra nel cervello (mente). Una persona nervosa è 
spaventata, poco dal tatto e dalla vista, e molto dal suono.] 

 
In effetti è l’intero corpo che, sollecitato da questi stimoli (auditivi), viene messo in 
moto. La vibrazione del suono costringe il corpo simultaneamente a “muoversi” 
involontariamente, quindi ad “essere mosso” o “commosso”, per quanto lieve sia 
questo movimento e questa emozione. E l’emozione che lo commuove nel Livro do 
desassossego non è l’angoscia, e nemmeno più solo la paura (che è d’altronde un 
termine troppo impreciso), ma Pessoa utilizza la parola non comune all’epoca di 
desassossego – un “desassocego rhythmico” (PESSOA, 2017: 55). Se guardiamo più da 
vicino l’etimologia di questa parola, capiamo che la sua scelta è estremamente 
rilevante. Desassossego, l’abbiamo visto, è la mancanza di sossego, di calma e quiete; 
ma la parola sossego stessa deriva da un’altra parola latina, sessus, participio passato 
di sedeo, “essere seduto”. Nella sua più profonda etimologia, nella sua energia 
poetica (come avrebbe detto il filologo russo Potebnia), la parola desassossego 
significa quindi il fatto di non essere seduto, di essere in movimento – in altre parole, 
il fatto di muoversi e essere mosso, quello che corrisponde esattamente agli effetti 
delle vibrazioni descritte sopra. La parola “angoscia” [angústia], invece, si riferisce 
etimologicamente al latino angustia = “ristrettezza”, “luogo stretto”. La sensazione 
corporale che l’angoscia suscita è uno spasmo del cuore, quindi una sensazione di 
paralisi piuttosto che di movimento come il desassossego.  

Allo stesso tempo, diventa anche chiaro che il termine italiano 
“inquietudine”, come i termini francese e inglese intranquillité e disquiet, con cui la 
parola desassossego viene tradotta, non ne sono gli esatti equivalenti: rimandano 
semplicemente alla negazione di “riposo” – per la quale il portoghese avrebbe le 
parole corrispettive di inquietação, intranquilidade. Manca qui l’immagine concreta 
del movimento, così importante per il Livro do desassossego. 
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Il mondo del Libro dell’inquietudine è descritto come costantemente stimolato 
da una vibrazione, il cui slancio è dato dal suono, sia in forma di voce, di rumore o 
di musica, e favorita da una sensibilità a fior di pelle: “Quanto mais alta a 
sensibilidade, e mais subtil a capacidade de sentir, tanto mais absurdamente vibra e 
estremece com as pequenas cousas” (PESSOA, 2017: 441) [Quanto più alta è la sensibilità, 
e più sottile la capacità di sentire, tanto più assurdamente essa vibra e freme per le piccole 
cose] (PESSOA, 1991: 132); inoltre la vibrazione contamina tutta la percezione di 
Soares. Tutta la città viene percepita in un modo instabile fino a perdere i suoi 
contorni precisi, e i confini svaniscono. Fra la città e sé stesso: “Não ha diferença 
entre mim e as ruas […]. Ha um destino egual, porque é abstracto, para os homens 
e para as cousas” (PESSOA, 2017: 231) [Non c’è nessuna differenza fra me e le vie (...). C’è 
un destino uguale – uguale perché astratto – per gli uomini e per le cose] (PESSOA, 1991: 47). 
Fra Lisbona e altri paesaggi: “O fundo negro do céu [...] evoca-me [...] outro céu, 
talvez visto em outra vida, em um Norte de rio menor, com juncaes tristes e sem 
cidade nenhuma [...]. E, de repente, sinto aqui o frio de alli” (PESSOA, 2017: 296-297) 
[Il fondo nero del cielo mi evoca (…) un altro cielo, forse visto in un'altra vita, in un 
settentrione di fiume minore, con giuncaie tristi, senza città (…). E avverto qui, 
improvvisamente, il freddo di quel luogo] (PESSOA, 2017: 231). Fra sogno e realtà o 
soprannaturale: “Não sei se não sonho quando vivo, se não vivo quando sonho, ou 
se o sonho e a vida não são em mim coisas mixtas, interseccionadas, de que meu ser 
consciente se forme por interpenetração” (PESSOA, 2017: 421) [Non so se non sogno 
quando vivo, se non vivo quando sogno, o se il sogno e la vita formano in me un ibrido, 
un’intersezione dalla quale il mio essere cosciente prende fisionomia per interpenetrazione] 
(PESSOA, 1991: 153).  

Sotto l’impatto delle vibrazioni, tutto si intreccia, si sovrappone e si interseca, 
tutto è in costante movimento, trasformazione, dissoluzione o persino evaporazione. 
Questa città acusmatica e disordinata, percepita da Soares in modo chiaramente 
disforico, non può che desassossegar – Ma allo stesso tempo, è grazie a questo 
desassossego che la città acquista un carattere cosmopolita (le vibrazioni non 
conoscono confini, attraversano tutte le soglie, porte, muri e finestre) e transareale7 
(altri luoghi si sovrappongono alla città). 
 
4.4. Il desassossego nel Requiem 
 
Ora che ne è di Requiem, titolo che apre un orizzonte di attesa anche fortemente 
legato all’udito, e più precisamente alla musica di chiesa? 

Come scrive Tabucchi stesso in Autobiografie altrui, esprimendo la sua poetica, 
Requiem sarebbe nato da un sogno in cui gli è apparso il padre morto che gli ha 
parlato in portoghese (scena che appare brevemente nel libro). Perché il padre 

                                                 
7 Nel senso di Ette (2012). 
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parlava in portoghese? Secondo Tabucchi, il padre conosceva solo una parola in 
portoghese, “pa”. Tabucchi, infatti, che aveva sempre chiamato suo padre “pa”, 
apocope di padre come si fa nella campagna pisana, aveva insegnato a suo padre che 
la parola portoghese “pa” è la concentrazione della parola rapaz (“ragazzo”). “E 
quando io lo chiamavo pa, lui mi chiamava pa. Era un gioco segreto tra di noi”. 
Potrebbe essere, quindi, che il romanzo scritto in una lingua che non è la sua sia 
potuto nascere da quella minuscola parola, e che Requiem abbia un carattere 
acusmatico, evocatore, perché nato dalla propaggine di un suono, di una sillaba, la 
sillaba “pa”. “A volte una sillaba può contenere un universo” (TABUCCHI, 2003: 39). 

Questo carattere acusmatico di Requiem, come scrive Tabucchi nella nota 
introduttiva di Requiem, non ha tuttavia mai raggiunto le dimensioni della musica 
d’organo che risuona con forza nelle cattedrali, come potrebbe suggerire il titolo. 
L’universo sonoro trasmesso da Requiem è quello delle strade di Lisbona, meno 
solenne, meno armonioso ma certamente non meno ricco. Tabucchi ricorda qui il 
poeta modernista brasiliano Drummond de Andrade, che diceva: “Não quero 
Haendel para meu amigo, nem ouço a matinada dos arcanjos. Basta-me o que veio 
da rua, sem mensagem” (TABUCCHI, 1999: 5) [Non voglio Händel come amico, e non 
ascolto il mattinale degli arcangeli. Mi basta quel che la strada mi ha portato, senza 
messaggio] (TABUCCHI, 1995: 8).  

Ma se le spiegazioni dell’autore rompono l’orizzonte di attesa risvegliato dal 
titolo Requiem, anche il contenuto del romanzo devia sensibilmente delle aspettative 
promesse dalle note esplicative: l’elemento uditivo, è vero, svolge un ruolo 
assolutamente centrale nelle peregrinazioni del personaggio-narratore nella città, 
ma non è esattamente il rumore della strada che si sente. La città, difatti, viene 
costantemente descritta come vuota (“il traffico sembrava morto”, “il giardino era 
deserto”, “la città era deserta”, “non c’era nessuno”, etc.), ed è solo ogni volta che il 
narratore-personaggio si siede per riposarsi un po’, che non manca di manifestarsi 
una “Voce portata da qualcosa, impossibile dire cosa” – per usare il titolo di una 
delle storie di Tabucchi nell’Angelo nero (TABUCCHI, 2002: 11-28). Ma, a differenza di 
questo racconto, dove le voci hanno un’origine misteriosa, le voci che si rivolgono al 
narratore del Requiem finiscono tutte per appartenere a qualcuno – anche se questi 
personaggi, percepiti acusticamente prima di essere visti, sono sospetti perché 
mancanti di consistenza. Il narratore viene avvicinato da un ragazzo drogato, poi da 
un personaggio uscito dal Libro dell’Inquietudine, poi da un tassista che non conosce 
i nomi delle strade, poi da persone già morte, che esistono solo nel ricordo. I dialoghi 
spesso non sono collegati tra loro e racchiudono molti argomenti diversi, intrecciano 
contesti e riferimenti culturali che vanno dall’architettura (con Aalvar Alto) alla 
pittura (Le tentazioni di Sant’Antonio di Bosch) passando per la letteratura (Il processo 
di Kafka), a volte mescolano diverse lingue, come lo spagnolo e l’inglese nell’ultimo 
capitolo, e alcuni si svolgono su un sottofondo musicale.  
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Anche qui, le sonorità (voci, lingue, musica), come quelle sentite da Soares, 
possono attraversare tutti i confini e conducono a un costante processo 
d’intercambio, d’interazione e intersezione fra elementi eterogenei: la Zingara che 
legge le mani del narratore gli dice che vive come un sonnambulo, perché vive “da 
due parti, dalla parte della realtà e dalla parte del sogno” (TABUCCHI, 1995: 29); una 
parte delle voci che chiamano vengono da un passato remoto; il percorso in città non 
segue la logica topografica, ciò che permette al personaggio di essere trasportato per 
magia da un luogo all'altro: la vocazione elettiva di Lisbona è il salto, dice Tabucchi 
nel racconto “Ultimo invito” (TABUCCHI, 1987: 81). 

Percepita alla stessa stregua di quella di Soares come illogica, caotica e piena 
di agitazione e vibrazioni, non ci sorprenderà che quella città di Lisbona secerna 
anche desassossego. È d’altronde con questa parola che il giorno del personaggio-
narratore di Tabucchi si riassume nell’ultimo capitolo, dedicato all’incontro con 
Pessoa:  
 

A minha companhia desagradou-lhe?, perguntou ele. Não, disse eu, foi muito importante, 
mas inquietou-me, digamos que me desassossegou […]. Mas olhe, não acha que é isso mesmo 
que a literatura deve fazer, desassossegar? Eu cá por mim não tenho confiança na literatura 
que tranquiliza as consciências. Eu também não, aprovei, mas está a ver, eu já de mim sou 
muito desassossegado, o seu desassossego junta-se ao meu.  

(TABUCCHI, 1999: 31) 
 

[Non è stato bene in mia compagnia? chiese lui. No, risposi, è stato molto importante, ma mi ha 
inquietato, ecco, diciamo che mi ha inquietato (desassossegou). (…) Ma senta, non crede che sia 
proprio questo che la letteratura deve fare, inquietare (desassossegar)? Da parte mia non ho fiducia 
nella letteratura che tranquillizza le coscienze. Nemmeno io, approvai, ma vede, io sono già abbastanza 
inquieto (desassossegado) per conto mio, la sua inquietudine (desassossego) si aggiunge alla mia.]  

(TABUCCHI, 1995: 119) 
 
Se la ripresa, da parte di Tabucchi, dell’importanza data da Pessoa alla dimensione 
uditiva della città e al sentimento di desassossego che l’accompagna, si spiega ormai 
da sé, e se l’ipotesi di ipertestualità emotiva prende corpo, come può essere che 
l’ipertesto e l’ipotesto facciano un’impressione così diversa? Quali trasformazioni 
Tabucchi ha fatto subire al testo di Pessoa per elaborare il suo proprio testo? 

Nel Libro dell’inquietudine, definito da Soares stesso come un’autobiografia 
senza avvenimenti, tutti i desideri, i pensieri, le impressioni del narratore sono 
descritti a lungo, ma rimangono alla fine più spesso sul piano del discorso, del 
monologo, dell’immaginazione, senza mai prendere una forma concreta. Tabucchi 
coglie un certo numero delle velleità d’azione formulate in questi pensieri e sogni, e 
le trasforma in avvenimenti. È così che i lunghi discorsi di Soares con sé stesso 
diventano dialoghi con l’altro in Tabucchi; che i rumori e le voci senza origine sentiti 
da Soares appartengono a dei personaggi concreti (anche se morti) in Tabucchi; che 
i movimenti da Soares, spesso ridotti a tropismi interni che può sperimentare seduto 
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sulla sua stessa sedia, si trasformano in veri e propri spostamenti del narratore di 
Tabucchi, che è descritto in continuo movimento nella città. Ed è sempre così che 
Soares si sente, “como um viajante que de repente se encontre numa villa extranha 
sem saber como alli chegou” (PESSOA, 2017: 290) [come un viaggiatore che all’improvviso 
si trova in una città estranea senza sapere come vi è arrivato] (PESSOA, 1991: 121) – questo 
è realmente successo al narratore di Requiem: davvero non capisce come sia giunto a 
Lisbona. Ed è così che mentre Soares percepisce gli abitanti della città come ombre, 
perfino alla luce diretta del sole, anche se sono in carne e ossa, e quindi si sente 
comunque molto solo (PESSOA, 2017: 311-312) – in Requiem, la maggior parte delle 
persone che il narratore incontra sono davvero ombre, dato che sono morte da molto 
tempo, ma lui le tratta come interlocutori con cui può parlare normalmente. Infine, 
l’evidenziazione più significativa per i nostri scopi, di ciò che rimane solo allo stato 
di sensazioni e virtualità nel Libro, è la materializzazione del sentimento del 
desassossego: descritto da Pessoa semplicemente in termini di effetti che provoca nella 
psiche di Soares, ha anche un impatto materiale e visibile sul corpo del narratore di 
Requiem, poiché, da un lato, dice di dover prendere sedativi, e dall’altro, le sue crisi 
di inquietudine lo fanno sudare così tanto da doversi cambiare la camicia.  

Il lavoro di riscrittura di Tabucchi, che produce secondo me un ipertesto 
dall’ipotesto pessoano, è reso esplicito da una mise en abyme posta esattamente al 
centro del libro di Tabucchi, nel capitolo 5. In questo capitolo, il narratore, in 
contemplazione davanti al dipinto Le Tentazioni di Sant’Antonio di Hieronymus 
Bosch esposto nel Museo di Arte Antica di Lisbona, è stupito dallo strano lavoro di 
un pittore-copista, che non copia tutto il quadro, ma solo un dettaglio, 
mostruosamente ingrandito in modo da occupare tutto lo spazio di un’immensa tela 
(TABUCCHI, 1995: 74-75). Ora, è proprio così che procede Tabucchi di fronte al libro 
di Pessoa: è un autore-copista che si impadronisce di un dettaglio del Libro che 
suscita desassossego, lo spoglia di ciò che lo circonda, lo ingrandisce per poterne 
illuminare e sviluppare alcune delle potenzialità, e così facendo gli conferisce 
un’altra dimensione – una dimensione, ovviamente, che può sembrare mostruosa e 
sproporzionata rispetto a quella che avevamo nel Libro del inquietudine, ma che 
rientra nel procedimento del grottesco: l’accentuazione arbitraria di alcuni dettagli 
a scapito di tutti gli altri ha un effetto di esagerazione e squilibrio che porta allo 
stesso tempo a sdrammatizzare la sensazione di desassossego che pesa sull’intero 
percorso urbano del protagonista di Requiem. Il lavoro di riscrittura di Tabucchi non 
è ovviamente un lavoro di riscrittura completa, ma un lavoro di riscrittura selettiva, 
che mette in atto in una maniera originale alcune potenzialità di desassossegare del 
testo di Pessoa, le giustappone e le sovrappone in una sorta di patchwork sia 
pauroso che burlesco. 

Il motivo dell’alloglossia di Tabucchi sembra dopo questa analisi un po’ più 
chiaro: scegliendo di comporre Requiem direttamente in portoghese, Tabucchi opta 
per una lingua “che fosse un luogo di affetto”, come scrive nella nota di Requiem, ma 
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soprattutto per una lingua grazie alla quale ha conosciuto un affetto molto specifico 
– il desassossego. Il romanzo, avendo come ipotesto il Livro do Desassossego, doveva 
tenere la parola desassossego in portoghese se voleva mantenere questo affetto come 
componente essenziale (anche se relativizza la sua devastante componente), poiché, 
come abbiamo visto, non ha un esatto equivalente in italiano.  

Il desassossego sembra essere uno stato d’animo legato alle sfide poste dalle 
potenti trasformazioni urbane della modernità – che richiedono, per essere 
comprese nella loro complessità, la messa in moto e la sinergia di diverse logiche e 
di molteplici piani della realtà. Questa vertiginosa attività di apertura alla 
convivenza e all’“intersezionismo” (parola di Pessoa) di elementi eterogenei è 
rappresentata da Pessoa e Tabucchi essenzialmente attraverso vibrazioni sonore, 
voci o musica, perché il suono è in grado di muovere e confondere i confini, di 
attraversare finestre e porte chiuse e di annullare tutti gli ostacoli. Non è impossibile 
d’altronde che le vibrazioni fisiche avvertite dai personaggi siano ossessionate dal 
ricordo delle vibrazioni del terremoto di Lisbona, poiché il quartiere in cui abitano 
è esattamente quello che è stato completamente distrutto dal terremoto. 

Avvezzo a una pratica e a una familiarità con la globalizzazione che Pessoa 
non poteva avere, Tabucchi, pur continuando l’approccio di Pessoa il quale 
evidenzia l’instabilità e le contraddizioni del paesaggio urbano e di sé stesso, ne offre 
una versione meno drammatica, alleggerita da un tocco di umorismo: propone un 
desassossego meno desassossegado del suo. Il personaggio narratore che prende il posto 
di Soares e ri-racconta al suo posto il Libro dell’inquietudine, lo fa in una maniera 
differente: mantiene il desassossego, ma allo stesso tempo mostra che ora può essere 
superato, ha fatto il suo tempo. Nella discussione finale con il suo creatore Pessoa, 
la parola sossego finisce per vincere il suo contrario, giustificando così il primo 
significato del titolo Requiem, che come abbiamo visto è “riposo”: “E está satisfeito 
com o dia que teve? perguntou ele. Não sei bem explicar, disse eu, sinto-me mais 
sossegado, mais leve. Era o que você precisava, disse ele. Fico-lhe muito agradecido, 
respondi” (TABUCCHI, 1999: 32-33) [Ed è soddisfatto della giornata che ha avuto? chiese 
lui. Non saprei spiegarle, risposi, mi sento più tranquillo (mais sossegado), più leggero. 
Era di questo che aveva bisogno, disse Lui. Le sono molto grato, dissi] (TABUCCHI, 1995: 
125). 

Senza dubbio il desassossego, parola per esprimere un’esperienza emozionale 
la cui urgenza era radicata in un certo periodo culturale storico, può lasciare il posto 
ad altre emozioni, più appropriate per il XXI secolo – ed è per questo che il Pessoa-
protagonista di Requiem suggerisce al narratore-protagonista di bere non in onore 
della parola che lui stesso ha reso tanto popolare, ma alla salute del XXI secolo… 
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5. Tabaccheria: una poesia chiave nell’opera di Pessoa e per l’opera di Tabucchi 
 
La poesia “Tabaccheria” che tanto affascinò Tabucchi quando era studente e non 
conosceva ancora il portoghese, è una poesia di grande densità – per Pessoa, riunisce 
alcune delle principali preoccupazioni della sua opera, mentre per Tabucchi, 
contiene allo stato embrionale molti elementi che troverà sviluppati e nominati 
ulteriormente negli altri testi di Pessoa – e in particolare nel Libro dell’inquietudine. 
Questo è ovviamente il caso del tema, già abbondantemente individuato dalla 
critica, dell’uomo multiplo che non sa dove trovare il nucleo solido del suo essere, 
ma anche di tutta l’atmosfera che accompagna questa interrogazione e tutte le 
esperienze emozionali legate con esse.  

Le tracce lasciate dall’angoscia, affetto comune a molti altri romanzi della 
letteratura europea del periodo, si manifestano nella completa perdita di familiarità 
con lo spazio urbano, che gli “pesa como uma condemnação ao degrado, e tudo isso 
é extrangeiro, como tudo” (PESSOA, 2014: 203) [tutto questo mi pesa come una condanna 
all’esilio, e tutto questo è straniero, come tutto] (PESSOA, 1993: 205); l’appello della 
saudade, sentimento valorizzato all’epoca, sebbene solo dalla letteratura portoghese, 
si può vedere anche in frasi come “serei sempre o que esperou que lhe abrissem a 
porta ao pé de uma parede sem porta” (PESSOA, 2014; 201) [Sarò sempre quello che si 
aspettò gli aprissero la porta in una parete senza porta] (PESSOA, 1993; 203); infine, i segni 
del desassossego, affetto la cui paternità è (quasi) di Pessoa, sono tangibili anche in 
espressioni come “sacudidella dos meus nervos” [scossa dei miei nervi] causata da una 
sonorità, una “partida apitada” (PESSOA, 2014; 200) [partenza fischiata] (PESSOA, 1993; 
199).  

In questa poesia tutti questi stati affettivi sono incorniciati dal motivo della 
finestra, come spesso accade in Pessoa (cf. CECCUCCI, 2013; 140-153). La saudade è 
spesso scatenata in lui da una finestra o da uno specchio che riverbera, distorce o 
raddoppia il sé, o da una finestra aperta che invita a guardare oltre sé stesso e oltre 
il tempo presente. Il desassossego nasce generalmente in una situazione in cui le 
finestre sono chiuse: compare spesso come risultato di vibrazioni sonore 
indesiderate, che attraversano senza difficoltà tutti gli ostacoli per diffondersi in 
tutto il corpo, ma anche per raggiungere il mondo intero.  

Tabucchi, colpito da questi stati emotivi ancora senza nome in “Tabaccheria”, 
li afferra per rielaborarli nella sua scrittura non appena si trovano nominati in altre 
opere di Pessoa. Per rendere giustizia a tutte le connotazioni culturali e tratti 
semantici propri della saudade e del desassossego, che magari non possono essere resi 
nella sua lingua, cerca, per quanto possibile, di non tradurli: è relativamente facile 
con la saudade, da sempre rivendicata dai portoghesi come l’emozione nazionale per 
eccellenza, quindi intraducibile in altre lingue – ed è così che Tabucchi la può usare 
in “Gioco del Rovescio” nella sua forma portoghese; questo è un po’ meno facile con 
il desassossego, una parola incomprensibile per un non portoghese (e non spagnolo), 
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e per il quale è costretto a trovare un equivalente approssimativo (ma fedele al 
significato globale) nella sua traduzione del Libro dell’inquietudine; tuttavia, egli trova 
un espediente per mantenerlo così com’è in almeno una delle sue opere, scrivendo 
un breve romanzo direttamente in portoghese: il Requiem può così parlare di questa 
emozione nella sua forma originale. Per ognuna di queste due emozioni modellate 
dalla lingua portoghese, Tabucchi riconosce apertamente il suo debito verso Pessoa 
attraverso il gioco dell’intertestualità e dell’ipertestualità, e allo stesso tempo si 
permette, per non essere visto come un puro ladro di emozioni portoghesi, di 
aggiungere un piccolo tocco personale: la saudade diventa sotto la sua penna 
strettamente legata a un “gioco del rovescio”, mentre il tono fortemente disforico del 
desassossego si rilassa un po’ per integrare una tonalità burlesca. 
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Resumo 

Em duas cartas em abril de 1919, Pessoa informou o seu amigo Francisco Fernando Lopes de 
que estava a preparar com um grupo de intelectuais uma “revista portuguesa exclusivamente 
destinada ao estrangeiro”, que seria publicada primeiro em francês e depois em inglês. Esta 
revista, nomeada Diogène, nunca virá à luz como tantas outras, mas muitos fragmentos em 
francês permaneceram, a maioria dos quais são publicados aqui pela primeira vez. Uma vez 
que Pessoa revela a Lopes que na primeira edição aparecerá um artigo de Álvaro de Campos 
intitulado “Diogène – Considérations pour ceux qui n’acceptent pas”, bem como uma 
tradução do seu “Ultimatum”, e que não menciona nenhum outro autor a não ser ele próprio, 
gostamos de imaginar que Campos poderia muito bem ser o único autor de todos estes 
fragmentos (que consistem em ensaios e anúncios). Uma análise do conteúdo, estilo e tom 
destes textos parece confirmar esta hipótese. Para além da constatação de que o filósofo grego 
Diógenes, sob cujos auspícios a revista é colocada, defende uma visão do mundo que possui 
muitos pontos em comum com a de Campos, é possível identificar muitos paralelos e ecos 
entre a maioria dos textos aqui apresentados e outros escritos de Campos, incluindo o 
“Ultimatum”. 
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Abstract 

In two letters of April 1919, Pessoa informs his friend Francisco Fernando Lopes that he is 
preparing with a group of intellectuals a “Portuguese review exclusively aimed at 
foreigners”, which would be published first in French and then in English. This review, 
entitled Diogène, never appeared, like so many others he contemplated, but many fragments 
in French from this planned undertaking have remained, most of which are published here 
for the first time. Since Pessoa reveals to Lopes that the first issue will comprise an article by 
Álvaro de Campos called “Diogène – Considérations pour ceux qui n’acceptent pas”, as well 
as a translation of Campos’ poetical manifesto “Ultimatum”, and since he does not mention 
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any other author except himself, we may imagine that Campos could well be the sole author 
of all these fragments (consisting of essays and announcements). An analysis of the content, 
style, and tone of these texts seems to confirm this hypothesis. In addition to the observation 
that the Greek philosopher Diogenes, under whose auspices the review is placed, has similar 
reflections as those of Campos, it is possible to identify parallels and echoes between most of 
the texts presented here and other writings by Campos, including the “Ultimatum”. 
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Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, Francisco Fernandes Lopes, Diogène, Diogène le 
cynique, Textes en français, Ultimatum, Ingénierie, Cosmopolitisme. 

 
Résumé 
 

Dans deux lettres du mois d’avril 1919, Pessoa fait savoir à son ami Francisco Fernando Lopes 
qu’il prépare avec un groupe d’intellectuels une « revue portugaise exclusivement destinée 
aux étrangers », qui serait publiée d’abord en français, puis en anglais. Cette revue, intitulée 
Diogène, ne verra jamais le jour, comme tant d’autres de ses projets, mais de nombreux 
fragments en français nous sont restés, dont la plupart sont publiés ici pour la première fois. 
Comme Pessoa révèle à Lopes que dans le premier numéro figurera un article d’Álvaro de 
Campos intitulée « Diogène – Considérations pour ceux qui n’acceptent pas », ainsi qu’une 
traduction de son manifeste poétique « Ultimatum », et qu’il ne mentionne aucun autre 
auteur sinon lui-même, il nous a plu d’imaginer que Campos pourrait bien être l’auteur 
unique de tous ces fragments (constitués d’essais et d’annonces). Une analyse du contenu, 
du style et du ton de ces textes semble confirmer cette hypothèse. Outre que le philosophe 
grec Diogène, sous les auspices duquel est placée la revue, a une pensée qui présente 
beaucoup de points communs avec celle de Campos, il est possible de repérer de nombreux 
parallèles et jeux d’échos entre la plupart des textes ici présentés et d’autres écrits de Campos, 
dont l’ « Ultimatum ». 
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Depois da publicação da Prosa de Álvaro de Campos (PESSOA, 2012), que continha 
muitos inéditos, após a edição da Obra Completa de Álvaro de Campos (PESSOA, 2014), 
que ainda revelava outros, e antes de aparecerem alguns artigos que apresentavam 
novos materiais e esclarecimentos (“Editar Álvaro de Campos”, de PIZARRO e 
FREITAS, em 2016; “Álvaro de Campos Revisited”, de PIZARRO, em 2017), surgiu, em 
2015, um livro comercial, derivativo dos anteriores, e do trabalho também 
precedente de Teresa Rita Lopes e Teresa Sobral Cunha, intitulado Prosa Escolhida de 
Álvaro de Campos (PESSOA, 2015). À diferença de outros livros mais o menos 
derivatórios que se tem multiplicados nos últimos anos, a Prosa Escolhida tinha a 
vantagem de propor a inclusão de dois inéditos de Álvaro de Campos e de sugerir 
a necessária revisão de um projecto pessoano, Diogène (em francês), ao qual esses 
dois escritos estavam destinados (cf. Anexos 4 e 8). As questões que logo se 
colocaram foram duas: são esses textos franceses atribuíveis a Álvaro de Campos? E 
se efectivamente o são, então são os únicos do projecto (Diogène) que lhe são 
atribuíveis? Estas duas perguntas surgiram, e talvez uma terceira: admitindo que 
existam dois, não poderão ainda existir mais inéditos? Este contributo procura 
responder precisamente estas três questões e ainda convidar a um maior estudo da 
prosa francesa de Pessoa, a qual ainda é amplamente desconhecida. 
 
O que è o projecto Diogène? 
 
No livro talvez mais conhecido de alguma prosa francesa pessoana, em Obras de Jean 
Seul de Méluret (PESSOA, 2006b), existe uma nota que convém citar por extenso, tendo 
em consideração a sua importância no contexto presente. Essa nota lembra a única 
referência epistolar conhecida a Diogène:    
 

Em carta de 20 de Abril de 1919, dirigida a Francisco Fernandes Lopes, Pessoa dá conta da 
intenção de um grupo, recentemente organizado, de fazer publicar uma revista (Diogène), 
alternadamente em inglês e em francês, cujo principal intuito seria levar ante a Europa a nossa 
irreverencia para com ella; mostrar que somos criaturas que portuguezmente não acceitamos; que os 
homens de genio cosmopolitas, os pensadores de ‘renome universal’, e outros artigos de drogaria não 
nos merecem respeito nem consideração. No primeiro número dessa revista, conforme se dá conta 
em carta ao mesmo, alguns dias depois [26 de abril], apareceria um artigo de Álvaro de 
Campos “Diogène – Considérations pour ceux qui n’acceptent pas”. E acrescenta:  

 
Nada lhe poderá dar melhor idéia d’esse artigo do que o dizer-lhe que elle leva intercalado, em uma das paginas, um 
annuncio grande, com os seguintes dizeres (salvo qualquer pequena alteração que se faça): (Nota: Peço rigoroso 
segredo!). 

SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DES FORGES ET ACIERS « AMERIKA » 
Administrateurs-délégués : 

Woodrow Wilson, 
David Lloyd George. 

Directeur technique: 
Paul von Hindenburg und Benneckendorf  
HAUTS FOURNEAUX À PETROGRAD 

(1.ª publicação na Seara Nova, 7 de Novembro de 1942: 297-298) 
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Após o armistício que pusera fim à I Guerra Mundial, em 18 de Janeiro de 1919, começou a 
Conferência de Paz de Paris, que culminaria com a assinatura do Tratado de Versalhes em 28 
Junho, em que se destacariam as figuras de Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos 
da América, e David Lloyd George, primeiro ministro britânico (Paul von Hindenburg foi 
Chefe de Estado da Armada Germânica a partir de 1916 e Alexander Benckendorff, não 
“Benneckendorf”, Embaixador da Rússia no Reino Unido de 1903 a 1917). São os anúncios 
que aqui se publicam de algum modo ensaios, no espírito e na forma, deste? 

(PESSOA, 2006b: 33-34) 
 
Pessoa deu a conhecer uma versão de um anúncio grande (cf. Anexo 6) e a pergunta 
final, dos editores das Obras de Jean Seul, nunca teve resposta: o que foi Diogène? 
Anúncios no espírito e na forma desse da SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DES FORGES ET ACIERS 

« AMERIKA »?  
 Hoje cumpre preencher essa lacuna e dar a conhecer diversos fragmentos de 
Diogène (não todos, mas a maior parte), para poder imaginar não apenas o artigo de 
Álvaro de Campos, cujo “Ultimatum” também poderia ter sido incluído na revista 
de 1919 (ver os projectos no fim dos Anexos), mas também outros textos destinados 
à revista. Não tendo nenhum dos textos ora apresentados uma atribuição, e estando 
todos eles em francês, quais poderiam ser lidos como sendo do engenheiro 
sensacionista e quais não? Apenas os primeiros? Todos os que aqui foram reunidos? 
O facto de estarem em francês (num francês que optámos por emendar) não exclui 
a possibilidade de serem atribuíveis a Álvaro de Campos, atendendo a que já 
conhecemos pelo menos um texto de Campos em francês: um rascunho de carta para 
Marinetti (PESSOA, 2014: 535-537). A única dificuldade de os atribuir a Campos passa 
por não termos outros elementos a favor dessa atribuição literária, salvo aquilo 
escrito na carta para Francisco Fernandes Lopesa. Mesmo não tendo a revista 
(Diogène) chegado a existir, mesmo faltando uma forma final e um imprimatur, 
podemos aceitar como definitiva e não como provisória a decisão de Pessoa? Talvez 
sim. É isto que diz na segunda carta (26 de Abril de 1919):  
 

O nosso plano é mais largo do que se poderia depreender do conteúdo da minha outra carta; 
envolve, com efeito, alem da parte destrutiva, de que lhe falei, uma parte construtiva. Vi com 

                                                 
a Veja-se a nota redigida por José Barreto: “Francisco Fernandes Lopes (1884-1969). Médico, professor 
liceal, músico e homem de cultura. Concluiu medicina em 1911 e doutorou-se em 1916 com uma tese 
sobre Drogas e Farmacopeia. Optou por viver no Algarve, recusando convites para a docência 
universitária. Compôs obras para piano e canto, bem como duas óperas. Estudioso multifacetado, 
publicou vasta obra sobre música, história, filosofia, literatura, arte, religião e política, sobretudo em 
jornais, revistas e enciclopédias. Republicano, agnóstico e liberal, dizia-se por vezes anarquista. 
Publicou ‘Contra a Epidemia do Integralismo Lusitano’ (24 artigos no Correio do Sul, Faro, 1921-1922). 
Foi colaborador da Seara Nova. Fernando Pessoa que, como Almada Negreiros, era seu amigo e 
admirador, convidou-o em 1919 para colaborar com uma crítica da filosofia de Bergson numa 
projectada revista de cultura portuguesa destinada a leitores de língua francesa e inglesa (PESSOA, 
1998: 272-280 e 284 [Correspondência 1905-1922]). Acompanhou em 1935 o funeral de Pessoa” 
(BARRETO, 2016: 648-649).  
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alegria V. falar nela, antes de eu lha ter anunciado. Vamos, porém, primeiro à substância da 
obra, à parte comum tanto à acção negativa, como a positiva.  
Como atitude geral temos esta apenas: a criação de uma cultura portuguesa; procuramos criar 
essa “cultura” positiva e negativamente, se assim posso dizer. Criá-la positivamente de duas 
maneiras: valorizando-nos pela apresentação de estudos de ordem construtiva, original, ou 
de trabalhos literários da mesma índole, e, não talvez por enquanto – por ser talvez 
impossível ou difícil –, tentando criar, em pensamento como em imaginação manifestados, 
um weltanschauung, um conceito do universo português. Criá-la negativamente de uma 
maneira: destruindo com habilidade, originalidade e vigor os ídolos da Terra dos Outros, 
que da Nossa não vale a pena, pelo menos na orientação de que lhe falo; e esta destruição 
envolve dois fins – o fim abstracto, intelectual e universal de destruir o que é falso, e o fim 
nacional, concreto e próximo de aliviar de más influências a mentalidade portuguesa. Não 
procurámos (ou, antes, acho eu que não devemos procurar) um weltanschauung português no 
sentido estreito de uma “cultura germânica” à portuguesa, mas no velho sentido helénico de 
uma cultura universal portuguesa. V. compreende, não é verdade? Pergunto, porque (como 
V. já deve ter verificado) estou hoje pouco lúcido. – Criar um pensamento, uma atitude 
intelectual, da qual se possa dizer que, embora universal, só de Portugal poderia ter partido 
– assim, talvez, o intuito fique mais bem expresso.  
Esta orientação e suficientemente larga, julgo, para que nela possam caber numerosas teorias, 
numerosos pontos de vista. Ela envolve, porém, a meu ver, uma certa limitação: em filosofia, 
um intelectualismo qualquer, expressão da fidelidade que todos nós, europeus, devemos à 
tradição helénica; em sociologia, a repugnância pelos fenómenos cristãos decadentes – quais 
a democracia radical, o socialismo, e o governo de coisa nenhuma a que se chama 
bolchevismo; e, em matéria que é uma coisa e outra, mas que se pode designar “matéria 
nacional”, a ruptura com os tradicionalismos vários que, a par do servilismo para com o 
estrangeiro, têm pesado sobre nós – tradicionalismo católico, tradicionalismo anti-
industrialista, etc. […] 
Vou agora responder aos pontos da sua carta, a que uma resposta concreta se pode dar.  
Que, embora, para fins de vincar, seja bom que se comece pelo destrutivo, também interessa, 
e muito, que se vá construindo – já V. o sabe por o que acima lhe disse. E é escusado dizer 
que abattage pode ser de vivos ou de mortos, entendendo-se, como V. viu, que esses mortos 
são os que vale a pena matar, aqueles como V. diz, cuja presença é dominante. É óptimo abrir 
com um estudo destrutivo de qualquer vivo vivente; o seu estudo sobre o pragmatismo seria 
de primeira ordem, e o sobre Bergson, se V. o puder arranjar.  
Os artigos podem ser quantos V. quiser, sucessivos ou não, acabados num só artigo, ou 
continuados. V. faz como entender. 
Quanto a pseudónimos, pode V. usar os que quiser, também. […] Por mim, achei 
curiosíssimo que V. fizesse a pergunta: no primeiro número da revista, aparece, 
naturalmente, o meu companheiro de psiquismo Álvaro de Campos, com um artigo 
intitulado “Diogène – Considérations pour ceux qui n’acceptent pas”, ao qual se segue a 
tradução do “Ultimatum” que o mesmo senhor publicou (no Portugal Futurista) em 1918b, e 
de que, creio, lhe dei um exemplar.  

 
Depois destas linhas (a carta é longa e pode ser consultada na íntegra em linha: 
http://ric.slhi.pt/Seara_Nova/visualizador?id=09913.034.039&pag=8), segue a passagem 

                                                 
b Possível lapso por 1917; ou então a separata de “Ultimatum” (cf. http://purl.pt/17263) apareceu ou 
foi distribuída em 1918. 

http://ric.slhi.pt/Seara_Nova/visualizador?id=09913.034.039&pag=8
http://purl.pt/17263
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já citada, que começa (com a ortografia que tem na Seara Nova): “Nada lhe poderá 
dar melhor idéia”. 
 A nosso ver, o maior problema de atribuir os textos seguintes a Álvaro de 
Campos passa por um simples facto: “Diogène – Considérations pour ceux qui 
n’acceptent pas” devia ser um artigo de uma revista com o mesmo nome e intuito. 
Qual é o artigo e quais são os textos, independentes desse artigo, que ia fazer parte 
da revista? Não tendo nós mais do que um plano da revista (que iria incluir “Ombres 
Chinoises”, “Le Classicisme Mécanique”, “Ultimatum” e “Annonces”), e não tendo 
estes itens uma atribuição, é difícil determinar se os fragmentos que se conservam 
fazem parte de alguns desses itens e se esses itens são atribuíveis a Álvaro de 
Campos, para além de “Ultimatum”. O certo é que Pessoa disse a Lopes:   
 

É possível, por sinal, que, como, para escrever a colaboração Álvaro de Campos, me não fica 
tempo mental para (no primeiro número) apresentar qualquer trabalho original meu de agora, 
eu traduza simplesmente o meu “drama estático” O Marinheiro, que apareceu em Orpheu 1, e 
que me parece ter o relevo bastante para surgir. Em todo o caso, verei o que posso fazer.  

(PESSOA, 1988: 278) 
 
Seja como for, a hipótese que os textos ora transcritos como sendo todos de Álvaro 
de Campos pode ser interessante e, é claro, perfeitamente plausível. Pessoa não 
escreveu o nome do engenheiro nestes papéis, mas o teve em mente, pois a autoria 
dele é evidente pelo menos num fragmento: naquele em que refere “mon vieil 
Ultimatum” (Anexo 9). Nas linhas que seguem, gostaríamos de tentar, a partir de 
uma análise do conteúdo, estilo e tom dos outros fragmentos, verificar esta hipótese 
de uma autoria única de Álvaro de Campos. 
 
Álvaro de Campos – único autor de Diogène? 
 
A revista Orpheu, fundada por Pessoa e Sá-Carneiro em 1915, colocou-se sob o 
patrocínio do maior poeta e músico da antiguidade. Foi sob a égide duma outra 
famosa figura da Grécia antiga que se sujeita a “revista portuguesa exclusivamente 
destinada ao estrangeiro” anunciada por Pessoa na sua carta a Lopes de 20 de Abril 
de 1919 (PESSOA, 1988: 272): sob a do filósofo Diógenes de Sinope (404-413 a.C. - 323 
a.C.), um dos fundadores da escola cínica. O nome Orpheu, atribuído à revista 
poética em que já se anuncia o movimento literário vanguardista do sensacionismo, 
funciona claramente como uma homenagem aos gregos, cuja sensações eram ainda 
imediatas, não sobrecarregadas e não mediadas por tudo o que o cristianismo e a 
modernidade introduziram entre o objecto e a sensação do objectoc. Da mesma 

                                                 
c Cf. “No princípio, na Grécia […], existia, de um lado, a Coisa; do outro existia, em bloco, a Sensação, 
a sensação imediata e vivida [...]. A sensação da realidade era directa […]. Era imediata. Entre a 
sensação e o objecto — fosse esse objecto uma coisa do exterior ou um sentimento — não se 
interpunha uma reflexão, um elemento qualquer estranho ao próprio acto de sentir [...]. Passada pelas 
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forma, o título de Diogène conferido a um periódico de conteúdo filosófico-político, 
deve ser entendido como “expressão da fidelidade que todos nós, europeus, 
devemos à tradição helénica […] em filosofia” (PESSOA, 1988: 275). Porém, “não 
sendo o português uma língua cientifica”, não seria relevante “doutrinar filosófica 
ou sociologicamente nele” (PESSOA, 1988: 279). Em qualquer caso, a autoridade de 
Diógenes é claramente invocada para esta revista: “Criámos a nossa obra sob os 
auspícios de Diógenes” (cf. Anexo 17).  

Ora, a filosofia prática de Diógenes tem muito em comum com a de Álvaro 
de Campos. Embora nenhum texto manuscrito dele tenha chegado até nós, as suas 
convicções filosóficas são relatadas por muitas fontes (sendo a mais famosa a do 
biógrafo Diógenes Laércio)d. O comportamento do filósofo foi orientado por um 
sentido de autossuficiência, o que lhe deu a oportunidade de criticar e questionar as 
normas e convenções da sua altura, e de expressar alto e claro o seu desprezo pelos 
seus semelhantes, sem medo de ser punido com a privação de privilégios de que não 
se importava. A sua falta de vergonha era sem limites, indo por vezes ao ponto da 
piada, impudência e obscenidade. A mais famosa anedota em matéria de fazer 
galhofa conta que ele andava durante o dia com uma lanterna acesa, que brandia 
diante dos rostos dos transeuntes e dizendo “Estou à procura de um homem” – para 
significar que ele era incapaz de encontrar um que fosse digno da sua estima. 
Defensor da liberdade de expressão, Diógenes tomou o direito de expressar 
abertamente o que queria e o que pensava, e sobretudo, de falar a verdade, de dizer 
o que os outros não dizem e não ousam dizer (a parrésia filosóficae). Diógenes seria 
também o inventor da palavra “cosmopolitismo”: banido de sua cidade natal 
Sinope, considerava-se em todos os lugares como um exilado e um estranho, não 
pertencente a nenhuma comunidade estabelecida, enquanto disse sentir-se em casa 
em qualquer parte do mundo e se definia como um “cidadão do cosmos”, ou seja, 
um “cosmopolita”. 

Todos estes elementos marcam também a personalidade de Álvaro de 
Campos. Apesar do seu desejo de sentir de todas as maneiras, ele não se priva de 
mostrar na sua prosa bem como na sua poesia que tem pouca estima pelos seus 
semelhantes como tais, e está sempre pronto a dar-lhes uma lição. Ele valoriza a sua 
independência e liberdade enquanto sofre da sua solidão: “Ser vadio e pedinte não 
é ser vadio e pedinte; é estar ao lado da escala social, é não ser adaptável às normas 
da vida [...]. Coitado do Álvaro de Campos! Tão isolado na vida! Tão deprimido nas 

                                                 
almas a longa doença chamada cristianismo, esmiuçado doentiamente o espírito por si próprio, a 
clareza da sensação perturbou-se [...]. Entre a sensação e o objecto dela — fosse esse objecto uma coisa 
exterior ou um sentimento — intercalara-se todo um mundo de noções espirituais que desvirtuava a 
visão directa e lúcida das coisas” (PESSOA, 1966: 169-170).  
d O livro de Luis E. NAVA (1998) oferece-nos uma boa síntese de todas essas fontes. 
e Por essa palavra, ver por exemplo FOUCAULT (2001), que na sua análise menciona também Diógenes.  
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sensações!” (PESSOA, 2014: 340-41). Sem viver como um vadio da mesma forma que 
Diógenes (que supostamente viveu numa enorme jarra sem dinheiro), ele não tem 
residência fixa e passa a vida vagando de um lugar para outro como um “turista” 
(PESSOA, 2014: 496): estuda engenharia naval na Escócia, viaja pelo mundo (em 
especial pelo Oriente), depois, sem emprego permanente, comuta entre Inglaterra e 
Portugal; poliglota como o seu criador, é claramente o mais “cosmopolita” de todos os 
heterónimos, e, aliás, ele usa este termo em vários dos seus poemas (cf. “rodar férreo 
e cosmopolita”, “hotéis cosmopolitas”, “árvore-fábrica cosmopolita”, etc.). 

Nenhum texto traduz melhor este temperamento do que o seu manifesto do 
modernismo português intitulado “Ultimatum”, publicado na revista Portugal 
futurista, em 1917, e que Pessoa tinha planejado republicar em tradução francesa em 
Diogène, como já foi mencionado acima. Ora, se compararmos o “Ultimatum” com 
todos os fragmentos da revista Diogène aqui publicados, vemos que o manifesto trata 
dos mesmos temas da revista, mas apresentados numa versão mais emocional, mais 
agressiva, mais diluída e mais desordenada. 

O “Ultimatum”, escrito em plena guerra, começa com uma explosão de 
invectivas contra todos os grandes deste mundo: tanto indivíduos como nações, 
poetas como chefes de Estado, nada e ninguém escapa às suas recriminações, que 
são feitas sob a forma de uma sucessão de exclamações anafóricas, cuja anáfora varia 
para cada categoria de objecto atacado: “Fora tu, Anatole France […], Fora tu, 
Maurice Barrès […] Fora tu, Yeats etc. | Tu, ambição italiana […], Tu, esforço francez 
[…], Tu, organização britannica” (PESSOA, 2014: 403 e 405). As críticas da gestão da 
guerra envolvem críticas de toda a sociedade e de todas as aquisições culturais 
europeias sem preocupação de distinção ou justificação. Tudo é apresentado no 
modo do grito, uma postura que atinge o seu ponto culminante na “ejaculação” de 
um impropério: “Merda!” (PESSOA, 2014: 410). 

Os fragmentos de Diogène, escritos após o fim da guerra, fazem um balanço 
da situação internacional de uma maneira tão crítica e mordaz como o “Ultimatum” 
e em coro com muitas das suas propostas – exceto que estas, em vez de serem 
abruptamente atiradas, são colocadas, pesadas e explicadas mesmo que de forma 
mínima. Assim, as considerações sobre a falta de organização e de cabecilhas, 
perdidas numa enumeração de insultos no “Ultimatum”, são formuladas nos 
fragmentos de Diogène como as duas principais causas da guerra. O trecho 
do “Ultimatum”, “Nenhuma idéa de uma estructura, nenhum senso do Edificio, 
nenhuma anciã do Organico-Creado!” (PESSOA, 2014: 407), torna-se em Diogène um 
argumento preciso: A guerra, pela qual a Alemanha é culpada, foi na verdade 
causada por uma civilização inteira sofrendo de desorganização (cf. Anexo 13), e os 
próprios latinos, embora possuíssem uma longa tradição de disciplina, não se 
destacaram em nada nesta debandada (cf. Anexo 11). Da mesma forma, Diogène 
acrescenta ao julgamento que “todos os chefes de estado, incompetentes ao léu, 
barris de lixo virados pra baixo à porta da Insuficiência da Época!” (PESSOA, 2014: 
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405), pela seguinte explicação: “O significado interno da nossa crise está na lanterna 
de Diógenes: há demasiados homens; não há Homem [...]. A ausência de génio é o 
génio da nossa era” (cf. Anexo 13). A guerra foi travada sem a menor centelha de 
inteligência, pelos “retóricos vazios”, especialistas em palavras que não significam 
nada (cf. Anexo 19). E assim é com a gestão do pós-guerra: a Conferência de Paz em 
Paris e a inauguração da Sociedade das Nações servem apenas para exibir ideias 
supostamente generosas, que na realidade não apontam para nenhum plano de 
acção concreto (cf. Anexos 3 e 19). O anúncio irónico sobre Lloyd George, 
especialista em anti-taquigrafia, que brilha “em dizer em muitas palavras o que não 
precisa de ser dito” (cf. Anexo 6) ressoa com outras asserções de Campos sobre o 
vazio das palavras dos Chefes de Estado: Pessoa relata, num texto datado de 1919, 
que Campos lhe confidenciou que “esse sofista reles, O Presidente Wilson, é o tipo 
e o símbolo do nosso tempo. Nunca disse nada de concreto na sua vida” (PESSOA, 
1966: 411). 

Ao proferir alto e claro certas verdades sobre a politica europeia, o 
“Ultimatum” assim como Diogène encenam parrésias dignas de Diógenes de Sinope 
e dos cínicos: “Proclamem bem alto que ninguem combate pela liberdade ou pelo 
Direito! Todos combatem por medo dos outros”, berra o autor de “Ultimatum” 
(PESSOA, 2014: 410); “Esta é a verdade; como não deve ser dito, assumimos o 
compromisso de o dizer”, podemos ler num fragmento de Diogène (cf. Anexo 12).  

No entanto, como Pessoa diz na sua carta a Lopes, o “movimento” expresso 
em Diogène não se baseia apenas na negação e destruição. Não é apenas uma questão 
de dar um “exemplo da irreverência para com os ídolos europeus”, mostrar “que os 
homens de génio cosmopolitas, os pensadores de ‘renome universal’, e outros 
artigos de drogaria não nos merecem respeito nem consideração” (PESSOA, 1988: 
272). Diogène também deve comportar uma parte construtiva (PESSOA, 1988: 274).  
Isto já era verdade no “Ultimatum”, que depois de ter proclamado “Homens-altos 
de Lilliput-Europa, passae por baixo do meu Desprezo” (PESSOA, 2014: 407), 
concorda em emprestar os seus ouvidos à Europa: “A Europa quer a Intelligencia 
Nova que seja a Fórma da sua Mateira chaotica!” (PESSOA, 2014: 411); ele apresenta-
lhe mesmo um remédio: uma operação cirúrgica para se livrar das ficções teológicas 
afirmando que temos uma individualidade separada de todas as outras e para 
reconhecer que cada personalidade se cruza com outras – e assim permitir que o 
super-homem, completo, complexo e harmonioso, nasça. Da declaração da nulidade 
da humanidade atual, Álvaro de Campos passa nesse texto à esperança de uma 
super-humanidade. 

Diogène, também aqui é menos radical, embora muito próximo do 
“Ultimatum”: muitas morais devem ser questionadas, e não apenas a moralidade 
cristã. Trata-se de elaborar uma nova moralidade baseada numa disciplina de si 
mesmo (cf. Anexo 8) e de substituir o culto da individualidade pelo individualismo. 
O indivíduo social da Antiguidade já correspondeu a estas exigências (cf. Anexo 5) 
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– no entanto a nova moralidade não pode ser um simples regresso à moralidade 
antiga, pois deve levar em conta o progresso da ciência, da “era das máquinas” (cf. 
Anexo 16). Mas “não é a máquina como rendimento que é o modelo; é a máquina 
como coordenação” (cf. Anexo 15). Dito por outras palavras confiadas por Álvaro a 
Pessoa: “Já chegou a era da engenharia física, mas estamos ainda longe da era da 
engenharia mental” (PESSOA, 1966: 409). 

Essa “máquina como coordenação” ou essa complexa “engenharia mental” 
permitirá “organizar os ódios” para “realizar o amor” – um amor não sinónimo do 
repouso, porque “não há mais na natureza que o movimento para tudo” (cf. Anexo 
18). Este tipo de amor em movimento aproxima-se, ou mesmo corresponde ao que 
Pessoa tinha definido como o objectivo positivo da revista Diogène – nomeadamente 
criar “uma cultura universal portuguesa”, ou seja, um novo cosmopolitismo que “só 
de Portugal poderia ter partido” (PESSOA, 1988: 275). Sem que a palavra 
cosmopolitismo seja pronunciada nestes fragmentos, estas afirmações, juntamente 
com as de Pessoa definindo os objectivos da revista nas suas cartas a Lopes, 
permitem imaginar um novo cosmopolitismo substituindo o dos “homens de génio 
cosmopolita” europeus, o que “portuguesmente não aceitamos” porque representa 
um cosmopolitismo de fachada baseado no servilismo a alguns “ídolos” de “renome 
universal” (PESSOA, 1988: 272), portanto incapazes de uma verdadeira acção. 

Poderíamos interpretar esse novo cosmopolitismo desta maneira: alguém 
pode tornar-se cidadão do mundo não só porque se move, mas também porque o 
mundo inteiro está em movimento, um movimento que precisa de ser coordenado. 
Se “a sociedade é um sistema de forças”, se “tudo se sustenta no bem social”, se 
“tudo está em tudo” (cf. Anexo 10), a ideia de todo o movimento da natureza 
invocado no fragmento 18 permite que essas frases sejam reescritas da seguinte 
forma: “O mundo é um sistema de forças em movimento. Tudo se cruza e entrecruza 
no bem social. Tudo está em interação com tudo”. 

Sobre este tipo de cosmopolitismo, a revista Orpheu, que se orgulhava de ser 
todas as literaturas, já tinha falado em relação a literatura e a cultura – recorrendo a 
um vocabulário  interseccionista (“fundir”, “cruzar”, “interseccionar, “fusão”, etc.), 
que é comum ao ortónimo Pessoa e ao  heterónimo Campos; a revista Diogène, ou 
pelo menos os fragmentos aqui publicados, defendia-o para o político e social, e 
descrevendo-o como um mecanismo, na maneira de um engenheiro ou matemático 
(“máquina de promessas”, “tornos mecânicos”, “proporções”, “fé dum engenheiro”, 
“ciência”, “mecanização da humanidade”, “matemática da beleza”, “reconstrução 
científica”, “era das máquinas”, “Classicismo Mecânico”, etc.). Esta observação, 
adicionada ao facto de existirem muitos conjuntos de ecos entre os fragmentos de 
Diogène e outros textos assinados por Campos, permite-nos, se não estabelecer com 
certeza a autoria do engenheiro para todos estes fragmentos, pelo menos justificar a 
nossa escolha de fazer como se o fosse.  
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Os heróis gregos que deram os seus nomes às duas revistas, apesar de terem 
lançado a orientação cosmopolita, são doravante ultrapassados por este tipo de 
cosmopolitismo governado pela “máquina como coordenação” ou por uma 
“engenharia mental” em movimento.  
 

* 
 
Post-Scriptum. Todas as traduções foram realizadas por Clara Cuéllar dos Santos. 
Agradecemos a ajuda de José Barreto na leitura de várias passagens árduas de 
decifrar. Deixamos para futuros artigos e investigadores outros documentos ainda 
inéditos, tais como: 55A-47 e 48, 92U-88, 92U-89, 92U-91, 92U-95 e 92U-96.  
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Anexos 
 

  
Figs. 1.1 e 1.2. Diogenes (BNP/E3, 92V-4r e 4v). 

 

1 
Diogenes1 

Revue pour ceux qui n’acceptent jamais2 

 
Ceci c’est l’édition française d’une revue portugaise qui n’existe pas. Nous 
construisons en français ce qui n’existe pas encore, parce qu’on3 ne peut pas avoir 
d’esprit où il n’y a pas de la politique. Au Portugal4, comme en France, il y a une 
République ; la république5 est un manque de goût. La république française a 
cependant l’avantage du royalisme.6 

 
1 
[92V-4] 
Uma folha de papel picotada na margem superior; o texto está manuscrito a tinta preta. Como outros escritos, 
este não tem data nem atribuição.  
NOTAS  
1 Diogenes ] em francês, seria “Diogène”. 
2 pas [↓ jamais] variantes alternativas. 
3 *parceque on ] leitura conjectural. 
4 En Portugal ] no original. 
5 <une> la republique 
6 Uma leitura paleograficamente possível é “royalisme”. 
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[1] [TRAD.] 
 

Diogenes 

Revista para aqueles que nunca aceitam 
 

Esta é a edição francesa de uma revista portuguesa que não existe. Construímos em francês o que 
ainda não existe, porque não podemos ter um espírito onde não haja política. Em Portugal, como em 
França, existe uma República; a República é uma falta de gosto. A república francesa, no entanto, tem 
a vantagem de realismo. 
 
 

 
Fig. 2. “Ceci est l’édition française d’une revue portugaise” (BNP/E3, 48I-20r). 
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2 
 
Diogenes.  
 
Ceci est l’édition française d’une revue portugaise qui n’existe pas. C’est, en outre,2 
une revue, quoique cela ressemble à un1 journal. 

Le papier est encore trop cher pour qu’on donne type3 de revue à une 
publication que personne ne lira. 
 
----------  
 
PORTUGAL 
Cahiers portugais pour l’étranger. 
Pamphlets from Portugal for foreigners. 
 
2 
[48I-20r] 
Uma folha de papel dactilografada a tinta preta na metade superior do rosto. O título está sublinhado.  
NOTAS  
1 um ] no original. 
2 en outre ] acrescentamos vírgula. 
3 type ] ficaria melhor “allure”. 
 
[2] [TRAD.] 
 
Diógenes. 
  
Esta é a edição francesa de uma revista portuguesa que não existe. É também uma revista embora se 
assemelhe a um jornal. 

O papel ainda é demasiado caro para dar o tipo de revista a uma publicação que ninguém 
vai ler. 
 
----------  
 
PORTUGAL 
Cadernos portugueses para o estrangeiro. 
Panfletos de Portugal para estrangeiros. 
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Figs. 3.1 e 3.2. “La societé des nations…” (BNP/E3, 92V-5r e 5v). 

Observações sobre nomes e ditongos no verso da folha. 
 

3 
 
La société des nations est une blague calviniste. 

 
Les gestes dans le pastiche.  
 
3 
[92V-5r] 
Uma folha de papel picotada na margem superior; o texto está manuscrito a tinta preta. Os apontamentos do 
verso da folha estão a lápis.  
 
[3] [TRAD.] 
 
A Sociedade das Nações é uma piada calvinista. 
 
Os gestos no pastiche. 
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4 
 
Diogenes.  
 
Nous avons perdu la moralité chrétienne1. Quelle moralité lui2 avons-nous substituée ? 

On a eu d’abord la morale du XVIIIe siècle, dont la3 « douceur de mœurs » était 
le trait principal. Mais cela n’est pas une moralité : c’est le minimum qu’il faut avoir4 
pour n’être pas mis5 au cachot.6  

On a eu la moralité des instincts – celle qu’Ibsen a fait connaître7, et qui est le 
« vivre sa vie » des imbéciles [du] type Bernstein-Bataille. Je ne l’appellerai pas basse ; 
je ne l’appellerai8 qu'imbécile. C’est le défaut commun de tous les systèmes 
psychologiques après la révolution française : on prêche9 pour tous dans des termes 
que ne pourrait réaliser qu’une élite.  
 

 
Fig. 4. “Nous avons perdu la moralité chrétienne” (BNP/E3, 55J-38r). 
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4 
[55J-38r] 
Uma folha de papel dactilografada a tinta preta na metade superior do rosto. O título está sublinhado.  
NOTAS  
1 chretienne ] no original. 
2 l[↑ui] acrescento a tinta preta. 
3 le “douceur de mœurs” ] no original. 
4 qu’il en faut avoir ] no original. 
5 pour n’être pas mis ] em Pessoa (2015, p. 141), “pour ne pas être mis”. 
6 en cachot. ] no original. 
7 connaitre ] no original. 
8 l’appelerai ] no original. 
9 preche ] no original. 
 
[4] [TRAD.] 
 
Diogenes. 
 
Nós perdemos a moral cristã. Por que moralidade a substituímos?  

Tivemos primeiro a moralidade do século XVIII, de que os “brandos costumes” eram o traço 
principal. Mas essa não é uma moralidade: é o mínimo que é preciso ter para não ser atirado para o 
calabouço.  

Tivemos a moralidade dos instintos – aquela que lbsen deu a conhecer, e que é o “viver a 
vida” dos imbecis tipo Bernstein-Bataille. Não a chamarei baixa; apenas a chamarei imbecil. É o 
defeito comum de todos os sistemas psicológicos depois da revolução francesa: prega-se a todos, mas 
em termos que só uma elite poderia entender.  
 

  
Figs. 5.1 e 5.2. Nota manuscrita em papel da firma F. A. Pessoa (BNP/E3, 55A-46r e 46v). 
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5 

 
Note !  
 
L’individualisme chrétien n’est pas un individualisme de type grec. L’individu grec 
était lié, dès sa naissance et l ◊ de son instruction, à la cité. Il était fortement individu, 
mais il était fortement individu social, puisqu’étant individu complet, il ne pouvait être 
complet qu’en étant social. Mais il était social individuellement. L’individualisme 
chrétien à ◊ 
 
5 
[55A-46r] 
Uma folha de papel timbrada, F. A. PESSOA | RUA DE SÃO JULIÃO, 41, 3.º | Lisboa, com espaço para um 
número de Guia de remessa. O texto, manuscrito a lápis, encontra-se na face não impressa. A firma F. 
A. PESSOA foi criada em meados de 1917 e esteve sediada na Rua de S. Julião, 41, 3.o, mas em Dezembro do 
mesmo ano mudou-se para a Rua do Ouro, 87, 2.o. 
NOTA  
1 individualisme type grec ] no original. 
 
[5] [TRAD.] 
 
Notar!  
 
O individualismo cristão não é um individualismo de tipo grego. O indivíduo grego esteve ligado, 
desde o seu nascimento e o ◊ da sua educação, à cidade. Ele era fortemente indivíduo, mas era 
fortemente indivíduo social, uma vez que sendo um indivíduo completo só podia ser completo por ser 
social. Mas ele era social individualmente. O individualismo cristão à ◊ 
 
 
6 
 

Maison allemande  
cherche des débouchés1 pour 

ses produits  
pour l’après-guerre. 

 
Wilson, Lloyd George & Cie 

Lond[on] et New York 
 

Fournisseurs de S. M. I.f 
Guillaume II 

 

                                                 
f Leia-se: “Sa Majesté Impériale”. 
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Figs. 6.1 e 6.2. “Maison allemande” (BNP/E3, 92U-85r e 85v). 

 

  
Figs. 7.1 e 7.2. “Machines à promesses” e “Anti-tachygraphie” (BNP/E3, 92U-84r e 84v). 
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Hauts fourneaux à Petrograd 

spécialité en outillage2 
à bolscheviker 

 
 
6 
[92U-85r] 
Uma folha de papel picotada na margem superior; o suporte foi manuscrito a tinta preta no rosto. 
NOTAS  
1 debouchés ] no original. 
2 <m> [↑ outillage] 
 
[6] [TRAD.] 
 

Casa alemã   
procura pontos de venta para os 

seus produtos  
para o pós guerra. 

 
Wilson, Lloyd George & Cia 
Lond[res] e Nova Iorque 

 
Fornecedores da S. M. I.g 

Guillaume II 
 

Altos fornos em Petrogrado 

especializados em ferramentas 
para bolchevizar 

 
 
7 
 

Machines à promesses 
tours mécaniques à ◊ 

 
Machines à fabriquer  

l’avenir 
Brevetées1 (A. G. D. G.) 

 
Fonderie de promesses 

Balfour 
 
 

                                                 
g Leia-se: “Sua Majestade Imperial”. 
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Anti-tachygraphie 
Lloyd George 

pour dire en beaucoup 
de mots ce qui 

n'a pas besoin d'être 
dit 

 
Discours de M. Lloyd George 

édit.2 russe 
 S’adresser à Lénine4 

Petrograd5 
 

7 
[92U-84] 
Uma folha de papel picotada na margem superior; o suporte encontra-se manuscrito a tinta preta no rosto e no 
verso. O texto carece de data e de atribuição. A última piada sobre Lloyd George insinua uma sua qualquer 
afinidade política com Lenine. Não tem qualquer razão de ser, mas Pessoa detestava Lloyd George. 
NOTAS  
1 Brevetés ] no original. 
2 édit. ] leitura conjectural; édition? éditeur? éditrice? 
3 a Lenine ] no original. 
4 Petrograd ou Petrograde ] no original. 
 
[7] [TRAD.] 
 

Máquinas de promessas 
tornos mecânicos de ◊ 

 

Máquinas de fabricar 
o futuro 

Patenteadas (A. G. D. G.) 
 

Fundidora de promessas 
Balfour 

 
Anti-taquigrafia 

Lloyd George 
para dizer em muitas 

palavras o que 
não precisa de ser 

dito 
 

Discurso de M. Lloyd George 
ed. russa 

Contactar Lenine 
Petrogrado 
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Figs. 8.1 e 8.2.  “L’individualisme est éminemment moral et fécond” e 

“Un homme n’a pas d’individualité” (BNP/E3, 15B4-25r e 25v). 
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8 
 
Diogenes. 
 
L’individualisme est éminemment moral et fécond, à moins que par individualisme 
l’on1 n’entende pas la négation de l’individualité. L’individualisme n’est fécond 
qu’en étant complet, intégral2. Le reste, le « vivre sa vie » de cet idiot d’Ibsen, le « 
culte du Moi »3 de cet assommant4 flâneur5 de l’effort, Barrès, l’extase intellectuelle 
telle6 que l’ont prêchée7 et demi-pratiquée les lymphatiques des idées-forces, comme 
ce piètre ◊ appelé Anatole France – ces « doctrines » (oh, latin doctrina !) sont peut-
être8 des instinctivismes, des subjectivismes, des intellectualismes ; il n’y a rien de 
moins individualiste qu’elles.9  

Le Grec, dont les vertus civiques étaient notoires, dont le culte de la beauté 
était impersonnel et large, était un individualiste.10 Il n’est pas besoin que quelqu’un 
l’ait dit pour qu’on le sache.11 L’individualisme a fini lorsque le culte de 
l’individualité a commencé.  

Mon Moi contient aussi mon intelligence, mon intelligence inhibitrice et 
proportionnante12. Développer13 mon moi sans développer14 ma discipline de moi-
même, ni ma notion des proportions dans mon caractère, ce n’est pas développer 
mon moi, c'est le mutiler. La notion de sa place dans la société, cette santé mentale 
qu’est la soumission au destin contre lequel il n’y a pas de révolution possible.  

Un homme15 n’a pas d’individualité16 lorsqu’il n’a ni des besoins17 que sa 
personnalité n’admet pas, ni d’ambitions pour lesquelles son caractère n’est pas fait, 
ni d’aspirations pour lesquelles il ne peut avoir que des rêves, à moins que ce ne 
soient des aspirations de nature abstraite, c’est-à-dire18, non personnelles – 
ambitions ontologiques, comme celles de savoir toutes les vérités, morales, comme 
celles ◊19, esthétiques20, comme celles de la beauté absolue dont le rayon lointain a 
touché la face éblouie de Platon. Mais je parle de besoins21, d’ambitions, 
d’aspirations individuelles.22  
 
8 
[15B4-25] 
Meia folha de papel dactilografada a tinta preta no rosto e manuscrita a tinta no rosto e no verso. O título está 
sublinhado e foi acrescentado à mão. O texto não tem data nem atribuição.  
NOTAS  
1 <i> on 
2 intégral ] em Pessoa (2015, p. 142), «intègre». 
3 le "vivre sa vie", le "culte du Moi" de cet idiot d’Ibsen, le <vi> "culte du Moi" ] neste texto e no 

anterior alteramos as aspas. 
4 écrasant (assomant) ] variante alternativa entre parênteses ; note-se que a segunda tem apenas um “m” 

no original. 
5 flaneur ] no original. 
6 <l’> l’extase intellectuel tel 
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7 preché ] no original. 
8 peut-étre ] no original. 
9 <que ces doctrines.> qu’elles. ] a partir daqui o texto continua manuscrito a tinta preta. 
10 individualis<me>/te\ : 
11 [↑ Il n’est pas besoin que personne l’ait dit pour qu’on le sache.] substituímos “personne” por 

“quelqu’un” (antes de “l’ait”); note-se que “pour” e “qu’on” parecem juntos. 
12 proportionnaire ou proportionnante 
13 Developper ] este e os seguintes carecem de acento agudo no primeiro “e”. 
14 developper ] ver a nota anterior. 
15 Un <ind> homme 
16 d’individualité ] em Pessoa (2015, p. 142), alterado para “d’individualisme”. 
17 lorsqu’il a des besoins ] no original. 
18 c’est à dire ] no original. 
19 comme celle †† 
20 esthetiques ] no original. 
21 Mais je parle [↑ de besoins] 
22 Segue um traço divisório e uma frase lacunar: La science a <†> ◊ cette *faute chrétienne de l’individualité: 

je suis un amas de ◊ <je existe> je pré-existe et je coexiste essentiellement.  
 
[8] [TRAD.] 
 
Diogenes. 
 
O individualismo é eminentemente moral e fecundo, a menos que por individualismo não se entenda 
a negação da individualidade. O individualismo só é fecundo se for completo, íntegro. O resto, o 
“viver a vida”, desse idiota do lbsen, o “culto do Eu”, desse insuportável diletante do esforço, Barrès, 
o êxtase intelectual tal como o pregaram e semi-praticaram os linfáticos das ideias-forças, como esse 
frouxo ◊ chamado Anatole France – tais “doutrinas” (oh, doctrina latina!) são talvez instintivismos, 
subjetivismos, intelectualismos; mas não há nada menos individualista do que elas. 

O Grego, cujas virtudes cívicas eram notórias, cujo culto da beleza era impessoal e largo, era um 
individualista. Não é preciso que ninguém o diga para se saber. O individualismo acabou quando o 
culto da individualidade começou.  

O meu Eu contém também a minha inteligência, a minha inteligência inibidora e proporcionante. 
Desenvolver o meu eu sem desenvolver a minha disciplina de mim mesmo, nem a minha noção das 
proporções no meu carácter, não é desenvolver o meu eu, é mutilá-lo. A noção do seu lugar na 
sociedade, essa saúde mental que é a submissão ao destino contra a qual não há revolução possível.  

Não há individualidade no homem quando não tem nem necessidades que a sua personalidade 
não admite, nem ambições para as quais o seu carácter não está preparado, nem aspirações em relação 
às quais não pode ter mais do que sonhos, a menos que se trate de aspirações de natureza abstracta, 
isto é, não pessoais – ambições ontológicas, como as de saber todas as verdades, morais, como as de 
◊, estéticas, como as da beleza absoluta cujo raio longínquo tocou a face deslumbrada de Platão. Mas 
falo de necessidades, ambições, aspirações individuais.  
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Figs. 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4. Diogenes (BNP/E3, 55A-44r, 44v, 45r e 45v). 
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9 

 
Diogenes 
 
Dès la Rév[olutio]n Française1 une nouvelle mentalité a été créée aux peuples 
européens. La Rév[olutio]n Française2 est un protestantisme laïc. 

À la vieille morale individuelle, qui, comme c’est nécessaire, insiste 
davantage3 sur les devoirs (car tout homme est égoïste, et n’a pas besoin qu’on lui 
rappelle ses droits), on a substitué la morale des droits, par laquelle ◊ 

À la vieille morale d’état4 de la grandeur et de la force nationales (que l’on a 
besoin de rappeler toujours5, car l’homme est forcément lâche et il faut lui créer un 
second moi fratricide), on a substitué la morale d’état de la félicité du plus grand 
nombre.    

Dans mon vieil Ultimatum, qui suit cette6 étude, vous verrez que j’attaque, de 
même, et de la même façon7, le christianisme. Mais j’y regarde surtout le 
ch[ristianis]me comme phénomène qui se /donne/ dans l’âme8 individuelle ; je le 
regarde ici dans l’ampleur de son action sociale. Là c’était le ch[ristianis]me 
métaphysique que je regardais ; ici c’est le ch[ristianis]me sociologique. Disons-le 
ainsi9 pour ne dire que ceci.  
 
9 
[55A-44r e 45r] 
Duas folhas (conjecturando que o texto contido na segunda continua o texto da primeira) manuscritas a tinta 
preta. As folhas tem um timbre já referido: F. A. PESSOA | RUA DE SÃO JULIÃO, 41, 3.º | Lisboa.  
NOTAS 
1 Revn Française ] no original. 
2 Rev Fran ] no original. 
3 d’avantage ] no original. 
4 <étatiste> [↑ d’état] 
5 <on a substitué la morale> [↑ (que l’on a besoin de rappeler] toujours 
6 cet ] no original. 
7 et de même façon ] no original. 
8 ame ] no original. 
9 Disons l’ainsi ] no original. 
 
[9] [TRAD.] 
 
Diogenes. 
 
A partir da Rev[oluçã]o francesa, foi criada uma nova mentalidade nos povos europeus. A 
Rev[oluçã]o francesa é um protestantismo laico. 

À velha moral individual, que, como é necessário, insiste mais nos deveres (já que cada 
homem é egoísta e não precisa que lhe lembremos dos seus direitos), substituímos a moralidade dos 
direitos, pela qual ◊ 
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À velha moralidade estatal de grandeza e força nacional (que precisamos sempre de a fazer 
lembrar, pois o homem é forçosamente cobarde e precisa de ser criado um segundo eu fratricida), 
substituímos a moralidade estatal da felicidade do maior número. 

No meu antigo Ultimatum, que se segue a este estudo, verão que eu ataco, também, e da 
mesma forma, o cristianismo. Mas aqui olho para c[ristianis]mo acima de tudo como um fenómeno 
que se /dá a si próprio/ na alma individual; olho para ele aqui no âmbito da sua acção social. Lá era 
o c[ristianis]mo metafísico que eu estava a ver; aqui é o c[ristianis]mo sociológico. Digamo-lo assim 
para dizer apenas isto. 
 
 
10 
 
Diogenes 
 
La société est un système de forces. Tout se tient dans le bien social. On ne peut 
pas prêcher l’adultère sans faire œuvre anti-économique. L’atteinte portée à la 
propriété1 individuelle blesse aussi les faiseurs de sonnets. Tout est dans tout, 
comme le disent les occultistes.2 

 
On ôte la vie en faisant saigner par la /carotide/ autant que par la /claviculaire/    
 
Le bas-romantisme des prêcheurs de l’adultère est pour quelque chose dans les plus 
strictement économiques3 des « revendications » bolchevistes.4     
 
On ne peut prêcher le végétarianisme sans atteindre le principe du mariage. Le vieil 
homme social est carnivore par la même raison qu’il est monogame – parce5 qu’il est 
l’homme social. Il peut déborder de la monogamie, comme il peut manger des 
végétaux quelquefois, mais ce sont ◊ 
 
Il faut donc une nouvelle religion6 métaphysiquement7 compatible avec la science. Il 
faut une foi d’ingénieur8. Ni la foi protestante, anarchique dans son essence, ni la foi 
catholique, anti-progressive dans sa base, ne peuvent ni faire face au public moral, 
ni être transformés de façon à /y/ faire face. 

Quelle foi donc ? Vous ne pensez pas, sans doute, à faire résurrection9 du 
paganisme. Le paganisme, en effet, est la seule foi compatible avec la science, mais 
il n’est pas compatible avec aujourd’hui. La tradition rompue ne se renoue10 jamais. 
Tradition rompue, vraiment rompue, est rompue à jamais. Ce qui a passé, a passé. 
On ne vit que du présent.11 
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Figs. 10.1 e 10.2. Diogenes (BNP/E3, 55A-43r e 43v). 

 
 
10 
[55A-43] 
Uma folha manuscrita a tinta preta, com um segmento a lápis. O suporte tem um timbre da firma: F. 
A. PESSOA | RUA DE SÃO JULIÃO, 41, 3.º | Lisboa.  
NOTAS 
1 proprieté ] no original. 
2 les faiseurs de sonnets. Tout est dans tout, comme le disent les occultistes ] acrescentado a lápis. 
3 economiques ] sublinhado, sem acento agudo. 
4 bolshevistes ou bolchevistes 
5 par ce ] no original. 
6 réligion ] no original. 
7 <intellectuellement> metaphysiquement ] sem acento agudo na palavra não riscada. 
8 Il faut une foi à ingénieur ] Pessoa repete por outras palavras o que disse atrás: é preciso uma fé 

compatível com a ciência (com o engenheiro); alternativa: “Il faut une foi d’ingénieur”, com sentido(s) 
diferente(s), nenhum deles perfeitamente coincidente com o que Pessoa quer dizer. 

9 resurrection ] no original. 
10 ne se relie ] no original. 
11 pue à jamais. Ce qui a passé, a passé. On [↑ ne] vit que du présent. ] na margem esquerda, na 

vertical. 
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[10] [TRAD.] 
 
Diógenes 
  
A sociedade é um sistema de forças. Tudo se sustenta no bem social. Não podemos pregar o adultério 
sem trabalho anti-económico. O ataque a bens individuais também prejudica os fazedores de sonetos. 
Tudo está em tudo, como dizem os ocultistas. 
  
Tiramos a vida fazendo-a sangrar pela /carótida/ tanto como pela /clavicular/. 
  
O baixo-romantismo dos pregadores do adultério tem qualquer coisa a ver com as «reivindicações» 
bolchevistas mais estritamente económicas. 
  
Não se pode pregar o vegetarianismo sem se atingir o princípio do casamento. O velho homem social 
é carnívoro pelo mesmo motivo que é monógamo – porque é um homem social. Pode transbordar da 
monogamia, como pode de vez em quando comer plantas, mas há ◊ 
  
Faz, portanto, falta uma nova religião metafisicamente compatível com a ciência. Faz falta a fé dum 
engenheiro. Nem a fé protestante, anárquica na sua essência, nem a fé católica, anti-progressiva na 
sua base, podem nem enfrentar o público moral, nem ser transformadas de modo /a/ enfrentá-lo. 

Que fé, então? É impensável, sem dúvida, fazer a ressurreição do paganismo. O paganismo, 
com efeito, é a única fé compatível com a ciência, mas não é compatível com os dias de hoje. A 
tradição quebrada nunca é reavivada. A tradição quebrada, verdadeiramente quebrada, é quebrada 
para sempre. O que passou, já passou. Não vivemos mais que no presente. 
 
 
11 

 
Qu’est ce qui est arrivé ? L’écrasement de l’ordre latin par moyen du bolchévikisme1 
anglo-russo-américain. 

Les Français2 ont peut-être pensé à la France. Ils n’ont pensé que peu à l’ordre 
français, à la discipline classique qui a fixé, devant l’Europe, le type spirituel de leur 
nation. Qu’est-ce que la France a fait des Français ses citoyens3 ? Hors l’élan, dont 
les autres ont profité, et l’effort, qui n’a servi qu’aux autres, elle n’a pas mis d’esprit 
français dans la guerre. 

Qu’est-ce que l’Italie a mis d’italisme dans ce conflit ?4 Rien que ce qui est 
antipathique dans l’esprit italien, la duplicité pro-américaine5. 

La Roumanie a eu la latinité moderne de ne faire que des bêtises. 
La Roumanie n’a eu6 que la latinité de la bêtise 

 
  



Fournier Kiss & Pizarro Campos e Diógenes 

Pessoa Plural: 18 (O./Fall 2020) 247 

 

  
 

  
Figs. 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4. “Qu’est ce qui est arrivé ?” (BNP/E3, 92U-81r, 81v, 82r e 82v). 
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11 
[92U-81 e 82r] 
Duas folhas manuscritas a tinta preta; veja-se o picotado na parte superior dos suportes. 
NOTAS 
1 bolchevikisme ] no original; a palavra, de facto, é mais longa do que “bolchevisme”. 
2 français ] com minúscula. 
3 Français ses citoyens ] leitura conjectural, depois de ter lido “Français des celtiques”. 
4 dans ce conflit ] sem ponto de interrogação. 
5 pro-américaine ] tem um acento muito estranho em “pro”. 
6 La Roumanie <et le Portugal n’ont> n’a eu  
 
[11] [TRAD.] 
 
O que é que aconteceu? O esmagamento da ordem latina através do bolcheviquismo anglo-russo-
americano. 

Os franceses pensaram talvez sobre a França. Pouco pensaram na ordem francesa, na 
disciplina clássica que fixava, perante a Europa, o tipo espiritual da sua nação. O que fez a França 
dos franceses seus cidadãos? Para além do impulso, que beneficiou outros, e do esforço, que apenas 
serviu outros, não pôs um espírito francês na guerra. 

O que é que a Itália pôs do italianismo neste conflito? Nada além do que é antipático no 
espírito italiano, a duplicidade pró-americana. 

A Roménia tinha a latinidade moderna para fazer nada mais do que disparates. 
A Roménia não tem tido mais do que a latinidade do disparate. 

 

  
Figs. 12.1 e 12.2. “On ne sait pas encore…” (BNP/E3, 92U-83r e 83v). 
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12 

 
On ne sait pas encore si c’est l’Allemagne qui a perdu la guerre. On sait seulement 
que ce sont les pays latins qui l’ont perdue. 
            Qui a gagné ? L’Angleterre, qui maintient son pouvoir spirituel de maîtresse1 
des océans ; les États-Unis qui ont forcé de nouveaux débouchés pour son 
commerce2 ; le Japon, dont on3 ne sait rien4, mais qui ne perd jamais. 

Ceci c’est la vérité ; comme il ne faut pas qu’on la dise, nous avons pris sur 
nous de la dire. 

 
Ce qu’il y a de pire dans l’abus des mots, c’est qu’ils signifient quelque 

chose.  Tout le bolchevisme est là. 
 
12 
[92U-83] 

Uma folha (picotada na margem superior) manuscrita a tinta preta. 
NOTAS 
1 maitresse ] no original. 
2 leurs produits [↑ son commerce] 
3 <qui> dont <y> 
4 <pas> rien 
 
[12] [TRAD.] 
 
Ainda não sabemos se foi a Alemanha que perdeu a guerra. Só sabemos que foram os países latinos 
que a perderam. 

Quem ganhou? A Inglaterra, que mantém o seu poder espiritual como dona dos oceanos; os 
Estados Unidos, que forçaram novas saídas para o seu comércio; o Japão, sobre o qual nada se sabe, 
mas que nunca perde. 

Esta é a verdade; como não deve ser dito, assumimos o compromisso de o dizer. 
 
A pior coisa sobre o abuso das palavras é que elas significam algo.  Todo o bolchevismo está aí. 

 
 
13 
 
Ce n’est pas l’Allemagne qui a fait la guerre, ni qui en est responsable. C’est elle, en 
effet, qui l’a voulue ; ce n’est pas1 elle qui l’a faite. La guerre a été faite par toute la 
civilisation2. C’est le bas impérialisme3 et la désorganisation4 qui ont fait l’Allemagne 
faire la guerre. 
 Le sens interne de notre crise est5 dans la lanterne de Diogène : il n’y a que 
trop d’hommes ; il n’y a pas d’Homme. Celui que cherchait Diogène, il l’a6 sans 
doute trouvé dans sa Grèce ; il n’aurait qu’échoué même avec une lanterne7, s’il eût 
voulu le trouver à notre époque. L’absence de génie est le génie de notre âge8. C’est 
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l’âge9 des personnes à tutoyer, l’âge des moqueurs, des mondains, des à-peu-près et 
des Wilsons. Cet âge semble avoir été10 élevé par une école d’hypnotisme11 à faire 
manger des choux pour des pêches. Inorganique ! Ah, inorganique ! 

 
Notre problème central, à nous /Latins/, c’est la reconstruction de l’ordre latin. Pas 
sa déconstruction. 
 

  
Figs. 13.1 e 13.2. “Ce n’est pas l’Allemagne qui a fait la guerre” (BNP/E3, 92U-90r e 90v). 

 
13 
[92U-90] 

Uma folha manuscrita a tinta preta (foi rasgada de forma irregular). 
NOTAS 
1 <mais> ce n’est pas 
2 civilization ] no original. 
3 C’est l<’>/e\ [↑ bas] impérialisme 
4 désorganization ] no original. 
5 c’est ] no original. 
6 il <†> [↑ l’a] 
7 il n’aurait qu’*échou même *sans lanterne ] no original ; proposta conjectural. 
8 age ] no original (nos casos todos). 
9 C’est l’<age> age 
10 <*etre> avoir eté 
11 d’hypnotisme ou d’hypnotiseur  
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[13] [TRAD.] 
 
Não foi a Alemanha que entrou em guerra, nem é responsável por ela. De facto, era a Alemanha que 
o queria; não foi a Alemanha que o fez. A guerra foi travada por toda a civilização. Foi o baixo 
imperialismo e a desorganização que fizeram a Alemanha ir para a guerra. 
            O significado interno da nossa crise está na lanterna de Diógenes: há demasiados homens; não 
há Homem. O que Diógenes procurava, provavelmente encontrou na sua Grécia; ele 
teria fracassado mesmo com a lanterna, se o quisesse encontrar no nosso tempo. A ausência de génio 
é o génio da nossa era. É a idade do povo a ser introduzido pelo primeiro nome, a idade dos bufões, 
dos mundanos, dos mais ou menos e dos Wilsons. Esta idade parece ter sido criada por uma escola 
de hipnotismo para fazer as pessoas comerem couves por pêssegos. Inorgânico! Ah, inorgânico! 

 
O nosso problema central, para nós /latinos/, é a reconstrução da ordem latina. Não da sua 
desconstrução. 
 

  
Figs. 14.1 e 14.2. “On ne peut organiser le vide” (BNP/E3, 92U-92r e 92v). 

 
14 
 
On ne peut organiser1 le vide. C’est la colombe de Kant… 

Celui seul est maître de soi-même qui a un soi-même de qui être maître. 
On ne vainct2 la nature en mangeant des fraises / framboises.  
La guerre est mère de toutes choses. La haine est plus féconde que l’amour. 

Tout génie est une haine : la haine de ce qui existe déjà. Toute construction est la 
haine   
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14 
[92U-92] 

Uma folha como outras anteriores (com picotado ao alto, mas também uma parte rasgada) manuscrita a tinta 
preta. 
NOTAS 
1 organizer ] no original. 
2 vainct ] grafia antiga da terceira pessoa do singular do verbo “vaincre”. 
 
[14] [TRAD.] 
 
Não podemos organizar o vácuo. É a pomba de Kant… 

Só ele é mestre de si mesmo, que tem um eu de quem ser mestre. 
Não podemos derrotar a natureza comendo morangos/framboesas. 
A guerra é mãe de todas as coisas. O ódio é mais fecundo do que o amor. Todo o génio é ódio: 

ódio do que já existe. Toda a construção é ódio. 
 
 

  
Figs. 15.1 e 15.2. “L’homme /parfait/ n’est pas celui qui ose” (BNP/E3, 92U-93r e 93v). 

 
15 
 
L’homme /parfait/ n’est pas celui qui ose ; c’est celui qui sait oser.1 

 
La mécanisation de l’humanité ne consiste pas dans une stéréotypie2 des actions, 
mais dans une ◊ 
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Ce n’est pas la machine en tant que rendement qui est le modèle ; c’est la machine 
en tant que coordination. 
 
Le classicisme c’est la mathématique de la /beauté/.4 

 
◊ le nouveau classicisme et la nouvelle royauté. 
 
1. La reconstruction5 scientifique de la monarchie. Faire du royalisme en ingénieur6. 
Le « royalisme intégral » des Maurras et des Louis Daudet ◊ : c’est du médiévalisme 
à courroies de transmission  
 
15 
[92U-93] 

Uma folha (picotada ao alto e com pautas, como a anterior) manuscrita a tinta preta. 
NOTAS 
1 Um traço cortado, ma margem esquerda, indica que o parágrafo todo foi dubitado. 
2 stereoty<patie>[↑ pie] sem acentos. 
3 <ent> en tant 
4 Segue um segmento riscado: <La beauté des choses a changé pour nous ;> 
5 reconstruction ] parece ter um acento. 
6 Faire du royalisme en ingénieur ] talvez deva ler-se no sentido de “faire du royalisme en tant qu’ / en 

qualité d’ingénieur”. 
 
[15] [TRAD.] 
 
O homem /perfeito/ não é aquele que ousa; é aquele que sabe como ousar. 
 
A mecanização da humanidade não consiste num estereótipo de acções, mas sim numa ◊ 
  
Não é a máquina como rendimento que é o modelo; é a máquina como coordenação. 
  
O classicismo é a matemática da /beleza/. 
  
◊ o novo classicismo e a nova realeza. 
  
1. A reconstrução científica da monarquia. Fazer do realismo como engenheiro. O “realismo integral” 
de Maurras e de Louis Dauder ◊: este é o medievalismo com correias de transmissão. 
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Figs. 16.1, 16.2, 16.3 e 16.4. “La vie est /une/ œuvre de l’instinct” (BNP/E3, 92U-94r, 94v, 99r e 99v). 
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16 
 
La vie est /une/ œuvre de l’instinct1 ; le progrès est œuvre de l’intelligence. Une 
société subsiste2 par le fait même qu’elle vit ; elle se civilise3 par le fait même qu’elle 
est intelligente. Tout ce qu’on appelle le drame de l’histoire4 n’est que le conflit entre 
la vie et la civilisation5, entre l’instinct et l’intelligence. 

Créer, c’est nier la vie. Construire[,] c’est haïr la nature. Une révolution6 ne 
construit jamais parce qu’elle est l’œuvre de l’instinct.7 

 
La science la plus parfaite est la plus mathématique ; et la mathématique est la plus 
abstraite, la moins vitale non seulement des sciences, mais aussi de toutes les œuvres 
de l’esprit.8 

 
Rêver c’est créer sans science. La science est l’art de construire en réalité. Connaître 
c’est renoncer à vivre. 

 
On a trop fait l’éloge de la vie et de l’instinct. On a trop dit que la vie excède nos 
calculs, rend ridicules nos rêves, se moque de nos systèmes. C’est vrai, mais c’est 
faux. La vie est au-delà9 de nos systèmes et de nos rêves, mais en tant que vie. Elle 
en est en10 deçà11 en tant que système. 
 Quand on veut mécaniser12 des hommes, on oublie que dans l’humanité13 il 
n’y a [pas] de mécaniques, il n’y a de mécanique que les hommes. 

 
Notre âge est l’âge14 des machines. En quoi est-ce que les romantiques /creux/15 à la 
Conférence16 de la paix montrent qu’ils le comprennent ?17 

 
La seule science politique c’est l’organisation18 des instincts. 
 
16 
[92U-94 e 99] 

Duas folhas pautadas (picotadas também) manuscritas a tinta preta. 
NOTAS 
1 <L’instinc> | La vie est (une) œuvre de l’instinct 
2 <existe> subsiste 
3 civilize ] no original. 
4 Tout <le drame de l’histoire> ce qu’on appelle le drame de l’histoire 
5 civilization ] no original. 
6 revolution ] no original. 
7 œuvre d’instinct ] no original. 
8 la moins vitale <des œuvres de l’esprit> non seulement des sciences, mais aussi des toutes les 

œuvres de l’esprit. 
9 au delà ] no original. 
10 est <au> [↑ en]  
11 deça ] no original. 
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12 mécanizer ] no original. 
13 qu<’>/e\ [↓ dans l’humanité] 
14 Notre age est l’age ] no original. 
15 creus ] no original, com marca de hesitação. 
16 Conference ] no original. 
17 montrent le comprendre ? ] no original. 
18 organisation ] no original. 
 
[16] [TRAD.] 
 
A vida é /uma/ obra do instinto. O progresso é a obra da inteligência. Uma sociedade subsiste pelo 
próprio facto de viver; torna-se civilizada pelo próprio facto de ser inteligente. Tudo o que se chama 
o drama da história não é mais do que o conflito entre a vida e a civilização, entre o instinto e a 
inteligência. 

Criar é negar a vida. Construir é odiar a natureza. Uma revolução nunca constrói porque é a 
obra do instinto. 
 
A ciência mais perfeita é a mais matemática; e a matemática é a mais abstracta, a mais vital não 
somente das ciências, mas de todas as obras do espírito. 

 
Sonhar é criar sem ciência. A ciência é a arte de construir a realidade. Conhecer é renunciar a viver. 

 
Temos elogiado demasiado a vida e o instinto. Temos dito demasiado que a vida excede os cálculos, 
fazendo ridículos os nossos sonhos, gozando com os nossos sistemas. É verdade, mas é falso. A vida 
está para além dos nossos sistemas e dos nossos sonhos, mas enquanto vida. Está abaixo disso como 
sistema. 

Quando queremos mecanizar os homens, esquecemos que na humanidade [não] há 
mecânica, não há mais mecânica que os homens. 

 
A nossa era é a era das máquinas. Como é que os românticos /ocos/ na Conferência da Paz mostram 
que compreendem isto? 

A única ciência política é a organização dos instintos. 
 
 
17 
 
Diogenes 
 
Semper ego auditor tantumh  
 
Nous avons mis notre œuvre sous les auspices de Diogène. C’est le premier des 
blagueurs ◊. Il /n’a/ manqué être le Dieu de la *blague que parce que la divinité n’est 
pas pour ceux qui n’acceptent pas. Il eût été l’athée de soi-même.1  
  

                                                 
h O verso de Juvenal poderia ser traduzido assim: “Serei eu sempre apenas um ouvinte?”. 
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Figs. 17.1 e 17.2. Diogenes (BNP/E3, 92U-97r e 97v). 

 
 
17 
[92U-97] 

Uma folha pautada (com o picotado já referido) manuscrita a tinta preta. 
NOTA 
1 Il eût été [↑ l’]athée envers [↑ de] soi-même. 
 
[17] [TRAD.] 
 
Diogenes 
 
Semper ego auditor tantum 
 
Criámos a nossa obra sob os auspícios de Diogenes. Ele é o primeiro dos blagueurs ◊. Ele /não/ falhou 
em ser o Deus da *blague apenas porque a divindade não é para aqueles que não aceitam. Ele teria 
sido o ateu de si mesmo. 
  



Fournier Kiss & Pizarro Campos e Diógenes 

Pessoa Plural: 18 (O./Fall 2020) 258 

  
Figs. 18.1 e 18.2. Diogenes (BNP/E3, 92U-98r e 98v). 

 

18 
 
Toute construction politique qui n’est pas une organisation1 de l’instinct est une 
sottise. Ce n’est qu’en organisant3 les haines qu’on peut réaliser4 l’amour. 

La paix ? En est-il3 dans la nature ? La paix est symbole de repos. Qu’est-ce 
qui est en repos ? Il n’y a dans la nature que le mouvement5 pour tout ce qui est et 
l’équilibre pour tout ce qui survit. Quelle construction veut-on faire ◊  

L’homme sain6 qui veut7 créer la paix, cherche l’enchevêtrement8 des 
égoïsmes9. Son premier mot : je vais chercher à vous servir ; ce n’est pas je vais 
chercher à vous faire servir la paix.  
  
18 
[92U-98] 

Uma folha pautada (picotada ao alto) manuscrita a tinta preta. 
NOTAS 
1 organization ] no original. 
2 <C’est> [↑ Ce] <que> n’est organizant 
3 En est-elle ] no original. 
4 réalizer ] no original. 
5 <l’equi> [↑ le] mouvement 
6 <La “paix future” c’est l’equilibre de ce qui> L’homme sain 
7 veuille ] no original. 
8 <á> [↑ l’]enchevêtrement 
9 égoismes ] no original. 
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[18] [TRAD.] 
 
Toda a construção política que não é uma organização do instinto é uma idiotice. Apenas se nós 
organizarmos os ódios é que podemos realizar o amor. 
            A paz? Está na natureza? A paz é o símbolo do repouso. Que é que está em repouso? Não há 
mais na natureza que o movimento para tudo o que é e equilíbrio para tudo o que sobrevive. Que 
construção queremos fazer ◊ 
            O homem são que quer criar a paz, procura o emaranhado dos egoísmos. A sua primeira 
palavra: eu vou procurar servir-vos, não vou procurar fazer-vos servir a paz. 
 

  
Figs. 19.1 e 19.2. Diogenes (BNP/E3, 92U-100r e 100v). 

 
19 
 
Ou bien la société des nations se réalise1, ou elle ne se réalise2 pas. Si elle se réalise3, 
ce n’est qu’une alliance vulgaire4. Si elle ne se réalise5 pas, c’est en effet la société des 
nations. 
 La conférence6 de la paix est la réhabilitation7 de l’Allemagne. 

 
  Dans cette guerre on ne s’est moqué que de l’intelligence. On s’est payé de 
mots ; ◊ 

    
Si la société des nations n’est, en fin de compte, qu’une alliance, pourquoi ne 

pas l’appeler une alliance ? 
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Ces rhéteurs8 vides n’ont d’industrie que celle des idées généreuses. Une idée 
généreuse est une bêtise, à laquelle on ne peut donner le nom intellectuel d’idée qu’à 
la condition de lui joindre l’adjectif9 sentimental « généreuse ».10 

    
 
19 
[92U-100] 

Uma folha pautada (picotada também) manuscrita a tinta preta. 
NOTAS 
1 réalize ] no original. 
2 réalize ] no original. 
3 réalize ] no original. 
4 qu’une alliance [↑ vulgaire]  
5 réalize ] no original. 
6 conference ] no original. 
7 réhabilitation ] no original. 
8 rheteurs ] no original. 
9 adjective ] no original. 
10 “généreuses” ] no plural, mas “idée” é singular. 
 
[19] [TRAD.] 
 
Ou a sociedade das nações se realiza, ou não se realiza. Se se realizar, é apenas uma aliança vulgar. 
Se não se realizar, é de facto a sociedade das nações. 
             A conferência de paz é a reabilitação da Alemanha. 

 
Nesta guerra, a única coisa que se ridicularizou foi a inteligência. Contentámo-nos com 

palavras vãs; ◊  
    

Se a sociedade das nações não é, no fim de contas, mais do que uma aliança, porque não 
chamá-la aliança? 

Estes retóricos vazios não têm outra indústria a não ser as ideias generosas. Uma ideia 
generosa é um disparate, à qual podemos dar o nome intelectual de ideia com a condição de lhe juntar 
o adjetivo sentimental “generoso”. 

    
 
 
20 
 
Diogenes 
 
Ombres Chinoises art[igo] fundo 
Le Classicisme Mécanique1 

Ultimatum. 
Annonces. 
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Figs. 20.1 e 20.2. Diogenes (BNP/E3, 48I-19r e 19v). 

 
20 
[48I-19r]  
Uma folha de papel pautada e picotada na margem superior. O texto foi manuscrito a tinta preta.  
NOTA  
1 des Machines [↓ Mécanique] 
 
[20] [TRAD.] 
 
Diógenes 
 
Teatro de Sombras art[igo] fundo 
O Classicismo Mecânico 

Ultimatum. 
Anúncios. 
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Figs. 21.1 e 21.2. Diogenes (BNP/E3, 92V-11r e 11v). 

 
21 
 
1. Five Epistles to the Boetians. = 1 and 2, 3, 4, 5.i 
2. Cinco Dialogos sobre a Tyrannia. 
3. Ten Poems. 
4. Itinerario. 
5. Diogénès, etc. 
6. ◊ 

 
  

                                                 
i Trata-se de um projecto de que “existem vários fragmentos (cf. o plano geral da First Epistle em 111-
9r e os documentos 92V-13r e 111-1 a 12). O assunto destas cartas, como explica o autor, ‘is the great 
War which has just ended’ (110-47r) — a I Guerra Mundial — e os destinatários, os homens estúpidos 
do seu tempo: ‘Boeotia [...] is popularly known, and survives on the surface of legend, as the land of 
stupid men [...] I use the term, therefore, in a new application, though not in a new sense. I call those 
Boeotians who, inhabiting the surface of the civilized world of to-day’ (110-46v). E noutro documento: 
‘I thought, first, of addressing both this epistle and those which are to come after it, either to Mr. 
Lloyd George, or to President Wilson, or to M. George Clémenceau, but, when I consider that any of 
those gentlemen is not a personality but an emanation [...] I find it best to address my useless 
observations to that central essence from which they are emanations’ (111-11r). No espólio pessoano 
conservam-se mais de cem folhas relativas a este projecto” (nota de rodapé, em PESSOA, 2006a: I, 39). 
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1. = Diogénès. 
2. = Théorie scientifique de la Contre-révolution. 
3. = La philodoxie de M. Bergson. 
4. = Le Nouveau Prince (extraits) =?= 
5. = 5 Epistles to the Boetians. 
6. = Translations of Old Portuguese Books. 
7. = Portuguese Anthologies. 
8. = Portuguese Special editions. 
 and so on… 
 
21 
[92V-11r]  
Este documento pode descrever-se lembrando a descrição de um texto afim, que se encontra em 125B-63: “Texto 
manuscrito a tinta preta, parcialmente publicado em Pessoa Inédito, 1993, p. 229, com omissão do verso do 
documento. O papel tem a marca de água ‘Wylberly’ Parchment Wove e é idêntico ao suporte do poema 
Athena (BNP/E3, 43-46r), escrito com a mesma caneta e datado de 6/5/1919 (cf. Poemas de Fernando Pessoa 
1915-1920, 2005, p. 205), e ainda ao suporte material do t. 38 [125B-64]” (PESSOA, 2011b: 355).  
 
 
22 
 
Sociologia Politica  
 
1. Dissertação sobre o Suffragio Politico. 
2. Ensaio sobre o Conservantismo.  
3. Contra a Democracia. 
4. O Sentido do Bolshevismo. 
5. Bases para uma Orthographia Nacional. 
6. O Sentido do Sidonismo. 
7. Diogenes – Considerações para aquelles que não acceitam. 
8. Pons Asinorumj (O preconceito hygienista, ou eugenista). (cabe aqui) 
(fundamental diff[eren]ce between radicalism and conservatism that between 
optimism and pessimism)2 (O argumento da simplicidade para a applicação social) 
  

                                                 
j Como explica José Barreto, “Chama-se Pons asinorum (ponte dos burros) à quinta proposição dos 
Elementos de Euclides e, por extensão, a um problema que põe duramente à prova as capacidades de 
uma pessoa ignorante” (PESSOA, 2011a: 102, nota). 
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Figs. 22.1 e 22.2. Sociologia Politica (BNP/E3, 48H-2r e 2v). 

 
22 
[48H-2r]  
Meia folha de papel pautado com quadrículas. O texto foi manuscrito a tinta preta. A questão contra o 
hygienismo (também intitulado O preconceito hygienista), fez parte, por volta de 1913, de outro conjunto 
de escritos de sociologia política de Pessoa (cf. 48H-2r) e pertenceu a obra O Templo de Jano que ia comentar 
vários tipos de preconceitos (cf. 48H-6r). Posteriormente, na década de 1920, terá migrado para Pons 
Asinorum.  
NOTAS 
1 [↑ (cabe aqui) (fundamental diffce between radicalism and conservatism that between optimism 

and pessimism)] uma seta indica o lugar de inserção. 
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Resumo 

Como ler um livro cujas páginas e a brochura não cessam de se descoser? Abrindo-o ao acaso? 
Agrupando os fragmentos por temas? Impondo à leitura do texto uma ordem genética ou 
outra? É o hiato entre o dizer, e o que ficou escrito, preto no branco, que legitima a minha 
leitura, não do que Pessoa quis dizer, mas do que os seus escritos – e em particular o Livro do 
Desassossego – trazem para a psicanalise de hoje. A obra de Fernando Pessoa continua a 
despertar em mim o desassossego que tento colocar aqui ao serviço da psicanálise. Não se 
trata, pois, de interpretar o desassossego como um distúrbio mental, mas de analisar até onde 
pode levar a psicanálise atual. 
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Abstract 

How to read a book whose pages and brochure keep falling apart? By opening it at random? 
By grouping its fragments by themes? By imposing to text’s reading a genetic order, or a 
different one? It is in the hiatus between what was said and what was exactly written that my 
reading of what Pessoa’s writings—particularly The Book of Disquiet—bring to today’s 
psychoanalysis, and not of what Pessoa meant to say, is legitimized. Fernando Pessoa’s work 
continues to awake in me the disquiet I here try to put at the service of psychoanalysis. It is 
not about interpreting disquiet as a mental disorder, but of analysing where it can lead 
current psychoanalysis. 
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“Não ha socego – ah, nem o havera nunca!”   
Pessoa, Livro do Desassossego 

 
Em 2001, publiquei um livro com o título Pessoa e a Psicanálise (MARTINHO, 2001). 
Este volume é o ponto de partida para o que vou desenvolver a seguir, a saber, 
introduzir o ‘desassossego’ na psicanálise contemporânea.1 ‘Desassossego’ é uma 
palavra relativamente corrente na língua portuguesa, bastante polissémica, como 
muitas outras, e que Fernando Pessoa tornou mundialmente célebre com o Livro do 
Desassossego.2 Criou-se em torno de Fernando Pessoa um mito, que fez dele o 
símbolo do Portugal moderno, o autor da mais bela poesia e da mais penetrante 
prosa da literatura portuguesa, um dos grandes escritores de sempre, e um pensador 
da mais extrema atualidade. Mais que não seja por esta razão, o nome, a imagem, o 
texto e os objetos de Fernando Pessoa têm sido explorados por uma multidão de 
investigadores, provenientes das mais diversas áreas: filosofia, literatura, teatro, 
cinema, religião, ciências ocultas, espiritismo, astrologia, jornalismo, política, 
sociologia, publicidade, medicina, psicologia, etc. Assim como por vários 
psicanalistas, entre os quais me encontro. Não farei o exame crítico desta imensa 
literatura, à qual devo várias desobstruções prévias do terreno. Limitar-me-ei a 
expor o que vou chamar, por enquanto, a minha atual leitura de Fernando Pessoa.  
 
Ler Pessoa como psicanalista 
 
Num poema datado de 1930, Fernando Pessoa propõe o seguinte: “existir sem Freud 
nem aeroplanos”3 (cf. PESSOA,  2014: 258).  É sempre possível questionar se este verso 
é de Fernando Pessoa, de Álvaro de Campos, ou até se não podia ser atribuído a um 
outro ‘autor’ da sua “coterie inexistente” (PESSOA, 1998: 256). Mas o que queria 
basicamente reter, é o sentimento de ‘liberdade’ que o verso expressa relativamente 
a Freud e aos freudianos.  Esta liberdade justifica-se porque Pessoa leu muito pouco 
de Freud e dos seus seguidores da época. Mais ainda, como escreve em 11 de 
dezembro 1931, a João Gaspar Simões, “já antes de ter lido qualquer coisa de ou 
sobre Freud, já antes, até, de ouvir fallar nelle, eu tinha pessoalmente chegado á 
[mesma] conclusão” (PESSOA, 1998: 175). Pessoa refere-se nesta passagem ao 

                                                 
1 A minha orientação em matéria de psicanálise é ‘lacaniana’. Não cabe neste ensaio explicar porque 
é que o ensino de Jacques Lacan continua a orientar a minha prática. Basta dizer que, quando escrevo 
a palavra ‘psicanálise’, refiro-me sempre à psicanálise de “orientação lacaniana” (termo proposto por 
Jacques-Alain Miller). 
2 O problema dos “autores fictícios” do Livro do Desassossego – e da restante obra de Fernando Pessoa 
– será abordado ao longo deste ensaio. Por enquanto, bastam as palavras que Jerónimo Pizarro 
escreveu na “Apresentação” da sua edição de 2013 (3.a ed., 2017) de o Livro do Desassossego: “em última 
análise, o autor será o próprio Pessoa e assim deve, a meu ver, ser arrogado” (cf. PESSOA, 2017: 14).  
3 Sobre as relações dos psicanalistas com Fernando Pessoa, conferir PESSOA (2011b). 
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‘subconsciente’ (o inconsciente freudiano), à ‘sexualidade’ (a pulsão sexual) e ao que 
chama a ‘translação’ (a transferência e a sublimação),4 mas podemos encontrar 
muitas outras referências a termos e conceitos freudianos na sua obra.  

Fernando Pessoa pensa, pois, que chegou sozinho às mesmas conclusões do 
inventor da psicanálise. Apenas julga que evitou o mais perigoso no método 
psicanalítico, pois, se “Freud é em verdade um homem de genio, creador de um 
criterio psychologico original e attrahente”, “o Freudismo é um systema imperfeito, 
estreito e utilissimo”, e que deu origem a uma “paranoia de typo interpretativo” (cf. 
PESSOA, 1998: 174), com a força e a estreiteza da loucura que formam as seitas 
religiosas e políticas. No entanto, não nos podemos esquecer que Pessoa também 
confessou ter-se servido de Freud para “afiar a faca psychologica e limpar ou 
substituir as lentes do microscopio critico” (PESSOA, 1998: 175). E que antes de ter 
sido ‘psicanalisado’ por João Gaspar Simões, fez de ‘psicanalista’ de Mário de Sá-
Carneiro. Mas nunca se deitou no divã de um psicanalista. E eu não vou fazer a sua 
psicanálise selvagem, nem dissecar o cérebro das suas personalidades múltiplas, ou, 
ainda, debruçar-me cirurgicamente sobre o que escreveu, como se fosse um paciente 
meu. Uma coisa é certa: a obra de Fernando Pessoa continua a despertar em mim o 
desassossego que tento colocar aqui ao serviço da psicanálise. Não se trata, pois, de 
interpretar o desassossego como um distúrbio mental de Fernando Pessoa, mas de 
analisar até onde pode levar a psicanálise atual. 

O encontro de um psicanalista com um artista ou um escritor como Fernando 
Pessoa oferece um campo rico de pesquisas, se se seguir a ideia chave que a clínica 
não se aplica à arte, ou que a obra não se psicanalisa, mas que pode, sim, ensinar 
alguma coisa ao psicanalista. Antes de se pronunciar, o psicanalista deve colocar-se 
entre a obra e a psicanálise. Pois é neste litoral que pode recolher, ao pé-da-letra, o 
saber fazer que o artista ou o escritor mostram com a sua arte ou artifício. Neste 
ponto, o que Fernando Pessoa pode mostrar ao psicanalista é a sua própria maneira 
de criar ou de inventar, a forma como soube produzir um corpo estranho ao 
paradigma cultural reinante, uma espécie de anomalia que acabou por se tornar uma 
obra-prima da humanidade.  Como não estamos aqui numa psicoterapia, a questão 
do diagnóstico de Fernando Pessoa apenas será abordada em segundo plano. 
Mesmo que ele se tenha autodiagnosticado, feitos vários ensaios de autoanálise, e 
pedido um parecer sobre a sua doença psíquica a alguns médicos, o psicanalista tem 
primeiro de ler Pessoa como ele se lia:  

 
Por isso, alheio, vou lendo 
Como paginas meu ser.  

(PESSOA, 2001: 197; cf. Fig. 1) 
 
  

                                                 
4 Carta de 11 de dezembro de 1931; cf. PESSOA (1998: 172-182). 
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Fig. 1. Poema de 24 de agosto de 1930 (BNP/E3, 60A-29r). 

 
Ler Pessoa como ele lia as páginas do seu ser, mas anotando na margem destas 
páginas, o que elas trazem como novidade para a leitura psicanalítica do sintoma. 
Não me estou a referir ao sintoma como sinal mórbido de uma doença, mas ao 
sintoma que é incurável, ao sintoma que forma o carácter de cada um ou é a insígnia 
de uma singularidade. Porém, como a singularidade do ser Pessoa compreende uma 
‘multidão de seres’, a leitura mais apropriada é a do ‘sintoma dos Pessoa’ 
(MARTINHO, 2001: 65 e sg.). Mais simplesmente, a leitura do sintoma que melhor 
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caracteriza as 136 pessoas de Pessoa (PESSOA, 2016a). Esta leitura tem aqui como 
objeto privilegiado o Livro do Desassossego; e como princípio, a diferença entre a 
enunciação e o enunciado. 

Como ler um livro cujas páginas e a brochura não cessam de se descoser? 
Abrindo-o ao acaso? Agrupando os fragmentos por temas? Impondo à leitura do 
texto uma ordem genética ou outra? Qualquer que seja a leitura, vertical, horizontal 
ou oblíqua, existirá sempre um intervalo entre Fernando Pessoa enquanto sujeito da 
enunciação e o que ficou dito em nome do ortónimo e dos outros ‘autores’ da obra. 
É o hiato entre o dizer, e o que ficou escrito, preto no branco, que legitima a minha 
leitura, não do que Pessoa quis dizer, mas do que os seus escritos – e em particular 
o Livro do Desassossego – trazem para a psicanalise de hoje. Que legitima também que 
possa estabelecer uma relação entre algumas passagens de o Livro do Desassossego e 
outras assinadas por diferentes autores fictícios do universo pessoano. Que permite 
que retire certas expressões do seu contexto para as reportar a outras aparentemente 
distantes delas. Ou, ainda, que ligue entre si palavras e propósitos que pertencem 
aos distintos géneros literários que a obra cultiva. Esta associação de termos e de 
ideias não serve para conter o que se encontra disperso numa visão do mundo 
coerente, que não existe em Pessoa, nem na psicanálise, mas para encontrar o ‘olhar’ 
invisível que silenciosamente se espraia por toda a sua literatura.5 
 
Desassossego na psicanálise 
 
É pela boca de Álvaro de Campos que Fernando Pessoa afirma: “toda a arte é uma 
fórma de literatura. Porque toda a arte é dizer qualquer cousa. Há duas fórmas de 
dizer – fallar e estar calado. As artes que não são literatura são as projecções de um 
silencio expressivo. Ha que procurar em toda a arte que não é literatura a phrase 
silenciosa que ella contém, ou o poema, ou o romance, ou o drama” (PESSOA, 2014: 
448-449). Não só toda a arte é literatura, como “toda a literatura consiste num exforço 
para tornar a vida real” (PESSOA, 2017: 327). Foi esta afirmação que me levou a ir 
buscar o ‘desassossego’ à literatura de Fernando Pessoa, para o exportar para o real 
sobre o qual incide a arte de psicanalisar: o sintoma como o que cada um tem de 
mais real. Existe uma homologia entre a prática artística e a psicanalítica, e não há 
nada de extraordinário em introduzir na psicanálise um termo proveniente da 
literatura. Desde o início que os psicanalistas o fizeram. Basta lembrar que foi a 
tragédia de Sófocles, Rei-Édipo, que emprestou o nome ao que Freud considerou ser 
o kernkomplex (“complexo nuclear”; Freud, 1991) do psiquismo humano. Ou que 

                                                 
5 Veremos ao longo deste ensaio o papel que o olhar desempenhou na vida e na obra de Fernando 
Pessoa. Mas podemos desde já referirmo-nos a um poema e a um fragmento onde isso está bem claro: 
ao poema “De quem é o olhar?” (PORTUGAL FUTURISTA, 1917: 22), em que Pessoa pergunta “De quem 
é o olhar | Que espreita por meus olhos?”; e ao fragmento intitulado, “Nossa Senhora do Silêncio”, 
em que se apela a um “Novo Olhar” (PESSOA, 2017: 48) 



Martinho  Não há sossego 

Pessoa Plural: 18 (O./Fall 2020) 274 

Lacan comparou o psicanalista à personagem de Dupin, do conto The Purloined letter, 
de Edgard Allan Poe, e criou vários neologismos à maneira de Finnigans Wake, de 
James Joyce, para liquefazer a língua oficial dos psicanalistas, e disseminar o sentido 
dos termos fixado pela tradição pósfreudiana.  

Por diversos motivos, que irei esclarecendo ao longo deste ensaio, o que 
Fernando Pessoa escreveu vai para lá do ‘complexo de Édipo’, na sua versão 
individual e coletiva (Totem e Tabu e Moisés e o Monoteísmo); e não se assemelha à 
literatura de Joyce, ou melhor, à letra-lixo (a letter, a litter) que o escritor irlandês foi 
despejando na terra, a que Lacan – jogando com o equívoco de ‘litura’, a parte 
ilegível de um escrito – chamou “lituraterre” (LACAN, 2001: 11-20).  

Dito isto, começo por me servir da palavra ‘desassossego’ como uma vassoura 
para varrer as zonas de conforto onde se instalaram muitos praticantes da 
psicanálise. O objetivo é que o leitor possa entender desde já a diferença que existe 
entre duas maneiras muito distintas de psicanalisar: a que sossega e a que 
desassossega. A psicanálise foi um acontecimento que desassossegou o mundo, e 
cada um, desde o seu aparecimento. O que Freud chamou o ‘inconsciente’ e a 
‘pulsão’, retirou imediatamente muita gente do sossego. Pelas primeiras reações à 
sua descoberta, Freud percebeu logo que a sociedade iria encarar a psicanálise como 
uma espécie de ‘peste’. Encontramo-nos hoje na era digital, mas a psicanálise 
permanece viral, a desassossegar a humanidade em geral. Mas é também verdade 
que se mantém como um pulmão artificial para muitos dos que sufocam neste 
mundo.  

No prefácio de o Livro do Desassossego, o narrador começa por dizer que a 
“conveniencia de preços” e o “desejo de socego” (PESSOA, 2017: 33) faziam com que 
algumas pessoas frequentassem assiduamente certas sobrelojas de Lisboa. Quem 
sabe se não é ainda a “conveniencia de preços” que contribui para que muitos ‘psis’ 
prefiram o sossego das suas sobrelojas ao barulho e ao furor do exterior? Seja como 
for, a vida está em constante desassossego. A própria civilização, como escreve 
Pessoa, é uma “creação de estimulos em excesso constantemente progressivo sobre 
a nossa capacidade de reacção a elles, [logo uma] tendencia para a morte pelo 
desequilibrio” (PESSOA, 2014: 445). 

Quem se autoriza a praticar a psicanálise, não pode, nem deve procurar o 
sossego, intelectual ou outro. É conveniente, aliás, que não esqueça que o 
desassossego não existe apenas do lado dos pacientes, mas acompanha igualmente 
o psicanalista no seu ato. Também não cabe ao psicanalista ocupar espaços públicos 
de opinião com conselhos para sossegar os pais, os educadores, os políticos, etc. Nem 
é apropriado que adote a postura de um novo curador da alma, que afirma seguir o 
modelo médico-científico da cura, mas se comporta como um padre que tenta 
sossegar as consciências dando um sentido a tudo na vida. O psicanalista não é um 
médico da alma, não pratica a caridade, não é um filantropo ao serviço da saúde 
pública e da segurança social. Ele sabe, aliás, que quanto mais se procura o bem do 
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outro, mais mal se lhe faz. Razão pela qual o altruísmo e a empatia psicoterapêutica 
que tantos apregoam hoje em dia são notícias falsas. Na verdade, “ninguém entende 
ninguém” (PESSOA, 2003a: 14). Ninguém é realmente capaz de se colocar no lugar do 
outro e de o compreender. Pessoa vai mais além: “repudiei sempre que me 
comprehendessem. Ser comprehendido é prostituir-se. Prefiro ser tomado a serio 
como o que não sou, ignorado humanamente, com decencia e naturalidade [...] 
quero gosar comigo a ironia de me não estranharem” (PESSOA, 2017: 315). 

Se “nada tem um sentido”, não é de estranhar que Pessoa considere um “erro 
infantil [...] perguntar o sentido ás cousas e ás palavras” (PESSOA, 2017: 64). É verdade 
que os humanos são viciados em sentido, como se constata quando alguém inicia 
uma psicanálise porque a sua vida perdeu o sentido que acreditava que ela tinha ou 
podia ter. Mas quando esta psicanálise termina, o analisado pode entender que o 
real só deixa impressões “sem nexo, nem desejo de nexo” (PESSOA, 2017: 283).  

Há quem procure o sossego apenas por estar cansado de tanto desassossego. 
Mas o sossego definitivo só se encontra nos cemitérios, inclusive nos cemitérios da 
língua que são os Dicionários. Ora, a talking cure freudiana é uma experiência que se 
efetua no desassossego de uma língua viva, por conseguinte, que não se pode 
adaptar à fixidez de nenhum vocabulário de psicanálise.  

Uma palavra ainda sobre a chamada ‘formação’ do psicanalista. O que Lacan 
chamou a sua École (“Escola”; LACAN, 2001), não é o lugar onde os discípulos sábios 
e qualificados garantem o rigor do ensino do Mestre fundador, mas o local 
institucional dos que passaram pela dissolução do trabalho da transferência, e 
iniciaram uma transferência de trabalho para a transmissão do ato psicanalítico. Não 
existe uma formação escolar do psicanalista no sentido académico do termo. Apenas 
existem as formações do inconsciente de cada um, que se analisam, ou não. É o final 
de uma psicanálise que produz um psicanalista. Daí que não seja possível definir 
previamente um tempo de estudos e um programa standard para formar 
psicanalistas, como acreditaram de alguma forma os didatas que escreveram 
manuais de psicanálise para ensinar a sua ‘técnica’ aos estudantes e candidatos do 
que Freud considerou, até ao final, como sendo uma ‘profissão impossível’. Os 
psicanalistas que se guiam pelo desassossego dos divãs, sabem bem que não pode 
haver método psicanalítico by the book.  
 
O Grande Livro  
 
Apesar de Fernando Pessoa ter pensado publicar os textos que foi escrevendo ao 
longo dos anos em nome de vários “autores” (os aristocratas Vicente Guedes e Barão 
de Teive, o ajudante de guarda-livros Bernardo Soares, e ele mesmo) – e marcando 
por vezes com as letras “LdoD” –, por razões circunstanciais e de estrutura, este 
projeto foi sempre remetido para as calendas. O Livro do Desassossego, tal como o 
encontramos hoje nas livrarias, é uma construção – na verdade várias, como provam 
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as suas diferentes edições – de ‘refugos da escrita’, entre 1913 e 1920, e 1929 e 1934. 
Do ‘Livro’ em construção só sobraram ruínas: “fragmentos, fragmentos, 
fragmentos” (PESSOA, 1944: 32). Quinhentos a setecentos fragmentos, distribuídos 
por cerca de trinta mil documentos manuscritos ou datilografados, folhas soltas que 
Pessoa colocou (ou não) em envelopes antes de morrer. Anotações e reflexões 
desemparelhadas, sem uma unidade intrínseca nem aparente ligação entre si, um 
pouco como os pedaços de sonho ou de recordações que a fala do analisando vai 
confiando, em cada sessão, ao seu psicanalista. A experiência psicanalítica começa 
sempre por estas peças soltas. E é com a transformação dos fragmentos da fala do 
analisando, em restos sintomáticos com um valor acrescentado, que uma verdadeira 
psicanálise termina. Esta transformação poderia também interessar os leitores de o 
Livro do Desassossego, para não confundirem a mais-valia produzida por uma série 
de palavras com o Todo que seria o “Grande Livro” (PESSOA, 2017: 271).6 
 
Intervalo 
 
A partir de aqui, a minha leitura irá dar um destaque especial a alguns significantes 
recorrentes, assim como a alguns neologismos que se encontram dispersos pelo Livro 
do Desassossego. Começo por “Intervallo”. O intervalo é um espaço em branco que se 
abre, retroativamente, pela reiteração da inscrição de um traço único:  
 

|         | 
 

O intervalo opõe-se ao absoluto, como o vazio ao pleno. Ele é característico da escrita 
de Fernando Pessoa, em particular de o Livro do Desassossego, do seu ritmo 
intermitente. Mas vejamos de mais perto o que diz o intervalo que cada fragmento 
do Livro do Desassossego também é. Por exemplo, um fragmento que se intitula 
precisamente “Intervallo” e que começa assim: “antefalhei a vida” (PESSOA, 2017: 62). 
Esta frase é enunciada na primeira pessoa do singular. O que significa que o sujeito 
que a diz não culpa o Outro pelo que falhou na vida. Responsabiliza-se não só por 
ser “tão falho de gestos e de actos” (PESSOA, 2017: 53), como pelo que falhou 
anteriormente, ou assume o ato falhado originário como seu. Muitas outras 
passagens de o Livro do Desassossego confirmam a assunção subjetiva do ‘ato 
falhado’: “sei que falhei” (PESSOA, 2017: 124); “reconheço hoje que falhei” (PESSOA, 
2017: 122).  

                                                 
6 A expressão o “Grande Livro” não se refere à Bíblia, mas ao objeto do fantasma literário dos 
Modernos. A frase completa de Pessoa é: “O Grande Livro como dizem os francezes”. Uma referência 
provável a Stéphane Mallarmé, que, depois de afirmar que « un livre ne commence ni ne finit; tout 
au plus fait-il semblant », declara, em 1886: « tout, au monde, existe pour aboutir à un livre » 
(MALLARME, 2003: II, 378). 
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O ato falhado, ou o lapso, é um fenómeno inconsciente, independente como 
tal das atividades da consciência. Ele está ligado ao falar. Toda a fala é um ato 
falhado, porque falha sempre a referência que procura denotar ou conotar. Ela faz 
também falhar a lógica da vida e o pleno usufruto desta. É neste sentido que o ato 
falhado preexiste a todo o ser vivo que está condenado a falar.  

Pessoa refere-se ao ato falhado, mas não o interpreta. Apenas afirma a sua 
surpresa, antes de tentar qualquer esclarecimento do enigma: “só pasmo, ás vezes, 
de não ter previsto que falharia” (PESSOA, 2017: 122). Era previsível que falharia, pois 
a visão prévia não é a vida. O que cada um antecipa, nunca corresponde ao que 
realmente acontece. Esta diferença entre o que espero e o que obtenho, mostra bem 
que há um intervalo “entre mim e mim” (PESSOA, 2017: 122). No entanto, o sujeito do 
ato falhado não é um ‘mim’, nem um ‘eu’, mas aquele que se supõe ao 
funcionamento da linguagem. É o sujeito dividido entre as palavras, por exemplo, 
entre a palavra que queria dizer e a que disse ´por engano´, mais geralmente, entre 
a palavra que acabou de dizer e a que dirá em seguida. Pessoa refere-se a este sujeito 
quando fala daquele que mora “entre uma exclamação e uma interrogação” (PESSOA, 
2017: 526); e se demora nos tempos verbais das “horas-intervallos” (PESSOA, 2017: 
123), no “que de hontem ficou e ficará de amanhã” (PESSOA, 2017: 127). O sujeito da 
fala precede sempre a “consciencia intervallada” (PESSOA, 2017: 284), e não é o 
cidadão que habita os “intersticios das classes e das divisões sociaes” (PESSOA, 2017: 
173).  

O equívoco que parasita as línguas vivas facilita o ato falhado da fala. Nas 
suas reflexões sobre a língua, Pessoa explica que as regras da ortografia procuram 
eliminar o equívoco, para que não haja “confusão de sentido” (PESSOA, 1993: 248). 
Mas se este interdito, ou até policiamento da língua, pode ter algum sucesso no caso 
da palavra escrita, o mesmo não acontece com a palavra falada, que é a mais 
‘natural’. A equivocidade reina nas línguas vivas, desde a sua musicalidade ou 
poesia inicial, até à incompletude e à inconsistência das definições, passando por 
todos os trocadilhos que aí se fazem. O equívoco não tem sentido, mas tem efeitos 
de significação e de satisfação, como no caso do lapso calculado que é o “dito de 
espírito”, a “anécdota”, e o calembourg. O que é “o chamado calembourg”, escreve 
Pessoa, “senão a demonstração corrente d’isto” (PESSOA, 1993: 248). 

No intervalo entre a palavra e a coisa que ela falha, emerge um real. É esta 
emergência do real que faz com que a fala que tropeça, confessa, mas também que o 
ato falhado mais bem-sucedido seja o que falha melhor. Pessoa chama a este feliz 
insucesso gozar da “volupia indeterminada da fallencia” (PESSOA, 2017: 124).  

O gozo não é o prazer oposto ao desprazer. Não existem prazer e desprazer 
puros em Fernando Pessoa. O que chama o “goso”, é um misto de prazer e 
desprazer, uma satisfação tão escassa ou excessiva, que apenas pode ser extraída da 
dor e vivida nalguma forma de masoquismo. Ao longo de o Livro do Desassossego, 
encontramos muitas referências ao doloroso deleite que é o gozo, como na seguinte 
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frase: “o prazer que doe porque é muito prazer, o goso que sabe a sangue porque 
feriu” (PESSOA, 2017: 161). O gozo da falência é a mais desassossegadora e misteriosa 
das sensações vividas no corpo. Ele manifesta-se igualmente de modo intermitente, 
por exemplo, como “intervallo morto entre a Morte e a Morte” (PESSOA, 2017: 210). 
Mas o que habitualmente ocupa este lugar é a dor, e raras vezes é a alegria. Mesmo 
se “a minha alegria”, diz Pessoa, “é tão dolorosa como a minha dôr” (PESSOA, 2017: 
52), existem intervalos infelizes e felizes, intervalos dolorosos e distrativos. 
 
O que sonho é dormir 
 
Pessoa afirma que o sonho é a mais natural e a pior das ‘cocaínas’, porque o sonho é 
a atividade mental que mais espontaneamente procura preencher o vazio intervalar 
com imagens e pensamentos, que podem entusiasmar à partida, mas que acabam 
muitas vezes por provocar o mal-estar.  

Mas dado que é impossível suprimir o vazio, existirão sempre “intervallos”, 
escreve Pessoa, “em que o sonho me foge” (PESSOA, 2017: 53). Por esta razão, o sonho 
que mais vai interessar Pessoa é o sonho como encenação dos acontecimentos de 
corpo no psiquismo. Encenação feita no que Freud chama eine andere Schauplatz, a 
“outra cena” do psiquismo: a praça do olhar ou o palco onde o inconsciente em ato 
se dá em espetáculo. Como acontece no teatro, cada sonho encena a enunciação de 
um texto a uma ou a várias vozes, juntamente com a figuração dos corpos, os 
figurinos e o décor. É também o que se passa no que Teresa Rita Lopes chamou o 
“teatro do ser” (LOPES, 1985) de Pessoa, o lugar onde este é a “cena viva (unique, em 
francês) onde passam vários atores representando várias peças” (LOPES, 1985: 8). 

Regra geral, o sonho imiscui-se por toda a parte, confundindo-se muitas vezes 
com a própria vida; vai dos interstícios das sensações até ao terreno da criação 
artística e da investigação científica. Pessoa refere-se a este respeito à ciência 
sonhada, entre a ciência atual e a ciência futura. Mas adverte os sonhadores que 
acreditam piamente na ciência, que não existe uma “sciencia final do futuro” 

(PESSOA, 2017: 106). Há quem acredite unicamente na ciência. E há quem acredite 
que a psicanálise é uma ciência, ou que ela será uma ciência no futuro. Em todo o 
caso, a psicanálise não é a ciência com que Freud sonhou. Poderíamos antes dizer 
que é a ciência que Freud falhou, porque a psicanálise resultou também de um ato 
falhado do cientista e médico que Freud foi no início. É o que podemos constatar 
com a sua tentativa falhada de fundar uma “Psicologia científica” para uso dos 
neurologistas (cf. FREUD, 1919). 

Este ato falhado de Freud não faz da psicanálise uma falsa ciência. Ela 
também não é empírica, como a observação e a experiência clínica. A psicanálise não 
é um conhecimento, nem um autoconhecimento; e aquilo que ainda hoje se chama 
‘clínica’, faz-se menos para salvar os doentes, do que para sossegar o terapeuta que 
sobre eles se inclina. É ainda um sossego deste tipo que procuram os que Pessoa 
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chama de “classificadores de coisas, que são aquelles homens da sciencia cuja 
sciencia é só classificar” (PESSOA, 2017: 472). Não devemos esquecer que é observando o 
doente de fora e tratando o sujeito como um objeto de experiência e de estudo, que 
os autores das etiologias científicas e dos diagnósticos estatísticos, vão dando nomes 
às “coisas da alma e da consciencia que estão nos intersticios do conhecimento”, e 
colocando em tabelas os seus “classificaveis incognitos” (PESSOA, 2017: 472). 

O desassossego não se deixa enquadrar por um olho clínico. E fica sempre 
fora da avaliação que pode levar a polícia a retirar alguém da rua para o internar 
num hospital psiquiátrico. Pessoa comparou um dia a vontade de ter sossego à de 
“internamento num manicomio” (PESSOA, 2017: 192), mas compara-a geralmente ao 
desejo de dormir. A grande tese da Traumdeutung, é que “o sonho é a realização de 
um desejo” (FREUD, 1945: nomeadamente cap. III), fundamentalmente, do “desejo de 
dormir” (FREUD, 1945: nomeadamente cap. VII). Pessoa parece estar de acordo com 
Freud neste particular, pois afirma que “a essencia do que desejo é só isto – dormir 
a vida” (PESSOA, 2017: 207).  Ou ainda: “o que sonho é dormir” (PESSOA, 2017: 388). 
 
Desdormir 
 
A vida não é o “sono eterno” (PESSOA, 1986: 157). Mas será que existe realmente um 
despertar, ou que tudo na vida não passa de sonhar, “a meu modo, sem somno nem 
repouso, esta vida vegetativa da supposição” (PESSOA, 2017: 285)? Começo por 
destacar a palavra “supposição”, porque ela designa o que tenho vindo a chamar o 
‘sujeito’7. O sujeito suposto – é uma hipótese – ao funcionamento da linguagem, 
diferente, como tal, da ‘substância’ da vida vegetativa, sensitiva e inteligível. Por 
outro lado, e mesmo que haja uma ‘sonolência’ no ar que se respira com os pulmões 
e que vai até à construção das cidades e à ‘fronteiração’ dos impérios, há também 
aquilo que Pessoa chama o “desdormir” (PESSOA, 2017: 285). Este neologismo 
designa o intervalo entre dormir e não dormir. Uma espécie de dormir desperto para 
o que não deixa dormir durante o sono: o sonho como abertura para o “scenario 
interior”, (PESSOA, 2017: 137) para “um espaço aberto | que não conheço” (PESSOA, 
2004: 147). “Os momentos mais felizes da minha vida foram sonhos” (PESSOA, 2017: 
123), confessa Pessoa. É uma excelente razão para que tenha querido explorar a sua 
‘paisagem’ interior, onde, diga-se de passagem, nem sempre reina a felicidade, 
mesmo a do “Narciso cego”, que goza, “com um cuidado materno em preferir-se” 

(PESSOA, 2017: 123). É nesse cenário interno que Pessoa vai encontrar, por exemplo, 
o “poço sinistro cheio de echos vagos, habitados por vidas ignobeis”, e o 

                                                 
7 « Un sujet ne suppose rien, il est supposé. Supposé, enseignons-nous, par le signifiant qui le 
représente pour un autre signifiant » (LACAN, 2001: 248) [Um sujeito não supõe nada, é suposto. Suposto, 
ensinamos, ao significante que o representa para um outro significante]. Tradução nossa. 
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“manicomio de caricaturas” (PESSOA, 2017: 262)8. Depois de o sonhador se confrontar 
com os seus deuses e demónios internos, pode ‘redormir’ até acordar. Aqui inicia-se 
um outro sonho, que abre uma janela para a rua dos devaneios, para a fantasmagoria 
do mundo lá fora.  

No caso de o sonho desperto, Pessoa observa que há maneiras de “bem 
sonhar” (PESSOA, 2017: 83; 84; 98), e até “uma arte de sonhar” (PESSOA, 2017: 37); e 
que esta arte não consiste em se tornar ativo para orientar livremente os sonhos que 
nos procuram, mas para se deixar orientar passivamente por eles. Uma outra 
maneira de sonhar acordado, é “mediante livros” (PESSOA, 2017: 100). A leitura de 
livros faz por vezes reviver os “embryões mortos dos desejos” (PESSOA, 2017: 182) 
que jazem nos sonhos. Confere uma nova sensibilidade às sombras e despojos do 
naufrágio de viver, que se junta à eterna rêverie, e cria outros romances internos, que 
depois podem ser encenados no palco do mundo. São as duas janelas do sonho – 
uma com vista para dentro e outra para fora – que fazem Pessoa dizer: “nunca fiz 
senão sonhar” (PESSOA, 2017: 137).  

Quem vive a sonhar, com os olhos bem abertos ou fechados, vê a realidade 
tal como os seus sonhos a apresentam: imagens fixas, que podem também estar em 
movimento. Neste último caso, fazemos cinema. As imagens oníricas podem, pois, 
assemelhar-se a desenhos e pinturas, fotografias, imagens cinematográficas9.  

“Sonhos é que todos os teem” (PESSOA, 2017: 262). Mas “alguns teem na vida 
um grande sonho e faltam a esse sonho. Outros não teem na vida nenhum sonho, e 
faltam a esse sonho” (https://ldod.uc.pt/source/list; BNP/E3, 3-1r). O homem é do 
tamanho do seu sonho. O “grande homem” (https://ldod.uc.pt/source/list; BNP/E3, 
138A-35r) é aquele que tem um grande sonho, a que nunca falta, mas porque o quer 
impor aos outros. O que se chama “civilização”, também faz parte de um grande 
sonho: “a civilização consiste em dar a qualquer coisa um nome que não lhe 
compete, e depois sonhar sobre o resultado. E realmente o nome falso e o sonho 
verdadeiro criam uma outra realidade” (PESSOA, 2017: 342). Ao contrário de cada 
sonho, que é finito, o sonhar é infinito. E de “sonhar ninguem se cansa” (PESSOA, 
2017: 524), mesmo quando só se tem meio sonho. Há ainda quem sofra de insónias. 
Para Pessoa, a insónia é bem mais real do que o sonho. Razão suplementar para não 

                                                 
8 Encontramos também as personalidades literárias neste “manicomio de caricaturas”. Assim, os três 
grandes heterónimos, o ortónimo e o semi-heterónimo, apresentam todos sintomas psicopatológicos, 
neuróticos, psicóticos e perversos. Ricardo Reis sofre de depressão e abulia. Álvaro de Campos é um 
histérico com vários traços de perversão; foi ciclotímico na sua juventude e tornou-se depressivo com 
a idade. Bernardo Soares sente isso tudo de todas as maneiras. E Fernando Pessoa, ‘ele mesmo’, sofre 
da perda de ‘ele mesmo’. Como qualquer tragédia, esta também não deixa de ter o seu lado cómico. 
9 Fernando Pessoa deixou também escritos dactilografados de argumentos cinematográficos em três 
línguas, bem como planos para criar uma produtora de cinema, a Ecce Film, e o respectivo logótipo 
(PESSOA, 2011a). 



Martinho  Não há sossego 

Pessoa Plural: 18 (O./Fall 2020) 281 

acordar um sonâmbulo. E Pessoa disse: “Sou metade somnambulo e a outra metade 
nada” (PESSOA, 2017: 351). 
 
Nada 
 
Dormir, dormir, talvez sonhar. Mas sabendo que os sonhos humanos, noturnos e 
diurnos, quotidianos e impossíveis, mostram também o que não é um sonho: o nada 
que ex-siste em cada ser falante. É a este nada que se refere o início do poema 
“Tabacaria”:  
 

Não sou nada. 
Nunca serei nada. 
Não posso querer ser nada. 
Àparte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. 

(PESSOA, 2014: 199) 
 
O sujeito toma a palavra no poema para negar o seu ser ou afirmar que nada é; e a 
palavra “nada” é repetida no final dos três primeiros versos para marcar melhor, no 
próprio sujeito, o lugar vazio de onde brotam todos os sonhos.  

Quando Fernando Pessoa escreve, na Mensagem, que “o mytho é o nada que 
é tudo” (PESSOA, 1996: 17), está já a referir-se a uma narrativa sobre o nada. Qualquer 
palavra, poema, pensamento sobre o ‘ser’ e o ‘nada’, supõe a linguagem. Mas não 
devemos reduzir o ‘nada’ a um elemento do sistema da língua, como o pronome 
indefinido, o complemento direto da proposição negativa, ou o substantivo que 
designa a não-existência. É a fala que introduz a falta no real onde nada falta. Desde 
logo, cada falante é obrigado a lidar com o nada que esta falta indica. O que não 
significa que o nada que falta na vida seja a morte.  O “nada” referido na “Tabacaria” 
não é a morte. Fernando Pessoa aborda, em muitos sítios e nas mais variadas 
perspetivas, o tema da morte, da morte do outro e da própria morte, passando pelo 
suicídio, o assassinato e o desaparecimento dos entes a que a sua imaginação e 
escrita davam vida. Por exemplo, refere que o Barão de Teive nasceu para morrer, 
faz da “scripta” deste a sua cripta, e suicida-o (PESSOA, 2007). Escreve, também, entre 
muitas outras frases que vão no sentido do ser-para-a-morte, que “o proprio viver é 
morrer, porque não temos um dia a mais na nossa vida que não tenhamos, nisso, um 
dia a menos nella” (PESSOA, 2017: 403). Na “Marcha Funebre para o Rei Luiz Segundo 
da Baviera”, é a própria morte que vem vender ao limiar da vida e toma a palavra 
(cf. PESSOA, 2017: 181-183). Mas uma morte que fala, é sobretudo uma morte que 
mata a morte. Apesar de encontrarmos em Fernando Pessoa muitas e complexas 
relações entre a vida e a morte, e toda uma tanatografia, nunca existe uma perfeita 
identidade que elimine o intervalo entre as duas.  

Mesmo se a inquietante estranheza assombra a obra de Fernando Pessoa, não 
convém ler o Livro do Desassossego como um livro dos mortos, ou o do cadáver adiado 
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que não conseguia procriar.10 Ele não é o sarcófago ou o cenotáfio de Pessoa. Como 
Antígona, não é propriamente com a morte que Pessoa se confronta: “a minha 
escriptura com a morte. Com a morte? Não” (PESSOA, 2017: 271).  

O Nada não é a Morte, antes a Mulher que não existe. É o que podemos 
deduzir do fragmento intitulado “Nossa Senhora do Silencio” (PESSOA, 2017: 43-49). 
Pessoa começa por afirmar neste fragmento, que é quando os seus sonhos secam, 
quando o único sonho que ainda pode ter é folhear o livro das palavras dos seus 
sonhos, que se interroga se o ‘Silêncio’ não será a fonte de todas as palavras e sonhos. 
O que pode criar uma certa confusão, é que Pessoa envolve este Silêncio no manto 
de Nossa Senhora. Mas quando o manto cai, apenas se escuta o Silêncio.11 Sobre a 
‘Senhora’ propriamente dita, Pessoa afirma: “Tu não és mulher. Nem mesmo dentro 
de mim evocas qualquér cousa que eu possa sentir feminina” (PESSOA, 2017: 47). Não 
se trata, pois, do nome que atribui à sua sensibilidade feminina. Nem de um 
arquétipo da Alma Feminina: Virgem, Mãe, Morte. O Silêncio da Senhora também 
não se refere ao ‘Nada surge do Nada’, de Parménides. Nem ao ‘Nada’ da Génesis, 
ou ao ‘Zero’ da numerologia cabalística, cuja significação é remetida, em última 
instância, para Deus-Pai. Também não se trata do ‘Nada’ de certos pensamentos 
orientais, como o budismo Zen. É só “quando fallo de ti”, diz Pessoa da dita 
‘Senhora’, “que as palavras te chamam femea, e as expressões te contornam de 
mulher [...] as palavras encontram voz para isso apenas em te tratar como feminina” 
(PESSOA, 2017: 47). 

Como necessitamos da linguagem para falar de qualquer coisa, a Senhora 
pode ser a própria linguagem, ou a língua, duas palavras que em português, como 
em quase todos os idiomas, são do género feminino. Há o silêncio da linguagem, por 
onde cada fala começa e acaba, que pode também ser o silêncio tácito de quem se 
cala. O silêncio reina igualmente na escrita. Mas Pessoa situa o Silêncio do lado da 
‘cousa’ a que nenhuma palavra pode dar voz e forma. Trata-se da Coisa impossível 
de dizer e de escrever, tão vazia como a essência da Mulher: “na tua vaga essencia, 
não és nada” (PESSOA, 2017: 47). Mais do que irreal, a dita ‘Senhora’ nada é. A 
existência precede a essência, pois as mulheres, no plural, existem, antes que se 
possa tentar definir uma essência Feminina. É a diferença entre a Mulher-em-si, que 
não existe, e as figuras da feminilidade que as palavras desenham, que podemos 
também ler nestes outros versos de “Tabacaria”: 
 

Tu, que consolas, que não existes e por isso consolas, 
Ou deusa grega, concebida como estatua que fôsse viva, 
Ou patricia romana, impossivelmente nobre e nefasta, 
Ou princeza de trovadores, gentilissima e colorida, 
Ou marqueza do seculo dezoito, decotada e longinqua, 

                                                 
10 Referência a “Quinta: D. Sebastião, Rei de Portugal” (PESSOA, 1996: 32). 
11 Num outro fragmento Pessoa refere-se à “Virgem-Mãe de todos os Silencios” (PESSOA, 2017: 46).  
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Ou cocotte celebre do tempo dos nossos paes, 
Ou não sei quê moderno — não concebo bem o quê —, 
Tudo isso, seja o que fôr, que sejas, se pode inspirar que inspire! 
Meu coração é um balde despejado. 
Como os que invocam espiritos invocam espíritos, invoco 
A mim mesmo e não encontro nada. 

(PESSOA, 2014: 202-203) 
 
Nenhuma mulher encarna o Eterno Feminino. Mas é no lugar vazio deste Ideal que 
emergem as deusas, as patrícias e as marquesas, as princesas dos trovadores ou a 
Dama do amor cortês, as cocotes, as modernas e as futuras, numa palavra, as Musas 
de todas as inspirações humanas. Os psicanalistas referem-se a este propósito à 
Mulher como Objeto do fantasma, motivo pelo qual Ela pode provocar a queda do 
homem. Ou elevá-lo às alturas, como preferia Goethe.  É também porque a Mulher 
não existe, que existem os jogos de linguagem que caracterizam os discursos e os 
modos de vida em comum. Que existe o jogo dos simulacros, das aparências e dos 
véus com que os humanos cobrem e descobrem o nada que habita em cada um deles. 
Pessoa não sonha propriamente com a Mulher, mas sabe que para sonhar com o 
resto – assim como para escrever –, não se pode estar morto. É preciso, mesmo 
‘murcho’, ser movido pela pulsão de vida.  
 Aproximemo-nos agora um pouco mais do que Pessoa escreve sobre a vida dos 
seus próprios sonhos: “cada sonho meu é immediatamente, logo ao apparecer 
sonhado, encarnado n’uma outra pessoa, que passa a sonhal-o, e eu não. Para crear, 
destrui-me; tanto me exteriorizei dentro de mim, que dentro de mim não existo 
senão exteriormente” (PESSOA,2017: 206). Destaco as expressões “exteriorizei dentro 
de mim” e “dentro de mim não existo senão exteriormente”. Elas indicam que as 
‘duas janelas’ do sonho a que me referi atrás são apenas uma só, melhor dizendo, 
que o sonho não tem um dentro e um fora, mas se espraia num espaço semelhante 
ao da faixa de Moebius, ou das isometrias desenhadas por Escher. Mesmo que só eu 
possa ver os meus sonhos, cada sonho chega-me na forma de uma charada figurada, 
dada a decifrar à minha consciência adormecida. Enquanto durmo vejo essas 
imagens de palavras, mas nenhum desses hieróglifos me pertence. Não é o meu eu 
consciente que sonha, é o sonho que atravessa a pele em que habito. 
 A frase “cada meu sonho ou desejo” informa-nos, ainda, que existem vários 
desejos, com a mesma topologia do sonho, ou seja, simultaneamente alheios e 
próprios. Na maioria dos casos, estes ‘desejos’ não passam de invejas e ciúmes, 
impulsos bruscos e ensejos de ação, votos mais ou menos piedosos. Outras vezes, 
são apenas gestos deselegantes e grosserias reles. Não se trata propriamente de 
desejos, mas de fantasias. É a fantasia – que muitos psicanalistas preferem chamar 
‘fantasma’ –, que oferece ao desejo de cada sujeito o objeto que este não possui. Mas 
é a perda do objeto que causa o verdadeiro desejo: o desejo de nada, de nada de 
concreto e definido. Se o desejo procede do nada, e é desejo de nada de referenciável, 
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o sujeito que tem esperança de encontrar alguma coisa no final do seu sonho, depara-
se normalmente com um buraco. Este buraco – que Freud chama Nabel des Traum, o 
“umbigo do sonho” – é o real que escapa à encenação e interpretação do sonho. 
Quando o sonho aproxima demasiado o sonhador deste buraco, surge o pavor. O 
terror noturno e o sonho de angústia mostram-no bem. Esta angústia pode ser uma 
angústia da morte, mas a angústia que mais interessa a Pessoa é a que traz um pouco 
mais de luz para a vida, a clareira que permite mudar de vida. É a esta que Pessoa 
se refere, quando afirma que por mais “que me embrenhe, todos os atalhos do meu 
sonho vão dar a clareiras de angustia” (PESSOA, 2017: 53).  
 
Entreser 
 
Mesmo se todas as pessoas passam a maior parte da sua vida a sonhar, há momentos 
em que já “não se pode sonhar” (PESSOA, 2017: 61); em que um som qualquer 
desperta e faz o sujeito balbuciar: “perco-me se me encontro, duvido se acho, não 
tenho se obtive. Como se passeasse, durmo, mas resto disperto” (PESSOA, 2017: 407). 
Nos momentos em que tudo estremece na grande insónia da vida, Pessoa escreve 
“não durmo. Entresou” (PESSOA, 2017: 241). Entreser é despertar para o que falta ao 
sujeito para ser alguma coisa. A angústia afeta particularmente o sujeito que fala 
para ser o que pensa que o Outro quer que ele seja. A angústia não é só o sinal deste 
perigo eminente, mas também um afeto que não engana, que obriga o sujeito a 
confrontar-se com o verdadeiro objeto do seu desejo, com o nada que esqueceu, para 
responder à demanda do Outro. O desejo de nada sempre mostrou ser o melhor 
remédio contra a angústia, porque indexa a impossibilidade e a insatisfação que 
levam o sujeito a desejar outra coisa. Como escreve Pessoa: “sendo o desejo [...] 
impossivel [...] nada me satisfaz, nada me consola” (PESSOA, 2017: 450).12 Este 
desassossego causado pela insatisfação do desejo não diz apenas respeito a um ser 
falante, mas a todos desde sempre: “sofri em mim, comigo”, diz Pessoa, “os 
desassocegos de todos os tempos” (PESSOA, 2017: 322). Mas toca especialmente os 
que se dedicam a ler o desassossego em si e no mundo, como acontece com 
determinados escritores. E com as mulheres, porque encarnam há muito a 
insatisfação do desejo, insatisfação que pode igualmente ser a da “mulher que sou 
quando me conheço” (PESSOA, 2017: 351).13 Esta tendência para considerar as 
mulheres como as mais insatisfeitas, e logo como as mais desassossegadas, contrasta 

                                                 
12 “Perante a realidade da vida, soam pallidas todas as ficções da literatura e da arte [...] sendo desejo 
de toda alma [...] impossivel [...] nada me satisfaz, nada me consola, tudo — quer haja sido, quer não 
— me sacia [...] Desejo o que não desejo e abdico do que não tenho” (PESSOA, 2017: 449-450). 
13 Encontramos na obra de Pessoa muitas ocasiões em que ele foi mulher. Uma das agora mais 
célebres, é certamente aquela em que escreve uma carta em nome de Maria José, uma infeliz 
corcunda, tuberculosa, que sofre de uma terrível paixão platónica por um serralheiro que nem sabe 
que ela existe (cf. PESSOA, 2016a: 626-632). 



Martinho  Não há sossego 

Pessoa Plural: 18 (O./Fall 2020) 285 

com tudo o que, do lado dos homens, têm sido as seculares tentativas de controlo 
(governação, educação, etc.) de quem não “sabe sequer o que pensa, ou o que deseja” 

(PESSOA, 2017: 323). 
 
Tédio e desassossego do mistério 
 
A insaciabilidade do desejo pode conduzir à procura do sossego total ou, mesmo, de 
um sossego totalitário. Mas também ao que Pessoa chama o “tedio” (PESSOA, 2017: 
474). O tédio não é a antiga melancolia, nem a depressão moderna. Também não é a 
tristeza como paixão da alma, a cobardia moral de quem não quer saber porque se 
compraz no desânimo. Pessoa refere que o tédio é a forma silenciosa do “socego 
inquieto das fontes” (PESSOA, 2017: 77), sem mitos nem deuses para embalar a vida. 
Isto indica que o tédio está muito próximo do nada que o manto da Senhora do 
Silêncio envolve. No entanto, é importante fazer a distinção entre o que Pessoa 
chama o intervalo entediante, que leva ao “tedio innumero de ser” (PESSOA, 2017: 
81), e o “tedio absoluto e completo” (PESSOA, 2017: 280). Porque a interminável 
enumeração do “estado intermedio da alma em que nem apetece a vida nem outra 
cousa” (PESSOA, 2017: 414), não faz ninguém sair do impasse, enquanto que o tédio 
absoluto abre para uma Outra satisfação. Na maioria das vezes, o tédio é “uma 
pessoa, a ficção incarnada do meu convivio comigo” (PESSOA, 2010a: I, 477). Esta 
personificação do tédio, não faz de Fernando Pessoa um pessimista. Também não 
existe niilismo na sua maneira de conviver consigo próprio. Do mesmo modo que 
afirma não projetar o seu sofrimento no universo, diz também que não transforma o 
seu tédio num tédio universal (PESSOA, 2017: 59).  

Mas vejamos o que está escrito no fragmento intitulado “Na Floresta do 
Alheamento”, matriz do que Pessoa escreve sobre o “tédio” (cf. PESSOA, 2017: 75-82). 
O fragmento começa por um falso despertar numa alcova vaga, seguido de um 
estado febril e um torpor lúcido e pesadamente incorpóreo, que paralisa entre o sono 
e a vigília, e vai instalando o tédio de ser. Este é sentido como uma espécie de orvalho 
morno, mas atravessado pela loucura, e desencadeando finalmente uma grande 
angústia que manuseia a alma por dentro. É a angústia de não haver ali mais 
ninguém, a certeza de se estar só no mundo, de que os companheiros imaginários 
são uma ilusão, que a Mulher não existe, que o Outro entrou para sempre na floresta 
do alheamento. Todavia, é esta certeza indubitável que conduz à separação entre o 
tédio intervalar e o tédio absoluto. Aqui, o sujeito é forçado a escolher: ou segue pelo 
declive da acédia, do spleen, e de outros desesperos; ou abre o seu próprio caminho 
na floresta do alheamento. Desbravar um caminho novo é pouco compatível com o 
cansaço, a rotina e o aborrecimento dos tempos mortos da vida, mas também com o 
sentimento de não se poder fazer isto ou aquilo por falta de dinheiro. 

O tédio de ser traz consigo a “noticia do fim” (PESSOA, 2017: 487). É um 
“estrangulamento” (PESSOA, 2017: 487), um “enterro da esperança” e um “horror de 
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estar vivo” (PESSOA, 2017: 385). Mas “há dias”, escreve Pessoa, “em que sobe em 
mim, como que da terra alheia à cabeça propria, um tedio, uma magua, uma 
angustia de viver que só me não parece insupportavel porque de facto a supporto” 
(PESSOA, 2017: 487). É esta “angustia de viver” que separa as águas entre o real 
insuportável e o que resta de suportável. Assim, escreve Pessoa, “quando mais 
completamente me cinge a angustia do momento actual assalta-me o desejo violento 
de me desejar em outras vidas, vivendo outras almas, outras sensações” (cf. 
https://ldod.uc.pt/source/list; BNP/E3, 28-25). Não se trata de uma fuga, mas da 
angústia como porta de saída do tédio absoluto, o ponto de viragem para o “desejo 
de ser outra pessoa em todos os póros” (PESSOA, 2017: 287). É a “sede de gosar” esta 
“ansia de viver” (PESSOA, 2010a: I, 468) que permite sair do “maelstrom negro” 
(PESSOA, 2017: 417) e aceder ao “desassossego do mysterio” (PESSOA, 2017: 107).14 
 
Doença e privilégio 
 
Pessoa remete o desassossego para o mistério do corpo, em particular, para as suas 
sensações “extensas” e “completas”, e mais ainda para as suas sensações 
“milimétricas” e quase irreais (PESSOA, 2017: 107). É a transformação do irreal destas 
sensações para poder realmente fazer “sentir tudo de todas as maneiras”: sentir o 
que sente o homem que dá a sua camisa a um pobre, o soldado que morre pela pátria, 
mas também sentir o que sente um criminoso e um assassino, o incestuoso, o 
parricida, o violador de crianças, o gatuno de carteiras, o pederasta, a prostituta, etc. 
(PESSOA, 2014: 130-152). Estas transformações acontecem todas no corpo, mas não é 
o corpo que fala delas e as analisa. O sujeito que fala com o seu corpo é o único que 
pode dizer e analisar o que sente, ainda que sabendo que o que as nossas “sensações 
teem de real é precisamente o que teem de não-nossas” (PESSOA, 2017: 168), e que 
“toda a vida da alma humana é um movimento na penumbra” (PESSOA, 2017: 302).  

No fragmento intitulado “Educação Sentimental”, Pessoa descreve com mais 
pormenor as estratégias que utilizou para lidar com estas metamorfoses do corpo 
(cf. PESSOA, 2017: 109-114). Explica como foi a escrita que lhe permitiu registar o que 
se passava no corpo e que não era apreensível pelos órgãos dos sentidos e pela razão; 
mas também como foi pela escrita que procurou penetrar na penumbra da alma, 
dissipar as nuvens e até o espesso nevoeiro que tantas vezes a envolvia. Deste 
esforço para bem dizer por escrito o que sentia no corpo, resultou o “Diario Lucido” 
e vários ensaios de autoanálise (cf. PESSOA, 2017: 170-172).15 Na verdade, Pessoa não 

                                                 
14 “Minha alma é um maelstrom negro, vasta vertigem à roda de vacuo, movimento de um oceano 
infinito em torno de um buraco em nada, e nas aguas que são mais gyro que aguas boiam todas as 
imagens do que vi e ouvi no mundo – vão casas, caras, livros, caixotes, rastros de musica e syllabas 
de vozes, num rodopio sinistro e sem fundo” (PESSOA, 2017: 417). 
15 Cf. Também PESSOA (2016a: 641-653; carta de 13-1-1935).  



Martinho  Não há sossego 

Pessoa Plural: 18 (O./Fall 2020) 287 

cessou de analisar os seus sintomas psicofísicos, mas também os seus sonhos, 
devaneios, fantasias, etc. Fê-lo sem e com a ajuda alheia, como no caso dos dois 
psiquiatras franceses adeptos do “magnetismo pessoal” (Hector e Henri Durville), a 
quem redigiu uma carta que não chegou a enviar (cf. PESSOA, 2006: I, 449-452).  

Pessoa acreditava que a tragédia que vivia sob a pateada dos deuses tinha 
uma ‘origem orgânica’, mais precisamente, estava relacionada com a sua 
“constituição mental”. Pressentia que tudo o que escrevia não podia ser inteiramente 
independente de uma doença que os médicos do corpo, da alma e ele próprio, 
tinham muita dificuldade em definir.16 Mas que esta “doença” era também um 
“privilégio” de que devia usufruir.17 É o usufruto que retira da sua doença que 
impede de ler o que Pessoa escreveu apenas como a descrição literária de uma 
realidade independente do uso inconsciente da letra. Ou de ler a sua experiência 
sensível através da grelha especulativa de um sistema filosófico, da grelha 
explicativa de uma ciência da natureza ou da sociedade, ou da grelha compreensiva 
de uma psicologia, finalmente, metafísica. Também não podemos reduzir o que 
escreveu a expressões mais ou menos poéticas da sua vida. O que surpreende 
sempre em Pessoa não é a reflexão, mas a epifania, a revelação súbita do real efémero 
que a sua escrita regista. 
 
Noite em Heliópólis 
 
Sabemos que Pessoa passou por graves ‘crises psicológicas’ ao longo da sua 
existência, mas não existe testemunho de que tenha realmente sofrido de fenómenos 
elementares de psicose. Também sabemos que nunca foi – apesar de ter pensado 
nisso, como em quase tudo – internado numa casa de saúde mental. Nada 
predestinava à psicose a criança que nasceu em Lisboa, em 13 de junho de 1888, dia 
de Santo António, e que por esta coincidência foi batizada com o nome completo de 
Fernando António Nogueira Pessôa.  As primeiras festas de aniversário do menino 
até foram felizes, anos alegres em que “usava a palavra, cantante e livre | em vez de 
usar o violino, o violoncelo, a trompa ou a voz”.18 Mas como o próprio Fernando 
Pessoa confessa mais tarde, esta primeira felicidade desapareceu com a morte do seu 
pai, Joaquim de Seabra Pessôa, quando ele tinha apenas cinco anos de idade. Tudo 

                                                 
16 Por exemplo: “Não sei se sou simplesmente hysterico, se sou, mais propriamente, um hystero-
neurasthenico [...] Se eu fosse mulher — na mulher os phenomenos hystericos rompem em ataques e 
coisas parecidas — cada poema do Alvaro de Campos (o mais hystericamente hysterico de mim) seria 
um alarme para a visinhança. Mas sou homem — e nos homens a hysteria assume principalmente 
aspectos mentaes; assim tudo acaba em silencio e poesia...” (PESSOA, 1998: 254-254; carta de 13-1-1935). 
17 “Não sei”, escreve Pessoa sobre a sua ‘complexa’ obra, “se [é] um privilegio se uma doença, a 
constituição mental que a produz” (cf. PESSOA, 2010a: I, 449). 
18 Cf. por exemplo, “Anniversario” (PESSOA, 2014: 247-249) e a glosa de textos pessoanos em LETRIA; 
FAZENDA (2018). 
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se passou como se, de repente, uma enorme escuridão se tivesse abatido sobre a 
cidade do sol que era a Lisboa da sua infância. Como se se tivesse feito “Noite em 
Heliopolis!” (PESSOA, 2017: 432). Esta escuridão acentuou-se ainda mais, quando o 
nome e o poder da palavra do falecido pai foram enviados para as trevas, por 
desígnio da sua viúva, Dona Maria Magdalena. Mas esta sentença cruel, impeditiva 
da finalização do trabalho do luto do menino, foi suspensa por algo que acabou por 
desviar os fatos da vida para uma “autobiographia sem factos” (PESSOA, 2017: 283). 
Esta expressão, que encontramos no Livro do Desassossego, é também um convite ao 
leitor para que seja capaz de encontrar os argumentos capazes de libertar o génio da 
obra do frasco da vida. 

Mas vejamos, primeiramente, se existiu a condição preliminar para o 
desencadeamento da psicose de Fernando Pessoa. A psicose é uma doença psíquica 
cuja causa não é psíquica, mas oriunda da destruturação da ordem simbólica que 
governa a representação do sujeito e do mundo. Na sua primeira abordagem 
psicanalítica da psicose, Lacan explicou que esta se deve, não à ausência do pai, mas 
à “preclusão do Nome-do-Pai” (forclusion du Nom-du-Père), ou seja, à expulsão do 
significante paterno da estrutura da linguagem em que se apoia a organização da 
realidade psíquica e material. Este significante, ao mesmo tempo estranho ao 
conjunto e um dos seus elementos, não desaparece quando é expulso do sistema da 
língua, mas intromete-se no real como o mal absoluto, através de acontecimentos 
extremamente perturbadores, que afetam o corpo e o pensamento, que podem ir do 
delírio de perseguição e de desintegração até à automutilação, passando pelas 
alucinações verbais (cf. LACAN, 1975: III; LACAN, 1966: 531-583). A segunda 
abordagem lacaniana da psicose já não é estrutural, mas pragmática, e já não tem 
como referência exclusiva a introjeção / preclusão do Nome-do-Pai, mas o que pode 
servir de suplemento ao significante paterno, sobretudo o saber-fazer de cada um 
com o sintoma que lhe resta.19 Quando ocorre a referida preclusão, o filho, no seu 
“pavor sem nome”, é normalmente esmagado pelas ruínas de tudo o que desaba 
com a morte do pai real. Mas não foi isto que aconteceu com Fernando Pessoa, pois 
o menino conseguiu apoiar-se numa outra coisa que não o Nome-do-Pai – a letra –, 
para sair da situação e reconstrui-se.20  

Como Fernando Pessoa escreveu anos mais tarde, “Vivo sempre no presente. 
O futuro, não o conheço. O passado já o não tenho”, “o que se sente exige o 
momento; passado este, ha um virar de página e a historia continua mas não o texto” 
(PESSOA, 2017: 321). Mas como a página do passado traumático não pode ser 
                                                 
19 Esta segunda abordagem é exposta no último ensino de Lacan, nomeadamente, nos Seminários 22, 
RSI (inédito), e 23, Le sinthome (LACAN, 2001: XXIII). 
20 Pessoa nunca foi internado numa instituição de saúde para doentes mentais, nem seguido por um 
neurologista ou um psiquiatra. Também não há testemunhos de que tenha sofrido de alucinações e 
de delírio psicótico. Existe apenas um fator que pode indiciar uma psicose de facto: a impossibilidade 
que sempre teve de se relacionar sexualmente com uma outra pessoa. 
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arrancada do livro, teve também de reescrever o texto. Se, num primeiro tempo, o 
pior momento da sua vida foi quando o pai morreu e o menino deixou de ter uma 
infância feliz, ou com significado, num segundo tempo, já envolvido na arte da 
escrita, Pessoa declara: “Tu, que me ouves e mal me escutas, não sabes o que é esta 
tragedia! Perder pae e mãe [...] não ter um amigo nem um amôr – tudo isso se pode 
supportar; o que não se pode supportar é sonhar uma coisa bella que não seja 
possivel conseguir em acto ou palavras” (PESSOA, 2017: 121). 
 
Que seria de mim se não escrevesse  
 
Foi sobretudo após a morte do pai que a letra começou a exercer os seus poderes 
mais ou menos ocultos sobre o que Pessoa chamou o “palavrar” (PESSOA, 2017: 399) 
e a ‘voz escrita’.21 O poder lúdico e dramático da letra permitiu-lhe coreografar as 
despersonalizações iniciais (o Chevalier de Pas, e o seu rival, o capitão Thiebault)22, 
assim como criar as primeiras personalidades literárias, cujos nomes – sempre 
estrangeiros – indicam o que então dominava a realidade psíquica do menino: o 
anonimato (Charles Robert Anon), a solidão (Jean Seul) e a procura de um 
renascimento pela via do desdobramento (os irmãos Alexander e Charles Search).  

                                                 
21“Cada palavra dita”, escreve Pessoa num dos seus versos, “é a voz de um morto” (PESSOA, 2018b: 
59). A relação da palavra escrita com a voz de um ausente está exposta também numa carta de 
Fernando Pessoa a Adolfo Casais Monteiro: “escrevo como se estivesse fallando comsigo, para que 
possa escrever immediatamente. Não sendo assim, passariam mezes sem eu conseguir escrever” 
(PESSOA, 1998: 258). 
22 O Chevalier de Pas – primeiramente grafado “Cavaleiro de Pá” (10-7-1894), e depois “Chevalier de 
Pá” (11/7/1894), ainda sem o ´s´, mas já com o título em francês, língua que a mãe ensinara em casa 
ao menino – é o primeiro ´outro nome´. É o nome que Fernando Pessoa dá ao primeiro “conhecido 
inexistente” que recorda ter surgido na sua mente após a morte do pai. É o nome do Um que se reitera 
no “heteronimismo” que substitui o pai do Nome e do Não (Pas). Por esta razão, a “imperfeita 
lembrança” que restou a Pessoa do Cavaleiro fazia com que sentisse uma “grande saudade” dele. 
Podemos, ainda, dizer que o “Chevalier de Pas” é o grau zero da des-personalização imaginária e o 
primeiro grão de areia da nomeação do gozo do sintoma que Fernando Pessoa viverá, em sensação e 
sonho, como acontecimento de corpo. Mesmo se não tem obra literária, o Chevalier de Pas tem uma 
assinatura, e empurra já o menino para o (se) escrever: o “Chevalier de Pas dos meus seis anos, por 
quem escrevia cartas dele a mim mesmo”. No projeto existencial que Pessoa acalentará após o seu 
regresso definitivo a Lisboa, podemos, ainda, encontrar uma figura tardia do Cavaleiro no Senhor 
dos Passos ou dos Paços. Pessoa conhecia bem a devoção popular ao Senhor dos Paços, a memória 
coletiva da via dolorosa percorrida por Jesus, desde a sua condenação à morte no pretório, passando 
pelo reencontro com a sua mãe, até à sua sepultura, após ter sido crucificado no Calvário. A prova é 
que falava ainda, em 1920, do Senhor dos Paços com Ofélia Queiroz – que era devota e tinha uma 
imagem dele no seu quarto –, em particular para que continuasse a acreditar que ele se casaria com 
ela, se o Senhor dos Paços o ajudasse a ganhar algum dinheiro vencendo um concurso literário. “Juro-
te, meu amor”, escreve Ofélia na noite de 20 de março de 1920, “dou-te a minha sincera palavra de 
honra, que é banhada de lágrimas, que acabo de, ajoelhada diante da imagem do Senhor dos Paços, 
pedir-lhe, que me não deixes de amar”. 
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Mas a instância da letra no inconsciente manifestou igualmente o seu poder 
farmacológico, simultaneamente catártico e tóxico: “Escrever é como a droga que 
repugno e tomo [...] ha venenos necessários, e ha-os subtilissimos” (PESSOA, 2017: 
331). Foi neste duplo poder que Pessoa encontrou uma inesperada energia para 
alma, assim como a primeira ‘droga’ que o levou para paraísos artificiais.23 Boia de 
salvação encontrada após o naufrágio do navio familiar, a letra foi sobretudo a 
jangada de pedra, como diria José Saramago, na qual o menino embarcou para 
compor a sua primeira quadra: 
 

À minha querida Mamã: 
 

Eis-me aqui em Portugal 
Nas terras onde nasci 
Por muito que goste delas 
Inda gosto mais de ti.24 

                                                 
23 Além do sonho-cocaína, outras drogas (tabaco, ópio, morfina, etc.) vieram adicionar-se mais tarde 
à primeira bebedeira de letras, nomeadamente o álcool, como testemunha a engraçada fotografia de 
Pessoa apanhado ‘em flagrante delitro’, ou seja, bebendo mais um copo ao balcão da Casa Abel 
Pereira da Fonseca. Mesmo se Pessoa bebia, nunca ninguém o viu ébrio. No entanto, dizia sem 
rodeios: aguento “como uma esponja? Como uma loja de esponjas, com armazém anexo” (apud 
FRANÇA, 1987: 147). Quando conheceu ‘Tita’, a mulher de António Ferro, apresentou-se a ela como o 
‘bêbado da família’. E, ao jeito de Baudelaire, declarava: “se um homem escreve bem só quando está 
bebado dir-lhe-hei: embebede-se” (PESSOA, 2017: 405). Mas é igualmente interessante a seguinte 
‘reflexão pessoal’ que teceu sobre o “Culto do Absoluto e do Excesso”: “Never cultivate absolute 
things, such as absolute chastity or absolute temperance: the greatest will-power is that of the man 
who likes to drink and keeps from drinking much, rather than he who does not drink at all. The 
temperance movement is one of the greatest enemies of self-will and of the development of the will. 
Castrating a man will certainly ‘control’ his sexual impulses. Castrating his soul will also do so. The 
difficulty is to abstain □ You should create a craving for drink and smoke and then smoke and drink 
moderately. By this method, you not only develop your will decisively, making it put limits to your 
impulses, which is the proper function of the will (this is not eliminating impulses), but you will [also] 
draw the greatest possible pleasure out of drinking or smoking. Nature having so contrived things 
that the greatest pleasure follows the greatest power, temperance, and the stamp of normality is this. 
Eugenics is the great enemy of will-power” (PESSOA, 2003b: 350; 352) [“Nunca cultives coisas absolutas, 
como a castidade absoluta ou a sobriedade absoluta: a maior força de vontade é a do homem que gosta de beber e 
se abstém de beber muito e não daquele que não bebe de todo. O movimento antialcoólico é um dos maiores 
inimigos da vontade própria e do desenvolvimento da vontade. Castrar um homem ‘controlará’ certamente os 
seus impulsos sexuais. Castrar a sua alma também fará o mesmo. A dificuldade é abster-se □ Deves criar um 
desejo de beber e de fumar e então fumar e beber moderadamente. Graças a este método não só desenvolverás a 
tua vontade decisivamente, obrigando-a a impor limites aos teus impulsos, que é a função própria da vontade (e 
não a eliminação dos impulsos), mas [também] extrairás o maior prazer possível de beber ou de fumar, pois a 
Natureza concebeu as coisas de um modo tal que o maior prazer vem depois do maior poder, a temperança, e o 
sinal da normalidade é este. A eugenia é o grande inimigo da força de vontade” (PESSOA, 2003b: 351; 353). 
24 Esta quadra, que conta com duas versões, foi recitada por Pessoa à sua mãe quando esta se 
questionava se deveria levá-lo consigo para África. A versão mais antiga, citada acima, foi registada 
e datada pela mãe: “Fernando Pessoa | 26-7-95” (NOGUEIRA, 2015: 33). A versão mais recente, com 
variações nos dois primeiros versos, encontra-se no arquivo de Armando Côrtes-Rodrigues (ACR 
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Não me parece abusivo afirmar que estes versos foram o momento da grande 
viragem na infância de Fernando Pessoa. Lembro que o menino já tinha perdido o 
seu pai e que, no ano seguinte, perdera o seu pequeno irmão, Jorge. As dificuldades 
financeiras que decorreram da morte do chefe da família, fizeram também com que 
tivesse perdido a casa onde morava em frente ao Teatro de São Carlos. Perdera o seu 
lar, e agora ia perder a sua mãe, que refazia a sua vida com outro homem, João 
Miguel dos Santos Rosa, Cônsul de Portugal no Transval, e decidira deixar o filho 
sobrevivente do antigo marido numa ilha dos Açores. Face à ameaça de um total 
abandono, o “orphão”25 recorreu à única arma que tinha ao alcance da mão: as letras 
que já aprendera e o prendiam. Enquadrou a sua dor numa quadra para dizer o que 
deveras sentia. Ao mesmo tempo que se dava a si mesmo o direito de tomar a 
palavra que ninguém lhe oferecia, afirmava o seu próprio desejo (de partir para 
Durban), ou distinguia este do desejo da mãe (de o deixar em Angra do Heroísmo). 
Tudo isto feito no seu próprio estilo, sem apelo ao pai simbólico, que nem sequer 
podia evocar, sem o apoio do pai real já falecido, e sem a ajuda de um qualquer pai 
imaginário. Mas esta prática da letra só teve uma eficácia simbólica, porque 
conseguiu separar aquilo que o menino desejava, do destino indesejado que o Outro 
desejava para ele. O efeito mais tangível da quadra dirigida à mãe, foi que esta 
acabou por ceder, e por levar o filho para a África do Sul.26 Foi certamente o 
acontecimento que determinou para sempre o poder da letra na nova vida que 
Fernando Pessoa começou a escrever para si, e o levou a mudar de nome.27   

“Que seria de mim se não escrevesse”, exclamará muitos anos mais tarde no 
Livro do Desassossego (PESSOA, 2017: 330). Apesar de sentir que a escrita comemorava 
o acontecimento traumático, agravando de algum modo o velho mal, Pessoa sempre 
temeu não ser capaz de escrever, ou de escrever pouco. Sabia que “escrever é 
esquecer”, “ignorar a vida” (PESSOA, 2017: 488), mas pressentia também que a escrita 

                                                 
219J) e foi registada por Pessoa em 1914: “À minha querida mamã || Ó terras de Portugal, | Ó terras 
onde nasci. | Por muito que eu goste delas, | Ainda gosto mais de ti”. 
25 Pessoa considerava-se órfão das consolações que Deus, o pai ou mãe lhe podiam dar: “tudo isso 
nós perdemos, de todas essas consolações nascemos orphãos.” (Cf. PESSOA, 2017: 1i89). 
26 O efeito menos visível, é que a quadra inclui uma disjunção exclusiva: ´ou Portugal ou a mãe´. A 
escolha da mãe implica aqui o afastamento de Portugal, no entanto, a disjunção torna-se inclusiva no 
futuro messianismo de Fernando Pessoa. A opção é, então, fazer renascer Portugal. Neste caso, o 
significante ́ Portugal´, ou ́ Pátria´, corresponde ao símbolo do Pai morto que o Filho devia ressuscitar 
na sua pessoa, para, também e de alguma forma, o oferecer à mãe. 
27 Como expliquei no meu livro sobre Pessoa e a psicanálise, é significativo – por ser uma espécie de 
autocastração onomástica – saber que Fernando Pessôa retirou o acento circunflexo do seu 
patronímico, quando tomou a decisão de inseminar a terra com escritos de possibilidades europeias 
(cf. PESSOA, 1944: 79), para os assinar no seu próprio nome de autor cosmopolita. Esta escolha acabou 
por ter um efeito paradoxal, já que ‘Pessoa’ é também a palavra portuguesa que designa toda e 
qualquer pessoa, não só o próprio Pessoa, como a “pessoa que é commum a todas as pessoas” 
(PESSOA, 2017: 412). Este é o ponto onde o extraordinário se cruza com o ordinário. 
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era a possibilidade de inventar, como “o vadio Dante Alighieri” (PESSOA, 2017: 237), 
uma vida nova. Não podendo ‘deslembrar’ o que acontecera, o novo vadio disse 
então: “tudo se me tornou insupportavel, excepto a vida” (PESSOA, 2017: 435). Por 
conseguinte, “não fugi á vida [...] apenas mudei de vida” (PESSOA, 2017: 117). 
 
Poesia e prosa 
 
Fernando Pessoa sai de Durban e regressa a Lisboa em 1905. Mas a sua verdadeira 
criação literária só começa a partir de 1908. Desiludido com a universidade e a 
monarquia portuguesa, e ao mesmo tempo que vai fazendo o luto da sua educação 
na colónia inglesa do Transval, parte à conquista da identidade pessoal dentro da 
cultura e língua pátria. É neste contexto que encontra – como modelo e rival – Luís 
de Camões. Em 1910, Pessoa começa a imitar as estrofes de oito decassílabos de 
Camões, e a escrever um poema épico de pelo menos cinco cantos, que intitula 
Portugal. É a este poema – que deveria substituir Os Lusíadas – que Fernando Pessoa 
dá, em 1934, o novo título – improvisado por associação significante de Mens agitat 
molem (a mente move a matéria ou a massa) durante a composição tipográfica –, de 
Mensagem. A obra permanecerá a mais fixa do cânone pessoano – embora com a 
génese revista em 2020 – e a única a ser premiada (BARBOSA; PIZARRO; PITTELLA; 
SOUSA, 2020).  

Dececionado pelos resultados da implantação a República, em 5 de outubro de 
1910, Pessoa cessa momentaneamente de escrever o seu poema épico sobre Portugal, 
preferindo, em 1912, publicar na revista da Renascença Portuguesa, A Águia, três 
textos sobre a Nova Poesia Portuguesa, num dos quais anuncia o surgimento para 
breve do “Supra-Camões” (PESSOA, 1912: 107), com o qual se identifica.  

Depois desta data, muitas outras coisas aconteceram – a convivência e 
correspondência com Mário de Sá-Carneiro, que o afasta do provincianismo da 
Renascença Portuguesa, a emergência dos heterónimos em 1914, a publicação do 
drama estático O Marinheiro, do grande poema modernista Ode Marítima, os 
animados encontros dos ‘orpheistas’, em 1915, a vinda a lume dos primeiros poemas 
ingleses, em 1918, etc. – que afastaram provisoriamente Pessoa do seu plano inicial.  
Este afastamento é relativo, pois Pessoa irá manter ao longo da sua vida as três obras 
em que assenta o futuro que projetara: o poema messiânico sobre Portugal, ou seja, 
a Mensagem (1910-1934); O Fausto (1908-1933), tragédia subjetiva onde expõe o 
conflito entre a inteligência e a vida, e a derrota da inteligência resultante do pacto 
com o diabo que obriga a desistir do objeto amado; e o Livro do Desassossego (1913-
1934), espécie de diário lúcido onde analisa o seu sintoma e o século.  

Do início até ao fim, se assim podemos dizer, Fernando Pessoa escreveu mais 
prosa do que poesia. Contudo, ainda continua a ser apresentado genericamente 
como ‘Poeta’. Mas no Livro do Desassossego podemos ler, não só que a poesia é “para 
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as crianças se approximarem da prosa futura” (PESSOA, 2017: 398), como também a 
seguinte afirmação: 
 

Prefiro a prosa ao verso [...]. Considero o verso como uma coisa intermédia, uma passagem da 
música para a prosa. Como a música, o verso é limitado por leis rítmicas, que, ainda que não 
sejam as leis rígidas do verso regular, existem todavia como resguardos, coacções, dispositivos 
automáticos de oppressão e castigo. Na prosa falamos livres. Podemos incluir ritmos musicais, 
e contudo pensar. Podemos incluir ritmos poéticos, e contudo estar fóra dêlles. Um ritmo 
ocasional de verso não estorva prosa; um ritmo ocasional de prosa faz tropeçar o verso. Na 
prosa se engloba tôda a arte — em parte porque na palavra se contém todo o mundo, em parte 
porque na palavra livre se contém tôda a possibilidade de o dizer e pensar.  

(PESSOA, 2017: 397) 
 
Ainda que através de Bernardo Soares, Fernando Pessoa afirma nesta passagem que 
a prosa era mais compatível com a liberdade de dizer e de pensar do que a poesia.  
Uma coisa é a liberdade de palavra, outra coisa é a morada para a qual a palavra 
escrita é enviada como uma carta a ser lida. Mesmo se esta carta devia chegar ao seu 
destino, o seu endereço manteve-se indeterminado, até porque Pessoa deixou de 
escrever para alguém em particular. Acabou mesmo por só escrever para si mesmo, 
por se escrever, no momento em que deixou de acreditar que um Outro – pelo menos 
na sua época – o pudesse ler.  

Pelas razões que já referi, a relação de Fernando Pessoa com aqueles que 
incarnavam o Outro para ele foi problemática desde muito cedo. Ainda criança, 
tentou ultrapassar a dificuldade fazendo das coisas que o assombravam pequenos 
outros, companheiros imaginários com quem pudesse partilhar a sua solidão, 
conversar, e até escrever algumas cartas a si mesmo. Após ter sido influenciado pelas 
leituras de alguns importantes escritores franceses e ingleses durante a infância e 
adolescência, Pessoa deixou-se influenciar, após o seu regresso a Lisboa, por 
diferentes autores portugueses, como Luís de Camões, Teixeira de Pascoaes e Guerra 
Junqueiro. Mas os nomes dos escritores que destaca no Livro do Desassossego, são 
sobretudo os de Cesário Verde, para a poesia, e para a prosa, o do Padre António 
Vieira, a quem chama o “Imperador da lingua portugueza” (PESSOA, 1966: 76). 
Entretanto, Pessoa saltou por cima da influência dos autores e da ausência de um 
leitor bem identificado, para prosseguir a sua própria leitura do desassossego 
individual e coletivo.  

Se a prosa foi o caminho preferido de Pessoa, é também porque considerava 
que a musicalidade da poesia foi abafada durante séculos por leis como as da 
métrica. Pessoa utilizou ainda o verso clássico, como está bem patente na poesia de 
Ricardo Reis, mas foi o verso livre dos Modernos, em particular de Walt Withman, 
que lhe permitiu fazer explodir o verso regular, e mesmo praticar uma nova forma 
de “insulto” e “jaculação”, especialmente em nome do mais futurista dos seus 
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heterónimos, o histriónico Álvaro de Campos (cf. MARTINHO, 2018: 37-49) 28. Mas esta 
excêntrica personalidade literária ficou ainda presa numa rede com gente muito 
diferente dela, no estilo, mas também em “cara, estatura, traje e gestos” (PESSOA, 
1998: 255). Se os três principais heterónimos (Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro 
de Campos) e o ortónimo (Fernando Pessoa) formam um leque poético-dramático 
aberto, onde ainda cabem “innumeros” (cf. PESSOA, 2016: 175), enquadram-se 
igualmente no laço social do discurso do Mestre, ao mesmo tempo que Alberto 
Caeiro é idealizado como o maior poeta de sempre.  

O Mestre ensinou a ver as coisas em si mesmas, para as sentir sem o sentido 
que a interpretação e, por força, a linguagem lhes confere. Mas a importância que 
Pessoa deu nesta altura aos rebanhos de pensamentos do pastor Caeiro, não impede 
que o assassine em 1915, cerca de um ano depois de o ter criado, se nos restringirmos 
à verdade-ficção do “Dia triunfal”, de 8 de março de 1914.29 Podia-se interpretar este 
desaparecimento prematuro do patrono poético como uma regressão à morte do pai, 
se não fosse a condição principal para que o processo da escrita prosseguisse, após 
a derrocada do templo erigido em honra do Mestre. Se Pessoa pôde prescindir do 
Mestre depois de se ter servido dele, foi porque já sabia que podia recorrer à prática 
da letra que convergia com o gozo do inconsciente. Caeiro podia ser o Mestre da 
Poesia, mas o verdadeiro Mestre do sujeito é o Inconsciente. E foi para continuar a 
explorar a ‘maravilha do inconsciente’ de que o mundo atónito sente a beleza – 
expressão que se encontra na ‘Busca do que não se acha’, que é o Fausto (PESSOA, 

                                                 
28 Retomando o que disse Freud, a saber “o primeiro homem a lançar um insulto em vez de uma 
pedra foi o fundador da civilização”, Lacan acrescentou que, por habitar a linguagem, o insulto está 
na origem da grande poesia [l’insulte (est au) départ de la grande poésie]. (LACAN, 1973: 78-97). 
29 O primeiro Alberto Caeiro é “Futurista” (cf., por exemplo, PESSOA, 2014: 502-503). É só depois que 
se torna outra coisa, como Pessoa explica, em janeiro de 1935, na carta para a posteridade sobre a 
“génese dos heterónimos” a Adolfo Casais Monteiro. Pessoa escreve nesta carta que se lembrou um 
dia de fazer uma partida ao seu amigo Mário Sá-Carneiro, inventando um “poeta bucólico, de especie 
complicada” (PESSOA, 1998: 255). Apesar de ter levado alguns dias a tentar construir esse poeta, nada 
conseguiu. Quando finalmente desistiu, a 8 de março de 1914, acercou-se de uma cómoda alta e, 
tomando um papel, começou a escrever, de pé, trinta e tantos poemas a fio, num êxtase, cuja natureza 
não conseguia definir. Afirma, então, que foi o “dia triunfal” da sua vida, aquele em que apareceu 
nele o “Mestre Caeiro” (PESSOA, 1998: 255). Foi assim que o Caeiro futurista deu lugar à procura de 
um “poeta bucolico, de especie complicada”, e acabou por se impor como o “Mestre”. Mas Pessoa 
faz desaparecer rapidamente o Mestre, vítima da mesma doença que levou prematuramente o seu 
pai e o seu pequeno irmão Jorge. Caeiro tinha então 26 anos, a mesma idade com que faleceu Mário 
Sá-Carneiro. Depois de ter assassinado o Mestre que se tinha incorporado nele, Fernando Pessoa 
ainda confessou o seguinte a Casais Monteiro: “ao escrever certos passos das Notas para recordação do 
meu Mestre Caeiro, do Álvaro de Campos, chorei lagrimas verdadeiras” (PESSOA, 1998: 257). Estas e 
outras associações de ideias não explicam o essencial, pois a morte de Caeiro serviu sobretudo a 
Pessoa para continuar a trilhar o seu próprio caminho, ou seja, a produzir, já sem a idealização e a 
orientação de um Mestre, o renascimento de Portugal na arte ou literatura que mais convinha ao seu 
sintoma. 
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2018a: 85-86) – para além do Mestre, que Pessoa voltou também à prosa poética de 
o Livro do Desassossego. 
 
Chefe-Mestre e comigos 
 
É no Livro do Desassossego que podemos ler a seguinte afirmação: “nunca tive alguem 
a quem pudesse chamar ‘Mestre’” (PESSOA, 2017: 213) 30. Esta afirmação é no mínimo 
curiosa, sabendo nós da existência do Mestre Alberto Caeiro. Mas Pessoa, que é o 
oximoro personificado, não teme nenhuma contradição. Não só foi ele que criou 
Alberto Caeiro, como é sempre de partes de si que fala. Por esta razão, é conveniente 
completar a primeira afirmação pela seguinte: “nunca me propuz ser Mestre ou 
Chefe-Mestre” (PESSOA, 1998: 251; carta de 13-1-1935).31 Esta última declaração 
permite situar melhor o local onde nunca houve Chefe nem Mestre, lugar que ficou 

                                                 
30 O significante “Mestre” é recorrente no texto de Fernando Pessoa. Ele faz parte dos “conhecidos 
inexistentes” que emergem com o Chevalier de Pas e atingem o seu máximo valor sublimatório com 
o Mestre Alberto Caeiro. Um poema do heterónimo Álvaro de Campos, dedicado a Caeiro, começa 
assim: “Mestre, meu mestre querido! | Coração do meu corpo intellectual e inteiro! | Vida da origem 
da minha inspiração! | Mestre, que é feito de ti nesta fórma de vida?” (PESSOA, 2014: 210). O poema 
coloca finalmente a questão de saber o que é o Mestre que está na origem e comanda o destino e a 
inspiração do ser humano: “Libertaste-me, mas o destino humano é ser escravo. | Accordaste-me, 
mas o sentido de ser humano é dormir” (PESSOA, 2014: 212). A questão do “Mestre” em Pessoa coloca-
se, pois, com a questão do escravo. No intervalo entre duas mortes que é a vida, o homem é o escravo 
do significante Mestre. No caso de Fernando Pessoa, este intervalo é também a página branca que se 
abre entre a morte do pai, ou melhor, a preclusão do Nome-do-Pai, e o fim da servidão a forças mais 
ou menos obscuras, quer estas remetam para o Além-Deus e o Diabo, ou se contentem com o que cai 
e resta na terra como literatura. O primeiro caminho, que Pessoa também percorreu e explorou, abre 
para o “Mistério”, tal como é abordado pela mitologia, a magia, a religião e a filosofia, mas também 
pela astrologia, a teosofia, a alquimia, a cabala, a geometria sagrada e a numerologia, a simbologia, o 
hermetismo, o espiritismo, a gnose, a maçonaria, o misticismo, e experiências esotéricas e exotéricas. 
O segundo caminho é o da criação artística ou literária. Estes dois caminhos foram percorridos por 
Fernando Pessoa como uma banda só, pois ele não foi apenas um grande poeta subsidiariamente 
intrigado pelo ocultismo, mas um verdadeiro iniciado nos ritos e mistérios dos Rosa Cruz, um 
importante astrólogo praticante, e um profundo pensador do oculto, se assim me é permitido dizer. 
Não esqueçamos, também, que, nas comunicações mediúnicas, sobretudo entre 1916 a 1918, o assunto 
recorrente é a sexualidade, incluindo a sua virgindade, quando já tinha 30 anos. O espírito de Henry 
More diz-lhe então: “um homem que se masturba não é um homem forte”; e recomenda: “não deves 
continuar a manter a castidade. És tão misógino que te encontrarás normalmente impotente, e dessa 
forma não produzirás nenhuma obra completa na literatura”. Abordaremos mais adiante este 
assunto que muito preocupava Pessoa. 
31 Interessante, a este propósito, é o texto em que Pessoa afirma: “Tive sempre uma repugnancia quasi 
physica pelas coisas secretas – intrigas, diplomacia, sociedades secretas, occultismo. Sobretudo me 
incommodaram sempre estas duas ultimas coisas – a pretensão, que teem certos homens, de que, por 
entendimentos com Deuses ou Mestres ou Demiurgos, sabem – lá entre elles, exclusos todos nós 
outros – os grandes segredos que são os caboucos do mundo” (PESSOA, 2017: 441). 
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de novo vago após a morte de Alberto Caeiro, mas que é o lugar vazio do “autor de 
tudo”, ou seja, do “nada na matéria” (PESSOA, 1998: 256).32  

Que consequências podemos tirar da ausência, em Pessoa, de Chefe-Mestre? 
A primeira é que, mesmo se Pessoa desejou ter leitores, nunca quis ter seguidores 
nem discípulos. Apenas quis ter o direito de fazer companheiros de estrada com os 
desdobramentos de si próprio. É a estes parceiros, descasalados e temporários, que 
o heterónimo Álvaro de Campos chama os commigos”.33 Sabemos que Fernando 
Pessoa fez muitas destas estranhas parcerias com criaturas nascidas da sua pena e 
pluma. Nalguns casos, praticou automutilações, como aconteceu na construção da 
personalidade “minhamente alheia” (PESSOA, 2017: 528), com quem quis partilhar 
uma parte da ‘autoria’ de o Livro do Desassossego, o “semi-heterónimo” Bernardo 
Soares (PESSOA, 1998: 258).34 Uma outra consequência que podemos tirar, é que 
aquele que não tem Chefe nem Mestre, não é um ‘autor’, pois não pode, nem sabe 
exercer uma qualquer autoridade sobre a língua, como tentam fazer os retóricos e os 
gramáticos. Bernardo Soares diz ser escravo da majestosa língua portuguesa, mas 
nunca o seu imperador.  

Neste ponto, é importante fazer a distinção entre a linguagem, o idioma e a 
língua que cada um fala à sua maneira.  A estrutura da linguagem não só é universal 
no género humano, como constitui a sua diferença específica. Quando nos referimos 
à ‘língua portuguesa’, por exemplo, estamos já a referir-nos ao idioma da 
comunidade dos países lusófonos, uma língua que é também falada e escrita por 
muitas pessoas exteriores a esta comunidade que a aprenderam. Uma língua com 
vários idioletos e sotaques, usada por povos com geografias, histórias, culturas e 
maneiras de ser e de estar muito distintas. Tudo isto são particularidades das 
diferentes versões e influências da língua portuguesa. Por razões que têm sempre a 
ver com o renascimento do país, o Fernando Pessoa messiânico imaginou que a 
língua portuguesa poderia vir a ser a do ‘Quinto Império’, se se preferir, a língua de 
uma nova cultura universal. Mas quando Bernardo Soares escreve que a sua pátria 
é a língua portuguesa, estamos perante uma apropriação pessoal da língua comum. 

                                                 
32 Nem detentor do Poder (Chefe), nem proprietário do Saber (Mestre): “nunca me propuz ser Mestre 
ou Chefe-Mestre, porque não sei ensinar, nem sei se teria que ensinar; Chefe, porque nem sei estrellar 
ovos” (PESSOA, 1998: 251; carta de 13-1-1935). 
33 Cf. “eu que me aguente commigo e com os commigos de mim” (PESSOA, 2014: 273). 
34 Para além de ser uma escarificação da personalidade, Bernardo Soares serviu também a Fernando 
Pessoa para expressar o seu desejo infantil da morte da mãe adorada que o “abandonou” (a mãe de 
Bernardo Soares morre quando o filho tinha apenas um ano de idade; cf. PESSOA, 2017: 432-433). Este 
desejo da morte da ‘pecadora’ Maria Magdalena, tornou-se mais visível a partir do momento em que 
dona Maria regressou doente de Durban, e que o filho teve de arranjar uma casa para ela viver em 
Lisboa. A vontade de ver a ´má´ mãe pelas costas acabou por dominar no final, sobretudo quando ela 
foi viver na Buraca, local onde faleceu, e onde o filho evitava visitá-la. 
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Ou perante o modo como cada um faz uso, e goza, do tesouro da língua pátria ou 
mátria, que é sempre uma língua estrangeira ou herdada do Outro.  

Nas suas considerações sobre a língua portuguesa, Pessoa observa, ainda, que 
devemos distinguir o uso social de uma língua e o seu uso cultural. No primeiro 
caso, cada utilizador deve ter em consideração a comunicação e a compreensão, por 
conseguinte, falar e escrever essa língua respeitando o sistema e as regras em vigor. 
A comunidade é a expressão máxima da crença numa língua e gramática comuns, 
de uma referência que não se modifica em função dos seus enunciadores. Mas 
quando se trata de cultura, o indivíduo deve ter a liberdade de usar a língua à sua 
maneira e, quando desejável, de inventar uma ortografia e uma gramática próprias 
(cf. PESSOA, 1997). Assim, quando alguém comete um erro ao nível do uso social da 
língua, por exemplo, um erro de ortografia ou de gramática, deve ser corrigido. Mas 
quando se trata do uso que um individuo letrado e culto faz dela, estes erros não 
existem propriamente. Esta liberdade de uso concerne sobretudo aquele que 
entende ‘ficar’ na língua, de a marcar com o seu estilo. 

Numa reflexão sobre o seu próprio estilo, Pessoa escreve o seguinte: 
“analysando-me á tarde, descubro que o meu systema de estylo assenta em dois 
principios [...] dizer o que se sente exactamente como se sente — claramente, se é 
claro; obscuramente, se é obscuro; confusamente, se é confuso —; comprehender que 
a grammatica é um instrumento, e não uma lei” (PESSOA, 2017: 312). E prossegue, 
exemplificando:  

 
Supponhamos que vejo deante de nós uma rapariga de modos masculinos. Um ente humano 
vulgar dirá d’ella, “Aquella rapariga parece um rapaz”. Um outro ente humano vulgar, já 
mais proximo da consciencia de que fallar é dizer, dirá d’ella, “Aquella rapariga é um rapaz”. 
Outro ainda, egualmente consciente dos deveres da expressão, mas mais animado do affecto 
pela concisão, que é a luxuria do pensamento, dirá d’ella, “Aquelle rapaz”. Eu direi, “Aquella 
rapaz”, violando a mais elementar das regras da grammatica, que manda que haja 
concordancia de genero, como de numero, entre a voz substantiva e a adjectiva. E terei dito 
bem; terei fallado em absoluto, photographicamente, fóra da chateza, da norma, e da 
quotidianidade. Não terei fallado: terei dicto [...] Obedeça á grammatica quem não sabe 
pensar o que sente. Sirva-se d’ella quem sabe mandar nas suas expressões. 

(PESSOA, 2017: 312-313) 
 

Outro exemplo: observando um redemoinho de água no movimento das pessoas 
que passam numa grande praça do centro da cidade, Pessoa escreve: “os meus olhos 
vêem desattentamente, e construo em mim essa imagem aquea que, melhor que 
qualquer outra, e porque pensei que viria chuva, se ajusta a este incerto 
movimentos” (PESSOA, 2017: 310). Há um erro gramatical evidente na construção 
desta última frase, pois o adjetivo “incerto”, escrito no singular, não está de acordo 
com o plural “movimentos”. Pessoa sabe que está errado escrever “incerto 
movimentos”, pois comenta de imediato: “Ao escrever esta ultima phrase, que para 
mim exactamente diz o que define, pensei que seria util pôr no fim do meu livro, 
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quando o publicar, abaixo das ‘Errata’ umas ‘Não-Errata.’” (PESSOA, 2017: 310). Esta 
observação tem algo de irónico, pois Pessoa afirma que, apesar de incorreta, a frase 
define bem o que diz. O que Pessoa reivindica aqui não é a sua língua pátria, mas o 
seu estilo, o seu jeito singular de fazer uso da língua portuguesa. “Incerto 
movimentos” imprime o desassossego nas águas paradas da língua portuguesa, 
provoca ondas no seu sossego, deixando uma poça aqui ou ali, ou fazendo correr 
essas águas por riachos e ribeiros que nenhum dique possa conter.  

O desassossego da língua viva faz com que esta possa ser comparada a um 
ser andrógeno, a uma agitação das águas, ou ao movimento das pessoas nas ruas, 
pois é um permanente fluir de “sinais diacríticos” (PESSOA, 1997: 20), de equívocos e 
lapsos, de consoantes e vogais, de sons e significados. A língua viva, líquida e 
lânguida, é a língua real. Qualquer chefia ou mestria se perde nas suas deleitosas 
águas.  Quem mergulha nelas, afoga-se, quem aí tenta navegar, naufraga. Ou tem de 
rimar contra a maré, como o poeta, ou pontuar a prosódia ao seu estilo, como o 
prosador. É o gozo da língua que mais atrai quem não tem Chefe nem Mestre, aquele 
que prefere deixar-se envolver pela melopeia da língua, saborear o som das suas 
sílabas, ver e aproximar-se das palavras como “corpos tocáveis, sereias visíveis, 
sensualidades incorporadas” (PESSOA, 2017: 399-400). Isto faz com que não tenha 
propriamente sentido escrever uma ‘Errata’ de Fernando Pessoa. O desassossego da 
língua em que escreve, não permite realmente dizer que cometa erros de ortografia, 
que não respeita a concordância gramatical, que constrói frases pouco ortodoxas, ou 
que inventa palavras que não existem. Pessoa não escreve em Português, mas no 
Português. Escreve nele mesmo. Assim, quando o código linguístico não possui o 
termo para a mensagem que deseja transmitir, inventa um neologismo ou uma regra 
desreguladora. Foi deste modo que acabou por criar uma nova língua, uma língua 
singular, mas também plural, que de alguma forma acabou por se tornar a moderna 
língua portuguesa. Este erotismo, este amor às palavras, acabou por transformar a 
relação de Fernando Pessoa com a língua que herdou do Outro, em particular com 
o vernáculo que se depositava e transmitia, até então, pela via régia da poesia de 
Camões e da prosa de Vieira. É esta vivência pessoal da língua que faz com que 
Pessoa escreva: “transmudou-se-me o desejo para aquilo que em mim cria ritmos 
verbais [...] gosto da delícia da perda de mim, em que o gôso da entrega se sofre 
inteiramente” (PESSOA, 2017: 400).  
 
Louco de uma forma difícil de conceber 
 
A proliferação de neologismos, de frases interrompidas, de invenções sintáticas e 
gramaticais, em suma, o gozo do corpo sonoro e equívocos da língua, fazem com 
que aquele que não tem Chefe nem Mestre possa declarar: “desenrolo-me em 
periodos e paragraphos, faço-me pontuações [...], e no modo como faço rhythmo de 
uma série de palavras, me touco, como os loucos” (PESSOA, 2017: 387). Sem Chefe 
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nem Mestre, logo, louco. No entanto, lúcido. Aqui devo salientar a diferença entre 
loucura e psicose. Se a psicose se deve à ‘preclusão do Nome-do-Pai’, a loucura 
deriva da substituição das coisas em si pelas palavras. É esta metáfora originária, 
delirante e generalizada que faz com que “a loucura, longe de ser uma anomalia, é 
a condição normal humana” (PESSOA, 2006: I, 154). Muitos entenderam isso e o 
expuseram, antes e após Fernando Pessoa.35 

Fernando Pessoa sabia que mesmo as apresentações literárias dos seus sonhos 
e fantasias eram semblants, como dizia Mallarmé, facetas e caretas da loucura que 
habitava nele, e com a qual era forçado a conviver:36 “vejo que tudo quanto tenho 
feito, tudo quanto tenho pensado, tudo quanto tenho sido, é uma especie de engano 
e de loucura” (PESSOA, 2017: 289). Mas o mais difícil de compreender para o comum 
dos mortais é, como refere ainda Pessoa, que “I am mad and that as it is difficult to 
concieve” (PESSOA, 1966: 17) [sou louco, e isso de uma forma difícil de conceber(PESSOA, 
1966: 19)].  Na verdade, é impossível conceber a loucura de cada um, pois cada um 
é louco à sua maneira.37 Mas será, então, possível falar da loucura em geral?  Estará 
mesmo “essa gente toda doida, ou illudida?”. E porque não, responde Pessoa, já que 
existem “allucinações collectivas” (PESSOA, 2017: 442). Todos alucinam o real, na 
medida em que este escapa às palavras e às imagens que procuram capturá-lo. E 
cada um delira para reencontrar a referência perdida. O real intangível é também o 
que faz com que a interpretação seja fundamentalmente delirante, e que a 
organização mínima da personalidade psíquica seja paranóica, logo, que a 
esquizofrenia seja a falta da paranóia.  

O real alucinado é sem nexo. O sentido que se lhe atribui deriva basicamente 
de uma interpretação delirante. Mas um delírio solitário pode ser partilhado. E, 
mesmo que toda as pessoas continuem a comunicar no mal-entendido, o efeito de 
sentido de um delírio pode tornar-se até sinónimo de senso comum e de bom senso.  

Há um autismo primário, um fechamento ao Outro ou uma clausura 
autoerótica que resulta do primeiro impacto, sempre traumático, do significante no 

                                                 
35 Cf. a este propósito “Gente ordinária”, em MARTINHO (2018: 27-32). 
36 A loucura como doença preocupou Fernando Pessoa desde muito cedo. A figura familiar mais 
marcante do seu medo de enlouquecer foi a avó paterna, Dª Dionísia Seabra Pessoa, com quem viveu 
após o seu regresso a Lisboa, na rua da Bela Vista, à Lapa. A ´desdentada´ Dª Dionísia, que os 
psiquiatras de então diziam sofrer de ´loucura rotativa´, noutra terminologia, de psicose maníaco-
depressiva, ou bipolar, morreu já demente, com sessenta e quatro anos, em 1907. Ela deixou uma 
pequena soma de dinheiro ao neto, que este desperdiçou na compra das máquinas de uma tipografia 
que entrará rapidamente em falência. A doença mental da avó fez Pessoa pensar muitas vezes se a 
loucura não seria congénita, uma espécie de degenerescência familiar herdada. Pessoa sempre temeu 
ser louco, mas a ideia da loucura também lhe agradava, pois pensava, como muitos outros, que o 
génio tem de ter alguma coisa de louco. Assim, se não tivesse uma certa dose de loucura, podia até 
ser inteligente, escrever umas coisas, mas nunca seria genial. Como dizem as vozes no Fausto: “Só a 
loucura é que é grande! | E só ella é que é feliz!” (PESSOA, 2018a: 87). 
37 “Estou louco, é evidente | Mas que louco é que estou?” (Cf. PESSOA, 2004: 47). 



Martinho  Não há sossego 

Pessoa Plural: 18 (O./Fall 2020) 300 

corpo. O delírio vem a seguir, pois é já uma metáfora, basicamente, uma substituição 
das coisas pelas palavras e os seus efeitos de sentido. Quando uma metáfora 
delirante se dissemina, o delírio que até lá mantinha a segurança de um só, pode 
transformar-se num delírio a dois, e até num discurso capaz de tecer uma estrutura 
relacional para lá da dual. É o que acontece desde sempre com essa forma de 
religação social primitiva a que chamamos ‘religião’. Desde que a linguagem existe, 
os falantes não cessaram de criar metáforas (religiosas, políticas e outras) para 
conseguir lidar melhor com a falta de sentido do real. Algumas destas metáforas, 
lembra Pessoa, tornaram-se “mais reaes do que a gente que anda na rua” (PESSOA, 
2017: 108). Sem dúvida que todas elas são um artifício, mas “tudo é artificio” 
(PESSOA, 2017: 307). A linguagem é o Artifício de todos os artifícios. Partindo deste 
princípio, podemos concluir que o real apenas se aborda pela via de um artifício, 
mas também que a verdade é mentirosa ou tem uma estrutura de ficção. 
 
Realidade absoluta e viagem experimental 
 
Cada geração criou a sua grande metáfora, que cada um pode erguer dentro de si 
como a ‘realidade absoluta’. A partir desta incorporação significante, a metáfora 
começa também a funcionar como sintoma na civilização. Fernando Pessoa lembra 
que foram as gerações que o precederam que deixaram de acreditar na realidade 
absoluta da metáfora paterna do Deus cristão, ao mesmo tempo que foram criando 
em si uma descrença em todas as outras fés (PESSOA, 2017: 188-192; 225-228).38 
Quando se deixou de acreditar num Pai que tinha como atributos a Omnipotência e 
a Omnisciência, perdeu-se também a bengala imaginária da sua Providência. Mas 
aquilo que então mais preocupou os humanos foi terem perdido a sua bússola 
(PESSOA, 2017: 133; 225 e sg.). A Europa procurou remediar esta perda, colocando a 
Razão universal e a Ciência no lugar de Deus. Não só não foi suficiente, como 
conduziu a uma desorientação mais radical: “Ebrias das formulas externas, dos 
meros processos da razão e da sciencia [...] só ficou a certeza nenhuma, e a dor de 
não haver essa certeza” (PESSOA, 2017: 191). Com a morte do Deus cristão, perdeu-se 
também o valor do sacrifício que garantia o Amor universal. Cada um ficou “entregue 
a si-proprio”; e encontrámo-nos todos “navegando, sem a idéia do porto a que nos 
deveriamos acolher. Reproduzimos assim, na especie dolorosa, a fórmula aventureira 
dos argonautas: navegar é preciso, viver não é preciso” (PESSOA, 2017: 189).  

                                                 
38 Leia-se também o seguinte fragmento: “Desde o meio do seculo dezoito que uma doença terrivel 
baixou progressivamente sobre a civilização. Dezassete seculos de aspiração cristan constantemente 
illudida, cinco seculos de aspiração pagan perennemente postergada – o catholicismo que fallira 
como christianismo, a renascença que fallira como paganismo, a reforma que fallira como phenomeno 
universal. O desastre de tudo quanto se sonhára, a vergonha de tudo quanto se conseguira [...] Isto 
cahiu nas almas e envenenou-as” (https://ldod.uc.pt/source/list; BNP/E3, 9-18r e 18v). 
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Cada indivíduo entregue a si mesmo, e todos entregues ao desassossego 
político: é desta maneira que Pessoa apresenta o novo mal-estar da civilização surgido 
com a Modernidade. Ao mesmo tempo que a obra heteronímica vai fazendo explodir o 
individualismo, o narcisismo e o egoísmo, o desassossego interior torna-se político. 
Desde então, não se trata mais de levar a bandeira e o barco a um porto seguro, mas 
de iniciar uma “viagem experimental” (PESSOA, 2017: 470). A partir deste momento, 
começou a ser necessário navegar no próprio desconhecimento de si, um pouco 
como os antigos argonautas em busca do tosão perdido (PESSOA, 2017: 151; 225 e sg.). 
Ligando então o seu desejo à estrutura errática do Homem, Pessoa declara: “quero 
para mim o espirito desta phrase, transformada a forma, para a casar com o que eu 
sou. Viver não é necessario; o que é necessario é criar” (PESSOA, 1960: 15). 

Com o surgimento de uma nova necessidade de criar, o ‘Vates’, o antigo 
poeta, pensador e vaticinador, deixou também de existir. A nova criação não pôde 
ser mais a criação pelo divino Verbo e ex nihilo. Teve de ser a que cada um é capaz 
de fazer com a matéria do seu próprio sintoma. A partir do momento em que o Verbo 
que era a Verdade deixou de ter o peso que tinha, em que o mundo fechado se 
quebrou e do seu ovo saiu um universo infinito, cada um ficou obrigado a dar forma 
ao conteúdo do sintoma através da língua da sua própria singularidade, para lá 
daquela que herdou da mátria pátria, assim como da linguagem que caracteriza a 
humanidade no seu conjunto. A perda definitiva do Cosmo verbal, fez também com 
que a natureza se pudesse revelar nas suas “partes sem um todo” (PESSOA,  2016b:71), 
se despisse e oferecesse doravante em pedaços de real. Peças soltas, que o novo 
artista nomeará, registará e configurará como o seu gesto criador. Resta dizer que a 
possibilidade assim aberta de criar sem Deus, nem Mestre, não conduz à anarquia. 
O “mister é não ser nada”, declara Pessoa, e não ser anarquista (PESSOA, 2017: 172). 
 
Séries 
 
Existe um princípio que nos pode orientar neste momento no ordenamento dos 
fragmentos dispersos de Pessoa, e que podemos encontrar nas suas anotações em 
inglês sobre as séries (PESSOA, 1987: IV, 170-185).39 Numa nota de 1911, sobre a Teoria 
da Génese na Filosofia das Séries, Pessoa interessa-se especialmente pela progressão 
aritmética dos números inteiros naturais (PESSOA, 1968: II, 65-70): 
 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ..., ∞ 
 
“By looking upon this”, observa Pessoa, “we can assert that the series begins at 1, 
though we are unable to say where it ends. To us, indeed, it does not end anywhere.” 

                                                 
39 Entretanto, a ‘forma série’ passou a ter uma grande importância no pensamento contemporâneo. 
(Cf. BENJAMIN, 1994; ECO, 1989; WAJCMAN, 2018). 
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(PESSOA, 1968: II, 65) [Olhando para isto podemos afirmar que a série começa em 1, embora 
sejamos incapazes dizer onde acaba. Para nós, na verdade, não acaba em parte nenhuma 
(PESSOA, 1968: II, 68)]. A génese dos números não é a estrutura da série. Se a génese 
dos números inteiros naturais ditos ‘não-nulos’ começa efetivamente no 1, a 
estrutura da série inclui o zero (0) e o infinito (∞). São sobretudo estes últimos que 
interessam Pessoa. Comecemos pelo infinito. O problema do infinito pode ser 
abordado a partir de diferentes perspetivas: religiosas, filosóficas, físicas, 
matemáticas. Para Pessoa, o infinito não é um limite exterior, que se impõe como um 
deus ex machina à génese dos números, mas o limite interno da estrutura da série, 
que obriga a progressão a regressar ao seu ponto de partida, ou seja, ao zero. Se a 
‘infinidade’ foi tradicionalmente concebida como uma extensão ideal ou temporal 
do número, não impede que o problema do infinito não possa ser colocado nestes 
termos, “because we have no elements to solve it” (PESSOA, 1968: II, 70) [porque não 
temos elementos para o resolver (PESSOA, 1968: II, 70)].40 Antes de se poder definir o que 
é o infinito, é preciso explicar qual é a condição de possibilidade da série. E o 
problema persiste enquanto não se consegue dizer “how to pass from zero to one” 
(PESSOA, 1968: II, 65) [como se passa de zero para um (PESSOA, 1968: II, 68)]. 

A fórmula matemática da série dos inteiros naturais é a da ordem simbólica 
do número. Mas não cabe à matemática como tal explicar a passagem do zero como 
nada para o zero como (um) número;41 nem reconhecer a diferença entre o lugar 
(vazio) e o que vem ocupar este lugar (o elemento numérico). A “teoria da 
incompletude”, de Gödel, chega a afirmar que nunca podemos ter a certeza absoluta 
de que 1 não é igual a 0. 

É a linguagem que opera o primeiro corte no plano de imanência do real. A 
matemática funciona a partir deste corte, mas não explica o corte, nem o vazio 
intervalar, entre 0 e 1 e seguintes. O que melhor simboliza o corte operado pela 
linguagem é a partícula linguística da negação, ou o seu operador lógico. Sem a 

                                                 
40 Do ponto de vista poético de Álvaro de Campos, podemos ler o seguinte sobre o infinito:  “Ha sem 
duvida quem ame o infinito, | Ha sem duvida quem deseje o impossivel, | Ha sem duvida quem não 
queira nada — | Trez typos de idealistas, e eu nenhum d’elles: | Porque eu amo infinitamente o finito, 
| Porque eu desejo impossivelmente o possivel, | Porque quero tudo, ou um pouco mais, se puder 
ser, | Ou até se não puder ser...” (Cf. PESSOA, 2014: 307). Nos anos em que escreve estes apontamentos 
sobre as séries (1910-1911), Pessoa afirma que o infinito, sendo maior do que qualquer número 
concebível, é uma possibilidade não realizada, e não propriamente um número. Seria interessante 
comparar esta afirmação com a de Cantor, o matemático que inventou o infinito não enumerável, 
pensando em Deus, mas partindo do intervalo entre 0 e 1. O mesmo intervalo que abre o 
desdobramento da série heteronímica. Poderíamos seguir aqui a ordem da aparição das 
personalidades múltiplas de Pessoa nomeando-as, como faz Cantor, Aleph 0, Aleph 1, etc. Lacan vai 
referir-se explicitamente a Cantor: após ter falado do objeto da psicanálise como o ‘infinito, nada’, de 
Pascal, remete-o mais tarde para o ‘transfinito’ de Cantor. Afirma, então, que o objeto (a) é o 
transfinito do sujeito ($) enquanto zero (0). 
41 É o problema dos fundamentos da aritmética a que Frege se dedicou (FREGE, 1988).  
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negação não seria possível passar do “nada” (nothing) a “alguma coisa” (something). 
Na série, o zero apenas se deixa ler como um número. Neste ponto, ele é semelhante 
ao um. A dificuldade prossegue com a numeração, pois “the 1 cannot produce the 
2, neither it be taken in the sense of quantity nor in the sense of unit of order” 
(PESSOA, 1968: II, 66) [o 1 não pode produzir 2, que seja tomado no sentido de quantidade, 
quer no sentido de uma unidade de ordem (PESSOA, 1968: II, 68). Ou seja, o 1 não possui 
a propriedade de se somar a si mesmo para totalizar 2, para fazer par com um outro 
(1). Pessoa conclui que a série é um produto, mas que “proceeds from a so-called 
nothing” (PESSOA,1968: II, 66) [parte do assim chamado nada (PESSOA, 1968: II, 69)]. 
 
O zero humano 
 
O ‘nada’ que mais importa é aquele a que Pessoa chama, numa outra nota em inglês, 
o “zero humano”: “there is only one Zero, the human zero”, (PESSOA, 1993: 418) [Há 
apenas um Zero, o zero humano (PESSOA, 1993: 419)]. O “zero humano” é um infinito 
ou absoluto não divino: o real que se perde em virtude da “série de palavras” 
(PESSOA, 1967: 65). A fórmula matemática da série não pode dar conta do zero 
humano, nem intelectual, nem causal, nem numericamente. Assim como não pode 
dar conta do ‘infinito’ que a religião e a filosofia remetem para a “eternity of the 
world” (PESSOA, 1968: II, 70) [eternidade do mundo (PESSOA, 1968: II, 70)], e sobretudo 
da perenidade ou indestrutibilidade do desejo que deriva do corte que a fala faz na 
substância da vida que é o gozo. A cicatriz que fica deste corte – marca da ferida 
narcísica – permanece na diferença entre o zero como nada e o zero como número. 
Pode também ser simbolizada pela virgula: 0,1. Sem o corte ou recorte do real pela 
linguagem, não haveria séries. Nem a divisão (/), que faz com que qualquer sujeito 
($) possa enunciar, sem contradição, ser ‘nada’ e ‘um’, ‘ninguém’ e ‘alguém’, ‘uno’ e 
‘múltiplo’. Como escreve Pessoa: “Posso imaginar-me tudo, porque não sou nada” 
(PESSOA, 2017: 427). É assim que a forma série permite-nos abordar o sintoma dos 
Pessoa fora da lógica aristotélica do universal e do particular, isto é, dos princípios da 
identidade, da não-contradição e do terceiro excluído que regem a psicopatologia.  

Queria ainda acentuar o facto de a lógica das séries não pertencer à lógica 
moderna dos conjuntos. Se esta última inclui o conjunto vazio (sem elementos) como 
parte de cada conjunto, é ainda dentro de uma lógica do Todo. Pessoa refere-se ao 
“nada em torno do qual este movimento gyra” (PESSOA, 2017: 417), e ao “tudo com 
o nada à roda” (PESSOA,2017: 417). Em ambos os casos, não se trata de um radical 
‘tudo ou nada’, mas de um ‘tudo-nada’, melhor dizendo, de um ‘não-todo’, que se 
desdobra pela “metade” (MARTINHO, 2001: 77 e sg.).42 É finalmente a lógica do Não-
                                                 
42 Cf. MARTINHO (2001: 77 e sg.) onde analiso, a partir de Roman Jakobson, o seguinte esquema: 

Nada     Metade     Tudo 
Ninguém   Muitos    Alguém 
Zero       Número    Infinito 
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todo – ou da negação aplicada ao Todo – que melhor demonstra que o Livro do 
Desassossego se afirma como um ́ não-livro´; ou que é a série de fragmentos dispersos 
através da qual foi procurada a excelência da forma literária do sintoma dos Pessoa.  
 
Lógicas interconexas e ubiquidade 
 
Há um fragmento do Livro do Desassossego onde podemos ler o seguinte: 
 

[...] comprehendendo e classificando as logicas interconnexas das varias forças do seu espirito 
[...] n'uma grande dispersão unificada, ubiquito-me n'elles e eu crio e sou, a cada momento 
da conversa, uma multidão de seres, conscientes e inconscientes, analysados e analyticos, que 
se reunem em leque aberto. 

(https://ldod.uc.pt/source/list; BNP/E3, 8-4) 
 
Pessoa refere-se à lógica do consciente, regida pelo princípio da não-contradição, e 
à lógica do inconsciente, que segundo Freud não conhece a contradição. Mas o que 
mais interessa Pessoa, é a interconexão destas lógicas nas “forças de espírito” que 
animam o seu modo diverso de criar e de ser, porque é ela que explica melhor o 
“devaneio ininterrupto” e a “ubiquidade” (https://ldod.uc.pt/source/list; BNP/E3, 8-
4) do sujeito que se multiplica a cada momento da conversa. A “dispersão unificada” 
(https://ldod.uc.pt/source/list; BNP/E3, 8-4) caracteriza o sujeito que fala. Este difere 
da forma unitária do eu filosófico e psicológico, assim como da continuidade 
temporal a que a consciência geralmente se identifica. Como ser inteiramente 
consciente de si, o eu é uma ilusão. Pessoa esclarece ainda que, por detrás desta 
ilusão, há sempre uma imagem, ou melhor, uma projeção: “todo este mundo meu 
de gente entre si alheia projecta, como uma multidão diversa mais compacta, uma 
sombra unica” (PESSOA, 2017: 482).  

Mas qual é, finalmente, o sujeito subjacente à escrita de Fernando Pessoa? Não 
é o ‘eu’ enquanto sombra ou projeção corporal, nem a soma dos “não-eus sintetizados 
num eu postiço” (PESSOA, 2010b: 39), mas também não é o sujeito de que tenho vindo 
a falar, o sujeito suposto ao funcionamento da linguagem, porque este é sempre um 
sujeito vazio ou impessoal. O sujeito suposto à escrita de Fernando Pessoa, não é 
propriamente um ‘sujeito’, mas a Pessoa. Não me refiro ao homem que o nome 
‘Pessoa’ identifica, mas ao que caracteriza o seu sintoma, a saber, o ‘carácter’.43 “It is 
necessary now”, escreve Fernando Pessoa, “that I should tell what manner of man 
am I. My name, it matters not, nor any other detail particular to me. Of my character 
aught must be said” (PESSOA, 1966: 15-16) [Cumpre-me agora dizer que espécie de homem 
sou. Não importa o meu nome, nem quaisquer outros pormenores externos que me digam 
respeito. É acerca do meu carácter que se impõe dizer algo (PESSOA, 1966: 17-18)]. 

                                                 
43 Em A língua portuguesa (PESSOA, 1997: 81), Pessoa alude à origem etimológica comum dos termos 
“character” (índole) e “caráter” (letra). Esta referência abre a possibilidade – que aqui exploramos – 
de ler o sintoma ao pé-da-letra. 
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Figs. 2 e 3. Texto autobiográfico em inglês (BNP/E3, 20-12r e 20-12v). 

Ciência só dentro de si própria 
 
Um pouco de poesia, antes de abordarmos com mais pormenor o que Pessoa chama 
o seu carácter “self-centered, mute, not self-sufficing but self-lost” (PESSOA, 1966: 16) 
[autocêntrico, mudo, não auto-suficiente mas perdido em si próprio (PESSOA, 1966: 18)]: 
 

Ser um é cadeia. 
Ser eu não é ser. 
Viverei fugindo 
Mas vivo a valer. 

(PESSOA, 2018b: 97) 
 
Esta fuga em verso serve para dizer que não se deve recorrer a uma ontologia para 
abordar o ‘carácter’ de Fernando Pessoa, o Um que se reitera na existência plural. 
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Nenhuma ciência pode explicar o carácter como tal, porque “o facto fundamental, 
que nos é permitido observar na existência”, escreve Pessoa: 
 

[…] é o existir nela, como sua essência, um sujeito e um objecto. [...] O fundamento da ciência 
é pois a existência de um sujeito e de um objecto. [...] a ciência não deve nunca ignorar que 
não pode passar este limite, e que a sua base é um mistério. A ciência não é – devemos 
lembrar-nos disso sempre – a verdade absoluta, mas a verdade absolutamente relativa. 

(PESSOA, 1968: 225)  
 
Na ciência moderna, esta verdade absolutamente relativa, é dada na forma de um 
saber articulado, que exclui o sujeito à medida que impõe a matematização do seu 
objeto. Os que apenas acreditam em explicações científicas, esquecem, como lembra 
Pessoa, que “a matemática é uma ciência só dentro de si própria. Não é aplicável à 
realidade” (PESSOA, 1968: 19). A matemática não se aplica ao real, porque não existe 
realmente diferença entre sujeito e objeto, nem relação biunívoca entre o sistema 
lógico da escrita matemática e o que efetivamente acontece. A coerência dos 
enunciados de uma ciência, mesmo exata como a matemática, é tautológica. É o que 
faz com que a matemática não se possa realmente aplicar ao “zero humano”.  

Mas é a partir do momento em que se elimina o zero humano, que surgem as 
perturbações de carácter associadas à matemática, nomeadamente na forma dos 
sintomas que afetam os jovens que têm dificuldade em estudá-la. É importante não 
esquecer o real matemático, sobretudo numa época como a nossa, em que a 
hibridação máquina-homem está cada vez mais omnipresente. Mas é sobretudo 
importante não esquecer o real que faz com que as máquinas acabem sempre por 
derraparem ou não funcionarem. Este real é radicalmente diferente daquele que o 
saber científico encontra nos impossíveis da sua formalização lógico-matemática da 
necessidade. O real do zero humano é sempre contingente, um real sem lei nem 
fórmula matemática, sem sujeito e objeto propriamente ditos. 
 
Sexo nulo 
 
Aproximemo-nos agora um pouco mais da infinita ‘hesitação’ que levava Pessoa a 
nada terminar, focando-nos num ponto preciso, a que chama o “sexo nullo” (PESSOA, 
2017: 44). O sexo nulo é o grau zero da sexualidade humana: a não-relação sexual 
que condiciona as suas figuras. Derivada da vivissecção operada pelo bisturi da 
palavra, a sexualidade humana não é um instinto, nem uma tendência diretamente 
ligada à reprodução da espécie e à anatomia do espécime, mas um ato falhado, 
sempre aberrante relativamente às determinações físicas e às normas morais. Este 
desvio apresenta-se como uma força constante, criadora de formas variadas e 
socialmente multifacetadas de intercâmbio sexual e cultural à roda de um vazio. Por 
conseguinte, o mistério mantém-se. O mistério da sexualidade de Fernando Pessoa 
não tem a ver com a página branca que aflige obsessivamente os escritores, nem com 
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apagamento dos lugares comuns que a preenchem normalmente, mas com a 
‘hesitação’ que o manteve sempre afastado dos “actos finaes e carnaes do amôr” 
(PESSOA, 2017: 159). Este dado é crucial para se estabelecer um diagnóstico 
diferencial, mas é aqui importante para entender melhor o traço de carácter que 
levou Fernando Pessoa a escrever as suas “ridículas” cartas de amor a Ofélia Queiroz 
(PESSOA, 2014: 325). À primeira vista, o que pode parecer ridículo nestas cartas de 
“amor decorativo” (PESSOA, 2017: 177), é terem sido escritas por um homem a uma 
mulher e não terem uma significação sexual. Mas Pessoa estende o ridículo, não só 
a “todas as cartas de amor” (PESSOA, 2014: 325), como a tudo o que se chama 
normalmente ‘amor’. Pessoa não confunde o amor e a excitação sexual. Como o 
prazer e o desprazer sexual são sensações experienciadas no corpo de cada um, 
Pessoa não condena a masturbação, e afirma até que o onanista é o único que não se 
ilude a si próprio, nem engana o próximo.44  

No autoerotismo, “nunca amamos alguem. Amamos, tamsòmente, a idéa que 
fazemos de alguem. É a um conceito nosso – em summa, é a nós mesmos – que 
amamos. Isso é verdade em toda a escala do amor. No amor sexual buscamos um 
prazer nosso dado por intermedio de um corpo estranho” (PESSOA, 2017: 325). O 
problema começa nesta linha de fuga, porque quando alguém tenta sair do seu corpo 
para se fundir num corpo alheio, não faz mais que continuar a busca do seu próprio 
prazer, “por intermedio de uma idéa” (PESSOA, 2017: 326). Trata-se de um amor ideal, 
e não propriamente sexual. Portanto, é a este ideal que se chama normalmente 
‘amor’. Nos seus poemas ingleses, Pessoa mostra que é um ideal que varia muito 
com a história. Mas quando quer desfazer todos os ideais, apresenta o real do amor 
do seguinte modo: “o amor quer a posse, mas não sabe o que é a posse. Se eu não 
sou meu, como serei teu, ou tu minha?” (PESSOA, 2017: 205). É por isso que amar não 
só é fútil, como “cansar-se de estar só: é uma cobardia portanto, e uma traição a nós-
proprios. (Importa soberanamente que não amemos)” (PESSOA, 2017: 103; cf. 203-
206). A exceção a esta traição do narcisismo, é o amor como “mysticismo que quer 
praticar-se” (PESSOA, 2017: 205). Este amor, que Pessoa denomina “efeminado” 

(PESSOA, 2003a: 24), não está preocupado com o sexo, mas com o céu. É um amor 
oração, realmente impossível, mas que se sonha como possível.  

O místico despede-se da “sexualidade sem lavagem” (PESSOA, 2017: 304), para 
ir à procura do amor sem limites. É geralmente nas asas de um anjo que a alma do 
místico acredita voar para o “Grande Architecto” (PESSOA, 1998: 252; 259), que ela 
ama e a faz sofrer. O “gozar a Deus” de Santa Teresa de Ávila e de São João da Cruz, 

                                                 
44 “O onanista é a perfeita expressão logica do amoroso. É o unico que não disfarça nem se engana” 
(PESSOA, 2017: 326). 
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testemunha deste encontro da alma com o Outro que a penetra com os seus raios de 
luz, até que o corpo sofra a mais extrema das volúpias.45  

Pessoa não foi um escritor que se notabilizou na prosa ou na poesia mística. 
O Deus ou a Mulher que não existe obrigou o seu amor ilimitado a descer à terra. 
Não porque tenha tido uma paixão por uma outra pessoa, mas porque das nuvens 
caiu sobre ele uma chuva de palavras que o molhou para sempre. É desta bátega que 
testemunha a rajada de poemas que o levou ao êxtase descrito como o “dia triunfal”.  

Quando um êxtase deste tipo acontece, podemos estar na presença de uma 
poesia metafísica. É o caso de John Donne. Mas na generalidade fica-se do lado da 
poesia lírica. O curioso é que, no estrito domínio da poesia, Pessoa tenha preferido 
definir-se como um “poeta dramatico” (PESSOA, 1998: 172-182; carta de 11-12-1931). 
Esta preferência fica em parte esclarecida, se percebermos que foi a poesia dramática 
que lhe permitiu colocar uma máscara (Persona) de ator antigo sobre o rosto 
angustiado pelo desejo sexual vazio. Dois dos benefícios trazidos pelas múltiplas 
máscaras que Fernando Pessoa usou no palco do mundo, foram o anonimato e a 
dupla identidade, que lhe evitaram responder à questão trágico-cómica de saber se 
era efetivamente um homem ou uma mulher. Deixava, assim, ao Coro, a função de 
cantar à cidade as mescladas emoções do ator em cada momento da ação. Contudo, 
Pessoa não cessou de testemunhar da sua necessidade de andar mascarado, por não 
se sentir à vontade com a sexualidade que o obrigava a conjugar a fala, a falta e o 
falo. É a relação com o Falo como símbolo do gozo, que permite normalmente ao 
falante experienciar a falta que anima o desejo ao nível da realidade sexual do 
inconsciente. Mas, no caso de Pessoa, algo impediu sempre que este símbolo se 
materializasse no apêndice orgânico do seu pénis. Por esta razão, a função fálica foi 
substituída exclusivamente pela função do escrito. É por escrito que Pessoa fala 
sobre quase tudo. É por escrito que adverte os homens para nunca amarem, nem 
tocarem nas mulheres.46 Que dá conselhos desinteressados às mulheres solteiras e 
(mal) casadas para enganarem os homens (PESSOA, 2017: 142; 166 e sg.). É também 
por escrito que aborda erotismos homo e outros que não passavam ao ato.47 E é 

                                                 
45 É um amor místico prosaico que Vicente Guedes vota à musa das suas “frases sem sexo” (PESSOA, 
2017: 46), “Virgem que nenhum abraço espera, que nenhum beijo busca, que nenhuma intenção 
procura” (PESSOA, 2017: 55). 
46 Por exemplo, Pessoa expressa do seguinte modo o seu terror das mulheres em carne e osso: “que 
nenhum beijo de mulher, nem mesmo em sonhos, seja uma sensação nossa” (PESSOA, 2017: 57). Diz 
também: “A mulher – uma bôa fonte de sonhos. Nunca lhe toques. Aprende a desligar as idéas de 
voluptuosidade e de prazer. Aprende a gosar em tudo, não o que elle é, mas as idéas e os sonhos que 
provoca. Porque nada é o que é, e os sonhos sempre são os sonhos. Para isso precisas não tocar em 
nada. Se tocares o teu sonho morrerá, o objecto tocado occupará a tua sensação” (PESSOA, 2017: 50). 
47 Estes erotismos estão bem patentes nos poemas em inglês (PESSOA, 1921). Mas não só. Entre os 
sonhos de o Livro do Desassossego, envoltos no manto diáfano da fantasia, existe também o sonho de 
“ser simultaneamente, separadamente, inconfusamente o homem e a mulher” (PESSOA, 2017: 109). 
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escrevendo cartas de amor que, com trinta e dois anos de idade, se aventura um 
pouco mais num namoro com uma rapariga de dezanove anos, que evidenciava 
sobretudo a sua impotência viril.  

O que Pessoa revelou também, é que apenas conseguia amar com os olhos. 
Mas como sabia que isso era finalmente inaceitável para um outro, e até para si 
mesmo, acabava sempre por dar voz escrita ao olhar que se esgueirava.48 Amar com 
os olhos por estar privado do único significante que permite, ao sujeito falante do 
sexo masculino, estabelecer uma relação com o objeto do fantasma. Apesar de saber 
que estava privado deste significante, Pessoa denegava-o quase sempre, afirmando 
que era ‘casto’. Outras vezes, depois de ver “os pares casuaes que a tarde junta e 
caminham braço com braço”, comentava: “se os comparo a mim, continuo gosando-
os, mas como quem gosa uma verdade que o fére” (PESSOA, 2017: 203). Como 
ninguém lhe podia fornecer a fórmula matemática para conquistar a Mulher, Ofélia 
acabou por ser retirada da posição de objeto do fantasma sexual, para passar a 
integrar a série do sintoma dos Pessoa. Vemos aqui que não era propriamente a 
Mulher o “sexo nullo”, mas o Falo que tinha um valor nulo para ele.49 

A rivalidade imaginária manteve-se, no entanto. Pessoa sentiu ciúmes dos 
homens da sua mãe, assim como do rapaz com quem Ofélia lhe disse à partida 
namorar (o pintor Eduardo Cunha).50 Estes ciúmes revelam que os ‘pares’ o 
confrontavam com o que feria a sua posição de ímpar, até por não se sentir à altura 
da situação. Tudo se tornou mais claro quando o rival desapareceu e os dois 
“ninhinhos” (PESSOA, 1978) ficaram sozinhos:  não era a mulher ‘em carne e osso’ 
que Fernando via, mas o nome grafado “Ophélia” que simbolizava, desde o início, 
o ´Omphalos´ para ele. Depois da jovem ter despertado um visível interesse em 
Fernando Pessoa, e dele lhe ter deixado um bilhetinho para que ela não se fosse 
embora do escritório, recita-lhe a declaração de amor de Hamlet. E beija-a em 
seguida. Mas este calor começa logo a esfriar no dia seguinte, e vai dando lugar ao 
distanciamento e à destruição do objeto amado, como acontece na tragédia de 
Shakespeare. Fernando Pessoa começa a fugir literalmente da amada, ora 
escrevendo-lhe cartas de amor pueril, ora fazendo-se passar por A. A. Cross, pelo 
Íbis, e sobretudo pelo desmancha prazeres chamado Álvaro de Campos. Os 

                                                 
Sonho de bissexualidade, pois, “uns homens, outros mulheres, são do mesmo sexo que não existe” 
(PESSOA, 2017: 257).  
48 “E se um olhar lhe bastasse | P’ra saber que a estão a amar”, diz Pessoa no poema “O amor, quando 
se revela” (PESSOA, 1956: 92). 
49 Lacan refere-se não só à preclusão do Nome-do-Pai (forclusion du Nom-du-Père), como à preclusão 
do Falo (forclusion du Phallus), que escreve Φº. Esta última equivale à preclusão da castração simbólica 
do sujeito. 
50 Fernando Pessoa conhece Ofélia Queiroz em janeiro de 1920. A sua primeira carta de amor data de 
1 de março de 1920 (PESSOA, 1978: 47-48).  
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‘namoradinhos’ acabam por se separar oito meses depois de se terem conhecido 
(PESSOA, 1978: 131-133).  

Apesar do estranho comportamento de Fernando Pessoa, há quem o ache 
perfeitamente normal, e afirme que ele não quis casar com Ofélia para não ter de se 
divorciar da Literatura. Mas não foi por esta razão, nem porque o seu destino 
pertencia a Mestres obscuros, que não permitiam, nem perdoavam, nem por ser 
homossexual, que Pessoa nunca conseguia ter relações carnais com uma mulher. O 
“destrambelhamento sexual” (Pessoa in LOPES, 1990: II, 41)51 de Pessoa mostra que 
batia sempre contra o vidro da janela do fantasma que lhe daria acesso a uma vida 
sexual.52 É através de Bernardo Soares, e nos seguintes termos, que se refere a este 
seu impedimento: “entre mim e a vida ha um vidro ténue. Por mais nitidamente que 
eu veja e comprehenda a vida, eu não lhe posso tocar” (PESSOA, 2017: 52). O objeto 
que o fantasma oferecia ao desejo do “amante visual” nunca representava a pulsão 
sexual (PESSOA, 2017: 178 e sg.). O objeto ´tocável´ era geralmente substituído pela 
máscara que colava ao rosto de Pessoa, ou com a qual cobria, e simultaneamente 
mostrava, o que lhe faltava. Uma prática do disfarce que seguiu a via régia da 
identificação do olho (do sujeito) com o olhar (como objeto), como indica a famosa 
frase de o Livro do Desassossego: “Sou do tamanho do que vejo” (PESSOA, 2017: 295).53 

                                                 
51 Texto de Marcos Alves, que foi publicado na íntegra em PESSOA (2006). 
52 Há muito que se contam histórias sobre a possível e até atribulada ´vida sexual´ de Fernando 
Pessoa, por exemplo, que frequentava um bordel no Bairro Alto. Existe uma fonte, mas nenhuma 
prova. Conta-se também que se apaixonou no final da vida por uma inglesa, loira e casada, ‘Madge’ 
Andersen, a irmã da sua cunhada Eileen Anderson. É verdade que Fernando Pessoa se encontrou 
algumas vezes com Madge, que trocaram cartas, e que lhe escreveu uns pequenos poemas em 1935. 
Mas nunca houve namoro, nem vontade de posse. Como Pessoa escreveu um dia: “possuil-a? Eu não 
sei como isso se faz” (Pessoa, 2017: 135). Na verdade, os raros encontros com Madge não acrescentam 
nada à crónica ‘hesitação’ de Pessoa. José BARRETO (2017) lembra que, após uma chegada de Madge 
a Lisboa, Pessoa decidiu ‘desaparecer’ sem dar nas vistas. Esta inexplicável conduta foi de imediato 
criticada pela sua meia-irmã, Henriqueta Madalena, e depois pela própria Madge, que o acusou de 
ter utilizado um ‘truque’ para não se encontrar com ela. Como sempre: poesia e fuga. 
53 O vínculo de Fernando Pessoa com o olhar como objeto da pulsão escópica fez com que nunca 
tivesse podido assumir uma posição viril, nem se sentisse capaz de ´fazer´ um bebé a uma mulher. O 
que não impede que se tenha dado a ver como bebé a Ofélia, no dia 16 de dezembro de 1929, quando 
lhe deu como presente uma fotografia sua com apenas um ano de idade. O “Bebé” é um significante 
que merece ser destacado nas trocas epistolares com Ofélia, pois permite a Fernando reformular a 
fantasia “uma criança é batida” (um bebé é maltratado, mordido, etc.; FREUD, 1991), assim como 
declinar as vozes gramaticais da pulsão, por inversão dos papeis do agente e do paciente do gozo. 
Mas não é nas Cartas, e sim num fragmento do Livro do Desassossego, que podemos encontrar a melhor 
formulação pessoal da frase do fantasma fundamental: “sou do tamanho do que vejo” (PESSOA, 2017: 
295). Este “tamanho” varia para o “amante visual”, podendo ir do pequeno bebé até ao poeta grande 
como o Universo. Encontramos muitas outras preciosas indicações sobre a importância do ´olhar´ 
para Pessoa, por exemplo, esta: “não me lembro de ter amado senão o quadro em alguém”; “amo 
com o olhar, e nem com a phantasia” (PESSOA, 2017: 176 e sg.). Noutro fragmento, encontramos o 
seguinte: “Viver não vale a pena. Só olhar é que vale a pena. Poder olhar sem viver realizaria a 
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É no texto sobre a fonte de todas as palavras e sonhos, que Pessoa lança um apelo ao 
“Novo Olhar” que lhe poderia trazer “novos pensamentos e sentimentos” (PESSOA, 
2017: 48). Só que deste Olhar, apenas ouviu o Silêncio. A 14 de março de 1930, Pessoa 
pergunta ainda: “em que pensava eu antes de me perder a vêr? Não sei” (PESSOA, 
2017: 292). Só lhe restava continuar a escrever aquilo que o cegava ou o que não 
conseguia ver. 
 
Escrevo-me 
 
A literatura não cura. Mas o Livro do Desassossego pode esclarecer-nos um pouco mais 
sobre a relação entre a impotência sexual, a incapacidade de amar de Fernando 
Pessoa, e o gozo da língua que aí particularmente se sente. Voltemos ao nada de 
onde procede a possível série dos fragmentos de o Livro do Desassossego. Como 
vimos, é um nada onde cabe tudo o que se pode enumerar até ao infinito. O Livro do 
Desassossego enumera também as inúmeras dores da rua dos Douradores: a “dor de 
não saber o que é o mysterio do mundo, dor de nos não amarem, dor de serem 
injustos comnosco, dor de pesar a vida sobre nós” (PESSOA, 2017: 492).  A “dor de 
nos não amarem” está, por assim dizer, escondida no segundo lugar desta lista. Mas 
vou retirá-la de lá, porque o amor não é apenas um elemento numa lista, mas o lugar 
mesmo onde cada um se confronta com o zero humano.  

Filho mítico da Falta e do Expediente – como conta a fábula de Aristófanes, 
no Banquete de Platão –, o amor é extremamente frágil. Mas a perda desta fragilidade 
é o que há de mais importante numa existência humana: 
 

Um passo seu e é o levantar dos novos homens e o que os encaminha 
A tua cabeça vira: o novo amor!  
A tua cabeça revira: o novo amor!54 

 
O que Fernando Pessoa experienciou desde muito cedo foi a dor de não ser mais 
amado. Depois de sentir que a sua mãe não o amava, convenceu-se que podia ainda 
amar-se a si mesmo. Mas foi a perda de si mesmo que encontrou no amor próprio. 
Era, pois, preciso mudar de perspetiva e de rumo: passou a amar a língua; e a esperar 

                                                 
felicidade, mas é impossivel” (PESSOA, 2017: 207). É quando se dá conta que é impossível capturar o 
objeto unicamente com os olhos, que o toque substitui a visão. Finalmente, queria lembrar que Pessoa 
explica que a letra como unidade da palavra escrita – diferentemente da sílaba como unidade da 
palavra oral – é algo que se vê e dirige à memória visual, e não que se ouve e se retém na memória 
auditiva, como o som de uma fala (cf. PESSOA, 1997: 57-59). 
54 « Un coup de ton doigt sur le tambour décharge tous les sons et commence la nouvelle harmonie | 
Un pas de toi, c’est la levée des nouveaux hommes et leur en-marche | Ta tête se détourne: le nouvel 
amour! | Ta tête se retourne, – le nouvel amour ! | Change nos lots, crible les fléaux, à commencer 
par le temps, te chantent ces enfants. Élève n’importe où la substance de nos fortunes et de nos vœux 
on t’en prie. | Arrivée de toujours, qui t’en iras partout » (Rimbaud, « À une raison », Illuminations 10). 
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que a escrita lhe permitisse alcançar um dia o amor de alguém que o soubesse 
verdadeiramente ler. 

Coube ao ‘autor’ do Livro explicar em que consiste o que Pessoa chama a 
“Educação Sentimental”. Este fragmento descreve os três passos a dar para 
ultrapassar a dor da perda do amor e as outras. O primeiro passo, é sentir tudo 
desmedidamente e até ao milímetro. Como sentir em excesso é ter prazer e sofrer 
com prolixidade, o segundo passo consiste em analisar todas as sinuosidades da dor 
para a diminuir; mas o método mais subtil para diluir a dor, é criar dentro de si um 
outro que a sofra, desdobrando-se, para ir buscar sadicamente o prazer à própria 
dor, e depois gozar, masoquistamente, desta fantasia fundamental. O terceiro passo 
– e o único “que traz compensações pela alma fora que a vida nunca poderá dar” – 
é passar do prazer sofrido das sensações, à sua escultura em forma literária (cf. 
PESSOA, 2017: 158-163). É deste modo que Pessoa explica como a escrita o conseguiu 
retirar da asfixia e o ajudou a respirar melhor. Mas a partir do momento em que 
passou a dar forma literária à sua dor, foi o amor de um leitor que começou a faltar. 
No final do texto sobre a “Educação Sentimental”, depois de afirmar que o que 
escrevia era suficiente para esculpir a dor em forma literária e dar-se vulto e relevo 
próprio, Pessoa afirma o seguinte: “não acrediteis que eu escrevo para publicar, nem 
para escrever nem para fazer arte, mesmo. Escrevo, porque esse é o fim, o requinte 
supremo, o requinte temperamentalmente illogico □ , da minha cultura de estados 
de alma” (PESSOA, 2017: 162).55 Mesmo que isto seja verdade, não é toda a verdade. 
Sem a leitura da mãe, a quadra que o menino lhe escreveu não teria tido os mesmos 
efeitos. E os jornais que o adolescente criou em Durban, ou a viagem, em 1909, a 
Portalegre para comprar uma tipografia, assinalam também o desejo de Fernando 
Pessoa de ter leitores. E podemos dizer que, foi não ter conseguido publicar o que 
escrevia, que mais contribuiu para o “escrevo-me” em que acabou por depositar 
“toda a sua vida”.56 
 
O novelo e os nós 
 
Em 2 de maio de 1932, uma vez mais através de Bernardo Soares, Fernando Pessoa 
dá-nos a seguinte definição do que é afinal a vida para ele: “um novello que alguem 
emmaranhou” (PESSOA, 2017: 462). As formas do ato falhado, do sonho e da série, 

                                                 
55 Ou ainda: “Que me pesa que ninguém leia o que escrevo? Escrevo-me para me distrahir de viver, 
e publico-me porque o jogo tem essa regra. Se amanhã se perdessem todos os meus escriptos, teria 
pena, mas, creio bem, não com pena violenta e louca como seria de suppor, pois que em tudo isso ia 
toda a minha vida” (PESSOA, 2017: 450-451). 
56 Podemos também ler o seguinte na “Tábua Bibliográfica”: “Fernando Pessoa não tenciona publicar 
– pelo menos por um largo enquanto – livro nem folheto algum. Não tendo público que os leia, julga-
se dispensado de gastar inutilmente, em essa publicação, dinheiro seu que não tem; e, para o fazer 
gastar inutilmente a qualquer editor” (PESSOA, 2016a: 640). 
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são aqui substituídas pela do novelo. O novelo é um fio enrolado, que pode tomar a 
forma de uma grande bola, como a do globo terrestre que Pessoa gostaria de 
conquistar como escritor. Mas o novelo pode também ter a forma de uma bola mais 
pequena, como aquela em que no futebol se dá pontapés. E Pessoa também se sentiu 
muitas vezes espezinhado.  Com o fio ou a linha do novelo da vida, pode desenhar-
se uma ou mais letras, e com estas escrever um livro. Pode-se também enfiar a linha 
no buraco de uma agulha e coser a brochura do livro que se descose, como era o caso 
de o Livro do Desassossego. Quando a linha se embaraça pode fazer nó. E quando 
alguém faz nós no novelo de uma vida, quem a vive pode ficar com um nó na 
garganta, um nó no estômago, ou até com um nó na alma. É então preciso desatar 
esses nós. A principal dificuldade – a que Pessoa se refere num outro fragmento – é 
que há um “nó gordio” impossível de desatar: 

 
Nenhum problema tem solução. Nenhum de nós desata o nó gordio; todos nós ou desistimos 
ou o cortamos. Resolvemos bruscamente, com o sentimento, os problemas da intelligencia, e 
fazemol-o ou por cansaço de pensar, ou por timidez de tirar conclusões, ou pela necessidade 
absurda de encontrar um apoio, ou pelo impulso gregario de regressar aos outros e á vida. 
Como nunca podemos conhecer todos os elementos d’uma questão, nunca a podemos 
resolver. Para attingir a verdade faltam-nos dados que bastem, e processos intellectuaes que 
esgottem a interpretação d’esses dados. 

(PESSOA, 2017: 188) 
 
O “nó gordio” é um excelente nome para o sintoma que atrapalha a vida, 
nomeadamente a vida sexual de cada um. O que caracteriza o nó górdio é de ser 
impossível de desatar, mas não de cortar. Quando não há outra saída, tem-se que o 
cortar, pois só depois de cortado é que a desistência pode dar lugar a uma decisão. 
Pessoa desistiu e decidiu. Desistiu do nó nupcial e da vida sexual que tanto o 
angustiava. Mas decidiu ‘conquistar’ o mundo; não com o cavalo e a espada, como 
Alexandre-o-Grande, mas com a caneta. A escrita foi a gládio com que Pessoa-o-
encoberto cortou o nó górdio. Em particular, a partir do momento em que se 
apercebeu que para obter o reconhecimento de seu país e finalmente do mundo, 
tinha de escrever, não melhor do que os outros, mas inscrevendo a sua diferença 
absoluta na língua.  

“É costume dizer-se”, escreve Pessoa, “que contra factos não ha argumentos. 
Ora só contra factos é que ha argumentos. Os argumentos são, quasi sempre, mais 
verdadeiros do que os factos. A logica é o nosso criterio de verdade, e é nos 
argumentos, e não nos factos, que pode haver logica” (PESSOA, 2011b: 53). Do mesmo 
modo, não basta ter a “impressão fria de que não ha solução para problema algum” 
(PESSOA, 2017: 280), pois os ditos ‘problemas’ só existem efetivamente nos termos em 
que são colocados. E como só a palavra pode desatar os nós que ela atou, a estética 
de Pessoa acabou por coincidir com a ética do “Dizer! Saber dizer!” (PESSOA, 2017: 
328).  
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Mas qual é a fonte de todos os malditos ‘problemas’ que convém bem-dizer? 
É difícil responder de imediato a esta pergunta, porque todos os problemas se 
confundem antes de se saber dizê-los bem. A confusão começa logo com os 
chamados ‘problemas familiares’. Com quem se tem mais problemas na família? 
Com os parentes mortos? Com a mãe que passou a viver ao longe com o marido e 
os filhos? Com a avó louca?  

Existem também os problemas com os professores, com os colegas de escola 
e de grupo literário, por exemplo. Os problemas com as pessoas que se encontram 
nas ruas, nas lojas, nos cafés e nos restaurantes. No Livro do Desassossego 
encontramos, ainda, os problemas do trabalho assalariado de quem não é rico, o 
problema do empregado de escritório, do moço de recados, do caixa Borges, do chefe 
Moreira, mas também os problemas do patrão Vasques. Há problemas mais pessoais 
e menos pessoais. Mas quando Pessoa escreve sobre a “incultura” geral dos 
portugueses, sobre os seus governantes políticos, as atividades comerciais nacionais 
e internacionais, os problemas que estorvam são também, e sobretudo, da ordem do 
relacional.  

Mas é nas cartas de amor a Ofélia que se torna mais evidente que a fonte 
silenciosa de todos os problemas sem solução é a não existência de comunicação e 
complementaridade sexual. O Livro do Desassossego pode aqui ser lido como a 
resposta do real ao problema sem solução da não-relação sexual. A resposta dada, 
não pelo sonho, mas pelo sintoma. No Livro do Desassossego, vive apenas o sintoma. 
O Outro sexo já lá não mora. A “minha mulher”, escreve Pessoa, “é a solidão” 
(PESSOA, 1956: 179). A conclusão lógica que Pessoa retira desse mundo sem Outro, é 
a seguinte: “estou só no mundo” (PESSOA, 2017: 311). E a sua conclusão pragmática 
é: “escrevo [...] sósinho como sempre tenho sido, sósinho como sempre serei” 
(PESSOA, 2017: 253).  

Neste ponto, temos de fazer a distinção entre duas escritas: a que Fernando 
Pessoa aprendeu em casa e na escola ouvindo falar, e que é basicamente uma 
transcrição das palavras que o Outro (incarnado pelos pais, padres, professores, 
políticos patrões, etc.) lhe disse, ensinou ou encomendou; e aquela que se tornou 
independente da voz do Outro e à qual se refere quando afirma que escreve sozinho, 
que podemos datar da quadra que dedica à mãe. O que basicamente se lê na primeira 
destas escritas, é a alienação do sujeito ao desejo e ao discurso do Outro. E o que se 
lê na segunda, é a separação do Outro. Retrospetivamente, esta segunda escrita é a 
primeira, pois é uma escrita ainda sem a dialética dos desejos, que não segue por um 
caminho já traçado, mas vai deixando rasto onde não havia caminho. O processo 
desta escrita é o da inscrição de uma diferença absoluta na língua comum, a partir 
do que sobra dos acontecimentos mais ou menos traumáticos que afetam o corpo. É 
a escrita dos encontros com o real, sempre contingentes, mas que deixam marcas 
indeléveis na carne. Por conseguinte, é uma escrita que não se aprende em casa ou 
na escola, mas à custa de cada um. 
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A declaração de diferença 
 
Referindo-se ao título de António Nobre, Só, Fernando Pessoa afirma que a sua 
solidão é ainda mais extrema do que a dele, que o Livro do Desassossego é o gemido 
mais triste que alguma vez foi escrito em Portugal (PESSOA, 2017: 59; 311). É 
efetivamente no Livro do Desassossego que se assiste melhor à passagem do grito ao 
escrito, sem que haja a presença sólida ou congruente de um autor, pois, o “livro não 
é d’elle: é elle” (PESSOA, 2017: 37).57 Este grito anónimo e acéfalo vai-se inscrevendo 
em páginas, frases, palavras, sílabas, letras. E o ‘livro’ é o silencioso objeto que 
condensa o grito solitário.  

No Livro do Desassossego, abandona-se tudo que é espetáculo, para se centrar 
na diferença absoluta, que Pessoa define da seguinte maneira: “quanto mais 
differente de mim alguem é, mais real me parece” (PESSOA. 2017: 306).58 É esta 
diferença absoluta ou não relativa que a metáfora do novelo único também 
exemplifica. Prossigo com a citação do fragmento onde esta se encontra:  
 

A vida é um novello que alguem emmaranhou. Ha um sentido nella, se estiver desenrolada 
e posta ao comprido, ou bem enrolada. Mas, tal como está, é um problema sem novello 
proprio, um embrulhar-se sem onde. 

(PESSOA, 2017: 462-463) 
 
A principal novidade trazida por este trecho é a referência ao sentido da vida. A vida 
que não tem sentido, pode afinal ter um sentido. É este sentido que caracteriza a 
diferença das vidas, sentido alheio à consciência, mas que cada um faria bem de 
esclarecer, antes que o fio da sua vida seja posto ao comprido, como um cadáver. 
Não se pense, no entanto, que é a morte que dá um sentido à vida. São as palavras 
que podem acrescentar à vida o sentido que esta não tem, mais precisamente, é quem 
fala que pode dar um sentido à vida ou retirar-lhe este sentido, voltando então a 
deparar-se com a vida nua, de novo despida de sentido. O sentido, consentido ou 
não, é sempre um efeito retroativo das palavras sobre o corpo vivo, quer se imponha 
como sensação ou sentimento, como significado, ou como senda a seguir. São as 
palavras que cada um diz que transformam a ‘vida’ de um ser falante, sexuado e 
mortal, em existência humana. A existência não é a vida, mas a vida acrescida do 
gozo do sentido. E é só no final da sua existência, que cada um pode compreender 
algo do sentido que deu à vida ou que esta teve para ele, sobretudo se este sentido 
for sentido como aquilo sem o qual a sua vida terá sido vã.  

Acontece o mesmo na psicanálise. É só no final de uma análise que o 
analisado pode aceder à sua verdade como um efeito de sentido do saber 

                                                 
57 A frase é do autor fictício na época, c. 1917, Vicente Guedes. 
58 A diferença absoluta é distinta do que Pessoa chama o “axioma” da humanidade, a saber, que 
“somos todos differentes” (PESSOA, 2017: 203). 
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inconsciente. E sobretudo usufruir deste sentido como um novo valor acrescentado 
à vida. Até ao fim de uma psicanálise, o psicanalista ocupa principalmente o lugar 
do morto, à semelhança do que acontece no bridge, onde ocupar o lugar do morto 
não significa que esteja morto, mas que só joga com aquilo que o parceiro declara. 
Mesmo em silêncio, o psicanalista permanece um ‘comigo’ vivo do analisando.  Se 
cala a sua fala, não é para poder iniciar um verdadeiro diálogo com o outro, mas 
para o deixar livre para fazer figuras de cordel consigo. 
 
Figuras de cordel 
 
Fernando Pessoa nunca fez uma psicanálise pessoal, mas confessou-se muitas vezes. 
Não no sentido da confissão religiosa que o penitente faz a um padre para ser 
redimido dos seus pecados ou faltas, mas no sentido do caminhante solitário, que 
confia ao primeiro que encontra, ou até a todos os que lhe emprestam uma terceira 
orelha, o segredo íntimo que deseja retirar do sigilo. Como as confissões de Pessoa 
são confissões escritas, é preferível que falemos da fé ou da confiança quase infantil 
que depositava num futuro leitor, nas mãos do qual pudesse colocar as linhas com 
que se escrevia. Ao mesmo tempo que se confessava por escrito, Pessoa advertia que 
nada pretendia dizer com essas confissões, que elas não tinham nenhum sentido 
nem valor, porque eram apenas uma maneira de passar o tempo fazendo paciências, 
para tirar férias das sensações, ou diminuir um pouco a febre de sentir (cf. PESSOA, 
2017: 283). Confessa, finalmente, que as suas confissões escritas eram uma maneira 
de pôr as cartas na mesa sem as querer interpretar, nem para que nenhum 
cartomante fosse ler nelas um destino. Que eram uma outra maneira de contrariar o 
destino que já estaria escrito, continuando a brincar, como as crianças, ao jogo do 
galo. É esta metáfora que Pessoa acaba por escolher para definir as figuras ou a 
literatura de cordel que ia fazendo com a meada multicolor do seu sintoma:  
 

Estas confissões de sentir são paciencias minhas. Não as interpreto, como quem usasse cartas 
para saber o destino. Não as ausculto, porque nas paciencias as cartas não teem propriamente 
valia. Desenrolo-me como uma meada multicolor, ou faço comigo figuras de cordel, como as 
que e tecem nas mãos espetadas e se passam de umas creanças para as outras. Cuido só de 
que o pollegar não falhe o laço que lhe compete. Depois viro a mão e a imagem fica differente. 
E recomeço. 

(PESSOA, 2017: 283) 
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Fig. 4. Trecho do Livro do Desassossego, em que se lê “Não ha socego” (BNP/E3, 3-15r). 

 
As três linhas e a alma da coisa 
 
Ainda sobre o cordel ou a linha, há um fragmento no Livro do Desassossego, assinado 
por Bernardo Soares, que diz o seguinte: “cada coisa é a intersecção de trez linhas 
[...] uma quantidade de materia, o modo como interpretamos, e o ambiente em que 
está” (PESSOA, 2017: 301-302).59 A coisa em causa, permaneceria num inefável e 
estúpido silêncio, se não lhe fosse inicialmente atribuído um nome. Alberto Caeiro 
                                                 
59 No seu último ensino, Lacan mostrou que a estrutura mínima da personalidade psíquica é um nó 
(borromeano) de três linhas. Veremos mais adiante que há uma homologia entre as três linhas de 
Pessoa e as de Lacan. 
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já perguntava e respondia em simultâneo: “Um renque de arvores lá longe, lá para 
a encosta | Mas o que é um renque de arvores? Ha muitas uma arvore | Renque e o 
plural arvores não são cousas, são nomes” (PESSOA, 2016b: 69).  É através dos nomes, 
e mais largamente por meio das metáforas e metonímias que animam as leis da 
linguagem e do inconsciente, que os falantes fazem existir as coisas. Neste sentido, 
“ser uma coisa”, como escreve Pessoa, “é ser objecto de uma attribuição” (PESSOA, 
2017: 301). O nome não é a coisa, mas o que começa por conferir à coisa uma 
realidade humana. Pessoa procura situar na “intersecção” das três linhas a realidade 
humana de cada coisa com nome. A linha da “materia” confere já uma certa 
realidade à coisa, como no caso do pedaço de madeira que é a mesa em que Pessoa 
escreve estas linhas sobre as três linhas. O que chama a “interpretação” da coisa, é a 
operação mental que transforma a imagem ou a representação da coisa, num objeto 
(sensível, inteligível, etc.) para o sujeito. O “ambiente”, é o universo linguístico-
cultural onde a coisa está, o meio que dá uma verdadeira “alma” à coisa inanimada. 
E insiste no aforismo: “tudo vem de fóra”, mesmo aquilo que se imagina ser o mais 
íntimo. Assim, a “alma humana”, ou a “personalidade”, bem como a “belleza” 
(PESSOA, 2017: 301) e as outras propriedades atribuídas às coisas, também vêm de 
fora.  É o que iremos ver em seguida, a propósito do que é uma “obra de arte” 
(PESSOA, 2017: 67). 
 
Quero ser uma obra de arte 
 
Existem vários lugares onde Fernando Pessoa se pronuncia sobre as complexas 
relações entre a alma e o corpo. Num dos seus “textos filosóficos”, aborda algumas 
das teorias materialistas, espiritualistas e transcendentalistas que foram elaboradas 
sobre o assunto; analisa as contradições de todas estas teorias, e conclui, entre outras 
coisas, que “o espírito não pode construir um sistema puramente monista; e um 
sistema puramente dualista não seria um sistema filosófico” (PESSOA, 1968: II, 164). 
Fernando Pessoa não é monista, nem dualista, e o seu pluralismo também não pode 
ser tratado nos termos em que os pré-socráticos interrogavam o Uno e o Múltiplo. O 
que Pessoa questiona sempre é o que se coloca no espaço vazio entre cada termo de 
uma relação, neste caso, entre a alma e o corpo. No final do seu texto sobre a “alma 
das coisas” podemos ler o seguinte: “a mesma alma humana não é porventura mais 
que o raio de sol que brilha e isola do chão onde jaz o monte de estrume que é o 
corpo” (PESSOA, 2017: 301). Sugestão à qual podemos acrescentar o que diz o 
despudorado Álvaro de Campos, a saber, que “a alma humana é porca como um 
cú” (PESSOA, 2014: 282). A alma humana – com tudo o que tem de porco – é enviada 
aqui para o corpo, mais precisamente, para a zona do corpo envolvida na 
necessidade excrementícia e no erotismo anal.  O buraco do ‘cú’ é uma espécie de 
buraco negro, que pode estar fechado e não deixar passar nada; que pode também 
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abrir-se e deixar entrar qualquer coisa, um pénis, por exemplo.60 Ou deixar sair 
qualquer coisa, por exemplo, um esfíncter.61 É dizer que a alma humana pode ter 
uma significação fálica, mas também de dejeto. Mas como é que esta alma dejeto se 
pode transformar num objeto amável para o sujeito? Não só num objeto 
interpretável e de conhecimento, mas também, e sobretudo, num objeto de arte 
abrilhantando o universo cultural?  

Pessoa nunca separa radicalmente a alma do corpo. Para ele, não há o corpo 
de um lado, e a alma do outro, mas um corpo vivo ou animado, mais as palavras e 
as imagens, e os efeitos que estas têm sobre o organismo. Importa sobretudo 
salientar que não é possível passar do dejeto ao objeto sem a fala e a linguagem. Ou 
que as palavras são o artifício que permite que a vida não prejudique a expressão da 
vida, o artificio que torna a vida mais real. O que Pessoa chama a “Estética do 
Artifício”, é a expressão – sonora ou silenciosa, como vimos – da vida pelas formas 
que a linguagem esculpe (PESSOA, 2017: 67-68). A obra de arte nada tem de pré-
verbal, é do verbal elevado a uma segunda potência, à dignidade de uma coisa com 
alma. É ainda no texto sobre a “Estética do Artifício”, que podemos ler o seguinte: 
“quero ser uma obra de arte, da alma pelo menos, já que do corpo não posso ser” 
(PESSOA, 2017: 67). Fernando Pessoa expressa nesta passagem o desejo de ser uma 
obra de arte. Mas porque é que acrescenta “da alma”?  Porque, aos seus olhos, faltava 
a beleza ao seu corpo para ser uma obra de arte. Ele considerava-se um homem feio, 
afirmava-o repetidamente, e fugia a sete pés das câmaras fotográficas que fixavam a 
sua aparência corporal. Nas cartas de amor a Ofélia, chega muitas vezes a caricaturar 
o seu aspeto moral e físico, e a humilhar-se a este respeito. Diz-lhe, por exemplo, que 
ela gosta de “um meliante e de um cevado e de um javardo e de um individuo com 
ventas de contador de gaz” (PESSOA, 1978: 155).  

Estes retratos degradantes que Pessoa fazia de si, serviam também para 
afastar alguém que se quisesse aproximar fisicamente dele, pois, como sabemos, não 
era só a beleza que lhe faltava. Se a beleza faltava, não faltava a fealdade. A Estética 
do Artifício será, também e sobretudo, uma estética do feio e do desforme, afastada 
das regras e dos ideais clássicos da harmonia e da perfeição das formas. Mais do que 
criar uma coisa bela em palavras e atos, Fernando Pessoa queria ser uma obra de 
arte do futuro. Para tal, precisava distanciar-se da relação precoce com o corpo, não 

                                                 
60 O resto destes versos é: “A alma humana é porca como um cú | E a Vantagem dos caralhos pesa 
em muitas imaginações” (PESSOA, 2014: 282). Pessoa refere-se à fantasia de penetração do ânus pelo 
órgão viril, vista como uma vantagem por aqueles que possuem um pénis, mas que são realmente 
possuídos por ele, pois obedecem involuntariamente à tumescência e detumescência do órgão viril. 
61 O ânus é o buraco no corpo à volta do qual gira o circuito da pulsão anal. Sabemos, desde Freud, 
que a sublimação desta pulsão, em particular a expulsão/retenção das fezes, desempenha um papel 
importante na educação e relações sociais, na amizade homoerótica, como na troca de palavras e de 
objetos, de piadas e de prendas. Tem igualmente um papel crucial na atribuição de um valor aos 
objetos, na criação e circulação do dinheiro, assim como na venda das obras de arte. 
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para revelar a beleza escondida da sua velha alma, que não existia ou estava em 
estilhaços, mas para poder construir uma nova alma. Uma alma nova, mas que fosse 
sua, pois “nada sabemos da alma | senão da nossa”. “A alma de outrem é outro 
universo | Com que não ha communicação possível, | Com que não ha verdadeiro 
entendimento” (PESSOA, 2000: 100). Construir, no sentido de criar uma alma nova, e 
não apenas de reconstruir a que estava ligada ao monte de estrume do corpo, ou a 
que se tinha quebrado e permanecia em pedaços: 
 

Se as coisas são estilhaços 
 Do saber do universo, 
Seja eu os meus pedaços, 
 Impreciso e diverso. 

(PESSOA,2018b: 89) 
 

É útil que citemos agora o que Pessoa escreveu sobre a mais-valia trazida pela 
sua criação:  

 
[…] na minha alma ignobil e profunda registo, dia a dia, as impressões que formam a 
substancia externa da minha consciencia de mim. Ponho-as em palavras vadias, que me 
desertam desde que as escrevo, e erram, independentes de mim, por encostas e relvados de 
imagens, por aleas de conceitos, por azinhagas de confusões. Isto de nada me serve, pois nada 
me serve de nada. Mas desapoquento-me escrevendo, como quem respira melhor sem que a 
doença haja passado.  

(PESSOA, 2017: 363)  
 
As palavras vadias e viajantes não serviam para curar a sua doença, mas de pulmão 
artificial para respirar mais desafogadamente. Por este motivo, o Livro do 
Desassossego foi menos uma writing cure, que o anúncio ao mundo que uma nova 
alma estava em construção. O projeto de Fernando Pessoa era que o Livro do 
Desassossego conseguisse juntar, numa só, a via dolorosa da alma múltipla e a via 
deleitosa da alma una. Para o efeito, devia ser o registo do estado da alma 
“analysado de todos os lados, percorrido em todas as direcções” (PESSOA, 2017: 94); 
e, uma vez cumprida esta dolorosa e proveitosa análise da alma, tornar-se 
finalmente a obra de arte que queria ser. 
 
A coisa que brilha numa cova a que se não pode descer 
 
Fernando Pessoa serviu-se de várias metáforas para descrever a sua escrita. No Livro 
do Desassossego, e pela mão de Bernardo Soares, refere-se ao crochet, com “agulha de 
marfim com bico reverso”, com que ia fazendo livremente “meia com a intenção dos 
outros” (PESSOA, 2017: 283).62 Foi também com esta agulha de bico retorcido que 

                                                 
62 E, como Pessoa explica, “quem tem de viver entre os homens, activamente e encontrando-os, – e é 
realmente possivel reduzir ao minimo a intimidade que se tem de ter com elles (a intimidade, e não 
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tentou apanhar as malhas da sua alma tresmalhada, para a prender num nó de pelo 
menos três linhas. Pessoa não parou de fazer nós para o efeito. Mas os nós que ia 
fazendo acabavam por se desfazer, ou porque eram falsos nós, ou porque o polegar 
falhava o laço que lhe competia. É deste intermitente cose-descose, ata-desata, que 
testemunha o “desassocego rhythmico” (PESSOA, 2017: 55) de o Livro do Desassossego. 
Não só Pessoa confessa que não conseguia reatar-se, como constata: “quando quero 
descer na minha alma, fico de repente parado” (PESSOA,2017: 302). A tentativa de 
aprofundar o que se passava na sua alma, falhava sempre. Mas como esta tentativa 
era necessária para diminuir a angústia, ultrapassar a inibição, relançar o desejo de 
escrever e de ser finalmente uma obra de arte, Pessoa voltava a tentar. Por si só, a 
escrita não era suficiente, confrontava-o sempre com o impossível de escrever. Esta 
impossibilidade está particularmente descrita numa passagem de o Livro do 
Desassossego, em que confessa que aquilo que queria alcançar era uma coisa que 
continuava a brilhar “no fundo da ância como um diamante possível numa cova a 
que se não pode descer” (PESSOA, 2017: 402). Como ninguém podia descer a esta cova 
e recolher a coisa que aí brilhava, Pessoa volta a interrogar-se sobre aquilo que o 
fazia ainda escrever: “Por que escrevo então?” (PESSOA, 2017: 118). Mas afinal o “que 
é isto, e para que é isto?” (PESSOA, 2017: 302). 
 
Heteronimismo e desasocego 
 
O que é então o Livro do Desasocego?63 O que foi para Fernando Pessoa? O que é para 
mim, e poderá vir a ser para os meus colegas psicanalistas?  

Classicamente, uma psicanálise é uma análise das formações do inconsciente 
(sonho, ato falhado, etc.) e das vicissitudes pulsionais (modalidades de satisfação 
implicando o corpo), que provocam um mal-estar individual e coletivo. Esta análise 
é feita sob transferência, dirigida por um outro – que o psicanalista representa até 
um certo limite – que se supõe saber conduzi-la à devida solução dos problemas que 
se vão formulando. Após a dissolução do amor de transferência, cabe ao analisado 

                                                 
o mero contacto, com gente, é que é o prejudicador) – terá de fazer gelar toda a sua superficie de 
convivencia para que todo o gesto fraternal e social feito a elle escorregue e não entre ou não se 
imprima. Parece muito isto, mas é pouco. Os homens são faceis de afastar: basta não nos 
approximarmos” (PESSOA, 2017: 160). 
63 Fernando Pessoa utiliza antigas ortografias da palavra Desassossego – Desasocego e Desassocego – 
caídas desde então em desuso. Seria interessante desenvolver num outro lugar algumas considerações 
decorrentes da decomposição silábica deste significante, e em particular da desinência ‘cego’. 
Começar, por exemplo, por referir o velho Tirésias, o vidente cego, que experimentou a desproporção 
do gozo feminino em relação ao masculino, e avisou Édipo e outros poderosos da sua própria 
cegueira. Podia-se também falar do ‘ponto cego’ do olho, que representa classicamente o ‘ego’; ou do 
‘cego’, como Eu-ideal da ciência Moderna. Ou, reler a este propósito a Cegueira dos pintores, de Júlio 
Pomar, ou o Ensaio sobre a cegueira, de José Saramago, e tantas outras obras de arte e literárias que, 
como a de Pessoa, são um ‘nó cego’ no Outro ou colocam este fora da jogada. 
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saber lidar com aquilo que a análise produziu para seu proveito. É o que acontece 
quando alguém consegue investir favoravelmente a mais-valia da sua análise na 
criação de algo de original, ou que escape à repetição do mesmo. A diferença entre 
esta psicanálise e a autoanálise de Fernando Pessoa, é que o trabalho que a escrita 
efetuou sobre as suas formações do inconsciente e vicissitudes pulsionais, não se fez 
sob a dependência de um saber suposto, ou do poder atribuído a um Outro, mas em 
função do “se outrar” (PESSOA.1966: 105) proporcionado pelo seu sintoma. O Livro 
do Desassossego faz parte desta autoanálise, mas também da nova alma em 
construção, bem como da tentativa de transformação do sintoma em obra de arte.  

Assim, podemos dizer que o Livro do Desassossego foi o ato falhado mais bem-
sucedido de Fernando Pessoa. Esta afirmação não carece de justificação, porque o 
sucesso do livro tornou-se bem visível nos últimos trinta anos, tendo sido várias 
vezes reeditado, traduzido em dezenas de línguas, e reconhecido como uma obra-
prima da literatura universal.  

À partida, o Livro do Desassossego foi sobretudo um sonho, um sonho acordado 
que Fernando Pessoa tentou sobrepor à vida ante falhada. À medida que escrevia o 
livro em que expunha o seu sonho, ia imaginando, como era seu hábito, vários 
‘autores’ para ele. Mas as assinaturas destes autores fictícios acabaram por ser 
rasuradas, pois Fernando Pessoa assumiu finalmente o escrito em seu próprio nome. 
É pelo menos esta a opinião dos que trabalham com o espólio, na medida em que 
atribuem a Fernando Pessoa os textos – do Livro do Desassossego e não só – sem 
indicação de autoria fictícia. Pessoa disse um dia que o Livro do Desassossego podia 
ter sido apenas um sonho seu, e até um sonho perfeito, se nunca tivesse passado de 
um sonho. Mas quando começou a escrevê-lo, o sonho tornou-se imperfeito. Mais 
ainda, angustiante, ao ponto de o leitor – que o próprio Pessoa começou por ser – 
ficar com “a impressão de terdes atravessado um pesadello voluptuoso” (PESSOA, 
2017: 97). Este “pesadello voluptuoso”, indica que o Livro do Desassossego pode ser 
lido, simultaneamente, como uma criação motivada pelo inconsciente e como um 
modo de satisfação pulsional. Neste ponto, devo destacar o fantasma como misto de 
formação do inconsciente e vicissitude pulsional, na medida em que é o que melhor 
encena a exigência de satisfação da pulsão no aparelho psíquico.  

O fantasma de sonho é geralmente um morto-vivo, um especto ou uma alma 
do outro mundo que provoca medo, terror e angústia (PESSOA, 2017: 293).  O que se 
aproxima mais do fantasma no sentido psicanalítico do termo, é a “janela” por onde 
Pessoa sugere que cada um vê a realidade. O Livro do Desassossego foi também uma 
janela que Pessoa abria de vez em quando para ir vendo a sua realidade e a do 
mundo. Na época em que escrevia, ir à janela de casa ou do quarto, era sobretudo 
um movimento de libertação das mulheres, em particular das jovens e das esposas 
enclausuradas, que viam nela uma saída de emergência. Cabia sobretudo aos 
homens enamorados aproximarem-se por fora da janela que lhes fornecia o quadro 
emoldurado do objeto dos seus fantasmas. A vida não é um “eterno estar-á-janella” 
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(PESSOA, 2017: 82). Nem basta abrir e fechar de vez em quando a janela para se sair 
da lógica do fantasma. Esta saída só se torna viável, quando o vidro da janela estala 
ou quebra, deixando que o olho vislumbre – por um curto instante – o vazio entre a 
representação e o real64. Atravessar, de um lado para o outro, a janela (a tela ou o 
ecrã) do fantasma, tem a forma da “viagem experimental” (PESSOA, 2017: 470), da 
experiência do desejo a que se refere Pessoa no “livro dos viajantes” (PESSOA, 2017: 
228), que o Livro do Desassossego também foi para ele. Trata-se de uma viagem 
imóvel, na qual basta existir. Cada um apanha o comboio das palavras para se 
deslocar de uma zona à outra do corpo, mudando, metonimicamente, de estação e 
de paisagem, sem necessidade de evoluir no espaço geográfico e de progredir no 
tempo dos relógios (PESSOA, 2017: 444). Esta carruagem que percorre o corpo é a frase 
do fantasma fundamental, a sentença do Outro que liga imperativamente o sujeito 
do verbo ao objeto de gozo que lhe serve normalmente de complemento direto. 
Objeto que, no caso de Fernando Pessoa, é o olhar. A travessia do fantasma, é uma 
viagem obrigatória para quem quer despir as roupas usadas e transformar a relação 
com a realidade que a encenação fantasmática lhe propõe. Ou seja, para quem não 
se limita a querer realizar os seus sonhos, mas deseja realmente mudar de vida. 

“A vida”, escreve Pessoa, “é o que fazemos d’ella” (PESSOA, 2017: 444). Na sua 
viagem experimental, Pessoa anteviu uma outra vida, em forma de livro, que fosse 
simultaneamente uma obra de arte. Foi ao projeto desta nova vida que deu o nome 
de o Livro do Desassossego. Mas Pessoa não se deixou enganar completamente por 
este projeto, pois sabia que o estado da arte de o Livro do Desassossego, corresponderia 
sempre ao estado da sua alma em construção. Foi o que levou a que o Livro do 
Desassossego nunca deixasse de estar em ‘preparação’. Não havia quem lesse o que 
Pessoa ia escrevendo, e o que já tinha escrito, nunca correspondia à miragem de 
perfeição do “Grande Livro” (PESSOA, 2017: 271), para onde tudo no mundo deveria 
convergir. Era a própria escrita que ia mostrando que havia uma pedra no meio do 
caminho, um obstáculo, que não só impedia, como impossibilitava o fantasma 
literário do “Grande Livro” de se realizar. O Livro do Desassossego permaneceu, 
assim, e até ao final, o fiel companheiro do sintoma dos Pessoa.  

Mas porque continuou a sonhar com a “ignóbil necessidade” (PESSOA, 2017: 
151) de publicar esse “armazem [...] do impublicavel” (PESSOA, 2017: 526)? Por um 
lado, a resposta que Fernando Pessoa dá à pergunta que ele mesmo coloca, é uma 
confissão de incapacidade: “pregador que sou da renuncia, não aprendi ainda a 
executa-la plenamente” (PESSOA, 2017: 118). Por outro lado, é a afirmação de uma 
condição sine qua non: “publicar-se – socialização de si-proprio” (PESSOA, 2017: 151). 
Mesmo se não há uma medida comum entre a criação de um só e a caução do 
público, Fernando Pessoa confessa que a publicação podia ser a condição da sua 
                                                 
64 «[...] l’assurance qu’il prenait de ce fantasme où se constitue pour chacun sa fenêtre sur le réel » 
(LACAN, 2001: 254) [a segurança fornecida pelo fantasma, onde se constitui para cada um a sua janela para o 
real]. Tradução nossa. 
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socialização. Esta socialização está para aquém do reconhecimento, pois este pode 
ser póstumo. Quando Pessoa expressa o desejo de alguém poder compreender “que 
cumpri, como nenhum outro, o meu dever-nato de interprete de uma parte de um 
seculo”, refere-se apenas ao reconhecimento público do seu valor enquanto escritor. 
Enquanto este reconhecimento não acontecia, Pessoa contentava-se em afirmar: “o 
que escrever isso será, na epocha em que o escrever, incomprehendedor, como os 
que me cercam […] porque […] só aos mortos sabemos ensinar as verdadeiras regras 
de viver” (PESSOA, 2017: 208). Seja como for, conclui: “para todos nós, descerá a noite 
e chegará a diligencia.  Goso a brisa que me dão e a alma que me deram para glosal-
a, e não interrogo mais nem procuro. Se o que deixar escripto no livro dos viajantes 
puder, relido um dia por outros, entretel-os tambem na passagem, será bem. Se não 
o lerem, nem se entretiverem, será bem também” (PESSOA, 2017: 228). 

A incompreensão dos seus contemporâneos, reforçou possivelmente a ideia 
messiânica em Pessoa de que tinha o dever-nato de ser o intérprete da época. Ideia 
antiga, sempre associada ao “Olhar” a que fazia apelo, para poder cumprir Portugal, 
e dar conta de si e do século.  O referido reconhecimento era, de certa forma, uma 
compensação tardia do sentimento de estar excluído do laço social, uma rejeição que 
o confrontava com o mistério do desejo do Outro, a sua ilegibilidade, arrastando 
Pessoa para o deserto do ser, para o que Freud chamou o ‘desamparo’ 
fundamental.65 É este desamparo que Pessoa resume nas três seguintes frases: “toda 
a vida social jaz a meus olhos” (PESSOA, 2017: 434); “doem-me a cabeça e o universo” 
(PESSOA, 2017: 458); “tudo em meu torno é universo nú” (PESSOA, 2017: 284). Mas o 
abandono angustiante e sem retorno que sentia, assim como a marginalidade social 
em que vivia, e a falta de amor do Outro, nomeadamente a inexistência de um 
verdadeiro leitor, não fizeram com que se tornasse um melancólico suicida; nem um 
psicótico que ouvia vozes condenatórias ou delirava com uma vida extraterrestre. 
Mesmo se continuou a beber com sobriedade o seu bagaço quotidiano, Pessoa 
inebriou-se sobretudo de palavras para se aproximar mais de perto daquilo que 
realmente o movia.  

O que Fernando Pessoa pode ensinar então ao psicanalista, é como conseguiu 
escapar ao pior, mudando literalmente de vida, sem o benefício da função paterna, 
sem ajuda psiquiátrica e farmacológica, nem apoio e aconselhamento psicológico, 
através de uma prática da letra guiada pela ética do “dizer bem”, que não o 
confinava no complexo de Édipo, mas o convidava sem cesso a fazer figuras de 
cordel consigo.  

Pouco importa se Pessoa se distanciou do freudismo, preferiu ler a sua 
determinação nos astros, e comparar a transformação em ouro do vil metal da sua 
infância e sexualidade à velha transmutação operada pelos alquimistas. O mais 
                                                 
65 Na Entwurf einer Psychologie, Freud refere-se ao ‘desamparo’ (Hilflosigkeit) sentido pelo pequeno ser 
humano vindo ao mundo, uma derrelicção que se agrava quando a existência é condenada à falta de 
amor do ‘próximo’ (Nebenmensch). 
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importante, é que o psicanalista apure a sua orelha, e que diferencie a estrutura 
(linear, fragmentada, repetitiva, etc.) e o género musical (da ópera, ao folclore) que 
acompanhou cada passo dessa sublimação da pulsão,66 sabendo que, apesar de o 
tipo de música mudar, o mistério e o encanto que despertava em Fernando Pessoa, 
manteve-se o mesmo  (PESSOA, 1998: 251; carta de 13-1-1935). 

Encanto e mistério permanentes, nos dos dois tipos de música que 
acompanharam o que tornou Fernando Pessoa mundialmente célebre: o 
‘heteronimismo’ e o ‘desasocego’. Como a própria palavra indica, o ‘heteronimismo’ 
concerne a nomeação do inominável. Refiro-me aos diferentes nomes – pré-
heterónimos, heterónimos propriamente ditos, semi e pós-heterónimos e até 
ortónimo – que Fernando Pessoa vai atribuindo às larvas e sombras que assaltavam 
o seu espírito desde a infância.  Espetros intimamente estranhos à alma que os criava, 
que assombravam os seus sonhos e fantasias com a sua loucura, as suas palavras 
vadias e ditos de espírito, e de que o assombrado procurava em seguida explorar os 
efeitos de significação e satisfação. Não só Pessoa nomeava as coisas que o 
despersonalizavam, como as personalizava, as interpretava e colocava num certo 
ambiente. Por vezes, transformava-as em personagens com um perfil físico, 
psicológico, social, literário e dramático, como se fossem companheiros de 
infortúnio com um papel a desempenhar no teatro do ser.  

O ‘desasocego’ é a própria atmosfera do deserto do ser que constitui o pano 
de fundo deste teatro, a “scena nua” (PESSOA, 2017: 206) onde se faz a nomeação das 
personagens do “drama em gente”, e o jogo de máscaras e de marionetas das 
personalidades literárias, dos heterónimos e suas respetivas funções. Nomeação 
todo-o-terreno num “deserto imenso” (cf. PESSOA, 2014: 259-261; “Grandes são os 
desertos, e tudo é deserto”), simultaneamente aventureira e arriscada, porque no 
desamparo existencial em que Pessoa se encontrou, não existia Autor, nem Olhar 
transcendente que guiasse a viagem e garantisse o sucesso da obra que o sintoma 
criava na maior das solidões. 

Se Fernando Pessoa nunca terminou o Livro do Desassossego, foi também 
porque precisava de reler sempre as páginas que ia escrevendo, para cuidar delas 
como se fossem as suas crianças. Era a forma de garantir, antes de qualquer outro 
leitor, que as letras deste diário lúcido davam visível e verdadeiramente conta do 
seu sintoma como parte do século. Uma das consequências, é que esta leitura se 

                                                 
66 O sublime pode ser visto como o ponto mais alto do que está em baixo. É de bastante baixo que 
Fernando Pessoa partiu quando começou a subir pelo escabelo das letras, para sair, como escreve, da 
“vida transitória”, onde “não sou nada”, e poder “gosar a visão do futuro a ler esta pagina, pois 
effectivamente a escrevo; posso orgulhar-me, como de um filho, da fama que terei, porque, ao menos, 
tenho com que a ter. E quando penso isto, erguendo-me da mesa, é com uma intima majestade que a 
minha estatura invisivel se ergue acima de Detroit, Michigan, e de toda a praça de Lisboa” (PESSOA, 
2017: 373). 
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tornou interminável, como acontece em certas psicanálises que visam a ética da 
prática para lá da cura do doente.  

Antes de morrer, Fernando Pessoa começou a colocar em envelopes as folhas 
dispersas que escrevera, e que não tinham sido publicadas. E colocou os cerca de 
27.453 inéditos na arca que foi a inseparável companheira de todas as suas 
deambulações. Mas foi só a partir do momento em que esta arca se abriu, como uma 
caixa de Pandora, para os exploradores dos “caboucos” (PESSOA, 2017: 441) do 
“incomprehendedor” (PESSOA, 2017: 208), é que estes puderam recolher um certo 
número de fragmentos, conferir-lhes uma ordem simbólica e subjetiva, e editá-los 
como se fossem, realmente, o Livro do Desassossego. É deste modo que as aparas da 
escrita despejadas por Pessoa para a ‘pia’ durante cerca de vinte anos foram 
recicladas. E a impureza que continham, devolvida com a pureza da pedra preciosa 
que jazia na cova onde ninguém podia descer. É nesta medida que os editores de o 
Livro do Desassossego foram, não só os leitores que Pessoa não teve, como os ‘autores’ 
do Livro, os que efetivamente o terminaram, publicaram e promoveram. Ou seja, os 
que realizaram o fantasma do “Grande Livro” que nunca chegou a vir a lume. Há 
nisto uma cegueira que justifica a lucidez do título Livro do Desasocego. Porque a coisa 
que veio ao mundo com a áurea do mais precioso dos diamantes literários, é um 
objeto que não diz realmente respeito a Fernando Pessoa, que serve apenas para 
gáudio dos que gostam, glosam e gozam ainda à sua custa.67  
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Fernando Pessoa fez pela vida? 
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Palavras-chave 

Fernando Pessoa, Espólio, Empresário “virtual”, Cosmópolis, Olisipo. 

Resumo 

Nos seus 47 anos de vida, o poeta Fernando Pessoa construiu uma obra literária vastíssima, 
multiforme e plural. Inventou heterónimos, criou personalidades literárias, dirigiu revistas 
literárias e editoras, interveio na vida pública e tentou, por todos os meios que a sua 
fervilhante imaginação lhe permitia, ganhar dinheiro para poder dedicar-se inteiramente à 
sua obra literária. Do espólio depositado na Biblioteca Nacional de Lisboa saem documentos 
que ilustram tanto a sua vasta atividade como tradutor e correspondente comercial em inglês 
e francês, quanto um punhado de textos que documentam a sua incessante tentativa para se 
tornar empresário – de tipografias, de editoras, de jornais e revistas, de mediador de 
concessões mineiras, de publicitário, de venda de propriedades nas colónias. Tendo falhado 
em todas as iniciativas que levou à prática, Fernando Pessoa foi um gigantesco empresário 
“virtual”, chegando mesmo a conceber autênticos grupos empresariais que cobrissem 
diversas atividades económicas, da produção industrial à exportação e à promoção externa 
dos produtos portugueses. E de tudo deixou testemunho escrito, porque nele tudo era 
matéria de escrita. 

Keywords 

Fernando Pessoa, Literary state, “Virtual” businessman, Cosmópolis, Olisipo. 

Abstract 

In his 47 years of life, the poet Fernando Pessoa built a vast, multiform and plural literary 
work. He invented heteronyms, created literary characters, directed literary magazines and 
publishing houses, intervened in public life and tried, by all the means his fervent 
imagination allowed him, to make money so he could dedicate himself entirely to his literary 
work. From the literary estate deposited at the National Library of Portugal come documents 
that illustrate not only his vast activity as a translator and commercial correspondent in 
English and French but also a handful of texts that document his incessant attempt to become 
a businessman—from typographies, to publishing houses, to newspapers and magazines, to 
mediator for mining concessions, to advertising, to the sale of properties in the colonies. 
Having failed all the initiatives he embarked on, Fernando Pessoa was a gigantic “virtual” 
businessman, even conceiving authentic business groups that covered several economic 
activities, from industrial production to exporting and external promotion of Portuguese 
products. He left written testimony of everything because everything in him was a matter of 
writing. 

* Escritor.
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Devemos à excecional grafomania de Fernando Pessoa a possibilidade de 
reconstituirmos, mesmo que parcialmente, as suas incontáveis iniciativas 
profissionais no sentido de se dotar de meios de subsistência que lhe permitissem 
dedicar-se, com tranquilidade e conforto, àquele que era o seu único projeto de vida: 
escrever, escrever sempre (cf. MEGA FERREIRA, 2005). 
 O primeiro sinal da sua procura de estabilidade financeira data de 1906, o 
mesmo ano em que o jovem Pessoa frequenta o Curso Superior de Letras, que 
abandonará no ano seguinte. É o rascunho de uma carta, escrito em francês e 
dirigido a uma empresa francesa, a Entreprise Générale, com sede em Luvisy, no 
qual oferece os seus serviços, possivelmente como tradutor ou correspondente em 
língua francesa, já que a proposta respondia a um anúncio publicado pela empresa 
francesa no Diário de Notícias de Lisboa. Pessoa afirma pretender dedicar os seus 
“tempos livres, que aliás não são pequenos” (PESSOA, 1998: 22-23; BNP/E3, 1142-6r)1 
a colaborar com a empresa, mas pede esclarecimentos quanto ao trabalho a realizar. 
Estava em vésperas de completar 18 anos de idade. 
 

 
Fig. 1. Rascunho de carta em francês (BNP/E3, 1142-6r). 

 
 Chegara a Lisboa no ano anterior, 1905, após ter vivido durante dez anos, os 
da sua formação, em Durban, na África do Sul, onde o padrasto era cônsul de 
Portugal. Aí frequentara, entre outros estabelecimentos, a Commercial School de 

                                                 
1 Documento escrito em francês e fac-similado em SOUSA (1985: 13). Cf. « Je serais três content de 
dédier mon loisir, qui d’ailleurs n’est pas petit, à votre entreprise ». 
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Durban, onde se ensinava contabilidade, aritmética comercial e taquigrafia, técnicas 
postas ao serviço do curso de guarda-livros, que era uma das aptidões profissionais 
para as quais a escola preparava. A inscrição de Pessoa na Commercial School deve 
ter-se ficado a dever a intervenção da família, sob inspiração do padrasto, que, por 
esta época, contava vir a fixar-se definitivamente na África do Sul. Ora, 
avisadamente, o cônsul português em Durban pretendia habilitar o enteado com 
alguns conhecimentos práticos que lhe permitissem fazer a sua vida profissional na 
fechada sociedade sul-africana, na qual dificilmente um estrangeiro (Fernando tinha 
nacionalidade portuguesa) poderia singrar. Não foi essa a única formação de Pessoa, 
já que se lhe conhece a frequência (ou talvez apenas a admissão) à Universidade do 
Cabo da Boa Esperança, em novembro de 1903; a prova valeu-lhe, afinal, o “The 
Queen Victoria Memorial Prize”, atribuído ao melhor ensaio de estilo inglês. Mas, 
nas restantes disciplinas que integravam o exame, os resultados foram pouco menos 
que medíocres: na realidade, foi aceite com menção apenas sofrível. Desastroso em 
Física, aguentou-se em Latim e Francês, fraquejou na Álgebra e Geometria. Apenas 
no domínio da língua inglesa e no convívio com a sua literatura Pessoa transcendia 
a mediania. Sobretudo, em todos eles fora excelente no uso escrito do inglês, o que 
o tornava quase naturalmente bilingue, juntando a isto uma desenvolta proficiência 
a francês, que aprendera em casa, com a mãe, a qual, apesar de açoriana, era 
francófona.  
 De modo que, transplantado de novo para Lisboa, entregue mais ou menos a 
si próprio e vivendo da mesada que a família lhe enviava de Durban, o jovem Pessoa 
achava-se na contingência de achar emprego. Dois anos depois, em setembro de 
1907, começava a trabalhar como “correspondente estrangeiro em casas comerciais” 
(apud BARRETO, 2017: 516), ocupação que deve ser inserida no contexto cultural da 
sociedade portuguesa do tempo, para a qual saber línguas era sinal de cultura, ou 
distintivo de qualificação social, ao mesmo título que ser viajado ou ter um curso 
superior. Além de que, como certeiramente viu Jorge de Sena, essa era uma época 
em que “o comércio com a Inglaterra era proporcionalmente mais intenso do que 
hoje e não haveria muita gente capaz de fazer adequadamente a necessária 
correspondência” (em PESSOA, 1974: 17). 

Em 1907 (e, mais regularmente, a partir do ano seguinte), Fernando Pessoa 
chegou, enfim, ao mercado de trabalho, como habilitado a manejar duas línguas 
estrangeiras; se havia que “fazer pela vida”, era na aplicação prática dessa sua 
competência que ela devia principalmente exercer-se. O investigador e poeta João 
Rui de SOUSA (1985, 2010), que estudou aturadamente as ocupações profissionais de 
Pessoa, inventariou mais de 20 moradas, nas quais, comprovadamente, Fernando 
Pessoa trabalhou como correspondente comercial, quase sempre em duas ou três 
simultaneamente. Num “Plano de vida”, talvez datável de 1917, o nosso Poeta 
escreve:  
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A general plan of life must involve, in the first place, the obtaining of a financial stability of 
some kind. I put the limit needed for the humble thing I call financial stability at about sixty 
dollars, forty being for the necessary, and twenty for the superfluous, things of life. The way 
to obtain this is to add to the thirty-one dollars from the two offices (P[into] & F[rederico] 
F[erreira]) twenty-nine other dollars, origin of which is to be determined. Rigorously, to just 
live, fifty dollars would do, for taking thirty-five as a necessary basis, fifteen would cover the 
rest. 

(PESSOA, 1966: 23-24; BNP/E3, 20-14r) 
 
[Um plano geral de vida deve implicar, em primeiro lugar, uma certa estabilidade financeira. Estabeleci 
como limite mínimo necessário para coisa humilde a que chamo estabilidade financeira cerca de sessenta 
dólares, quarenta para as coisas necessárias e vinte para as coisas supérfluas da vida. A forma de o 
alcançar é adicionar aos trinta e um dólares pagos pelos dois escritórios (Pinto & Frederico Ferreira) 
outros vinte e nove dólares, cuja origem ainda tem de ser determinada.] 

(PESSOA, 2003: 178) 
 
Ser correspondente em línguas estrangeiras seria a “basezinha” sobre a qual Pessoa 
iria assentar a sua sobrevivência. E assim foi, sem falhas, até à sua morte, em 1935. 
 

 
Fig. 2. Plan of life (BNP/E3, 20-14r). 

 
Ora, dando como dificilmente ultrapassável o trabalho de João Rui de Sousa, 

o qual repertoria, quase exaustivamente, os escritórios por onde o Poeta passou, 
como “correspondente comercial em línguas estrangeiras”, é sobre outras iniciativas 
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de Fernando Pessoa, designadamente as comerciais, empresariais ou em nome 
individual, que me deterei neste texto. Falarei apenas do que foi empreendimento 
seu, mesmo que apenas sonhado (como os seus numerosos inventos). E abordarei, 
ainda, aspetos relacionados com algumas das suas outras tentativas para “fazer 
dinheiro”, por dever de ofício ou sempre que lhe escasseavam os rendimentos 
regulares. 

Comecemos pela sua primeira iniciativa empresarial, lançada e logo falida, 
em 1909: a aquisição de uma tipografia em Portalegre e a criação da Empreza Íbis, 
instalada em Lisboa, na rua da Conceição da Glória, uma transversal da Avenida da 
Liberdade. Poupo-vos os pormenores da árdua investigação que nos levou a 
conhecer hoje melhor os contornos da operação. Basta que vos diga que, em 1909, ao 
atingir a maioridade, Fernando Pessoa entrou na posse da herança que lhe fora 
deixada pela avó D. Dionísia, que morrera dois anos antes. Durante esse período de 
tempo, um tio servira de executor testamentário e tutor do ainda menor Fernando 
Pessoa (a maioridade atingia-se então aos 21 anos). O que lhe entregou em junho de 
1909 – 180 mil réis – mal dava para o seu sustento por um par de anos; muito menos 
para um investimento como o que a aquisição de uma tipografia pressupunha. De 
onde lhe veio então o dinheiro para essa primeira aventura empresarial? No legado 
da avó Dionísia vinha um lote de 24 ações do Banco de Portugal, que, ao câmbio da 
época, valiam para cima de quatro contos de réis. Pessoa apressou-se a vendê-las e 
foi com o resultado dessa venda que partiu para Portalegre, em agosto de 1909, onde 
concluiu o negócio por um conto e duzentos mil réis, e assistiu ao embalamento da 
maquinaria. 
 

In Portalegre there is nothing  
to do but get tired of doing  
nothing. There is a com- 
plete emptiness of all  
there.  
 
– Deus, Deus, Deus? Disse o  
anarchista. Ha muito que Deus  
morreu; mas ter levado tanto  
tempo a fazer-lhe o caixão que  
já infesta o ar com seu  
apodrecimento. 
 

– Isso são palavras.  
– São; é por palavras geralmente que damos ex-
pressão ás idéas... O cavalheiro descobriu algum 
outro meio?   

 
Fig. 3. Notas escritas em 1909 (BNP/E3, 2723-104r). 
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Entre agosto e novembro de 1909 é que a novela da Íbis se desenrolou. A 
empresa e o nome e morada do seu proprietário aparecem registados no Anuário 
Comercial de 1910; há o papel timbrado, usado por Pessoa em diversos escritos 
literários posteriores; o impresso da Agência Mineira Anglo-Portuguesa, feito na 
Íbis, referido por Richard Zenith (PESSOA, 2003: 455-456) e destinado à empresa do 
primo, Mário Nogueira de Freitas; e diversos planos de edições a realizar pela 
empresa Íbis, entre os quais os de, pelo menos, duas publicações anti-monárquicas 
intituladas O Phosphoro e O Iconoclasta (PESSOA, 1990: II, 212-214; cf. 
http://purl.pt/13897). Pouco mais, quase nada. Mas, há um par de anos, chegou-me 
às mãos, enviada por um investigador, fotocópia da primeira página de um 
exemplar do semanário republicano independente O Povo Algarvio, que se publicou 
em Loulé entre 1909 e 1912, o qual ostenta, no cabeçalho, a referência à Empresa Íbis, 
sedeada na rua da Conceição da Glória, como lugar de impressão de um dos seus 
primeiros números, referência confirmada posteriormente (cf. SENA, 2011). Pode 
parecer estranho que um jornal publicado no Algarve (mas dirigido de Évora por 
um tal Paulo Madeira) fosse impresso em Lisboa. Uma devassa mais apurada talvez 
pudesse encontrar outras encomendas do género ou explicação cabal para este 
desfasamento geográfico. Mas lá que aquela Íbis é a do empresário Fernando Pessoa, 
disso não cabe dúvida… 

Era, no entanto, pouco. Tão pouco que, menos de um ano depois, já a 
tipografia passara para as mãos de uma empresa chamada Rodrigues & Piloto; e 
que, poucos anos depois, num documento de novembro de 1914, Pessoa lamentava-
se, a propósito de se terem gorado as suas “grotescas vontades” de editar uma 
revista intitulada Europa: “E sumiu-se a minha última veleidade de ser homem de 
acção (comercial outra vez! – o fim, seria, do desastre inútil que a tipografia 
inaugurou)” (PESSOA, 2009: 118; BNP/E3, 20-51av). A Íbis não só lhe consumira o 
capital recebido da herança da avó Dionísia, como lhe deixara dívidas, que, por essa 
época, andava a pagar em prestações mensais. 

É claro que os proventos regularmente auferidos nos escritórios em que 
trabalhava não chegavam para este descontrolo financeiro. Há vestígios de dois 
empréstimos que lhe terão sido feitos talvez pela mãe, em 1911 (MEGA FERREIRA, 
2005: 61), e, nesse ano e no seguinte, Pessoa teve de se envolver em numerosas 
traduções para uma coleção lançada e dirigida por Warren F. Kellogg, um escritor e 
editor norte-americano, que tinha atividades comerciais em Lisboa. Para a Biblioteca 
Internacional de Obras Célebres editada pelo americano traduziu então Alfred 
Tennyson, Luís de Góngora e Francisco Quevedo, Wordsworth, Kipling e Shelley, 
entre outros. O rendimento das numerosas traduções realizadas deve tê-lo ajudado 
a saldar diversas dívidas, como se infere de uma agenda de 1913, onde se registam 
pagamentos para arrumar Dívidas e quando foram pagas (BNP/E3, 28A-10v).  

Ele já achava que tinha pouco jeito para a vida prática; a anomia da Íbis deve 
tê-lo deixado prostrado. Como não poucas vezes lhe aconteceria na vida, quis largar 

http://purl.pt/13897
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tudo, possivelmente apavorado com as consequências da débâcle iminente. E, ou 
procurou vender a tipografia através de anúncio, ou aproveitou a ocasião que lhe 
terá chegado por mão de algum amigo ou familiar: antes mesmo de cumprir o seu 
primeiro exercício, a tipografia da Íbis terá sido vendida. 

Durante a década de 1910, nunca o Poeta deixaria de pensar em edições e 
editoras, tipografias e publicações. Em folhas manuscritas arrancadas a uma agenda 
de 1913, Pessoa vai acumulando, desordenadamente, ideias de projetos literários, 
quer só de tradução (The Tempest “e outras peças de Shakespeare” ou a versão para 
inglês dos sonetos de Camões) até artigos a publicar na revista Ocidente, cartas para 
Yeats, para Pascoaes (“extensa”) e Afonso Duarte (“sobre William Blake”), ou 
participação no concurso de poesia da The Party Review (veja-se o Apêndice II, do 
volume A Biblioteca Particular de Fernando Pessoa; PIZARRO, FERRARI & CARDIELLO, 
2010: 428-431). Nesse mesmo ano, em entrada do diário relativa a 18 de fevereiro, 
refere ter discutido com João Correia de Oliveira e Augusto Santa-Rita o “plano da 
minha revista literária Lusitânia, plano completo” (PESSOA, 2009: 28) – publicação de 
índole política que nunca chegaria a sair.  

Nos meses seguintes, andou muito ocupado com a revista Teatro, dirigida por 
José Boavida Portugal, para a qual escreveu uma crítica acerba ao Bartolomeu 
Marinheiro de Afonso Lopes Vieira, artigo que, afinal, “teve de ser cortado”. Ao 
editor Frank Palmer propôs a edição de 300 provérbios portugueses por ele 
recolhidos e traduzidos, projeto que o início da Grande Guerra inviabilizou. E, ao 
mesmo tempo, entretinha com Domingos Garcia Pulido o projeto de um panfleto 
semanal intitulado Jogo Franco, que seria “republicano, antiafonsista e anti-
socialista” (PESSOA, 2016: 355).  

Em 1915, fizera parte do núcleo inicial de Orpheu e interessara-se diretamente 
pela viabilidade comercial da empresa. Em carta a Armando Côrtes-Rodrigues, de 4 
de Março, manifestava-se esperançado: “vamos a ver se conseguimos aguentar a 
revista até pelo menos ao 4.º número, para que ao menos um volume fique formado” 
(PESSOA, 2009: 369). Mais adiante, dava uma lista de nomes junto dos quais pedia a 
intercessão do seu correspondente, no sentido de arranjar assinaturas para Orpheu; 
e referia que “temos que tratar afincadamente – como V. compreende – da parte-
administração da revista” (PESSOA, 2009: 370). Isto explica a ansiosa notação sobre as 
primeiras vendas e assinaturas, registada entre 24 a 27 de Março. Seis meses mais 
tarde, andava em conversações com a Guimarães, para a edição de um panfleto 
sobre a Universidade assinado por um certo António Gomes, ao mesmo tempo que 
a saída do n.º 3 de Orpheu se afigurava problemática. Em 1916, logo após o suicídio 
de Sá-Carneiro, aparecia ligado a Exílio, de Augusto Santa-Rita, e ao número único 
de Centauro, onde publicou os catorze sonetos de “Passos da Cruz”. E andara 
ocupadíssimo com as traduções de livros teosóficos (seis, no total), que lhe foram 
encomendadas pelo editor A. M. Teixeira (Livraria Clássica Editora). Entre 1916 e 
1918, numerosos projetos editoriais existentes do Espólio revelam que tinha já em 



Ferreira Pessoa fez pela vida? 

Pessoa Plural: 18 (O./Fall 2020) 337 

mente a publicação de uma revista chamada Athena, a qual devia servir de palco 
para estreia do seu “drama em gente”, orquestrado pela batuta neo-pagã de António 
Mora. Athena viria a surgir em 1924 como “revista de arte”, eclética e ilustrada, longe 
dos “cadernos de reconstrução pagã”, que eram a sua natureza, nesta fase. E, em 
1919, anuncia a Francisco Fernandes Lopes a próxima edição de uma revista, a ser 
publicada exclusivamente em francês e inglês, que se propunha “levar ante a Europa 
a nossa irreverência para com ela”.  

De todas estas aventuras editoriais, na sua maior parte frustradas, deve 
Pessoa ter colhido ensinamentos sobre a necessidade de assegurar ex ante a 
viabilidade de qualquer empreendimento editorial. Dez anos antes, o íbis, ave-
símbolo a que, na Grécia clássica, se atribuía a invenção do alfabeto, fora o seu 
motivo inspirador; mas Olisipo, cuja marca registou em outubro de 1921, pretendia-
se um projeto de maturidade e até no grafismo vanguardista do logótipo desenhado 
por José de Almada Negreiros se veio insinuar um cuidado que, como vimos a seu 
tempo, o jovem Pessoa, recém-chegado à maioridade, não revelara na aventura da 
tipografia fugazmente instalada na Rua da Conceição da Glória. Parafraseando 
Samuel Beckett dir-se-ia que, embora falhando de novo, desta vez falhou melhor. É 
que os resultados, infelizmente, não seriam melhores, a não ser no plano 
estritamente literário.  

Pessoa deverá ter começado a pensar no projeto de Olisipo por volta de 1918, 
possivelmente logo após a publicação, em edição de autor, de Antinous e 35 Sonnets. 
Por essa época via-se ainda como um Poeta bilingue e as suas tentativas para ser 
reconhecido como Poeta de língua inglesa em Inglaterra vinham de longe. Pessoa 
devia, no entanto, ter a consciência, adquirida por força da improcedência das suas 
iniciativas nesse sentido, de que dificilmente conseguiria encontrar editor britânico 
disposto a arriscar na publicação de um autor português que, por formação e gosto, 
escrevia em inglês. Será dessa altura a ideia de criar uma ‘editoria’ que cobrisse os 
seus dois mercados de eleição? E como é que esse projeto veio a coser-se com o de 
uma empresa de representações e vendas de concessões mineiras, a não ser pela 
infeliz oportunidade proporcionada pela dissolução, em 1918, da sociedade que, 
com esse objeto e como seu nome (F. A. Pessoa), tinha formado com Augusto 
Ferreira Gomes e Geraldo Coelho de Jesus? 

É possivelmente deste ano de 1918, ou do ano seguinte, um documento 
manuscrito (BNP/E3, 137E-54) em que Pessoa estuda aspetos comerciais da edição 
de uma Bibliotheca Portugueza da Olisippo (sic), incluindo os meios de promoção de 
venda e assinaturas: “circulares anunciando esta colecção, com talão para 
assinatura” e “postais para as províncias”, em tiragens de 10.000 e 5.000 exemplares, 
respetivamente. Os números são inconclusivos (Pessoa estuda várias hipóteses), mas 
o exemplar avulso deveria custar 200 reis ($20) e a assinatura de dez números “sem 
pagamento adiantado” poderia, talvez, ser vendida por 1.800 reis (1$80). O preço é 
inferior ao que, já por essa altura, e em outros planos editoriais, Pessoa previa para 



Ferreira Pessoa fez pela vida? 

Pessoa Plural: 18 (O./Fall 2020) 338 

os exemplares de Athena (sucessivamente, 100, 300 e 500 reis), e certamente inferior 
ao preço de capa de um livro de texto, por esta época. Mas Pessoa devia pensar em 
edições populares, de muito baixo custo, porque parece ser a este projeto que se 
refere, num documento dedicado ao ambiciosíssimo plano de outra empresa, a 
Cosmópolis, que analisaremos adiante: “edições baratas de clássicos (o plano de 
Olisippo)”.  

 

 
Fig. 4. Bibliotheca Portugueza (BNP/E3, 137E-54r). 

 
Pessoa deve ter mantido o projeto em lume brando durante o ano de 1920: 

acabara de conhecer Ofélia de Queiroz, a mãe dele e os irmãos regressaram nesse 
ano à Europa, e ele muda mais uma vez (a última!) de casa, indo instalar-se na Rua 
Coelho da Rocha, onde habitou até à morte. Mas o facto de não ter avançado logo 
não exclui que tenha refletido maduramente sobre todos os aspectos que a empresa 
envolvia. É mesmo possível que, nesse ano, tenha feito algumas démarches para pôr 
de pé a empresa, já que, em carta de 11 de Junho dirigida a Ofélia, se queixava do 
pouco (ou nenhum) apoio que lhe era prestado pelos outros “sócios”: “Querem, em 
geral, que eu faça tudo – que eu, além de ter as ideias e indicar a maneira de 
organizar, me ocupe também de arranjar os capitais, e de fazer quanto mais é preciso 
para pôr a empresa em marcha” (PESSOA, 2013: 144, 451-452).  

O que seria essa empresa, se é que se tratava já do projeto que viria a ganhar 
corpo com a Olisipo? (cf. MEGA FERREIRA, 2005: 69-87). Em primeiro lugar, uma 
editora, a sua editora (em todos os sentidos, como adiante veremos); mas Pessoa 
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tinha outras ambições profissionais na vida. Desde há muitos anos que, por 
influência do primo Mário Nogueira de Freitas, o Poeta se interessava pelo negócio 
das minas, recolhendo material, acumulando contactos e identificando 
oportunidades de negócio. Por estimulante que fosse o projeto editorial, Pessoa não 
contava largar da mão aquilo que ele acreditava poder vir a ser um riquíssimo filão 
a explorar. Por fim, a sua imaginação febril não parava de projetar inventos (alguns 
deles francamente mirabolantes…), com os quais, pensava, podia vir a ganhar bom 
dinheiro. Nas notas de 1913 já mencionadas não incluíra ele um “sistema de 
taquigrafia para typewriter”? E que dizer da anotação “jogo de futebol para mesa”, 
nas mesmas folhas? (cf. PIZARRO, FERRARI & CARDIELLO, 2010, 428-431). 

O documento intitulado Detalhes de organização (BNP/E3, 137A-50) tenta pôr 
em ordem estas atividades aparentemente desgarradas, que ocupavam o seu 
espírito empreendedor. As três vertentes da atividade da empresa serão: a 
“editoria”, incluindo direção, publicidade e vendas; “todos os assuntos relativos à 
propaganda de produtos portugueses”, incluindo a “montagem de novas 
indústrias” – e isso seria a Companhia de Produtos Portugueses; finalmente, “todos os 
outros assuntos tratados individualmente”, desde os de venda de patentes em nome 
individual aos de “importação especial” e aos ocasionais “conforme convenha ou 
calhe”. Num loop lógico muito caraterístico da sua escrita demonstrativa, apõe, em 
rodapé, a seguinte nota: “Logo que Olisipo possa estar organizada definitivamente, 
é que a perfeita divisão destes trabalhos se poderá efectuar”. 
 

 
Fig. 5. Detalhes de organização (BNP/E3, 137A-50r). 
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A secção III do mesmo documento refere-se aos aspetos propriamente 
comerciais da atividade editorial. Pessoa estima que uma edição de 1.000 
exemplares, “vendida por inteiro e descontadas todas as despesas”, dará à empresa 
um lucro de entre 40 a 60 por cento do capital empregado na edição. A estimativa é 
feita para uma só edição; Pessoa admite que, havendo diversas edições e apesar de 
uma quebra nas vendas de alguns títulos, mesmo assim “uma empresa editorial 
assim orientada dará 25 a 30 por cento ao ano de rendimento ao capital empregado 
nela” – o que seria verdadeiramente extraordinário, diga-se desde já, em aparte. 

Mais interessante é outro documento, que constitui um autêntico “Plano 
Editorial da Olisipo” (cf. PESSOA, 1986: 159-161; BNP/E3, 137A-21, 22 e 24): é aqui 
que, já sem ‘prudência’ nenhuma, Pessoa enumera os títulos de uma editoria ideal, 
que seria, a concretizar-se, quase um one-man show. Vejamos: dos 55 títulos aí 
referidos, Pessoa, ele próprio ou alguns dos seus heterónimos, tinha intervenção 
(autoria ou tradução) em 31 deles: o ortónimo ficava com as traduções para 
português de Shakespeare, Coleridge, Edgar Poe, e para inglês de Espronceda, 
Camões, Antero de Quental; o heterónimo Ricardo Reis assinaria as traduções dos 
Poemas de Safo e de Alceu, do Prometeu Preso de Ésquilo, dos poemas de uma Antologia 
Grega e de A Política de Aristóteles; Thomas Crosse traduziria os poemas de Alberto 
Caeiro para inglês; e Rafael Baldaia comentaria as Trovas do Bandarra.  

Deste vasto plano, foram dados à estampa, entre finais de 1921 e o primeiro 
trimestre de 1923, quatro títulos, dos quais apenas um (Sodoma Divinizada de Raul 
Leal) não constava das listas. Os dois volumes dos seus English Poems, como 
previsto, recolhiam o Antinous e as Inscriptions (o primeiro volume) mas o 
Epithalamium foi publicado isolado, sem as Five Songs previstas no plano editorial, 
que podemos agora com alguma segurança datar de 1921. Não existe, na imprensa 
da época, qualquer referência relevante a estes títulos, pela mesma razão que se 
torna razoável estimar que eles pouco ou nada tenham vendido: nesse tempo, era 
reduzido o número dos que falavam ou liam uma língua estrangeira em Portugal, e 
desses poucos a esmagadora maioria só se entendia com o francês. A razão por que 
Fernando Pessoa era um razoavelmente bem-sucedido correspondente comercial 
estava no seu domínio profundo da língua inglesa, que era então claramente 
minoritária entre nós.  

 Mesmo a terminar o ano de 1921, a Olisipo editou o seu segundo título, o 
poema em prosa A Invenção do Dia Claro, de Almada Negreiros, que fora dado em 
forma de conferência, no Verão desse ano, na Liga Naval. E logo no início de 1922 (o 
achevé d’imprimer no Anuário Comercial de Portugal é de Janeiro desse ano), a 
editora lançou em livraria a segunda edição (aumentada) das Canções de António 
Botto, que continha um retrato emblemático do autor e a transcrição de uma carta 
elogiosa, escrita por Teixeira de Pascoaes em Junho de 1921; mas a publicação de um 
artigo de Pessoa no número 3 da revista Contemporânea editado em Julho de 1922 
(“António Botto e o Ideal Estético em Portugal”), louvando em termos entusiásticos 
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a obra de Botto, desatou uma polémica que havia de se revelar fatal para a Olisipo. 
No seu artigo, Pessoa saudava em Botto “o único Poeta português, dos que 
conhecidamente escrevem, a quem a designação de esteta se pode aplicar sem 
dissonância”.2 Ora, a obra de Botto era um hino erótico de aberta preferência 
homossexual, coisa que precisamente era o que, para Pessoa, distinguia o “instinto 
estético” do “instinto sexual”: “um homem, se se guiar pelo instinto sexual, e não 
pelo instinto estético, cantará, como Poeta, só o corpo feminino”. 

Quando a Olisipo editou Sodoma Divinizada, de Raul Leal, nos primeiros 
meses de 1923, já a bola de neve posta em movimento pelo artigo de Fernando 
Pessoa rolava em direção ao precipício. O panfleto de Raul Leal fazia a apologia da 
“luxúria e da pederastia”, a que chamava “obras divinas”. E, admitindo embora que 
António Botto “não satisfaz o meu ideal de luxurioso e pederasta místico”, Leal 
considera o Poeta das Canções “uma bela individualidade”.3 Uma polémica em tais 
termos talvez hoje fosse impossível em Portugal; mas em 1923 desenrolava-se em 
publicações literárias e, até, em jornais como O Dia, onde Raul Leal publicara um 
primeiro artigo sobre o assunto, em Outubro de 1922; e chegava à Universidade, onde 
Botto, Pessoa e Leal se tornaram incarnações do Anti-Cristo para uma minoria de 
estudantes reacionários (a Liga de Ação dos Estudantes de Lisboa) capitaneados por 
Pedro Theotónio Pereira, que viria a ser diplomata e ministro da confiança de 
Salazar. A campanha contra a Olisipo punha-se em marcha a 20 de Fevereiro, com 
uma entrevista de Theotónio Pereira ao jornal A Época; nos primeiros dias de Março 
de 1923 o Governo Civil de Lisboa mandava apreender um conjunto de livros 
“imorais”, entre os quais as Canções e Sodoma Divinizada. Apesar de haver notícia de 
que alguns livreiros continuaram a vendê-los por baixo do balcão, é inegável que a 
proibição constituía um rude golpe nos planos de Pessoa: Olisipo não mais 
retomaria a atividade editorial. 

Sabe-se, no entanto, que, fiel à sua ideia original quanto ao alargamento da 
atividade editorial de Olisipo, Pessoa tentara a viabilização através de iniciativas de 
índole mais diretamente comercial, para lá das ligadas ao negócio de intermediação 
de minas e concessões mineiras, que, em nome de Olisipo (embora o nome e a marca 
só tivessem sido registados em outubro de 1921), ele vinha fazendo desde meados 
de 1921 (PESSOA, 1996: 166-173). Em 1920, elaborara um draft manuscrito daquilo que 
poderia ser um “Almanach Portuguez para 1921” (BNP/E3, 137B-1r), que tanto 
incluiria informações úteis (hotéis, companhias de seguros, consulados) como 
artigos sobre a política portuguesa, salários e a exploração mineira (estava ao rubro o 
seu interesse pelas indústrias extrativas, como veremos em outro lugar). O rascunho 
não parece ter tido qualquer sequência. 

 

                                                 
2 Consulte-se: http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/index.htm 
3 Veja-se: http://bibliotecaparticular.casafernandopessoa.pt/1-88 

http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/index.htm
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Fig. 6. Almanach Portuguez para 1921 (BNP/E3, 137B-1r). 

 
Uma iniciativa mais consistente foi a da proposta, datada de fevereiro de 

1922, cujo destinatário se desconhece, para organização e publicação de um Álbum 
de Portugal, a propósito da realização da Exposição do Rio de Janeiro, na qual o país 
viria a ter participação destacada. Trata-se de um documento dactilografado, de 
cinco páginas (BNP/E3, 137B-75r a 79r; ver Anexo I), dividido em três secções com 
numeração romana e, “apesar do pouco tempo disponível, que medeia entre o início 
(supondo-o imediato) da organização do trabalho e a abertura da Exposição”, o 
projeto a que dá corpo é de vasta ambição editorial: dois volumes encadernados, “de 
formato grande”, uma tiragem de 25.000 exemplares (“um limite mínimo, mais que 
qualquer outra coisa”), custos de produção estimados em 500 contos (uma soma 
muito considerável, para a época). O Álbum de Portugal destinava-se à “propaganda 
vívida e interessante do país” e o seu proponente estimava o lucro líquido da edição 
em 300 contos, embora, um pouco perdido nos números, escreva à máquina um zero 
a mais… 

A atividade editorial da Olisipo extinguiu-se, portanto, em 1923. Sabemo-lo, 
de ciência certa, porque em 20 de Junho desse ano, já Pessoa escreve a João de Castro 
Osório, propondo-lhe as traduções de Shakespeare que constavam do “Plano 
Editorial da Olisipo” e algumas outras, cujo título dá provisoriamente. O Poeta 
propõe ainda condições de remuneração (20% sobre o preço de capa, pagos contra a 
entrega do manuscrito) e pede um adiantamento de dois mil escudos, que muita 
falta lhe deviam fazer, possivelmente para acudir a encargos contraídos com as 
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edições da Olisipo. Porque é claro que o impacte da Olisipo na vida cultural 
portuguesa foi, com certeza, muito superior à sua rendibilidade económica. Peça de 
uma estratégia de afirmação de uma nova sensibilidade modernista, em rutura com 
as práticas e os interditos da literatura dominante em Portugal nas décadas de 1910 
e 1920, a editora de Pessoa sobreviveu ao seu próprio eclipse: em certo sentido, 
cumpriu o que dela esperava o Poeta – embora só muito parcialmente. Publicou 
livros de qualidade ou que “interessavam ao público”; mas não singrou 
economicamente e tudo indica que contribuiu para agravar a deficitária situação 
financeira em que, na ressaca do abortado nascimento da Íbis, o seu promotor vivia, 
desde 1910. Em vez de o ajudar a endireitar as contas e encontrar um rumo para a 
vida, a aventura de Olisipo lançara-o de novo nas quimeras em que o seu espírito 
prodigiosamente imaginativo e engenhosamente comercial – embora improfícuo – 
se exercitava. 

Para lá das iniciativas que, além de sonhadas, foi possível levar à prática – das 
quais a Íbis e a Olisipo são os maiores exemplos – Fernando Pessoa consumiu não 
pequena parte dos seus tempos de ócio a imaginar negócios e empresas, parcerias e 
propostas, e a escrever estudos e traduções, relatórios e propostas, cartas e pareceres, 
quase todos relacionados com a sua ingente necessidade de encontrar rendimentos 
adicionais aos que a sua ocupação profissional lhe valia. Por todos, mencionemos 
apenas um deles: a ideia de uma empresa chamada Cosmópolis. 

Num caderno (cota 144G; cf. http://purl.pt/13883) que contém outras 
anotações relativas a 1920, integrado no espólio de Pessoa conservado na Biblioteca 
Nacional de Portugal, em Lisboa, encontra-se uma extensa lista de atividades 
comerciais que o Poeta parece agrupar debaixo do guarda-chuva de uma “agência” 
a que dava então o nome de Cosmópolis – “or some like name” [ou outro nome qualquer] 
(MEGA FERREIRA, 2005: 217-222). O nome já vinha de trás, segundo os investigadores 
que estudaram diversos planos de publicação das obras de António Mora, alguns 
dos quais colocados sob a égide de uma editora com essa designação. Por exemplo, 
o projeto de publicação dos Cadernos de Reconstrução Pagã aparecia já integrado num 
conjunto de Edições da Cosmópolis, talvez por volta de 1915-1916 (BNP/E3, 48B-11r). 
Deve ser por isso que Richard Zenith considera que Cosmópolis pode ter sido um 
primeiro nome da Olisipo, antes que Pessoa assentasse ideias quanto ao definitivo 
(PESSOA, 2003: 416).  

Na biografia reconstituível desta década da vida de Pessoa – a que vai do 
fracasso da tipografia Íbis, em 1910, até ao aparecimento da Olisipo, em 1922 – são 
muitos e por vezes sobrepostos os nomes que o Poeta vai inventando para designar 
projetos comerciais ou literários. Íbis é, seguramente, o mais conhecido deles: 
recobre uma realidade que chegou a ter existência comercial, embora efémera, entre 
finais de 1909 e princípios de 1910, na sequência dos primeiros contactos de Pessoa 
com a atividade comercial. Íbis, a tipografia, o seu nome, era indissociável da própria 
personalidade que o engendrou, porque a si próprio Pessoa se via como um íbis, 

http://purl.pt/13883
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“ave do deserto”, amoroso correspondente de Ophelia de Queiroz, e personagem de 
fábula em brincadeiras tardias com os sobrinhos.4 E há ainda outros nomes: 
Lusitânia, Europa, Athena, Orpheu, Olisipo. 

 Mas o plano de atividades a que me refiro, descrito como Notas para a sua 
organização (a de Cosmópolis) não tem paralelo com nenhum outro que conheçamos, 
pela extensão e pelo âmbito (MEGA FERREIRA, 2005: 217-222; cf. Anexo II). Estende-
se por 11 páginas de um caderno de folhas quadriculadas em formato A4 e enumera, 
sem preocupação de hierarquia, nada mais nada menos que 88 ideias sobre a 
atividade da “agência”. Destas, apenas uma pequena parte se refere a edições. 
Aparentemente, trata-se de mais uma daquelas listas em que o espólio do Poeta é 
pródigo. Em Pessoa, há listas e mais listas: de tarefas a cumprir, de dívidas por 
saldar, de livros a adquirir, de ideias a desenvolver, de objetos a vender para tentar 
fazer dinheiro, de minas de cobre e de volfrâmio, de importadores de cortiça e de 
agências comerciais, de livrarias portuguesas e inglesas, de diretórios e dicionários, 
de temas a abordar em artigos sobre comércio, de perguntas a dirigir a alguém, de 
investigações a promover, de negócios a explorar, de inventos e de patentes. 

Mas esta lista, que é admissível pensarmos ter sido escrita de um jato, tem o 
duplo interesse de nos evidenciar, por um lado, a vastidão tentacular dos seus 
interesses, por outro, a variedade de oportunidades comerciais que andavam na 
cabeça do empreendedor Pessoa por volta de 1920. Vale a pena espreitar para dentro 
desta “arca” em forma escrita. Aparentemente, Cosmópolis devia ser uma agência 
geral para tratar de todos os negócios aqui referidos e de todos os outros que viessem 
a talhe de foice; podia (ou não) englobar a atividade editorial. Seja como for, pelo 
menos à data da escrita, Pessoa via Cosmópolis como uma espécie de guarda-chuva 
de todas essas atividades, o que nem sequer deve surpreender-nos, se tivermos 
presente que, nele, todos os projectos, mesmo os de índole estritamente literária, 
acabam por ter uma declinação comercial. 

Na verdade, Cosmópolis é um projecto à medida do próprio nome: trata de 
informações diárias a propósito de câmbios,  

de partidas e chegadas de vapores,  
de viagens de comboio,  
de traduções “de e para todas as línguas”,  
da “montagem e realização de escritos”,  
de buscas literárias, heráldicas e genealógicas,  
da redação de cartas e circulares,  
da revisão de provas tipográficas “segundo a ortografia que se quiser”, 
da informação semanal sobre comércio,  
da “manufatura de códigos particulares de cifras para correspondência 
secreta”,  

                                                 
4 Cf. o documentário “Biografar Pessoa” (1989): https://arquivos.rtp.pt/conteudos/biografar-pessoa/ 

https://arquivos.rtp.pt/conteudos/biografar-pessoa/
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de trabalhos à máquina,  
de anúncios em todos os jornais de Portugal e do estrangeiro,  
da edição de bilhetes-postais ilustrados,  
da organização de leilões,  
de fotografias de atualidade,  
da criação em texto e imagem de mensagens publicitárias,  
da fundação de um clube com restaurante destinado a comerciantes (o tal 
Clube Comercial Português),  
da procura e disponibilização de casas para alugar,  
do fornecimento de citações,  
de minas e patentes,  
de ideias para nomes de marcas e, até, para títulos de livros,  
de um novo sistema de estenografia que designa por “aristografia”,  
de “projetos de toda a espécie”, incluindo de arquitetura e engenharia,  
da criação de uma sala de leitura,  
de orçamentos e relatórios,  
da compra e venda de concessões coloniais,  
de uma biblioteca de empréstimo [lending library], 
da propaganda geral de Portugal no estrangeiro,  
da edição de um Anuário Geral de Portugal e Colónias,  
da criação de passaportes da Cosmópolis – enfim, como aí se lê, “Cosmópolis 
interessa-se sempre por tudo quanto é português ou brasileiro, e procura 
auxiliar no que pode os naturais destes dois países”. 
Se quiséssemos arrumar o “conceito” de Cosmópolis dentro da hierarquia de 

atividades empresariais contemporâneas, podemos dizer que o objeto dominante da 
agência seria o procurement, isto é, a prestação de um serviço de intermediação entre 
a procura e a oferta, visando encontrar oferta para uma procura determinada. É claro 
que o documento não identifica necessidades reais da procura – embora algumas 
delas sejam tão básicas que não é estranho que Pessoa tenha pensado nelas. Em 
princípio, a Cosmópolis devia ser uma espécie de agência ‘topa-a-tudo’; mas não 
deixa de ser curioso observar que um grande número de atividades aqui previstas 
coincide com as aptidões profissionais e pessoais do Poeta, pelo que, 
presumivelmente, era em si mesmo e na sua considerável capacidade de trabalho 
que ele pensava, no momento em que enumerava linhas de negócio a explorar. 

Este documento é absolutamente extraordinário. Acresce que parece ter sido 
escrito de seguida, num só fôlego, embora se registem algumas (poucas) anotações 
posteriores. O tipo de instrumento de escrita utilizado, a constância da caligrafia e, 
até, o próprio ordenamento sequencial, praticamente nem rasuras nem adendas, 
permitem pensar que se trata de documento único, fruto de uma só sessão de escrita, 
possivelmente ditada pela necessidade de pôr em ordem um conjunto vastíssimo de 
ideias dispersas que andavam a bailar na imaginação do Poeta, como tantas vezes 
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acontecia. Não é de excluir, também, que a oportunidade da escrita tenha sido 
desencadeada por algum tipo de euforia, eventualmente induzida pelo álcool… 

Como já disse, não há hierarquização percetível nesta listagem de atividades 
e projetos. Vale, no entanto, a pena olharmos com um pouco mais de atenção o seu 
conteúdo, não tanto para avaliarmos as suas potencialidades comerciais, que seriam 
muito reduzidas, quanto para identificarmos algumas linhas de associação de ideias 
pelas quais Pessoa se foi guiando, à medida que procedia à sua elaboração. Grosso 
modo, as 88 atividades podem ser agrupadas em quatro grandes áreas de interesses: 
a informação comercial, que ocupa boa parte do primeiro terço do documento (21 das 
30 primeiras entradas); as ideias literárias ou editoriais (um quarto do total de ideias 
listadas distribuindo-se ao longo do documento); os projetos para prestação de 
serviços, designadamente nas áreas a que hoje chamamos consultadoria (27 das 88 
entradas, sobretudo nos dois terços finais do documento); enfim, as atividades 
relacionadas com a própria organização e conceito da Cosmópolis (14 entradas, mais 
frequentes no último terço do documento).  

Se quiséssemos traçar uma rápida radiografia do documento, poderíamos 
dizer que, na sua génese, ele correspondeu à necessidade de Pessoa pôr no papel um 
conjunto de ideias relacionadas com a carência de informação comercial por si 
denunciada em muitos escritos, com especial enfoque nos que fez publicar na Revista 
de Comércio e Contabilidade, em 1926. Para lá das informações sobre chegadas e 
partidas de transportes, já referidas, destacam-se anotações relativas a “traduções de 
e para todas as línguas” e “correspondência comercial”; à montagem e realização de 
escritas; à “redação correta de cartas, circulares, catálogos, etc. em português e outras 
línguas”; à “informação semanal sobre comércio e movimento comercial, do 
movimento alfandegário e financeiro, incluindo o do Estado e dos estados 
estrangeiros e bolsas estrangeiras (rotografias)”; e à colocação “à disposição do 
público (subscritores a uma quota fácil) anuários estrangeiros e nacionais, códigos 
telegráficos, listas de fabricantes, e arquivo geral, dicionários, almanaques, livros de 
referência, etc.”. Enfim, a Cosmópolis deveria também funcionar como “Bureau de 
receção de correspondência, para quem a não queira receber em casa (espécie de 
posta-restante com apartados”.  

Os projetos literários e/ou editoriais são de índole muito diversa. Há a ideia 
de fazer funcionar a Cosmópolis como uma “agência literária geral”, cabendo-lhe 
tanto emitir “opinião sobre livros que se tencionam publicar”, quanto a “colocação 
de artigos, livros, tb., aqui e no estrangeiro (traduzindo-se, se for preciso)”; e ainda 
a produção de “informações literárias gerais”, de “trabalhos literários por 
encomenda” e da “procura de peças para se representar”. No capítulo das edições, 
Pessoa prevê a publicação do “All about Portugal”, uma espécie de roteiro completo 
de apresentação de Portugal ao público estrangeiro interessado, turístico ou 
profissional; de um “pequeno dicionário português”, além de dicionários técnicos-
comerciais; de guide-books para turistas; de A Semana, descrito como “semanário de 
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notícias cosmopolitas, em todos os géneros e resumidas, salvo os artigos especiais”; 
de uma agenda – “ou mais” – “segundo as técnicas”; de um Anuário Geral de 
Portugal e Colónias; de um Almanaque da Cosmopólis “no género do Statesman’s”; 
de edições baratas de clássicos (“o plano de Olisippo”, segundo ele escreve, 
grafando o nome da futura editora ainda com dois pp); de revistas para 
“estreitamento de relações” entre países e culturas: luso-britânica, luso-americana, 
luso-francesa, luso-espanhola e luso-italiana; enfim, possibilidade de relançamento 
da revista Contemporânea, da qual, à data, saíra apenas um número-espécime em 
1915, cujo programa fora escrito por Pessoa. 

O lote mais numeroso refere-se àquilo a que chamámos projetos para 
prestação de serviços. Alguns deles são francamente insólitos, como o de criar um 
serviço de procura de casas para alugar ou outro, para encontrar empregos (exceto 
para criadas de servir…); outros, pura e simplesmente fantasiosos, como o de pôr a 
Cosmópolis a encarregar-se da elaboração de “Projectos de toda a espécie – em 
engenharia, arquitectura, etc.”. Mas há um grupo de ideias que oferece especial 
interesse, por se situar numa área de consultadoria em áreas entre nós 
absolutamente incipientes, como, por exemplo, a publicidade, a imagem corporativa 
e o design. O Poeta via-se a produzir “ideias para marcas, ex-libris, nomes de firmas, 
etc.” e a escrever e ilustrar anúncios organizando campanhas publicitárias. Seguindo 
uma veia que lhe era muito peculiar, Pessoa vê como atividade futura da 
Cosmópolis o “aperfeiçoamento de invenções”, a partir de “ideias sumariamente 
dadas”. E não recua perante a possibilidade de elaborar “projectos de decoração de 
montras, de construção e decoração de estabelecimentos”, o que o tornaria um 
verdadeiro arquiteto de interiores – avant la lettre… 

Cosmópolis, escusado é dizê-lo, nunca passou do papel. 
Regresso à questão inicial: Fernando fez pela vida? Creio que a resposta pode 

ser dita em coro: sim, fez pela vida – e muito. Outra coisa é que não tenha alcançado 
sucesso, ao menos financeiro, nas suas numerosas iniciativas, a maior parte das 
quais não passaram, aliás, da fase de projeto ou de mera ideia. Mas, se o seu objetivo 
na vida era escrever, escrever sempre, bem se pode dizer que nos deixou um 
impressionante currículo profissional sob a forma de milhares de páginas nas quais 
verteu o melhor da sua imaginação comercial, porventura desadequada e ineficaz, 
mas intensamente atenta ao mundo que o envolvia. 5  

                                                 
5 Uma primeira versão deste texto foi apresentada em 23 de maio de 2018, numa conferência no 
Templo da Poesia, em Oeiras. 
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Anexo I 
[BNP/E3, 137B-75r a 79r] 
 

I. 
 

Dada a Exposição, que se realiza este anno no Rio de Janeiro, e a importancia que 
nella tem a representação do nosso paiz, seria um emprehendimento original e 
lucrativo o da publicação de um “Album de Portugal” destinado á propaganda 
vívida e interessante do paiz, da sua industria e do seu commercio.  Sobre ter uma 
venda garantida no Brasil, quer entre a colonia portugueza, quer entre os proprios 
nacionaes, que fallam a mesma lingua em que a publicação é feita, o interessante da 
obra, que seria como que a transposição graphica da representação portugueza nessa 
Exposição, dar-lhe-hia por certo venda em Portugal, nas Colonias, e onde, fora do 
territorio nacional, ha portuguezes. 

Attendendo ao tempo disponivel, isto é, o que medeia entre o inicio 
(suppondo-o immediato) da organização do trabalho e a abertura da Exposição, não 
pode a obra ser exaggeradamente extensa; nem, para que obtenha o devido 
interesse, e não involva um preço de venda prohibitivamente alto, seria conveniente 
que o fosse. Não ha porém interesse nenhum em que a obra seja um simples folheto, 
ou uma especie de catalogo; é mistér que a sua representação e o seu 
desenvolvimento de algum modo correspondam ao seu inuito. 

Dois volumes encadernados, de formato grande (por ex. o do nosso Annuario 
Commercial) deve ser, pesadas todas estas circumstancias e equilibradas umas com 
as outras, o limite inultrapassavel da sua extensão. Uma tiragem de 25000 
exemplares não deve ficar àquem da venda provavel, e a stereotypia da composição, 
que não augmentaria sensivelmente o conjuncto da despeza, tornaria facil uma 
reimpressão rapida, caso aquelle numero de exemplares ficasse àquem do preciso. 

A despeza total com a producção de uma obra d’estas (incluindo a 
organização e a confecção, a producção material e a propaganda toda) nunca poderá 
exceder Esc.500.000$00, devendo, na verdade, ficar bastante àquem d’esta cifra; 
servirá esta, porém, de base, para que fiquem exaggeradamente abrangidos todos os 
imprevistos. Resulta um prix-de-revient de Esc.20$00 por exemplar de dois volumes. 

A obra, para que está feito o calculo acima indicado, e que seria impressa 
cuidadosamente, em bom papel, e com abundantes gravuras, collaboração 
escrupulosamente escolhida e apresentação externa condigna, poder-se-hia vender 
(por assignaturas e prestações tambem, sendo preciso) a Esc.40$00 por exemplar de 
dois tomos ou volumes. Na verdade, poder-se-hia vender a Esc.50$00; cinjamo-nos 
porém á cifra mais modesta que se indicou. Deduzindo 25% para commissões de 
venda, temos que cada exemplar de dois volumes é vendido pela quantia liquida de 
Esc.30$00, o que dará o lucro liquido de Esc.10$00 por exemplar de dois volumes na 
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venda total da edição. Isto quer dizer um lucro liquido total de Esc.250.000$00, sem 
que se conte com o producto dos reclames e annuncios de que adente se fallará. 

Não exaggeraremos, por certo, se calcularmos em Esc.50.000$00 o producto 
global dos annuncios e reclames. Resultará um lucro liquido total de Esc.300.000$00; 
e, como a obra, sobre ser de interesse notavel, é tambem de interesse immediato, esse 
lucro liquido realizar-se-hia em um curto espaço de tempo – não, decerto, em mais 
que seis mezes, contando da data da sahida da obra, em coincidencia com a abertura 
da Exposição, e prevendo as vendas a prestações, caso seja necessario adoptar, em 
alguns casos, esse systema. 

A edição pode, é certo, ser feita com menos exemplares, pelo menos na sua 
primeira tiragem. Conforme esse numero diffira do de 25000, os calculos se 
modificarão; os numeros variarão6, porém, quasi proporcionalmente, salvo que, 
sendo o custo da composição fixo para  qualquer numero de exemplares, a 
percentagem de lucros poderia descer de uns 70%, que é no caso previsto, para cerca 
de 60%, sendo porém menor o emprego de capital. 
 

II. 
 
A obra, dividida materialmente em dois volumes encadernados de cerca de 500 
paginas cada um, teria, quanto á sua disposição interna ou litteraria, trez secções. 

A primeira secção, que deveria abranger de 150 a 200 paginas do primeiro 
volume, occupar-se-hia do territorio do continente de Portugal e das Ilhas 
Adjacentes, por provincias e ilhas, e visaria a fazer a propaganda (1) do turismo, (2) 
das industrias propriamente regionaes, que, por taes serem, não teriam cabimento 
na secção industrial, de que mais adeante se fallará. 

A segunda secção comprehende trez sub-secções, e abrangeria as paginas 
restantes do primeiro volume e ainda cerca de 300 a 350 do segundo. As trez sub-
secções são (1) A Industria Portugueza, (2) O Commercio Portuguez, (3) As Colonias 
Portuguezas. 

O processo de disposição das materias nestas duas secções é identico. Assim, 
a primeira secção é dividida em tantos “capitulos” (chamemos-lhes assim) quantas 
são as provincias de Portugal e as ilhas adjacentes. Cada capitulo abre por um artigo, 
especialmente escripto por uma pessoa competente, descriptivo da provincia ou ilha 
em geral; a esse artigo se seguem artigos especiaes de reclame, relativos, uns, a 
praias, thermas, etc., outros a industrias regionaes. Identico processo se empregaria 
na terceira subsecção da segunda secção – aquella relativa ás Colonias Portuguezas. 

Na segunda secção e nas suas subsecções primeira e segunda, não deixa o 
processo de ser fundamentalmente o mesmo. Differe, porém, em que, no caso da 
Industria, os capitulos são por industrias, abrem com um artigo sobre uma industria, 

                                                 
6 varia<i>/r\ão 
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e seguem-se artigos sobre casas representativas d’essa industria; e, no caso do 
Commercio, onde a divisão é mais difficil, haverá uma disposição de materias mais 
arbitraria, e orientada, mais que nos outros casos, pelas conveniencias dos artigos de 
reclame das varias casas. 

A terceira secção do livro, que occupará as 150 ou 200 paginas finaes do 
segundo volume, destina-se á inserção de artigos tratando dos diversos modos da 
actividade portugueza, que não teem cabimento nas secções anteriores. Esta secção 
visa a tornar a obra completa, no seu genero, e a crear-lhe um interesse addicional. 
Estes artigos, escriptos por individuos cuidadosamente escolhidos, versariam7, por 
ex., A Sciencia em Portugal, A Arte em Portugal, etc. A obra fecharia com 
propriedade com um artigo geral sobre o futuro do paiz. 

Esta expoisição, summaria mas tanto quanto possivel completa, abrange o 
conjuncto da obra. Os detalhes que aqui faltam são os que não ha mistér de expôr 
senão no proprio periodo de organização da obra. 

Supplementarmente aos artigos chamados de reclame, a obra teria8 
annuncios, propriamente taes; a disposição d’estes seria9 forçosamente orientada 
durante a confecção da obra, e attendendo á disposição10 das materias e á esthetica 
do conjuncto. 

------- 
  

                                                 
7 versa[↑ria]m 
8 ter<á> [↑ia] 
9 <é> [↑ seria] 
10 á<s> disposição 
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Fig. 7. Album de Portugal (BNP/E3, 137B-75r). 
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Fig. 8. Album de Portugal (BNP/E3, 137B-76r). 
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Fig. 9. Album de Portugal (BNP/E3, 137B-77r). 
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Fig. 10. Album de Portugal (BNP/E3, 137B-78r). 
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Fig. 11. Album de Portugal (BNP/E3, 137B-79r). 

 



Ferreira Pessoa fez pela vida? 

Pessoa Plural: 18 (O./Fall 2020) 356 

Anexo II 
Cosmopolis 
 
“Cosmopolis” – or some like name.11  
Notes for its organization:  
 (3 plans here). 
 
1.  Informações diarias a respeito de cambios, de partidas e chegadas de vapores e 

de passageiros, de entradas em hoteis etc. (Hotels can pay to this. Advts. 
[Advertisements] on back of these papers).  (A) 

2. Idem a respeito de viagens, comboios, viagens circulatorias, etc. 
3. Traducções de e para todas as linguas; correspondencia commercial nellas, ou a 

um tanto por carta ou mediante contrato (mensal). (A) 
4.?  Montagem e realização de escriptas. 
5. Listas de exportadores, importadores, negociantes e fabricantes (talvez por 

contracto com casas como Dun). 
6. Obtenção de agentes nas provincias e no estrangeiro. 
7.? Buscas litterarias nas bibliothecas; pesquizas heraldicas e genealogicas. 
8. Redacção correcta de cartas, circulares, catalogos, etc. em portuguez e outras 

linguas. 
9. Revisão de provas typographicas, seguindo a orthographia que se quizer. 

Revisão orthographica tambem. 
10. Cortes de jornaes, nacionaes e estrangeiros (contractos com casas estr.s 

[estrangeiras] para estes). 
11. Agencia litteraria geral: opinião sobre livros que se tencionem publicar; agencia 

de collocação de artigos, livros, etc., aqui e no estrangeiro (traduzindo-se, se fôr 
preciso). 

12. Informações litterarias geraes; trabalhos litterarios de encommenda; procura de 
peças para se representar. 

13. Informação semanal sobre commercio e movimento commercial, do movimento 
alfandegario e financeiro, incluindo o do Estado e dos estados estrangeiros e 
bolsas estrangeiras (rotographias). 12 

14. Informação estatistica. 

                                                 
11 Lista encimada pela letra “E”; vejam-se as páginas anteriores do caderno: http://purl.pt/13883 
12 Um dos inventos de Max Fleisher (1883-1972), inventor americano que se dedicou sobretudo ao 
cinema, dirigindo vários filmes, sobretudo de animação. Entre as produções da companhia que 
desenvolveu com o irmão Dave, Fleischer Studios, contam-se Betty Boop, Popeye ou Superman. Em 
1921, Modeling tornou-se o primeiro filme a recorrer à técnica pioneira de Max, o rotógrafo, 
patenteado em 1925. O rotógrafo permitiu a combinação de cartoons com imagens de live action, uma 
das imagens de marca de algumas produções dos Fleischer. 

http://purl.pt/13883
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15. Informações commerciaes (não particulares, excepto quando para fins 
commerciaes d’aqui e do estrangeiro (contractos). 

16. Compras aqui e no estrangeiro, assignaturas de jornaes estrangeiros e nacionaes 
– mais baratas, talvez, para réclame –, obtenção de catalogos, etc. 

17. Á disposição do publico (subscriptores a uma quota facil) annuarios estrangeiros 
e nacionaes, codigos telegraphicos, listas de fabricantes, e archivo geral, 
diccionarios, almanachs, livros de referencia, etc. 

18. Manufactura de codigos particulares, de cifras para correspondencia secreta, etc. 
19. Edições de codigos telegraphicos proprios. 
20. Bibliotheca technica e commercial de consulta. 
21. Edição do “All About Portugal”. 
22. Edições especiaes: pequeno diccionario portuguez, diccionarios technicos e 

commerciaes. 
23. Aristographia. 
24. Trabalhos á machina, ao copiographo e rotographo, e da imprensa, por preços 

reduzidos. 
25. Edição de uma agenda, ou de mais (segundo as technicas – agricola, etc.) 
26. Annuncios em todos os jornaes de Portugal e estrangeiro, com contractos 

especiaes e escolha da C. [Cosmopolis] 
27. Especialidade em mandar vir livros do estrangeiro, e em manter quem quizer 

informado acerca de livros, do seu interesse, que vão sahindo. 
28. “A Semana” – semanario de noticias cosmopolitas, em todos os generos e 

resumidas, salvo os artigos especiaes. 
29. Endereçar e expedir cartas, circulares, etc. 
30. Bureau de recepção de correspondencia, para quem a não queira receber em casa 

(especie de posta-restante com apartados, não se admittindo iniciaes, para não 
confundir com annuncios, mas podendo haver endereços como “Caixa 23”, 
“Cosmopolis”). 

31. Edição de bilhetes-postaes illustrados, sobretudo do paiz, e albuns de vistas. 
32.✗ Listas de casas para alugar, encarrega-se de as alugar; e tambem compra e venda 

de propriedades (combinação com os agentes para os não prejudicar). 
33. Organização de leilões. 
34. Trabalhos de advocacia e procuradoria (talvez excluindo a cobrança de contas e 

de dividas). 
35. Agencia de noticias (contracto com Reuter?), correspondencia para jornaes 

estrangeiros. 
36.  Photographias do que se deseje, aqui ou lá fóra (para aqui photographos seus). 
37. Informações e trabalhos em todas as repartições do estado (e.g. registo de minas). 
38. Informação para o estrangeiro a respeito de Portugal. 
39. Publicidade: escrevem-se e illustram-se annuncios, e organiza-se publicidade 

(no paiz do local). 
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40. Opinião a respeito do papel timbrado, como fica melhor, etc. Montagem de 
escriptorios, attendendo á mobilia, á racionação, etc. 

41. Club, com restaurant, sobretudo para commerciantes (e13 cheap meals) 
42.14 Bilhetes-postaes estrangeiros, escriptos de lá. 
43. Fornecem-se citações (Dict. [Dictionary] of Quotations). 
44. Agencia de marcas e patentes, no paiz e no estrangeiro; informações a este 

respeito, listas de cousas a inventar. 
45. Idéas para marcas, ex-libris, nomes de firmas, etc. Titulos de livros… 
46.  Aperfeiçoamento de invenções – idéas summariamente dadas. 
47. Projectos de toda a especie – em engenharia, architectura, etc. T. 
48. Projectos de decoração de montras, de construcção e decoração de 

estabelecimentos. 
49. Sala de leitura, com jornaes e revistas de toda a parte. 
50. Graduação de subscriptores: por ex., nem todos os que teem direito á sala de 

leitura, o devem ter á consulta da bibliotheca, etc. 
51. Orçamentos e relatorios, por technicas (v. nº 47). T. 
52. Que pessoal fixo é preciso, e que pessoal de occasião? 
53. Qual a parte, ou o papel, do organizador d’esta Agencia? 
54. Compra e venda de minas, de concessões coloniaes e outras. 
55. Emblema e papeis para a casa. 
56. Gabinete de leitura (lending library) bem organizado e em todos os ramos. 
57. Local para esta Agencia. 
58. Agencia de collocações (excepto pª creadas de servir). T. 
59. Posto telephonico de chamadas, inclusive para fóra de Lisboa (Posto de 

telegraphia sem fios). 
60. Fornecimento de interpretes e indicações (gratis) aos turistes e viajantes. 
61. Propaganda geral de Portugal no estrangeiro. 
62. Indicações para emprestimos, hypothecas, etc. (mas não os faz). 
63. Examinar o criterio de não concorrer com ninguem, mas apenas facilitar, 

informar, pôr em relação uns individuos com outros. 
64. Guide-books, desenvolvidos e resumidos, para touristes; guide-books do 

estrangeiro mais baratos. 
65. Annuario Geral de Portugal e Colonias. 
66. Annuario da Sociedade (Arquivo de endereços em vez de annuario. Sociedade 

e commercial) 
67.  Almanach da Cosmopolis – genero Whittaker e Statesman’s.  
68.  Semanario sobre Portugal para o estrangeiro 
69. Annuario Portuguez para o estrangeiro. 

                                                 
13 or [↑ e] 
14 42 ] sobre um traço cruzado, indicando hesitação, tal como o item seguinte.  
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70. Edições genero Tauchnitz (ingleza). 
71. Edições de classicos portuguezes, traduzidos, para o estrangeiro. 
72. Edições baratas de classicos (o plano de Olisippo). 
73. Indicação de escholas e collegios, professores e explicadores. 
74. Indicações a provincianos e estrangeiros onde devem fazer compras em Lisboa; 

e a nacionaes onde as devem fazer no estrangeiro. 
75. Cosmopolis interessa-se sempre por tudo quanto é portuguez ou brasileiro, e 

procura auxiliar no que pode os nacionaes d’estes dois paizes. 
76. Passaportes da Cosmopolis. 
77. Compras da C. [Cosmopolis] para o paiz e estrangeiro. 
78. Oito chefes de secção, um inspector geral e um director, ou director-chefe. 
79. Cosmopolis interessa-se por todos os estrangeiros que queiram que queiram 

visitar ou vir estabelecer-se em Portugal ou no Brasil. 
80. Cursos especiaes – Pelman, will-power (mas decente), etc.15 Em todo o caso, nem 

escholas de linguas, nem nada que concorra com institutos especiaes. Pode, 
porém, haver certos cursos (a estudar) por correspondencia. 

81. Crear revistas de “estreitamento de relações”, de typo differente, em vista dos 
paizes: luso-britannica, luso-americana, luso-franceza, luso-hespanhola e luso-
italiana. 

82. Rehabilitação da “Contemporanea”, podendo ter as dimensões do “Motor” e 
chamar-se mesmo “Cosmopolis”. 

83. Wives & daughters (female relatives) of subscribers can subscribe on a less basis. 
84. Agencia geral para o estimulo dos interesses portuguezes e brasileiros no 

estrangeiro. Consules da Cosmopolis. 
85. Informações das casas estrangeiras que estão representadas em Portugal. 
86. Quota dos socios A – 10 escudos. E de ahi para baixo. Talvez salas especiaes, de 

jantar e outras, para estes socios. 
87. (Ida ao estrangeiro para estudar quanto seja preciso – systemas de archivo e 

decoração especial, etc.) 
88. Three plans here: (A) Cosmopolis, agencia geral; (B) G[remio] de C[ultura] 

Portugueza, empreza editora; (C) Club Commercial Portuguez.)16 

                                                 
15 Pessoa refere-se ao “Pelman System of Mind and Memory Training”, sistema designado em função 
de Christopher Louis Pelman. O programa começou a ser praticado a partir do final do século XIX, 
propondo-se desenvolver as faculdades mentais do indivíduo, sobretudo através do 
desenvolvimento da livre-vontade. Em 1920, o Pelman Institute of America publicou também Mind 
and memory. Na apresentação das doze lições de Pelmanism, pode ler-se: uma peculiar síntese das 
ambições e abrangência do Curso: “You are about to begin the study and practice of Pelmanism. […] 
Realize that every distinctive achievement like a prosperous business, a remunerative invention, a 
fine poem, a beautiful picture, had its first origin in the mind. Develop the mind and the higher results 
are inevitable”. 
16 Segue uma linha divisória e uma lista de sete itens. 
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Fig. 12 e 13. Cosmopolis (BNP/E3, 144G-4v, 5r, 5v e 6r). 
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Fig. 14 e 15. Cosmopolis (BNP/E3, 144G-6v, 7r, 7v e 8r). 
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Fig. 16 e 17. Cosmopolis (BNP/E3, 144G-8v, 9r, 9v e 10r). 

 



Ferreira Pessoa fez pela vida? 

Pessoa Plural: 18 (O./Fall 2020) 363 

Bibliografia 
 
BARRETO, José (2017). “A chamada ‘nota autobiográfica’ de Fernando Pessoa de 30 de Março de 1935”, 

Pessoa Plural—A Journal of Fernando Pessoa Studies, n.o 12 (special issue: New Insights into 
Portuguese Modernism from the Fernando Távora Collection; guest editor, Ricardo 
Vasconcelos), Outono, pp. 503-520. Brown Digital Repository, Brown University 
Library. https://doi.org/10.7301/Z0RV0KXN 

LEAL, Raul (1989). Sodoma Divinizada. Organização, introdução e cronologia de Aníbal Fernandes. 
Lisboa: Hiena Editora. 

MEGA FERREIRA, António (2005). Fazer pela vida, um retrato de Fernando Pessoa o empreendedor. Lisboa: 
Assírio e Alvim. 

PESSOA, Fernando (2016). Eu Sou Uma Antologia: 136 autores fictícios. Edição de Jerónimo Pizarro e 
Patricio Ferrari. Lisboa: Tinta-da-china. Edição de bolso.  

____ (2013). Fernando Pessoa & Ofélia Queiroz. Correspondência amorosa completa, 1919-1935. 
Organização de Richard Zenith. Rio de Janeiro: Capivara. 

____ (2009). Sensacionismo e Outros Ismos. Edição crítica de Jerónimo Pizarro. Lisboa: Imprensa 
Nacional-Casa da Moeda. 

____ (2003). Escritos Autobiográficos, Automáticos e de Reflexão Pessoal. Edição e posfácio de Richard 
Zenith; com a colaboração de Manuela Parreira da Silva; traduções de Manuela Rocha. 
Lisboa: Assírio & Alvim.  

____ (1998). Correspondência, 1905-1922. Edição de Manuela Parreira da Silva. Lisboa: Assírio e 
Alvim. 

____ (1996). Correspondência Inédita. Organização e notas de Manuela Parreira da Silva. Lisboa: 
Livros Horizonte. 

____ (1990). Pessoa por conhecer, II. Organização e notas de Teresa Rita Lopes. Lisboa: Estampa. 
____ (1986). O Comércio e a Publicidade. Incluindo textos inéditos. Organização, introdução e notas 

de António Mega Ferreira. Lisboa: Cinevoz. 
____ (1974). Poemas ingleses. Edição bilingue, com prefácio, tradução, variantes e notas de Jorge de 

Sena; e tradução também de Adolfo Casais Monteiro e José Blanc de Portugal. Lisboa: Ática. 
PIZARRO, Jerónimo; FERRARI, Patricio; CARDIELLO, Antonio (2010). A Biblioteca Particular de Fernando 

Pessoa. Edição bilingue. Lisboa: D. Quixote. 
SENA, Rui de (2011). “A Empresa Ibis e o Povo Algarvio”. Modernista. Revista do Instituto de Estudos 

sobre o Modernismo (FCSH da Universidade Nova de Lisboa), vol. 1, n.º 1, pp. 
https://web.archive.org/web/20120202115351/http:/www.iemodernismo.org/ojs3/index.php/
Modernista/issue/view/2  

SOUSA, João Rui (1985). Fernando Pessoa, Empregado de Escritório. Lisboa: Sindicato dos Trabalhadores 
de Escritório, Comércio e Serviços. 2.ª edição, revista e aumentada: Lisboa: Assírio & Alvim, 
2010. 

 

https://doi.org/10.7301/Z0RV0KXN
https://web.archive.org/web/20120202115351/http:/www.iemodernismo.org/ojs3/index.php/Modernista/issue/view/2
https://web.archive.org/web/20120202115351/http:/www.iemodernismo.org/ojs3/index.php/Modernista/issue/view/2


Ferreira Pessoa fez pela vida? 

Pessoa Plural: 18 (O./Fall 2020) 364 

ANTÓNIO MEGA FERREIRA, Lisboa, 1949, fez os seus estudos de Direito na Universidade de 
Lisboa e Comunicação Social na Universidade de Manchester, U.K. De 1983 a 1985 chefiou a 
redação do JL, Jornal de Letras, Artes e Ideias. Foi Diretor Editorial do Círculo de Leitores 
(Bertelsman), de 1986 a 1988, e fundou e dirigiu a revista literária Ler. Chefiou a candidatura de 
Lisboa à Exposição Mundial de 1998 e foi comissário executivo da EXPO’98. Presidiu a 
representação portuguesa à Feira do Livro de Frankfurt de 1997, em que Portugal foi país-tema. 
Tem cerca de quatro dezenas de livros publicados, entre ficção, ensaio, crónica e poesia. O seu 
último título publicado é Mais que mil imagens, em 2020. Publicou Fernando Pessoa, o Comércio e a 
Publicidade (Cinevoz, 1986); em 2005 publicou Fazer pela Vida, um retrato de Fernando Pessoa, o 
empreendedor (Assírio e Alvim). 
 
ANTÓNIO MEGA FERREIRA, born in Lisbon in 1949, studied Law at the University of Lisbon, and 
Communication and Media Studies at the University of Manchester, U.K. From 1983 to 1985 he 
headed the editorial staff of JL, Jornal de Letras, Artes e Ideias. From 1986 to 1988, he was the 
Editorial Director of Círculo de Leitores (Bertelsman), and funded and directed the literary 
magazine Ler. He was in charge of Lisbon’s candidacy for the World Expo 1998 and was one of 
the executive commissioners of EXPO’98. He chaired the Portuguese representation to the 
Frankfurt Book Fair in 1997, in which Portugal was the guest of honor. He has about forty 
published books, including fiction, essays, chronicles and poetry. His last published book is Mais 
que mil imagens, in 2020. He published Fernando Pessoa, o Comércio e a Publicidade (Cinevoz, 1986); 
and in 2005 he published Fazer pela Vida, um retrato de Fernando Pessoa, o empreendedor (Assírio e 
Alvim). 
 



Do “Dia Triunfal” ao Orpheu:  
Ascensão e queda de Alberto Caeiro 

Gianluca Miraglia* 

Palavras-chave 

Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Heteronimismo, Orpheu, 
Dia Triunfal. 

Resumo 

A ausência na revista Orpheu do protagonista do “Dia Triunfal”, Alberto Caeiro, levanta uma 
questão à qual este artigo procura dar uma resposta, descrevendo a génese dos heterónimos 
ao longo do ano de 1914 com base numa análise pormenorizada da documentação constante 
do espólio pessoano.  

Keywords 

Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Heteronymism, Orpheu, 
Triumphant Day. 

Abstract 

The absence in the magazine Orpheu of the main character of the “Dia Triunfal”, Alberto 
Caeiro, raises an intriguing question. To find an answer to that absence, this paper describes 
the heteronyms’ genesis, along the year of 1914, examining carefully Pessoa’s archive. 

* Universidade de Lisboa, Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias (CLEPUL).



Miraglia Do “Dia Triunfal” ao Orpheu 

Pessoa Plural: 18 (O./Fall 2020) 366 

Se repararmos na data de 8 de março de 1914, o “Dia Triunfal”, e na de 24 de março 
de 1915, quando sai do prelo a revista Orpheu, permitindo que Fernando Pessoa se 
afirme plenamente no meio cultural português na qualidade de poeta, sendo até 
então conhecido e apreciado apenas como brilhante e lúcido crítico ligado ao 
movimento da Renascença Portuguesa, ressalta um facto deveras intrigante e 
enigmático: Alberto Caeiro, o Mestre, protagonista absoluto da primeira data brilha 
pela ausência na segunda. Em anos recentes, por ocasião das efemérides do “Dia 
Triunfal” e do Orpheu, a crítica pessoana teve a soberana oportunidade de se 
debruçar mais uma vez sobre estes dois momentos marcantes da vida literária de 
Fernando Pessoa, quer através de participados colóquios, quer de oportunas 
publicações. Todavia, quem procure um artigo ou ensaio acerca do problema que o 
diferente papel de Caeiro nas duas datas levanta, concluiria a paciente leitura de 
volumes e atas assim como a começara. Aparentemente tal problema não suscitou o 
interesse da maioria dos estudiosos enquanto os únicos críticos que o enfrentaram,1 
fizeram-no sobretudo para reforçar a tese segundo a qual “no século XX português, 
a localização de uma vanguarda histórica é menos as escassas páginas, desiguais e 
moderadamente interessantes de Orpheu, como pretende uma posição histórico-
literária pouco problematizada, do que a atualização do paganismo nos vários 
aspetos dos heterónimos de Pessoa» (FEIJÓ, 2000:183), sem examinar a fundo o amplo 
conjunto de documentos que o espólio guardado na BNP disponibiliza para 
esclarecer a questão.  

Creio que a principal razão pela qual a ascensão e queda de Alberto Caeiro, 
no breve espaço de tempo compreendido entre as duas datas referidas, não mereceu 
a atenção dos estudiosos deve ser imputada ao facto de o conhecimento e a 
investigação do espólio terem sido um fenómeno tardio na história da crítica 
pessoana. Os ensaios de referência, que ainda hoje orientam a leitura e interpretação 
da poesia e prosa do autor da Mensagem, e em particular da heteronímia, surgiram 
quando o conhecimento dos 30.000 papéis que compõem o espólio era ainda parcial 
e limitado. Como é notório, foi só a partir do fim da década de 80 do século transato 
que a edição dos documentos até então inéditos se tornou sistemática. Seguindo 
metodologias diferentes, mas com igual mérito pelo que concerne a divulgação de 
materiais até então desconhecidos, surgiram em rápida sucessão os volumes da 
edição crítica, sob a direção de Ivo Castro, os livros organizados por Teresa Rita 
Lopes, Pessoa por conhecer, as edições do Fausto e dos Poemas completos de Alberto 
Caeiro, organizadas por Teresa Sobral Cunha, a coleção com a chancela da Assírio & 
Alvim, graças sobretudo ao empenho de Manuela Parreira da Silva e Ana Maria 
Freitas, e com o contributo fundamental de Richard Zenith. Um trabalho imponente, 
ainda em curso, que seria complementado, já no terceiro milénio, sob a orientação e 
o impulso de Jerónimo Pizarro, que, após ter dado um valioso contributo à edição 
crítica, prossegue a divulgação do espólio quer através da coleção da Tinta-da-china 
                                                            
1 Pedro Sepúlveda e Nuno Amado, cujos artigos são discutidos infra. 
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quer com a revista Pessoa Plural—A Journal of Fernando Pessoa Studies, espaço de 
referência para vários estudiosos especializados em áreas diferentes do espólio, 
enquanto se destacam outras relevantes iniciativas, como é o caso da Edição digital de 
Fernando Pessoa (http://www.pessoadigital.pt/) e o Arquivo Fernando Pessoa (dentro 
de https://modernismo.pt/).  

O facto de a interpretação crítica de Fernando Pessoa, nas suas principais 
formas e vertentes, se ter cristalizado à margem do espólio manifesta-se de modo 
ainda mais vistoso pelo que diz respeito ao aspeto que singulariza a sua escrita e que 
lhe deu um lugar único na literatura do século XX: a heteronímia, ou para utilizar o 
vocábulo pessoano, o heteronimismo.2 Acrescente-se que toda a tradição crítica se 
alicerça fundamentalmente na famosa carta que Pessoa enviou a Adolfo Casais 
Monteiro no dia 13 de janeiro de 1935. O peso avassalador que essa consolidada 
tradição crítica continua a exercer no âmbito dos estudos pessoanos resplandece no 
Caderno do Dia Triunfal, primeiro número da revista do projeto Estranhar Pessoa, que 
reúne várias intervenções apresentadas no colóquio que teve lugar entre os dias 6 e 
8 de março de 2014 na Fundação Gulbenkian. Protagonista absoluta do discurso 
crítico é a Carta, analisada, esmiuçada, esquadrinhada de forma por vezes brilhante 
e original, mas passando ao lado de tudo o que o espólio revelou nas últimas décadas 
acerca da génese dos heterónimos. Não é por acaso que, nalguns artigos da revista, 
a descrição do dia 8 de março de 1914 resulta ainda mais triunfal do que a que o 
próprio poeta nos deixou.3 Ora bem, se é verdade que só existe efeméride do dia 8 
de março de 1914 por ter havido a Carta, pois foi este texto que criou o evento a 
celebrar, também é verdade que o heteronimismo é um fenómeno independente da 
Carta e sobre a sua génese e evolução existe ao dispor da crítica, desde há largos 
anos, ampla documentação do espólio, mais do que suficiente para permitir uma sua 
descrição alternativa, cujas implicações críticas, convém sublinhá-lo, não se reduzem 
ao simples facto de aquilatar o grau de sinceridade de Fernando Pessoa ou de 
desvendar eventuais estratégias de dissimulação, simulação, ou manipulação em 
relação a Casais Monteiro e aos outros futuros leitores. É por este motivo que 
suscitam forte perplexidade as seguintes afirmações contidas no texto introdutório 
do Caderno do Dia Triunfal:  
 

[...] a questão da memorabilidade do dia torna-se assunto inseparável da leitura desse texto, 
redigido, auspiciosamente, a escassos onze meses da morte do autor e a mais de vinte anos 
da data dos acontecimentos narrados. Portanto, o que quer que se tenha passado – 
invariavelmente dependente daquilo sobre o qual possamos desenvolver alguma certeza – 
vê-se obrigado a conviver com o que um texto particular, muito lido na actualidade e de 
características específicas que o leitor pode pretender saber identificar, diz que se passou.  

(SEPÚLVEDA-URIBE, 2014: 6) 
  

                                                            
2 Sobre a terminologia pessoana veja-se o ensaio esclarecedor de Jerónimo PIZARRO (2018: 63-84).  
3 Como já tive oportunidade de assinalar em MIRAGLIA (2017: 192). 

http://www.pessoadigital.pt/pt/index.html
https://modernismo.pt/
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Vincular de forma indissolúvel o discurso crítico sobre o heteronimismo e a sua 
génese à Carta significa não apenas cerceá-lo, mas também condená-lo a ser pouco 
mais do que uma mera glosa da efabulação de Fernando Pessoa. O resultado desta 
atitude acaba por redundar num discurso crítico que se satisfaz em desempenhar a 
função de ancilla autoris, como veremos a seguir.  

Sabemos, graças ao notável trabalho filológico, levado a cabo por Ivo Castro 
entre 1986, ano da edição do caderno manuscrito e 2015, em que veio a lume o 
volume da edição crítica dedicado a Caeiro, que O Guardador de Rebanhos é o 
resultado de várias campanhas de escrita realizadas ao longo de dias, semanas, 
meses, as dos rascunhos, ou até anos, as das cópias limpas. Como relembra o filólogo 
no artigo que abre o Caderno do Dia Triunfal a análise dos documentos do espólio 
demonstra que:  
 

Não há evidência para dizer que o título do ciclo, ou o nome de Caeiro, ou a ideia de ciclo, 
e menos ainda a sua arquitetura, tenham sido concebidos antes da escrita dos poemas, 
sendo essa conceção a substância do dia triunfal. Temos, assim, uma dúzia de poemas sem 
número de ordem, mas com data, escritos na semana de março cujo centenário estamos 
comemorando. Logo a seguir, outra dúzia de poemas foi escrita mais ordenadamente, com 
números, sendo-lhes adicionado aquele primeiro grupo. As decisões aglutinadoras que 
começaram a dar forma ao ciclo podem ter ocorrido aqui, antes desta adição, em meados 
de março.  

(CASTRO, 2014: 23)  
 
Que o “Dia Triunfal” não tenha acontecido nos termos em que foi descrito por 
Pessoa, tornou-se num dado assente, mas no século XXI, à luz de vários documentos 
do espólio entretanto revelados, a não coincidência da realidade factual do dia 8 de 
março de 1914 com a reconstrução da escrita de O Guardador de Rebanhos que Pessoa 
consignou na Carta constitui apenas uma parte, embora relevante, do problema que 
a génese do heteronimismo coloca à crítica. Vejamos, antes de mais o documento 48-
27r (ver Fig. 1), um projeto editorial que, tendo sido revelado por Teresa Rita Lopes, 
pode ser lido, acompanhado por minuciosa descrição no volume O Planeamento 
Editorial de Fernando Pessoa. Neste documento, cuja datação é próxima do Dia 
Triunfal, a Alberto Caeiro é atribuída uma lista de obras dividida em 3 pontos. O 
primeiro referencia O Guardador de Rebanhos, com data de 1911-1912, obviamente 
fictícia, mas que se irá conservar, quer no fim do caderno com a cota 145, quer na 
altura da publicação de parte dos poemas de Caeiro na revista Athena, em 1925; o 
segundo, “Cinco Odes Futuristas”, com data “(1913)-1914”, de que ficaram alguns 
esboços; o terceiro, o poema “Chuva Oblíqua”, datado de 1914.  
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Fig. 1. Projeto intitulado Alberto Caeiro (BNP/E3, 48-27r). 

 
A leitura do projeto editorial revela que na altura em que foi escrito apenas existia 
um autor, um heterónimo, cuja produção literária passaria por três fases distintas 
estética e cronologicamente, e cujas obras, convém frisá-lo, já estavam escritas ou 
esboçadas. Perante esse dado, que mina e desmonta a ficcionalização da génese do 
heteronimismo constante da Carta, o surpreendente comentário dos autores de O 
Planeamento Editorial de Fernando Pessoa merece ser transcrito:  
 

Esta lista de projetos atribui a Caeiro, para além de “O Guardador de Rebanhos”, “Cinco 
Odes Futuristas” e “Chuva Oblíqua”, atribuídas respetivamente, em fase posterior, a Álvaro 
de Campos e Fernando Pessoa. Esta inusitada atribuição a Caeiro surpreende menos se 
tivermos em conta a relação estreita dessas produções poéticas com a figura e a obra do 
“mestre” Caeiro, ambas entendidas posteriormente, em textos como as Notas para a Recordação 
do Mestre Caeiro ou a carta a Adolfo Casais Monteiro de 13 de janeiro de 1935, como tendo 
sido elaboradas enquanto “reação” ao aparecimento de Caeiro. 

(SEPÚLVEDA-URIBE, 2016: 65) 
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Este comentário que transforma a “inusitada atribuição” em dado perfeitamente 
compreensível e domesticável, recorrendo ao que Pessoa escreveu muitos anos 
depois, só pode ser entendido, perante a crueza dos factos, num discurso crítico que, 
como já frisei, redunda numa mera glosa da ficção heteronímica elaborada ao longo 
dos anos por Fernando Pessoa. O que o projeto editorial mostra, sem dar espaço a 
qualquer tipo de ambiguidade, é que na altura em que foi redigido não existia 
mestre, nem tanto menos discípulos, como confirmam outros documentos. Caeiro, 
num primeiro momento, é concebido como figura autoral com características em 
parte diferentes das que irá ter uns meses depois e cabe justamente à crítica, seja ela 
de que orientação for, encarar o facto e, se possível, tentar compreendê-lo e explica-
lo, em vez de o varrer para debaixo do tapete urdido por Pessoa.  

Os documentos 8-3v e 14B-16 e 16a (bifólio), provavelmente ligeiramente 
posteriores, mostram o desejo de Pessoa fazer acompanhar a publicação de O 
Guardador de Rebanhos, que deveria sair também em versão inglesa e francesa, por 
uma série de artigos, porventura inspirado, como apontam Jerónimo Pizarro e 
Patricio Ferrari, no exemplo de Walt Whitman, o qual escrevera e enviara à imprensa 
várias recensões elogiosas do seu livro com finalidade publicitária (PESSOA, 2016b: 
19-20). No espólio permanecem redações parciais da Entrevista, idealizada para ser 
publicada com muita probabilidade na revista Teatro. Fernando Pessoa já colaborara 
nesta revista em 1913, com duas recensões críticas contundentes às obras de Afonso 
Lopes Vieira e Manuel de Sousa Pinto, autores próximos do movimento da 
Renascença Portuguesa. Seria, então, certamente o palco ideal para “abrir fogo” 
contro o saudosismo e desta vez não para atingir figuras menores, mas sim o seu 
chefe, Teixeira de Pascoaes. A Entrevista, na qual Caeiro reivindica a sua profunda 
originalidade, confirma que na origem do heterónimo, o que não exclui obviamente 
outros motivos de inspiração, estava presente uma deliberada reação contra a poesia 
metafísica de Pascoaes. De maior relevância para a questão heteronímica é o artigo 
que Pessoa pensou publicar na revista A Águia, com a qual em março de 1914 
continuava a manter uma relação pelo menos cordial. As frases iniciais do texto, 
truncado, deixam entender que este seria a resposta a uma entrevista “altamente 
provocadora” dada por Caeiro a um semanário de Lisboa e também a umas 
afirmações que o heterónimo teria proferido acerca do próprio Pessoa. Sendo parte 
da campanha de lançamento de O Guardador de Rebanhos, o texto não é certamente 
isento duma certa dose de mistificação, todavia convém lembrar que se Pessoa 
queria alcançar o objetivo desejado, tal poderia acontecer apenas se o seu escrito 
correspondesse às expectativas dos leitores, o que obrigava Pessoa a ser fiel a si 
próprio, ou seja ao crítico acutilante e lúcido que se notabilizara nas precedentes 
colaborações, sendo esta, aliás, razão sine qua non para que a redação da revista 
aceitasse publicar o artigo. Com efeito, nos fragmentos conservados no espólio 
reconhecemos imediatamente o estilo do autor da “Nova poesia portuguesa no seu 
aspeto psicológico” o qual, após destacar o indiscutível valor estético da obra de 
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Caeiro, analisa em pormenor os poemas, evidenciando algumas contradições entre 
o que afirmam os versos e a teoria na qual se alicerçam. Teresa Sobral Cunha, que 
no volume Poemas Completos de Alberto Caeiro reproduz o documento, comenta: 
“Curioso é constatar, outrossim, que Fernando Pessoa, então circunstancial 
articulista, não descobrira ainda em Caeiro o Mestre e, em si, e em seus outros, a 
condição discipular” (PESSOA, 1994: 317).  

No artigo não há rasto do discípulo, nem do mestre, pela simples razão que 
nessa altura tal relação não existia, mas há mais: talvez possa parecer inusitado aos 
olhos de quem está imbuído da vulgata sobre o heteronimismo, e que por isso 
imagina um ortónimo atordoado pelo “Dia Triunfal” e feito outro, mas o esboço 
deste artigo, idealizado para vir à luz nas páginas da revista A Águia, mais não é que 
a reação ao aparecimento de Alberto Caeiro por parte de Fernando Pessoa, tal como 
este era nos primeiros meses de 1914 e continuaria a ser nos meses seguintes. Uma 
reação, diga-se de passagem, mais lógica, natural e verosímil do que a ficcionada 
muitos anos mais tarde e que redundaria na escrita de um poema, “Chuva Oblíqua”, 
que, como é notório, só foi parar às mãos do ortónimo após ter passado pelas de 
Caeiro e de Campos. Na realidade, o espólio demonstra que, ao longo do ano de 
1914, heterónimo e ortónimo percorrem caminhos artísticos paralelos, cada um deles 
identificado com uma corrente literária diferente, como comprova o seguinte 
documento que, pelas referências a certos escritores estrangeiros e a não menção de 
outros heterónimos, deve remontar ao primeiro semestre de 1914:4  

 
Em Portugal hoje debatem-se duas correntes, antes não se debatem por emquanto, mas em 
todo o caso a sua existencia é antagonica. Uma é a da Renascença Portuguesa, a outra é dupla, 
é realmente duas correntes. Divide-se no sensacionismo, de que é chefe o snr. Alberto Caeiro, 
e no paulismo, cujo representante principal é o snr. Fernando Pessoa. Ambas estas correntes 
são antagonicas áquella que é formada pela R[enascença] P[ortugueza]. Ambas são 
cosmopolitas, porquanto cada qual parte de uma das duas grandes correntes europeias 
actuaes. O sensacionismo prende-se á attitude energica, vibrante, cheia de admiração pela 
Vida, pela Materia e pela Força, que tem lá fóra representantes com Verhaeren, Marinetti, a 
Condessa de Noailles e Kipling (tantos generos differentes dentro da mesma corrente!); o 
paulismo pertence á corrente cuja primeira manifestação nitida foi o symbolismo. Ambas 
estas correntes teem entre nós este egual caracteristico em relação ao seu ponto de partida e 
que é para nos orgulharmos — de que são avanços enormes nas correntes em que se 
integram. O sensacionismo é um grande progresso sobre tudo quanto lá fóra na mesma 
orientação se faz. O paulismo é um enorme progresso sobre todo o symbolismo e neo-
symbolismo de lá fóra.  

(PESSOA, 2014: 491-492) 
 
  

                                                            
4 Este texto tem sido atribuído a Campos com base num projeto editorial (48C-24), posterior a 1916, 
onde o título Modernas correntes na literatura portuguesa figura ao lado de outras obras do heterónimo. 
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A nítida separação em termos de criação literária entre Caeiro e o ortónimo 
continua a manter-se também depois do aparecimento de Ricardo Reis e Álvaro de 
Campos, acontecimento que pode ser datado do mês de junho de 1914, como se 
depreende da correspondência com Mário de Sá-Carneiro. Acerca do nascimento de 
Álvaro de Campos, que coincide com a escrita da “Ode Triunfal”, permito-me 
remeter o leitor para a sua descrição pormenorizada em MIRAGLIA (2017). Aqui 
interessa salientar que o engenheiro, cuja ligação umbilical com Caeiro é evidente, 
mas não pelas razões da Carta ou das Notas para a recordação do Mestre Caeiro, acaba 
por se apoderar da faceta futurista inicialmente idealizada como segunda fase da 
produção poética de Caeiro, enquanto a origem de Ricardo Reis se afigura 
totalmente independente da de Caeiro, sendo o primeiro testemunho da sua figura 
autoral anterior ao “Dia Triunfal”. O doc. 76A-71 revela, aliás, que num primeiro 
momento Reis, contradizendo curiosamente o ditado clássico, ‘poetae nascuntur, 
oratores fiunt’, nasce orador para só mais tarde se transformar num poeta.5  

Seja como for, é um facto que, como se lê na carta de Sá-Carneiro datada de 
27 de junho de 1914, Pessoa procura criar imediatamente um “enredo” à volta dos 
três heterónimos, o que levou Richard Zenith à seguinte conclusão: 

 
O Dia Triunfal, ao fim de três meses e meio, estava final e gloriosamente consumado. As 
descrições físicas e os dados biográficos do novo e admirável trio poético seriam 
desenvolvidos e aperfeiçoados ao longo de muitos anos, mas as suas personalidades, as suas 
ideias e os seus estilos literários, bem como as relações entre eles, foram definidos com nitidez 
em Julho de 1914.  

(ZENITH, 2015: 20) 
 
Aparentemente Richard Zenith responde aqui à pergunta colocada por Ivo Castro, 
contando as horas que o “Dia Triunfal” teve. É uma resposta que, por um lado, 
permite manter de pé a descrição da génese do heteronimismo consignada na Carta, 
introduzindo apenas uns acertos pontuais, por outro sugere, por grande satisfação 
de quem alicerça a sua exegese do heteronimismo e até delineia modelos genéticos 
na Carta, que a investigação filológica no espólio, afinal, não contradiz 
substancialmente a versão que Pessoa narrou a Casais Monteiro, descontando algum 
seu romancear. O facto de esta afirmação vir de um dos mais profundos 
conhecedores dos papeis outrora guardados na arca, e que, diga-se em abono da 
verdade, não creio corresponder de todo ao seu pensamento, exige uma enérgica 
refutação. Em primeiro lugar, como já vimos, o “Dia Triunfal”, no que diz respeito 
à relação entre o ortónimo e o Mestre Caeiro está longe de estar consumado em julho 
de 1914, em segundo lugar, não é correto sustentar que as relações entre os 
heterónimos estão definidas com nitidez nessa mesma altura, e no caso de Campos 
                                                            
5 Richard Zenith descreve minuciosamente pré-história e história de Reis em ZENITH (2014). Veja-se 
também a “Apresentação” de Jerónimo Pizarro e Jorge Uribe em PESSOA (2016c: 11-29), e SEPÚLVEDA-
URIBE (2016: 23-28). 
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nem sequer está fixado o estilo, enquanto em relação às ideias, se Richard Zenith se 
refere ao neo-paganismo, em julho de 1914 pura e simplesmente não existem. 
Finalmente o que a investigação filológica põe em luz é que a génese dos 
heterónimos é um complexo e articulado work in progress no qual se sucedem várias 
fases, verdadeiras encruzilhadas, cujo desfecho, se analisarmos atentamente cada 
uma delas, nunca foi totalmente previsível.  

O enredo de que fala Sá-Carneiro não devia ser muito diferente do que lemos 
num documento assinado por Frederico Reis (146-3 a 17; bem revisto na 2.a ed. de Eu 
Sou Uma Antologia, 2016), que apresenta uma descrição dos movimentos literários 
vigentes em Portugal e na literatura europeia semelhante à do texto Modernas 
correntes na literatura portuguesa, mas mais ampla e articulada e que integra a obra de 
Reis e Campos. Frederico Reis dá o nome de escola de Lisboa ao movimento formado 
pelos três heterónimos, apesar de ter reservas sobre tal classificação pois falta aos 
três poetas um “fundo comum” que o justifique. Todavia, a denominação revela-se 
útil para contrapor a obra dos três heterónimos ao movimento saudosista. A 
diferença entre os dois movimentos consiste no facto de o segundo ter perdido “o 
contacto com a poesia do século”, de ser expressão do passado: os saudosistas, ao 
afastarem-se da civilização contemporânea “são, na sua inspiração, assim como na 
sua orientação de conjunto estreitos, regionalistas e […] estagnados”. Pelo contrário 
os poetas da Escola de Lisboa “teem uma bagagem de vistas e de attitudes que é a 
de quem está creando arte, não para um paiz, mas para uma epoca e para uma 
civilização […] Todos os membros da Escola de Lisboa dão a impressão de que falam 
em voz alta, para que toda a Europa oiça” (PESSOA, 2016a: 437). Para o nosso discurso 
importa salientar como neste texto a relação entre Caeiro e Campos e Reis ainda não 
está claramente definida. Segundo Frederico Reis cada heterónimo é único: “Caeiro 
é um puro naturalista […] Reis é um grande, o unico, neo-classico […] Campos é o 
que os futuristas quizeram ser, e mais alguma cousa” (PESSOA, 2016a: 435-436). 
Todavia, acrescenta o crítico, existe uma ligação, que se manifesta até em “trechos, 
phrases, modos de ver e de dizer que são écos alterados da voz limpida do Mestre”, 
o que lhe permite afirmar que: 

 
[…} não ha duvida que Alberto Caeiro despertou tanto em Ricardo Reis como em Alvaro de 
Campos a poesia que elles continham em si. Alberto Caeiro não é um chefe de escola, pois, 
visto que os seus ‘discipulos’ não o seguem. Caeiro é um fecundador de alma, um libertador 
de inspiração. Um individualisador. 

(PESSOA 2016a: 436) 
 

Abrindo um breve parêntese, é particularmente significativo, neste escrito 
cuja datação é próxima da génese de Reis e Campos, o modo como Frederico Reis 
põe em relação direta cada um dos heterónimos com as tendências mais atuais da 
poesia moderna para descrever e ao mesmo tempo magnificar a sua obra: Caeiro 
torna realidade “o que todos esses poetas de lá fóra tem querido e querem fazer 
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quanto á natureza” (PESSOA, 2016a: 439), Reis, por seu lado, conseguiu exprimir “a 
busca da composição classica” (PESSOA, 2016a: 440), enquanto Campos, realiza o 
ideal que os futuristas em vão tinham procurado, isto é “metter nos seus versos, de 
modo eterno e moderno, abstracto, a vida actual, competente, scientifica, ruidosa e 
productiva” (PESSOA, 2016a: 440). Tenha sido este ou não o gatilho do heteronimismo, 
ou pelo menos o que esteve na sua gestação, não há dúvida que o confronto arrojado 
e destemido com a poesia contemporânea se espelha nitidamente nos textos dos 
heterónimos e deve ser tido em conta ao par de outras eventuais motivações 
psicológicas, inclusive inconscientes6. Repare-se, aliás, que a atitude agonística, que 
vincula cada heterónimo às correntes literárias julgadas por Pessoa as mais 
significativas e avançadas da poesia europeia, ajuda a explicar algo que as teorias 
sobre o heteronimismo de cariz psicológico, por si só, não esclarecem, isto é, o facto 
de os heterónimos serem (apenas) três.  

Voltando à evolução do processo heteronímico, como vimos, este procede 
numa trajetória literária paralela em relação à do ortónimo.7 Na carta endereçada a 
Sá-Carneiro, datada de 28 de julho de 1914, depois de se ter debruçado sobre a 
necessidade da criação de uma atitude aristocrática, Pessoa explica ao amigo os 
objetivos do lançamento da revista Europa, e, pela primeira e única vez, utiliza o 
termo ‘caeirismo’ que, até pela proximidade temporal dos documentos, deve ser lido 
como sinónimo do movimento da Escola de Lisboa descrito por Frederico Reis:  
  

Agora estamos completos para agir; e como esta acção é literaria, a nossa attitude decidida 
nada muda: Interseccionismo, Caeiro, etc. – tudo isso fica de pé, fica mais de pé 
(absurdamente falando) e ganha um intimo sentido. […] Repare agora em como a nossa 
attitude literaria coincide com aquella attitude de preparação para attitude aristocratica 
politica que, em pura especulação sociologica, descobri. Repare para os 3 pontos que acima 
estabeleci como necessarios. E veja como os podemos ir obtendo, realisando: 1) O paulismo é 
o mais super-popular possivel. Também o é o Caeirismo. E o saudosismo, ainda que 
(especialmente pelas tendencias) menos, já o era. 2) Lançando a Europa abrimos (1) um 
conflito entre o Caeirismo e o paulismo; (2) um conflito entre estes dois cosmopolitismos e o 
saudosismo; (3) um conflito entre estas trez correntes, literatura grande, e a tacanha literatura 
representativa do nosso actual periodo – Dantas-principe, etc. 3) Com os estudos sociológicos 
que tenciono fazer irei tratando d’isto.  

(SÁ-CARNEIRO, 2015: 502). 
  
                                                            
6 Noutro plano, Aires M. Nascimento já destacou que a atitude de Pessoa perante a cultura clássica, 
e que se manifesta em particular na escrita dos poemas de Reis, não tem igual na literatura moderna 
portuguesa: “L’atteggiamento di Pessoa è eccezionale (per gesto e contenuto) nel panorama della 
poesia portoghese del ventesimo secolo, perché nessun altro oserà ergersi esplicitamente in un 
confronto com l’antichità clássica”(NASCIMENTO, 2005: 85). 
7 Frederico Reis faz uma distinção entre a Escola de Lisboa e o movimento protagonizado por 
Fernando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro, e acerca do ortónimo afirma: “Fernando Pessoa representa 
a superação final, a culminancia da auto-analyse, a consciencia da consciencia como dizia Amiel 
levada ao extremo, ao ultimo e sublime grau. Verhaeren e Gustave Kahn são a infancia de Fernando 
Pessoa” (PESSOA, 2016a: 372).  
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No fim do mês de agosto de 1914, Sá-Carneiro deixa Paris e regressa, após estadia 
em Barcelona, a Portugal, por conseguinte a correspondência com Pessoa torna-se 
mais espaçada e menos relevante para o que nos interessa aqui, enquanto ganha 
relevo a troca epistolar de Pessoa com Côrtes-Rodrigues que deixara Lisboa para 
regressar aos Açores. Dado que é justamente com base nas cartas endereçadas a 
Côrtes-Rodrigues que Pedro Sepúlveda e Nuno Amado justificam o não 
aparecimento de Caeiro na revista Orpheu, antes de continuarmos a análise 
cronológica dos documentos do espólio, convém tomar em devida consideração a 
argumentação destes dois estudiosos. 

Começamos pelo artigo de Pedro Sepúlveda que apresenta o significativo 
título de “Orpheu em lugar de Caeiro”. Segundo este crítico, para o qual a publicação 
da obra poética de Pessoa deveria forçosamente seguir um padrão que o escritor 
estabelecera nos artigos publicados na Águia, pois “acreditava na necessidade de 
afirmação prévia de uma geração, uma corrente ou movimento, no seio do qual 
pudesse então aparecer o poeta de génio”:  
 

A publicação de Orpheu, em março e junho de 1915, vem dar substância a um projeto de 
exposição pública da sua obra poética, mas implica para Pessoa, à luz do acima analisado, 
uma dupla renúncia, que é afinal apenas uma ocultação. Orpheu não inclui qualquer 
manifesto ou escrito programático que fixasse o conjunto de obras enquanto pertencentes a 
uma nova corrente literária […]. Também não inclui o ponto de referência fundamental da 
obra pessoana, Caeiro, que morre em 1915, segundo narração de Pessoa e discípulos, para 
dar lugar a Orpheu. 

(SEPÚLVEDA, 2015: 95)  
  
Se a publicação de Orpheu se teria verificado à revelia das convicções de Pessoa 
relativas à forma de preparar o aparecimento do poeta de génio, a própria 
colaboração do poeta na revista seria o reflexo direto da crise psíquica relatada na 
carta a Côrtes-Rodrigues de 19 de janeiro de 1915, uma crise que, nas palavras de 
Pedro Sepúlveda, marcaria uma viragem definitiva na vida literária do poeta, tendo 
como consequências o afastamento dos amigos literários até então próximos, a 
renúncia à blague e ao desejo de escandalizar o público, e por fim a recusa de uma 
literatura insincera à qual se contrapõem as obras escritas em nome dos heterónimos.  

Pessoa, como é notório, participou ativamente na feitura da revista Orpheu 
apenas dois meses depois de ter escrito a carta, mas a aparente contradição entre 
palavras e atos teria, sempre na opinião do crítico um esclarecimento “mais simples 
do que parece”, o que lhe permite afirmar perentoriamente que “não se vislumbra 
qualquer incoerência entre o que o poeta afirma no contexto da crise psíquica e o 
que dá a público em Orpheu” (SEPÚLVEDA, 2015: 101). E eis como o facto de Pessoa 
ter participado na revista e de ter nela publicado “uma parte importante da sua obra 
poética em português” encontra cabal esclarecimento:  
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Em lugar da revelação de uma figura que tudo agrega, a do mestre Alberto Caeiro, concebido 
na citada lista de projetos […] como autor não só de “Chuva Oblíqua” como das “Odes” 
atribuídas em Orpheu a Campos, Pessoa apresenta estas obras como definidoras de figuras 
autorais, de nome Fernando Pessoa e Álvaro de Campos, prescindindo de descrições dos 
movimentos que representam. A relação destas figuras de Pessoa e Campos […], com um 
mestre, Alberto Caeiro, que morre nesse mesmo ano de 1915, é, no entanto, ocultada. Esta 
ocultação é extremamente significativa e Pessoa só muito lentamente irá revelar a figura que 
considera estar afinal no centro da sua criação, publicando uma parte significativa dos seus 
poemas em 1925 na revista Athena e revelando-a enquanto mestre, fonte e origem de toda a 
obra, em Notas para a Recordação do meu mestre Caeiro, publicado na revista Presença, em 1931, 
e na famosa carta a Adolfo Casais Monteiro sobre a génese da heteronímia de 13 de janeiro 
de 1935 […] Pessoa publica afinal em Orpheu […], obras que aludem a uma dupla realidade 
que permanece por explicitar: a de uma figura concebida como mestre e perante a qual estas 
obras teriam sido escritas como reação, como explica na carta a Adolfo Casais Monteiro no 
ano da sua morte, e a de uma nova corrente literária, o que será explicitado publicamente 
apenas cerca de um ano mais tarde.  

(SEPÚLVEDA, 2015: 101)  
 
A fazer fé nesta argumentação desconcertante, estaríamos perante uma ocultação 
exponencial, ou seja, Pessoa não apenas ocultaria a figura de Caeiro, “fonte e origem 
de toda a obra”, mas também as relações do Mestre com Pessoa e Campos, para se 
limitar a publicar obras que teriam nascido como reação de Pessoa e Campos perante 
o aparecimento do mestre. Obras que, acrescente-se, apenas poderiam ser 
compreendidas na sua plenitude uma vez explicitada a dupla realidade a que 
aludem, o que Pessoa faria só anos depois. A verdade dos factos, leia-se documentos 
éditos e notórios que temos vindo a analisar, é aqui sacrificada sem hesitação para 
manter de pé o “Dia Triunfal” em todo o seu esplendor: a ficcionalização do 
heteronimismo que Pessoa elabora a posteriori e que se cristalizará muitos anos 
depois na carta a Casais Monteiro e em Notas para a recordação do meu mestre Caeiro é 
o alicerce de toda a argumentação crítica que visa justificar a contradição entre crise 
psíquica e Orpheu e explicar ao mesmo tempo o não aparecimento de Caeiro nas 
páginas da revista. Tivesse sido aventada no século passado, esta hipótese poderia 
até ser acolhida com alguma condescendência, mas na segunda década do século 
XXI, perante o avanço da investigação e a quantidade de documentos entretanto 
revelados e publicados, representa o exemplo maior dum discurso crítico que mais 
não faz do que glosar ingenuamente a efabulação do autor da Mensagem.  

Também segundo Nuno Amado, a participação de Pessoa na revista Orpheu 
deveria ser reconsiderada à luz do que revela a sua correspondência com Côrtes-
Rodrigues, e em particular a carta de 19 de janeiro de 1915, na qual Pessoa descreve a 
crise psíquica que o afligiu. Uma leitura atenta deste texto, cotejado com um 
documento datado de 21 de novembro de 1914,8 leva Amado a concluir que:  
 

                                                            
8 Trata-se do documento 20-51 e 51a (PESSOA, 2009: 117-119). 
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À exceção do que escrevera nos últimos nove meses em nome de Caeiro, Reis e Campos, 
Pessoa parece renunciar a tudo aquilo que de mais importante criara até à altura: “não são 
sérios os Paúis, nem seria o Manifesto interseccionista de que uma vez lhe li trechos 
desconexos” […]. O paulismo e o interseccionismo, duas das vertentes da sua obra nas quais 
depositava mais expectativas, inserem-se assim na categoria de coisas insinceras a que, de 
algum modo, Pessoa presta aqui as devidas exéquias.  

(AMADO, 2015: 63) 
 
Deixando de lado a forma algo precipitada como o crítico interpreta a frase de 
Pessoa, e que se refere apenas a um poema específico e a um determinado manifesto, 
como sendo um adeus definitivo ao paulismo e ao interseccionismo (note-se, de 
passagem, que na mesma carta Pessoa chama a atenção do seu interlocutor para uma 
das composições que lhe envia: “Amo especialmente a última poesia, a da Ceifeira 
onde consegui dar a nota paúlica em linguagem simples”), aqui importa sublinhar, 
pois é esta, segundo o crítico, a chave para explicar o não aparecimento de Caeiro 
ou a sua ocultação na revista, a afirmação que: “Orpheu é, de um certo ponto de vista, 
um projeto nado-morto. Nele se juntam companhias que Pessoa já não estimava e 
ideias entretanto abandonadas cuja divulgação serviria apenas para agitar a 
mentalidade nacional” (AMADO, 2015: 68).  

O que Nuno Amado não explica de forma convincente é, para seguirmos o 
seu raciocínio e mantermos a metáfora, a paixão necrófila que Pessoa manifesta pela 
revista-cadáver nos meses seguintes através de um envolvimento tão aferrado e 
decidido que, a ser verdadeiro o seu desencanto com Sá-Carneiro, mereceria figurar 
entre os casos clínicos de mais árdua decifração. Com efeito, não satisfeito com a 
colaboração no primeiro número, publicado sob a direção de Luís de Montalvor e 
Ronald de Carvalho, e acerca do qual escreveu vários comentários altamente 
elogiosos (cf. PESSOA, 2009: 43-50), Pessoa toma as rédeas da revista, juntamente com 
Sá-Carneiro, para publicar um segundo número, que, como nota Maria Aliete 
Galhoz “foi delineado, em parte, como contra-reacção estimulada pela reacção de 
corrente pública ao primeiro número […] foram escolhidas composições ainda mais 
forçosamente fora do alcance do consenso comum […]” (Orpheu 2: LXVI). À oportuna 
observação de Aliete Galhoz deve acrescentar-se que neste segundo número a 
blague, no sentido de provocação dirigida a um interlocutor específico, é ainda mais 
transparente do que no primeiro número. O afastamento temporal e o relativo 
olvido em que caíram os visados exige breve nota filológica. Como é notório, Pessoa 
definiu a composição “Manucure” um poema “semi-futurista (feito com intenção de 
blague)”, uma definição que tem suscitado perplexidade entre os estudiosos da obra 
de Sá-Carneiro (cf. VASCONCELOS, 2017). Sem pôr em causa o valor estético da 
composição publicada no segundo número do Orpheu, creio ser evidente que 
“Manucure” é um poema de ocasião: se não houvesse a revista, muito 
provavelmente, nunca teria sido escrito. Confirma-o, de resto, o facto de o seu autor 
não o ter incluído na obra que confiou ao amigo para publicação futura. “Manucure” 
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dá continuidade, no segundo número de Orpheu, à ofensiva futurista que a “Ode 
Triunfal” desencadeara no primeiro. Em ambos os textos a provocação, a blague, que 
visa um público determinado, consiste quer na plena afirmação do cosmopolitismo 
quer na celebração duma beleza nova que chega a ser revelação da transcendência. Na 
“Ode Triunfal” a blague manifesta-se de forma mais subtil [“Ó coisas todas 
modernas, | Ó minhas contemporâneas, forma actual e próxima | Do sistema 
imediato do Universo! Nova Revelação metálica e dinâmica de Deus!” (PESSOA, 2014: 
52)],9 enquanto em “Manucure” entra, literalmente, pelos olhos dentro: 
 

Meus olhos ungidos de Novo, 
Sim! – meus olhos futuristas, meus olhos cubistas, meus olhos Interseccionistas. 
Não param de fremir, de sorver e faiscar 
Toda a beleza espectral, transferida, sucedânea, 
Toda essa Beleza sem Suporte, 
Desconjuntada, emersa, variável sempre 
E livre – em mutações continuas, 
Em insondáveis divergências… 

(SÁ-CARNEIRO, 2017: 161) 
 
A pacata realidade urbana que o poeta observa, sendo o espaço cénico do poema de 
Sá-Carneiro a cidade de Lisboa, enquanto o do texto do engenheiro se situa no 
estrangeiro, mais precisamente em Londres, transfigura-se perante os olhos 
“ungidos de Novo”, uma expressão que ecoa o “ungido do Universo” da Oração à 
Luz de Guerra Junqueiro, mencionada por Pessoa no seu artigo publicado na Águia, 
“A Nova poesia portuguesa no seu aspeto psicológico”. A insistência na descrição 
dos olhos, que se tornam futuristas, cubistas e interseccionistas, é uma alusão clara 
ao pensamento de Teixeira de Pascoaes, que no panfleto A Era Lusíada, após ter 
censurado o futurismo, justamente referindo-se ao olhar (“O pobre Musa futurista, 
o teu olhar é um brilho de verniz, em pupilas de vidro! Passeias a vapor entre nuvens 
de poeira, no teu férreo vulto estridente, vestido de reclames comerciais…”)10, 
aconselha a Mocidade portuguesa a encarar a realidade extramuros com alma lusíada: 
 

Trabalhai com esperança e fé. Não vos deixei dominar por estranhas influências deletérias. 
Contemplai o que há de bom, lá fora, mas sempre com os vossos olhos lusitanos, de maneira que 
o vosso espírito, quando tenha de utilizar materiais estrangeiros, os trabalhe e afeiçoe à sua 
imagem.  

(PASCOAES, 1990: 184)  
 

                                                            
9 Em MIRAGLIA (2017), apontam-se outras alusões provocatórias contidas no poema de Campos. 
10 Em Verbo escuro, publicado em 1914, Pascoaes exorta os poetas a cantarem “o que é eterno”, 
admoestando que “A grande ilusão da vida moderna, feita de fumo e ruido, pode interessar a pupila 
dos vossos olhos e não a luz do vosso olhar” (PASCOAES, 1914: 10) Este livro, com dedicatória do autor 
datada de março de 1914, encontra-se na Biblioteca Particular de Fernando Pessoa; cf. 
http://bibliotecaparticular.casafernandopessoa.pt/8-422  

http://bibliotecaparticular.casafernandopessoa.pt/8-422


Miraglia Do “Dia Triunfal” ao Orpheu 

Pessoa Plural: 18 (O./Fall 2020) 379 

Nesses versos, que Sá-Carneiro escreveu porventura sob o olhar cúmplice de Pessoa 
e com um sorriso nos lábios, revive o espírito irreverente do Caeiro primordial que, 
entrevistado na cidade de Vigo, afirmava perentoriamente: “Quando leio Pascoaes 
farto-me de rir” (PESSOA, 2016: 234).11 É justamente o facto de no Orpheu 
encontrarmos o mesmo elemento lúdico, irónico, indisciplinador que Pessoa 
associara aos primórdios de Caeiro, mas não as suas obras, que nos impele a 
procurar outra explicação que não as inconsistentes e fantasiosas aventadas por 
Pedro Sepúlveda e Nuno Amado.  

Voltamos então ao verão de 1914. Na carta a Sá-Carneiro de 28 de julho, como 
vimos, Pessoa planeia o lançamento simultâneo do caeirismo e do paulismo através 
da revista Europa, em cujos projetos editoriais constantes do espólio, porém, não 
figura nem o nome de Caeiro, nem o paulismo. Sabemos pela carta a Côrtes-
Rodrigues de 4 de outubro que, nessa altura, o movimento a lançar já seria outro, ou 
seja, o interseccionismo, herdeiro do paulismo, e que Pessoa, Sá-Carneiro e Guisado, 
o núcleo duro que se reunia no restaurante Irmãos Unidos decidira fazê-lo através 
de um volume, Antologia do Interseccionismo, em vez de uma revista, como poderia 
ter sido a descrita na página 48G-32r.  
 

 
Fig. 2. Plano da revista Europa (BNP/E3, 48G-32r). 

 

                                                            
11 Mais de trinta anos depois do Orpheu, e porventura por causa dele, Pascoaes continua e estigmatizar 
o futurismo: “Creio bem que o chamado futurismo, o ateísmo, o tiro aos pombos, a reforma 
ortográfica, o futebol, etc., todas as forças dissolventes da nossa alma, são de carácter transitório” 
(PASCOAES, 1990: 303) 
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Ao cotejarmos o índice da revista e o do volume, nota-se a presença neste último de 
Campos, que colaboraria com “Chuva Oblíqua”. Isto indica, em primeiro lugar, que 
desde o mês de setembro, quando Pessoa teve ocasião de se reunir com Sá-Carneiro 
em Lisboa, o projeto da revista Europa tinha sido alterado, centrando-se 
exclusivamente no mais recente desenvolvimento do movimento que, segundo 
Frederico Reis, tendo origem no simbolismo, aparecia agora “perfeito, completo, 
dado de vez como ainda lá fóra ninguem o dera, nas suas formas, por Fernando 
Pessoa e Mario de S[á]-C[arneiro]” (PESSOA, 2016a: 440). Em segundo lugar, é 
evidente que, nessa altura, a figura autoral de Campos não estava ainda totalmente 
definida na mente de Pessoa. Com efeito, quando surgiu impetuosamente com a 
“Ode Triunfal”, Campos apoderara-se da segunda fase da obra de Caeiro, a 
futurista, e podemos supor que Pessoa pensou durante uns tempos atribuir-lhe 
também a terceira, que correspondia ao poema “Chuva Oblíqua”. Isto, porém, 
implicaria uma evolução estilística do heterónimo e Pessoa deve ter ficado 
convencido, até pelo entusiasmo com o qual as composições do engenheiro foram 
acolhidas entre os seus amigos literários, que, afinal, não teria sentido alterar o seu 
perfil. Entretanto, mercê da evolução do paulismo para o interseccionismo, “Chuva 
Oblíqua” poderia, como aconteceu no segundo número da revista Orpheu, receber a 
assinatura do ortónimo, cujo campo de ação literária se ampliara.  

Enquanto Pessoa vai afinando, em colaboração com os amigos literários, o 
movimento interseccionista que, por altura da publicação de Orpheu continua a ser 
a prioridade – veja-se a carta a Côrtes-Rodrigues de 19 de fevereiro de 1915 na qual 
Pessoa, ao solicitar urgentemente colaboração para a revista que ia entrar no prelo, 
pede ao amigo que “Mande o mais interseccionista que tiver” (PESSOA, 2009: 368) – por 
outro lado, procura definir melhor o enredo Caeiro–Reis–Campos. No texto de 
Frederico Reis, redigido no mês de junho, a relação entre os heterónimos era apenas 
intuída, mas não claramente explicitada como acontece num escrito em inglês, cuja 
datação é certamente anterior à publicação do Orpheu pelo facto de o poema de 
Campos ser denominado Ode II. Depois de ter procurado responder à pergunta “To 
whom Caeiro can be compared?”, Pessoa escreve que o heterónimo não teria 
apreciado a denominação de ‘sensacionismo’ utilizada por um dos seus discípulos, 
ou seja, Campos, para definir “the attitude he created”, e com uma certa razão dado 
que: 

 
[…] though he has at least two “disciples”, the fact is that he has had on them an influence 
equal to that which some poet — Cesário Verde, perhaps — had on him: neither resembles 
him at all, though, indeed, far more clearly than Cesário Verde’s influence in him, his 
influence may be seen all over their work.  

(PESSOA, 2016b: 284-285) 
 
A seguir, todavia, Pessoa dá razão a Campos e após ter delineado os traços essenciais 
da teoria do sensacionismo chega à conclusão de que a origem comum dos três 
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poetas deve ser encontrada justamente nela, pois justifica e explica a ‘unidade na 
diversidade’: 
 

Caeiro has one discipline: things must be felt as they are. Ricardo Reis has another kind of 
discipline: things must be felt, not only as they are, but also so as to fall in with a certain ideal 
of classic measure and rule. In Álvaro de Campos things must simply be felt. 

(PESSOA, 2016b: 286) 
 

Voltando à questão que está na origem deste artigo, pela nítida separação 
entre a obra do ortónimo e a dos heterónimos e pela decisão de privilegiar a primeira 
em termos de publicação na revista Orpheu, o não aparecimento nesta última de 
Caeiro torna-se perfeitamente compreensível, sem ser preciso atribuí-la à crise 
psíquica ou uma deliberada ocultação. Fica, todavia, por explicar a presença de 
Campos, e a este respeito julgo que a correspondência trocada com Sá-Carneiro e 
Côrtes-Rodrigues fornece indícios relevantes. Fernando J.B. Martinho no artigo 
“Partidas, caixeiros-viajantes, encontros e desencontros — Caeiro e alguma poesia 
portuguesa contemporânea”, que descreve minuciosamente a receção da poesia do 
Mestre ao longo do século XX na literatura portuguesa, tece uns comentários 
oportunos e certeiros acerca do seu impacto em Sá-Carneiro:  
 

[…] não parece entusiasmado por aí além com Caeiro, ao contrário do que acontece 
relativamente a Campos e mesmo a Reis. Limita-se a mandar “saudades ao nosso Alberto 
Caeiro” […], a dar mostras do seu agrado pelo “enredo” dos heterónimos, não sem, ao 
mesmo tempo, manifestar uma clara predileção por Campos […]. O mais longe que vai na 
sua apreciação de Caeiro é ao detetar a sua influência na “Ode à Noite” de Campos, a par da 
de Reis, o que não deixa de ser surpreendente, não tanto, porém, como apontar o que a dita 
ode, depois da estridência futurista da “Ode Triunfal,” representaria de um regresso a 
Fernando Pessoa-ele-mesmo […]. Mas Caeiro, parece indubitável, para ele, fica aquém de 
Reis, pelo menos, em matéria de “impessoalidade,” como se pode ver numa carta de alguns 
dias antes: “Admiráveis, meu querido Poeta, as Odes de Ricardo Reis. Conseguiu realizar 
uma ‘novidade’ clássica, horaciana. [...] E deixe-me dizer-lhe: uma maravilha de 
impessoalidade, pois se no Caeiro ainda ressumava de vez em quando Mestre Fernando 
Pessoa, o mesmo não sucede nos versos de Reis. 

(MARTINHO, 1999: 160-161) 
 
Gritante, de facto, é o contraste entre as escassas e anódinas referências a Caeiro 
contidas nas cartas enviadas de Paris e o entusiasmo que Sá-Carneiro manifesta ao 
ler as obras de Campos e de Reis.12 Da mesma forma, nas cartas que Pessoa 
endereçou a Côrtes-Rodrigues ressalta como também o amigo açoriano, cujas 
missivas infelizmente desapareceram do espólio pessoano, apreciara sobretudo os 
versos do engenheiro: 

                                                            
12 Como já escrevi: “Mais do que o entusiasmo de Sá-Carneiro pelas obras de Campos, Pessoa e Reis, 
deveria chamar a atenção dos estudiosos a falta dele em relação as obras de Caeiro: um aspeto 
intrigante que não me parece ter sido abordado até hoje” (MIRAGLIA, 2017: 178).  
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Ia-me esquecendo ... com efeito, esqueci-me... Na lista da colaboração da revista, depois dos 
Frisos do Almada Negreiros vão duas poesias do meu filho Álvaro de Campos — o homem da 
ode de cuja terminação (descritiva da Noite) você tanto gostava.  

(PESSOA, 2009: 370) 
 
O que eu chamo literatura insincera não é aquella analoga á do Alberto Caeiro, do Ricardo 
Reis ou do Alvaro de Campos (o seu homem, este último, o da poesia sobre a tarde e a noite.)  

(PESSOA, 2009: 356) 
 
O que pode ter significado, para Pessoa, a receção algo fria da obra de Caeiro por 
parte dos seus amigos literários é algo que mereceria ser certamente aprofundado, 
aqui importa salientar que, ao publicar as odes de Campos no Orpheu, Pessoa ia ao 
encontro da expectativa dos seus amigos que reconheciam nos versos do engenheiro 
uma das expressões mais altas e conseguidas do poeta e ao mesmo tempo, é de 
supor, a que melhor se enquadrava no espírito da revista que decidiram lançar. O 
próprio Pessoa acabaria por tornar o engenheiro na figura de proa do 
Sensacionismo, destronando Caeiro, enquanto em breve iria começar a erguer outro 
projeto, ao qual se dedicaria com afinco na segunda metade da década de Dez, o 
neo-paganismo, para devolver ao poeta bucólico o papel central e determinante na 
ficção heteronímica (cf. Fig. 3).  

Em conclusão, a análise da documentação guardada no espólio, juntamente 
com a leitura atenta da correspondência entre Pessoa e os seus amigos literários, 
trocada ao longo do ano que medeia entre o “Dia Triunfal” e o Orpheu, revela que a 
génese do heteronimismo é um work in progress e não corresponde a qualquer tipo 
de desígnio ou plano. Com efeito, o aparecimento de Caeiro não implica 
forçosamente o de outros heterónimos, seus discípulos. Caeiro nasce sozinho e nem 
sequer provoca no ortónimo qualquer tipo de abalo estético, como evidencia a 
produção lírica deste último ao longo do ano de 1914. Reis e Campos apenas surgem 
aproximadamente três meses depois para concretizarem de forma superior duas 
tendências presentes na contemporânea poesia europeia: “a busca da composição 
classica” (PESSOA, 2016: 440) e a celebração do “progresso ruidoso” (PESSOA, 2016: 
438). A partir deste momento Pessoa procura imediatamente criar um enredo que 
ilustre a ‘unidade na diversidade’ dos três poetas. Uma tarefa que não foi simples, 
pois demorou meses a ser levada a cabo e implicou o desenvolvimento e 
aprofundamento de uma teoria, a do sensacionismo, que, curiosamente, Pessoa 
esboçara de forma incipiente após ter escrito os poemas de Caeiro. Uma solução que, 
pouco tempo mais tarde, Pessoa descartaria para criar outra síntese, o neo-
paganismo, apta para no imediato integrar Caeiro e Reis, ao lado de outra figura 
autoral entretanto surgida, Mora, mas que demoraria anos a englobar Campos. A 
este respeito, convém lembrar que a célebre afirmação de Luciana Stegagno Picchio, 
“Eu defendo o dia triunfal”, se referia apenas ao caso específico de O Guardador de 
Rebanhos: 



Miraglia Do “Dia Triunfal” ao Orpheu 

Pessoa Plural: 18 (O./Fall 2020) 383 

 
 

 
Fig. 3. Neo-paganismo (BNP/E3, 71A-2v). 
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Há com certeza sempre urna série de projetos anteriores (os rascunhos de Pessoa): mas a nova 
combinação, a ideia do Guardador de rebanhos como um conjunto único e unitário subordinado 
aquele título, nasce quando nasce o título, quando um episódio subjetivo histórico, ou 
genético, para usar das palavras de Piaget, relaciona de improviso, num conjunto 
hierarquicamente definitivo, as possibilidades presentes nas estruturas colaterais e as aperta 
num novo conjunto seletivo e poético. 

(STEGAGNO-PICCHIO: 68) 
 

Conceber o “Dia Triunfal” como momento em que o puzzle se recompõe é 
perfeitamente admissível, embora controverso,13 quando se fala do conjunto de 
poemas destinados ao livro de Caeiro até porque este momento é próximo da escrita 
dos textos poéticos. Mas se o referente do sintagma “Dia Triunfal” é a génese do 
heteronimismo e a consequente criação do enredo Caeiro-Reis-Campos a afirmação 
de Luciana Stegagno-Picchio não passa de um flatus vocis, cuja necessidade para a 
crítica afigura-se duvidoso. Pessoa elaborou diferentes e sucessivas descrições do 
enredo, algumas num período não muito afastado daquele em que escreveu os 
textos fundadores do heteronimismo (Escola de Lisboa / Sensacionismo / Neo-
paganismo) outras muitos anos depois (Notas para a recordação do meu mestre Caeiro / 
Carta), num processo longo e articulado de apropriação, ou reapropriação desses 
mesmos textos, o que torna inviável não apenas determinar quando se deu o “Dia 
Triunfal”, mas igualmente especificar a realidade à qual este sintagma se refere.14 

No complexo fenómeno do heteronimismo, que irá evoluir por várias fases 
até à carta a Casais Monteiro, é importante destacar um aspeto, a meu ver, 
fundamental: a escrita dos textos poéticos dos três heterónimos antecede a ficção 
biográfica e teórica tecida à sua volta. O facto de existir entre os textos e a ficção 
heteronímica uma distância, um hiato, que não se dissolve nem pode ser ignorado 
pelo simples facto de o autor de ambos ser o mesmo, coloca estimulantes desafios à 
crítica. Jerónimo Pizarro e Patrício Ferrari, na Introdução à sua recente edição da 
obra do Mestre, escrevem: “A nosso ver, há um primeiro Caeiro, que apareceu na 
                                                            
13 Oportunamente Ivo Castro comenta: “A ideia é boa. Sem dúvida, algo parecido com isso aconteceu, 
mas não aconteceu uma e sim várias vezes, em diversos momentos de progressivo ajuste e 
reordenação dos poemas, o que esbate o impacto que teria tido um momento excecional e único. E a 
ordenação de poemas foi tudo menos definitiva, assim como o seu texto ficou tudo menos fixado 
eternamente” (CASTRO, 2014: 19)  
14 Repare-se no caso da relação Caeiro-Pessoa, como a de mestre e discípulo comprovada pela escrita 
de “Chuva-Oblíqua”: ela apenas ganha corpo no fim dos anos Vinte. No artigo “Autoria, evolução e 
sentido: apontamentos para uma releitura da ‘Carta sobre a génese dos heterónimos’” uma excelente 
panorâmica atualizada sobre a receção crítica da Carta, Jorge Uribe sugere, com base em argumentos 
convincentes, que Pessoa teria sido impelido a sustentar tal relação discipular em resposta ao ensaio 
de Gaspar Simões publicado no livro Temas em 1929: “ Segundo Simões, Pessoa estava condenado a 
voltar da experiência Caeiro tal qual como até lá tinha chegado, ou, talvez, só um pouco mais 
frustrado pela insinceridade da empresa […]. Um modo de refutar a inutilidade da viagem até Caeiro 
[…] seria criar uma narrativa que mostrasse que de Caeiro, dos seus poemas, não se regressava 
idêntico e que o mero contacto com o mestre era já uma conversão” (URIBE, 2016: 36-37).  
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primeira semana de Março de 1914 e não foi publicado na revista Orpheu (1915), e 
um segundo Caeiro, já póstumo, que é discutido por António Mora, prefaciado por 
Ricardo Reis evocado por Álvaro de Campos e publicado na Athena (1925) e na 
Presença (1931)” (PESSOA, 2016b: 12). É uma afirmação com a qual concordo no que 
respeita a elaboração do perfil biográfico do heterónimo e dos vários projetos de 
apresentação da sua obra ao público, mas que ao mesmo tempo se afigura 
demasiado lacónica perante o problema que aflora, pois os textos de Caeiro, 
pensamos em particular nos que compõem O Guardador de Rebanhos, apesar das 
variantes, são fundamentalmente os mesmos em março de 1914 e depois. Na 
realidade, perante o espólio de Pessoa, e em particular no tocante ao heteronimismo, 
os caminhos que se oferecem à crítica são vários e diversificados. Ela poderá, por 
exemplo, procurar recompor as peças de uma “obra pensada enquanto todo 
orgânico e unitário” (SEPULVEDA-URIBE, 2916: 9), correndo o risco, porém, de se 
transformar numa simples glosa da ficção heteronímica urdida pelo escritor muitos 
anos depois dos textos poéticos terem sido escritos, ou penetrar nos bastidores da 
criação e da escrita, em que entram em jogo múltiplos fatores e não apenas um 
suposto pensamento unitário que nos lembra a vontade criadora de Nietzsche: 
“Todo ‘Foi’ é um fragmento, um enigma, um horrível acaso – até que a vontade 
criadora lhe diz: ‘Mas assim eu o quis!’ – até que a vontade criadora lhe diz: ‘Mas 
assim eu o quero! Assim eu o quererei!” (NIETZSCHE, 1991: 197).  
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O Diabo seria um incentivo oblíquo para o bem. 
(HELDER, 2006: 160) 

 
Talvez, no fundo imenso do abismo, deus mesmo me busque, 
 para que eu o complete, mas a maldição do deus Mais Velho 
 – o Saturno de Jeová – paira sobre ele e sobre mim, separa-
nos, quando nos deveria unir, para que a vida e o que 
desejamos dela fossem uma só coisa. 

(PESSOA, 2004: 57) 
 
1. Indagação de partida 
 
No ano de 1888, é publicado pela editora &etc um livro intitulado Noites, atribuído 
a Luís Garcia de Medeiros, um ‘autor’ que poderia ser dado como um completo 
desconhecido, não fosse o seu rápido aparecimento no romance de Helder Macedo, 
Partes de África (1991). Os textos que precedem os poemas e a peça inacabada, de que 
se ocupa o volume supracitado, oferecem algumas pistas da ficcionalização autoral 
que será confirmada num depoimento do mesmo Helder Macedo acerca das 
vivências artístico-literárias de um grupo de amigos que se reunia em cafés lisboetas 
durante os anos cinquenta: 

 
Foi aliás no Café Lisboa que, em três noites consecutivas de cervejas e bagaços, o Herberto 
Helder, o José Sebag e eu inventámos o poeta em que tudo que o [grupo do Café] Gelo era e 
não era melhor ficou personificado, Luís Garcia de Medeiros. A ideia inicial teria sido 
fazermos uma espécie de cadavre exquis poético, com versos escritos e ocultados por um de 
nós a serem seguidos por versos escritos e ocultados por um dos outros, para ver o que 
acontecia quando se lesse tudo. O que aconteceu foi que o álcool tomou conta, não ocultámos 
coisa nenhuma, chamámos o José Carlos Gonzales e ditámos-lhe o que nos vinha à cabeça, 
que logo ficou a não ser de nenhum de nós. Completada a obra, era necessário um nome para 
o autor. O José Sebag também era Luís, eu seria Garcia se o registo civil moçambicano não 
tivesse sido preguiçoso, e o Herberto, além de Oliveira, é Medeiros, como compete à Madeira 
e aos Açores. De modo que Luís Garcia de Medeiros. Com trinta e tal poemas e o fragmento 
de uma peça teatral que prontamente desapareceram (como o autor, em Partes de África?) e 
depois reapareceram para serem publicados […].  

(MACEDO, 2013: 243) 
 
O cadavre exquis da proposta inicial cede lugar a uma prática criativa conjunta que 
me interessa pensar como uma espécie de inversão heteronímica: não o 
desdobramento dramático-ficcional da voz lírica, mas a ficcionalização lírica de uma 
conjunção de vozes, o “Singularíssimo Plural” (HELDER, 1998: 27-30), conforme o 
título do texto breve em que Herberto Helder depõe sobre essa experiência de 
criação; experiência essa, em que o uníssono das vozes conduz, no limite, a uma 
espécie de abismo muito semelhante ao abismo do heteronimismo  pessoano, que nos 
leva a questionar os limites do ‘eu’, na esteira de uma reflexão sobre conhecimento 
e desconhecimento, inquietações acerca da existência, sondagens da singularidade. 
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Fig. 1. Capa de Noites, de Luís Garcia de Medeiros. 

 
A propósito da assinatura que decorre dessa aventura coletiva, Herberto 

Helder responde com hesitação: “Embora farejante, tacteante, vacilante – e 
impaciente por encontrar-se – a Canção é onde ele [Luís Garcia de Medeiros] está, 
tão real e fictício como qualquer de nós […]” (HELDER, 1998: 27). A hesitação que 
baliza o real e o fictício nessa invenção de assinatura, conforme Herberto Helder, 
parece assente numa tradição modernista a qual a obra de Fernando Pessoa 
responde com toda intensidade. A impaciência de L. G. de Medeiros por encontrar-se 

é, de algum modo, uma referência ao ímpeto de publicação tantas décadas após a 
sua formalização autoral/textual, mas é sobretudo uma lança de participação no 
tracejado modernista – imperativo na inquietação que conforma essa experiência de 
criação – de acordo com estes versos que levam a assinatura do autor fictício: “Isto 
me resta: | eu sou e sei não ser. […] | Em tudo me resumo | em nada estou presente” 
(MEDEIROS, 1998: 71). Esses versos ecoam as muitas variantes da questão em que 
Fernando Pessoa se exercitou estilisticamente ou confessionalmente, a exemplo de 
um trecho dos seus apontamentos pessoais: “Não sei quem sou, que alma tenho. || 
Quando falo com sinceridade não sei com que sinceridade falo. Sou variamente 
outro do que um eu que não sei se é esses outros” (PESSOA, 2020: 89; cf. Fig. 2).  

De forma mais imediata, seria difícil pontuar no texto herbertiano uma 
influência direta a partir do caminho pessoano. A racionalização programática que 
modulou o lirismo em Pessoa é o negativo de uma poética que requisita “Um estilo 
bruto, voraz, tremendo: árido a um tempo e perigosamente ferido pela paixão” 
(HELDER, 2013: 75). A não ser que nos exercitássemos no sentido de ler como 
influência a própria recusa de Herberto Helder, seus silêncios e imprecações, 
buscando encontrar, no avesso da escrita epigonal, a réplica como continuidade 
possível, alguns desdobramentos como hipótese de um diálogo dissonante. 
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Fig. 2. Apontamento manuscrito de Fernando Pessoa (c. 1914-1915). 

 
No caso de levar adiante essa hipótese, que me parece especialmente rica em 

termos de sondar as implicações comunitárias de uma poética que se quer no 
contrafluxo do comum (sem desfazer a polissemia do termo ‘comum’: o habitual e 
também o partilhável), importa notar que as menções diretas a Fernando Pessoa em 
Photomaton & Vox (HELDER, 2013; cf. Fig. 3), alimentam a suposição de um efeito 
produzido pelo fenômeno literário, ao qual a obra de Herberto Helder seria uma 
reação, ora enfática: “Os senhores não percebem nada de destruições. Temos de 
aturar todo o aborrecimento de uma velha modernidade: Fernandos Pessoas, 
surrealismos, a política com metonímias […]” (HELDER, 2013: 117), ora suavizada ou 
discreta, como se a servir de pretexto a outro assunto, de modo a operar um 
deslocamento de importância: “Num período de despropósitos juvenis, anos 50, 
período profusamente pessoano, alcancei o Almada para saber coisas do outro, o 
Pessoa, como era ou fazia, como dizia e quando. O Pessoa ouvia-me com muita atenção 
[diz Almada a HH].” (HELDER, 2013: 157); deslocamento de importância – de Pessoa 
para o Almada – que só pode ser atribuído de forma unívoca a Almada Negreiros, 
como Herberto Helder nos induz a ler, se negligenciamos a ênfase com que Helder 
qualifica o seu interesse por Pessoa: fruto de despropósitos da juventude. 
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Na antologia da poesia moderna portuguesa, organizada por Herberto 
Helder, Edoi Lelia Doura (1985), a nota de apresentação que precede os poemas de 
Pessoa oferece uma chave de leitura que acrescenta um dado extratextual para uma 
consideração ou justificativa dessa resistência de HH: 

 
FERNANDO PESSOA 
Nasceu em Lisboa em 1888 e nessa mesma cidade morreu em 1935. O essencial de sua obra 
poética, mau grado as póstumas especulações editorial, crítica e outras, foi publicado em vida 
do autor, em revistas e folhetos e coligido por Adolfo Casais Monteiro, antes de se iniciar a 
edição das obras completas, nos 2 volumes de Poesia (1942)1. Dos poemas aqui apresentados, 
apenas o último – “Dois excertos de Odes (Fins de Duas Odes, Naturalmente)” – tem a 
assinatura de um pseudónimo: Álvaro de Campos.  

(HELDER, 1985: 93) 
  
A resistência, nesse breve excerto, incide mais sobre as póstumas especulações editorial, 
crítica e outras, do que propriamente sobre a obra de Pessoa, ou sobre o que, da obra 
de Pessoa, teria sido publicado com o consentimento deste. Encerrar a questão por 
meio dessa constatação – que inclusive encontra ressonâncias nas invectivas que 
Herberto Helder direciona contra as especulações críticas2 –, entretanto, me parece 
contraproducente: há um investimento nessa negativa que muito pode enriquecer 
as sondagens acerca do lugar em que o singular é reivindicado na poética de 
Herberto Helder: a desestabilização de uma ideia de comunidade que pressuponha 
a semelhança ou o hábito. 

 

  
Figs. 3 e 4. Capa de Photomaton & Vox e Edoi Lelia Doura. 

                                                 
l Herberto Helder comete um deslize: trata-se de um único volume. 
2 Conforme dois excertos de Photomaton & Vox: “(este escrito pode ser utilizado como ironia ao 
modelo crítico vigente | o modelo possui meia dúzia de variantes | pretexto: uma exposição de 
escultura)”(cf. HELDER, 2013: 70-74) – autodescritivo – e “(carta a uma instituição requerendo uma 
bolsa)” (cf. HELDER, 2013: 103-108)  em que a crítica à crítica se dá de forma bastante enfática. 
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Há um aspecto da ideia de influência, como condução de um efeito que a obra 
pessoana hipoteticamente impulsiona em Herberto Helder, que me parece relevante 
para os desdobramentos de um pensamento sobre a partilha das singularidades, e 
de um pensamento sobre a ética da criação que venha desestabilizar uma 
compreensão mais tradicional do sentido comunitário. Por ora, importa menos 
considerar o legado pessoano a propósito das particularidades que lhe conferem 
contorno, e mais perspectivá-lo como oferta de um sistema de significações 
culturalmente aceite como chave interpretativa de uma época. Nessa linha de 
raciocínio, convém citar uma passagem de Herberto Helder que permite situar o 
diálogo Pessoa-Herberto um pouco mais longe (também no que respeita a uma 
distância histórica3): 
 

Eu sou isto? Não entendo nada. Preciso ver noutro espaço. Pois bem: é certo que se vai ser outra 
coisa. Cá está um gastador de espaços, um contrabandista. O último ponto seria devorar e 
ser devorado espacialmente. Por mais que se gaste nunca se gasta, e nunca se gasta a gente. 
Aquilo que mantém uma pessoa é a surpresa de existirem tantos espaços a chegar de tantos 
lados. E o surpreendente é ser surpreendente ser-se tão surpreendente. A força conduz à 
força – o gesto conduz ao gesto – e não existe porta que não abra para outra porta por abrir. 
Eu diria que cada um está num fim inconcebível à espera da visita de si mesmo, para irem os 
dois viajar juntos até um fim inconcebível onde também há uma espera. Essa multidão não 
sei onde movendo-se como numa dança tensa e delicada, não a terás tu, não, e morrerás de 
não tê-la. Pois vai morrendo, porque se trata de ti.  

(HELDER, 2013: 80) 
 
A inquietação do desconhecimento, ou a “espera da visita de si mesmo” converge 
com a tentação acentuada pelo desdobramento subjetivo na lírica pessoana que, 
entretanto, formula modernamente o seu processo de sondagem como inversão das 
importâncias dos termos conjugados: se Herberto Helder parte da multiplicidade para 
concluir a impossibilidade da unidade (supondo a morte como o limite possível para 
a fixação subjetiva, mas também a morte, ela mesma, como parte do próprio 
movimento vital, indicado pelo gerúndio no trecho acima – portanto a possibilidade 
de ler a ênfase dada ao poema contínuo como uma afirmação da metamorfose do 
fragmento em obra); Pessoa, inversamente, parte da impossibilidade da unidade para 

                                                 
3 Supondo-se a dedicação a uma lírica que encontre na razão o seu modo de operar a subjetividade, 
poderíamos atribuir a Pessoa uma certa modernidade (filosoficamente entendida, em acréscimo ao 
modernismo, no qual o valor historicamente construído lhe compete e lhe situa) que Herberto Helder, 
entretanto, recusa: “Não sou moderno, eu. A ênfase sublinha por um lado o caráter extremo da poesia 
e por outro a sua natureza extremamente dúbia de prática destruidora e criadora, e o segredo 
jubilatório dessa duplicidade; sublinha também, escandalosamente, o sentido não-intelectual, supra-
racional, corporal, do poder da imaginação poética para animar o universo e identificar tudo com 
tudo. A cultura moderna tornou-se incapaz de tal ênfase, pois trata-se de uma cultura alimentada 
pelo racionalismo, a investigação, o utilitarismo. Se se pedir à cultura moderna para considerar o 
espírito enfático da magia, a identificação do nosso corpo com a matéria e as formas, toda a 
modernidade desaba” (HELDER, 2001: 193).  



Joaquim Helder e Pessoa 

Pessoa Plural: 18 (O./Fall 2020) 394 

desgastá-la na multiplicidade que, uma vez conquistada, se debate teimosamente 
contra o pressuposto da qual redunda.  

Octavio Paz, ao se pronunciar sobre da tríade heteronímica, ilumina o 
funcionamento dramático da cena instaurada por Pessoa (também ele incluído em 
função ortônima), ao mostrar o impasse como o ápice dessa poética: sobre Alberto 
Caeiro e a encenação de uma existência anterior ao tempo, à linguagem e à 
consciência, diz: “A debilidade de Caeiro […] consiste na irrealidade da experiência 
que diz encarnar” (PAZ, 1996: 210), sobre o panteísmo e o pan-maquinismo de 
Álvaro de Campos: “Poeta futurista, Campos começa por afirmar que a única 
realidade é a sensação; alguns anos mais tarde, pergunta-se se ele mesmo tem 
alguma realidade” (PAZ, 1996: 213), e sobre o estoicismo de Ricardo Reis: “Reis vive 
fora do tempo. Parece, mas não é, um homem do passado: escolheu viver em uma 
sagesse intemporal” (PAZ, 1996: 215). Diz o autor do Livro do Desassossego: “Tornarmo-
nos esfinges, ainda que falsas, até chegarmos ao ponto de já não sabermos quem 
somos. Porque, de verdade, nós o que somos é esfinges falsas e não sabemos o que 
somos realmente” (PESSOA, 2016b: 132), síntese do fluxo da aporia a todo momento 
reivindicada.  
 Supor que essa inquietação identitária atravessa a obra de Pessoa, mas 
também a obra de Herberto Helder4, mais mostra perspectivas em divergência do 
que em acordo. O gozo pessoano se dá no momento em que a razão se fixa sobre a 
impossibilidade de desvendar o mistério, impossibilidade contra a qual se indispõe 
insistentemente, vertiginosamente. Aliás, a indisposição vertiginosa é, de fato, o seu 
gozo, que assenta no exato ponto em que Herberto Helder propõe um desvio, e 
alcança sua linha de fuga na previsão da razão como anomalia poética: “A verdade 
é a reposição permanente dos enigmas. Porque não há unidade. Mas enquanto se 
fez o esforço das inquirições manteve-se um nó central: a energia das hipóteses, a 
sua força propulsora, os mitos da verdade” (HELDER, 2013: 130). Os mitos da verdade 
não apenas permitem a continuidade contra a aporia (pois há força propulsora na 
indecidibilidade), mas são o nó central que não deverá ser desatado. 
 
2. Chamamento fáustico 
 
A vertigem dramatizante que a subjetividade (em movimento incessante) convoca 
ao situar o enigma na cena lírica, encontra seu ponto alto no mito fáustico. João 

                                                 
4 O nome próprio é mote recorrente em Herberto Helder, a exemplo desse trecho que, inclusive marca 
uma fronteira entre eu e outro(s) (distinção que não implica afastamento: a fronteira é o que separa 
mas também o que une…), entre a identidade e a alteridade: “Trabalho um nome, o meu nome, a dor 
do sangue, | defronte | da massa inóspita ou da massa | mansa de outros nomes” (HELDER, 2014: 
524). Também em Photomaton & Vox: “E então não se conhece. Primeiro não a voz, depois as mãos, 
depois o corpo todo, não. Arbitrários, os nomes nomes. Que o nome, o nosso? De quem? e de quem 
como? e porquê quem? Como?” (HELDER, 2013: 47). 
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Barrento vai dizer, a propósito do Fausto de Goethe, que é “uma das obras da 
literatura ocidental que melhor espelha toda a herança da ‘poesia universal’” 
(BARRENTO, 2013: 9), e retoma as palavras do próprio Goethe a esse respeito 
(supondo-se a poesia como uma das formas mais requisitadas de formação e 
expressão subjetiva): “A minha obra é a de um ser coletivo, assinada ‘Goethe’” 
(GOETHE apud BARRENTO, 2013: 10), que diz ainda: “Só através da apropriação dos 
tesouros alheios se pode produzir uma grande obra” (GOETHE apud BARRENTO, 2013: 
10); palavras que Herberto Helder faz ecoar no excerto acima reproduzido a 
propósito da questão identitária:  Cá está um gastador de espaços, um contrabandista.  
 As metamorfoses históricas do mito de Fausto,5 conforme o panorama traçado 
por João Barrento,6 levariam a supor a permanência do mito como recorrência de 
uma indagação que, entretanto, varia do pressuposto moral à elaboração ética, uma 
vez que esta última está suposta na atualização das indagações que conduzem a 
postura do homem no mundo, o que seria o mesmo dizer, o lugar que ocupa nessa 
relação comunitária conforme as circunstâncias de sua mutabilidade – e a história é 
disso testemunha. Agamben sintetizou essa passagem ou essa transformação de 
perspectiva, de forma a bem situá-la no que nos respeita enquanto 
contemporaneidade: 
 

O facto de onde deve partir todo o discurso sobre ética é de que o homem não é nem terá de 
ser ou de realizar nenhuma essência, nenhuma vocação histórica ou espiritual, nenhum 
destino biológico. É a única razão por que algo como uma ética pode existir: pois é evidente 
que se o homem fosse ou tivesse de ser esta ou aquela substância, este ou aquele destino, não 
existiria nenhuma experiência ética possível – haveria apenas deveres a realizar.  

(AGAMBEN, 1993: 38) 
  
Herberto Helder formula essa espécie de pacto com a indagação, ao se pronunciar 
acerca de sua obra, como continuidade incessante: “[...] conheço agora a existência 
de um pergunta inesgotável que se formula” (HELDER, 2015: 127). Essa passagem, se 
por um lado pode servir de atestado da permanência do mito fáustico como 
interpretação da condição do homem no mundo (aquele que se depara com os 
limites do conhecimento, aquele que entende que só é possível conhecer a existência 
de uma pergunta inesgotável), por outro lado, afirma o movimento de metamorfose 
que estaria suposto no eterno formular da pergunta, entendida como inesgotável ou 
impossível se ser fixada por qualquer resposta que se impusesse categoricamente. 

                                                 
5 A esse propósito, recomendo vivamente a leitura do artigo “Outros Faustos: as influências da 
tradição sobre o ‘Fausto’ pessoano”, em que os autores fazem uma minuciosa pesquisa acerca dos 
momentos em que Pessoa faz referência (direta ou indireta) às transfigurações do mito na cultura 
ocidental e portuguesa (BOS, PITELLA & XAVIER , 2018). 
6 Sucintamente transposta em dois momentos de destaque: “Esta será a mudança essencial no assunto 
de Fausto do século XVI para o XVIII: do pecador para o conquistador de zonas sempre novas do 
real, da condenação em nome do dogma para a salvação em nome do Homem” (BARRENTO, 2013: 15).  
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Caracterizar a pergunta como inesgotável, ao invés de caracterizá-la como 
indecifrável – como o faz Pessoa – é uma tomada de posição ética: se a 
impossibilidade de esgotamento aponta para a reformulação constante, e redunda 
num chamamento para decisões que, a todo momento, serão renovadas; do ponto 
de vista pessoano, diferentemente, o desejo implicado na decifração supõe a resposta 
como destino: o imperativo da revelação, que pouparia o homem de ter de fazer 
escolhas. Georges Bataille parece dar conta de situar a mediação entre um e outro 
lugares de fala: 
 

O que não se percebeu ao se colocar em dúvida a revelação é que, ninguém jamais tendo nos 
falado, ninguém nos falaria mais: estamos sós de agora em diante, o sol se pôs para sempre. 
Acreditávamos nas respostas da razão sem ver que elas só ficam de pé atribuindo-se uma 
autoridade como que divina, macaqueando a revelação (por uma tola pretensão a dizer 
tudo). O que não tínhamos como saber: que só a revelação permite ao homem ser tudo, o que 
a razão não é, mas estávamos acostumados a ser tudo, daí o vão esforço da razão para 
responder como fazia Deus, e dar satisfação. Agora a sorte está lançada, a partida mil vezes 
perdida, o homem definitivamente só – sem poder dizer nada (a menos que ele aja: decida) 
[...]. O mais estranho: não mais se querer tudo é para o homem a ambição mais alta, é querer 
ser homem (ou, preferindo, superar o homem – ser o que ele seria liberado da necessidade 
de fixar os olhos no perfeito, enquanto faz o seu contrário).  

(BATAILLE, 2016: 57-8) 
 
“Agora a sorte está lançada, a partida mil vezes perdida, o homem definitivamente 
só”, diz Bataille, como se fosse possível supor uma conclusão derivada do impasse 
pessoano. A reflexão não tem aí o seu termo, e Bataille continua, como se continuasse 
o próprio Herberto Helder a partir do que, em Pessoa – “o vão esforço da razão para 
responder como fazia Deus” –  havia se tornado um impasse: “não mais querer tudo 
é para o homem a ambição mais alta, é querer ser homem (ou, preferindo, superar o 
homem – ser o que ele seria liberado da necessidade de fixar os olhos no perfeito, 
enquanto faz o seu contrário”. “Lúcifer protege a vertigem das inquirições e a 
soberba de ganhar respostas” (HELDER, 2006: 158), diz Herberto Helder na sua 
reflexão fáustica: nada mais avesso à inquietação pessoana.7 

                                                 
7 A inquietação pessoana, que presentemente associo à “soberba de ganhar respostas”, conforme 
Herberto Helder, está bem sintetizada em Eduardo Lourenço: “Pessoa não concebeu maneira (e 
pensou que não era possível) de dar um nome à sua realidade (senão multiplicando esses nomes) mas 
não abdicou da ideia de que havia uma realidade a nomear. Somente o ‘Pessoa ele mesmo’ não goza 
de privilégio algum nem é ortónimo senão no evidente sentido empírico. Do mesmo modo também 
os heterónimos existentes não são, em sentido exacto, a solução do drama em gente. Para esse drama 
não havia, e em todo o caso, não houve solução. A heteronímia manifesta apenas o ‘drama-em-gente’ 
e permanece aberta, heterónimo algum sendo capaz de reabsorver a dificuldade inteira, nem o grupo 
deles podendo outra coisa que servir de espelho à dificuldade originária que lhes deu nascença” 
(LOURENÇO, 1993: 139). Herberto Helder, por sua vez, também estende a questão para além do Fausto 
Pessoano: “Pessoa não era apenas um céptico, mas diversos cépticos simultâneos e distribuídos” 
(HELDER, 2006: 161). 



Joaquim Helder e Pessoa 

Pessoa Plural: 18 (O./Fall 2020) 397 

Nem tudo, entretanto, são divergências de perspectiva. Na tradução do 
soneto de Frank Marzials, “The last metamorphosis of Mephistopheles”, realizada 
por Fernando Pessoa, somos testemunha de um entusiasmo demoníaco (em que, pese 
a contradição dos termos), de pronto evidenciado pela escolha lexical do tradutor 
português: 

 
A última metamorfose de Mefistófeles 
(Tradução de Fernando Pessoa) 
 
Cândido está, cortês, e cordial, 
Nem como em tempos primitivos ralha 
Seu riso com o céu; nem chamar calha, 
Qual o histrião de depois, com bestial 
 
Esgar, o símio em nós a carnaval; 
Nem, qual do cínico ulterior, cascalha 
Seu riso, carrilhão que se baralha, 
Pelo abismo da queda original. 
 
Mas agora, com culta cortesia, 
‘stima do bem o aumento, e o seu olhar 
Brilha benigno, e aponta em tudo o dia 
 
Do bem, e, como pó no sol a ondear, 
Todo o mal fulge do ouro que irradia 
A sua tolerância modelar. 

(apud MENEZES, 2012: 94-95) 
 

Juliana Cunha Menezes atenta para o apelo irônico de que se reveste a tradução de 
Pessoa: 

 
No primeiro verso da primeira estrofe, temos mudança de “candid” (franco, sincero) para 
“cândido”. Podemos notar que Pessoa traduz “candid” por uma palavra portuguesa cujo 
significante é semelhante, mas que implica um desvio semântico: “cândido” significa 
“inocente, puro, ingênuo”. O tradutor português pode ter feito tal escolha visando 
intensificar um atributo positivo de Mefistófeles, o que torna o verso traduzido mais irônico 
que o original.  

(MENEZES, 2012: 98) 
 
Em A hora do diabo, Pessoa discorre sobre essa figura de linguagem, de modo 

a retomar as diversas ironias de que se reveste sua obra, mas sobretudo de modo a 
adequar a proposta diabólica no que se refere ao uso da linguagem: “Dato do 
princípio do mundo, e desde então tenho sido sempre um ironista. Ora, como deve 
saber, todos os ironistas são inofensivos, excepto se querem usar da ironia para 
insinuar qualquer verdade” (PESSOA, 2004: 46; 2016a: 206). Herberto Helder, acredito, 
não terá discordado desse uso sagaz da ironia. Tanto quanto podemos observar no 
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discurso que veiculou acerca de sua poética, a ironia se confunde com o ofício da 
criação mesmo: “Isto pode ser uma arte poética.| Também pode ser uma ironia” 
(HELDER, 2013: 78), lemos no excerto intitulado “(passagem de modelos)”. Em outro 
momento, é a indistinção entre luz e treva,8 exatamente como no poema de Marzials: 
“[...]  e o seu olhar | Brilha benigno, e aponta em tudo o dia | Do bem, e, como pó 
no sol a ondear, | Todo o mal fulge do ouro [...]” (HELDER, 2013: 78), que Herberto 
Helder busca uma forma de entendimento: “Pensei que certas virtudes – a astúcia 
ganha na prova de todas as inspirações da inocência, uma sensibilidade adivinhadora 
desenvolvida através da indistinção espiritual entre luz e treva – acabariam por 
conduzir-me a qualquer entendimento”(HELDER, 2013: 10). 

Trazer o mito de Fausto para um diálogo entre a primeira e a segunda metade 
do século XX na circunscrição literária portuguesa – do que em parte se ocupa 
Herberto Helder, em O nome coroado (2006), ao convocar aquele que, em proporções 
menos alargadas historicamente, traduz o mito modernista (Fernando Pessoa) – 
reacende a discussão, mediante as múltiplas variações que conferem identidade ao 
mito fáustico incessantemente refeito na história literária, e funciona como 
motivador ao desafio ético que a obra de Herberto Helder nos lança. É por meio 
desse desafio que a difícil conjunção entre o singular e o comum pode se esboçar no 
cerne desse diálogo com Pessoa proposto por Herberto Helder. Afinal, ao buscar no 
mito uma justificativa para a questão literária do seu momento, ele está pactuando 
com uma narrativa comunitária, aqui entendida conforme um esboço de definição 
do mito: uma estrutura que se ocupa de encadear os sentidos que um determinado 
agrupamento humano, enquanto comunidade, é capaz de formular, historicamente, 
para sua origem e destinação. A adesão mítica em Herberto Helder, em conformidade 
com a recusa do desocultamento, é uma faca de dois gumes: vem acompanhada, 
mediante a afirmação da singularidade, de uma insurgência contra a cultura:  

 
‘Compreende-se por mito algo que é profundo ao ponto de ser invisível’ (Leslie Fiedler). Está 
invisível. Quando alguém mostra a visibilidade, acha-se ao serviço de pretextos (aqui a 
forma, um aproveitamento do tempo, alguma coisa tirada de passagem à cultura), para, com 
seu uso, desencadear a explosão mítica.  

(HELDER, 2013: 114) 
 

Uma insurgência contra a cultura que, portanto, é uma insurgência contra os 
símbolos que circunscrevem a comunidade humana, sem deixar de ser uma defesa 
do mito que, inevitavelmente, é uma defesa a favor dos símbolos que circunscrevem 
a comunidade humana. Essa escandalosa contradição funda, entretanto, o espaço de 
fala a partir do qual Herberto Helder se desvia da lógica (e, por consequência, do 
impasse pessoano) para reivindicar o seu lugar de fala, uma escrita que viola a 

                                                 
8 Sobre essa indistinção, escrevi um ensaio que mostra a permeabilidade dos opostos em questão (luz 
e treva), na poesia de Herberto Helder (JOAQUIM, 2017: 85-96). 
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estrutura por meio da qual nos movemos, assim caracterizada como criminosa: “A 
astúcia criminal que se explana em formas várias consiste em colocar o símbolo 
contra o símbolo, conduzir à traição íntima que divide a intenção espiritual. Sabemos 
alguma coisa disso, e sabe-lo é entrar nos escuros sítios da contradição” (HELDER, 
2013: 53).  

 
Fig. 5. Capa da Revista Telhados de Vidro, onde é publicado o ensaio fáustico  

de Herberto Helder “O nome coroado”. 
 

Oportuno referir a ideia de mito em Fernando Pessoa, que vai tecer a teia de 
Mensagem – composição que retoma a mítica ocidental em função de solidificar a 
mítica portuguesa, como se faz notar na reflexão presente em “Ulysses”, aquele que, 
de acordo com a mitologia de fundação, seria o responsável pela origem de Lisboa 
(Olissipóna, ou Olissipo, a cidade de Ulisses):  

 
O mytho é o nada que é tudo. 
O mesmo sol que abre os céus 
É um mytho brilhante e mudo –  
O corpo morto de Deus, 
Vivo e desnudo. 
 

Este, que aqui aportou, 
Foi por não ser existindo. 
Sem existir nos bastou. 
Por não ter vindo foi vindo 
E nos creou. 
 

Assim a lenda se escorre 
A entrar na realidade, 
E a fecundal-a decorre. 
Em baixo, a vida, metade 
De nada, morre. 

(PESSOA, 2014: 23) 
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Das variações históricas do mito fáustico, permanece o ato de insurgência: da 
heresia basilar que lhe dá origem à representação de um contrapoder, tal qual 
reivindicado na contemporaneidade em que Herberto Helder se faz presente – na 
esteira do romantismo insuflado pela centralidade recém-conquistada do 
individualismo –, como defesa e afirmação acentuada da singularidade ou do nome 
próprio, e contra aquilo que Herberto Helder subsume na cultura, sem deixar de 
ocorrer, nesse movimento de fuga, um pacto comunitário. Diz ele: “Caminhamos 
para fora da cultura. Que vemos nós? Que nosso ‘hermetismo’ implica o sinal da 
qualidade geral dessa energia que, a determinados níveis, percorre o espírito. Só não 
percebe quem vive mergulhado na cultura” (HELDER, 2013: 114). O nome próprio, o 
estilo (tão insistentemente reivindicado por Herberto Helder acerca do seu trabalho 
ou dos elogios que dirige ao trabalho de Edmundo de Bettencourt, de Cruzeiro 
Seixas, de António José Forte, de Cesariny, etc.), em suma, “o nome coroado” (2006), 
título do texto em que Herberto Helder discorre sobre os muitos Faustos, são o 
princípio que valora a singularidade, mas são também o princípio do mito fáustico 
em suas variadas releituras e, portanto, são o princípio que possibilita que o mito 
seja continuado, comunicado, isto é, que permaneça comum e que dele seja possível 
participar: 

 
O mito faustiano, os modos como cada autor dele se apropria e como o inflecte, transforma 
e combina com outros ou lhe impõe figuras às vezes intempestivas, ilustram não apenas a 
história das metamorfoses mas também o facto de não serem os mitos que fundamentam e 
articulam as imagens poéticas, e sim a imaginação poética que os cria e recria e os alimenta, 
dentro do sistema orgânico que é o espírito, gerador ele mesmo de realidade.  

(HELDER, 2006: 162) 
 

A relação de precedência causal que Herberto Helder defende haver entre os muitos 
mitos (as peculiares imaginações poéticas) e o mito – como espécie de núcleo 
acolhedor de metamorfoses intempestivas – está no centro do que interessa pensar 
como relação entre o singular e o comum. Uma vez tornada comum qualquer 
narrativa mítica, os modos de relação que cada imaginação poética irá estabelecer 
com a narrativa de origem não anula o que nela é participação, ao contrário: soma-
se o peculiar ao inevitável pertencimento – por insurgência ou continuidade – que 
passa ele mesmo a compor o imaginário mítico em questão.  

Se Jean-Luc Nancy e Blanchot reconhecem no contexto contemporâneo a 
falência da experiência comunitária, tal como entendida até então, isto é, como lastro 
atualizado entre sociedade e identidade, é porque Bataille teria sido o responsável 
pela fundação de um pensamento de comunidade negativa, calcada no pressuposto 
de que apenas a morte e, portanto, a falta ou ausência absoluta, seria capaz de 
evidenciar um denominador comum. Agamben, entretanto, encontra um modo de 
positivar a ideia de comunidade por meio de uma categoria: o qualquer (quodlibet), 
que é ancoragem ou ponto de intersecção entre as singularidades e as comunidades: 
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o que passa a ser entendido como partilhável, desse ponto de vista, é sobretudo a 
separação demarcada pelas singularidades: 

 
O Qualquer que está aqui em causa não supõe, na verdade, a singularidade na sua 
indiferença em relação a uma propriedade comum [...], mas apenas no seu ser tal qual é. A 
singularidade liberta-se assim do falso dilema que obriga o conhecimento a escolher entre o 
caráter inefável do indivíduo e a inteligibilidade do universal. 

(AGAMBEN, 1993: 11) 
 

As declarações de Herberto Helder só diferem da perspectiva agambeniana, quando 
tornamos indiscutível a ênfase no singular como o valor literário, e por demais 
imbuídos dessa retórica, somos levados a crer numa recusa participativa: nada mais 
distante da prática literária helderiana, que a todo momento faz jus ao lugar literário 
e a seus personagens. Esse modo de fazer dialogar o ponto de vista de Agamben – 
como um ganho para o impasse do pensamento que vinha contrapondo o singular 
e o comum – com a prática textual de Herberto Helder, entretanto, não torna menos 
significativo esse ponto de partida literário, especialmente no confronto com o ponto 
de partida circunscrito por Pessoa: indiscutivelmente o particular ou o singular é o 
lugar de fala de Herberto Helder e isso o levará a desenhar a silhueta do demônio, 
muito diversa do contorno que Fernando Pessoa lhe dará. Pessoa persegue o 
universal, a verdade imutável e absoluta que seria capaz unir, comunitariamente, 
todos os seres (todos os heterônimos?) contra as hesitações e dissociações reinantes. 
 
3. Engano ou vocação: o pacto lírico 

 
O Diabo de Fernando Pessoa se pronuncia a propósito de Jesus: “Segui, porque era 
o meu dever, o conselho e a ordem de Deus: tentei-o com tudo quanto havia. Se 
houvesse seguido o meu conselho próprio, tê-lo-ia tentado com o que não pode 
haver” (PESSOA, 2004: 43; 2020: 179). O que não pode haver, no sistema lírico 
pessoano, é aquilo que a razão não foi capaz de articular como conhecimento, o 
limite de seu acesso, a volta do parafuso, cuja espiral gira infinitamente. O desejo 
pelo impossível é a tentação a que sucumbe Pessoa num mundo já sem Deus, sem a 
racionalidade divinizante, totalizadora. Maria Filomena Molder consegue articular o 
papel que a razão desenrola no desejo pelo impossível, de forma a evidenciar o 
avesso daquilo que nela depositamos enquanto potencial de salvação: 

 
[…] há um elemento destrutivo na racionalidade, que procede, por um lado, de ela não 
reconhecer os seus próprios limites e, por outro, de não surpreender algo que a exceda, o que 
acabará por segregar um delírio argumentativo, a que chamamos nihilismo. Ele está presente 
na fórmula do meu título “o ser que diz sempre não”, e que é, na verdade, o modo como 
Mefistófeles se apresenta a Fausto.  

(MOLDER, 2014: 79) 
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Eduardo Lourenço segue a mesma linha de raciocínio, apontando o 
“sofrimento no interior de toda a relação com outrem, mesmo a mais bem-sucedida”:  
 

Em parte alguma – salvo precisamente no Livro do Desassossego – Fernando Pessoa exprimirá 
com tanta crueldade – e crueza – este sofrimento, a ponto de lhe sacrificar “a poesia”, como 
nos fragmentos do seu poema dramático Fausto, cujo tema emprestado a Goethe, é retomado 
por ele à sua maneira, quer dizer, niilista. Sem o véu da dialéctica e da ironia, característico 
de toda a lírica heterónima, quer dizer, sem o jogo incluído na sua criação em segundo grau, 
Fernando Pessoa serve-se do Fausto para exprimir o drama do seu gelado em face do “eterno 
feminino”.  

(LOURENÇO, 1993: 67) 
 
No sistema lírico helderiano, nada faz referência à razão – a não ser como rejeição – 
tampouco àquilo que seria um interposto entre o Real e as realidades líricas: de fato, 
não há impedimentos e tudo pode haver na esfera de construção de realidades, basta 
ser criado. No funcionamento interno dessa lírica, o limite é a todo momento refeito, 
deslocado, e o enigma funciona muito mais como mote propulsor de transgressões 
e alargamentos, do que como um impasse. É dessa maneira que Herberto Helder se 
pronuncia sobre o Demônio:  

 
[…] é destrutivo, opositor, transgressor, renovador, inventivo. Introduz no mundo o 
movimento da  surpresa e da inovação. Ama o fogo, a alegria – dizem esses demonólogos. 
Revoluciona a ordem, sempre, a cada figura do poder, onde e quando e como está.  

(HELDER, 2006: 158) 
 

“Eu sou aquilo a que tudo se opõe” (PESSOA, 2004: 44; 2020: 179), diz, 
entretanto, o Diabo de Fernando Pessoa, em confluência com o Demônio opositor de 
Herberto Helder. Mas o impasse permanece no cerne da concepção lírica, pois, se 
Pessoa opõe poesia e verdade, e associa, pela falta, o ofício poético ao diabólico: 
“Não pasme de que eu assim fale. Sou naturalmente poeta, porque sou a verdade 
falando por engano, e toda a minha vida, afinal, é um sistema especial de moral 
velado em alegoria e ilustrado por símbolos” (PESSOA, 2004: 52; 2016: 214); Herberto 
Helder, diferentemente não parece interessado nesse procedimento lógico cujo 
alicerce pressupõe verdade ou engano, mas associa o lirismo e o diabólico por meio 
de um entusiasmo, o avesso de uma falta: “O vínculo demoníaco estabelece-se na 
raiz do entusiasmo lírico, do verbo, do espírito a dizer-se. O artifício diabólico 
impregna completamente a pessoa, compromete-a inteira. Turva e conduz os seus 
poderes. É uma vocação irrefutável” (HELDER, 2006: 159). O júbilo demoníaco de 
Herberto Helder explica-se pela exclusão da negativa que fundamenta a 
interpretação corrente do Demônio: “O demoníaco é a essência que diz sim a tudo, 
a que faz da fraqueza força, o excesso elementar, a duplicidade, a essência 
metamorfósica […]” (MOLDER, 2014: 34). Há uma reversão valorativa que funciona 
como prevenção ao niilismo destrutivo, sendo ela própria uma espécie de niilismo 
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construtivo, em que se retém não a marca da negação, mas a marca do absoluto sem 
concessões. 

Essa afirmação de Herberto Helder é antes de tudo um acolhimento, na obra, 
de tudo aquilo que lhe poderia escapar. Acolhimento da qual a obra se faz, em texto 
(e, como ficará claro mais adiante, também em pessoa, em indivíduo, em estilo): “O 
Diabo existe, evidentemente. Porque existem o homem, a acção, a obra. Ou é 
inseguro então que o homem exista. E nesse caso talvez o homem seja um 
pensamento do Diabo, posso dizer: um ponto de vista diabólico” (HELDER, 2006: 
160). O Diabo de Pessoa, por sua vez, é aquele que, refém do impasse da razão (i.e. 
Deus), se depara com a sua esterilidade: “[…] tenho, quer queiram quer não, um 
papel no mundo. Nem sou o revoltado contra Deus, nem o espírito que nega. Sou o 
deus da Imaginação, perdido porque não crio” (PESSOA, 2004: 56; 2016: 210). 

Convicção da impotência agregada ao enigma que se sobrepõe a qualquer 
sedução pactária: Pessoa prescinde do pacto, pois nada pode seduzi-lo e nada 
poderá, portanto, salvá-lo: nem Deus (o que cria), nem o amor; sua obsessão funda-
se no vazio da impotência, sua voz poética é ela própria, como o Diabo do conto 
supramencionado, perdida, por não se ver capaz de criar para além dos limites 
impostos pela razão (Deus?). Isso talvez explique o motivo pelo qual Pessoa 
prescinda do pacto: ele próprio seria o Diabo ou o Demónio, imerso na impotência ou 
na potência do não ser: 
 

O demónio é, em cada ser, a possibilidade de não ser que, silenciosamente, implora o nosso 
socorro (ou, se quisermos, o demónio não é mais do que a impotência divina ou a potência 
de não ser em Deus). O mal é apenas a nossa inadequada reacção face a este elemento 
demoníaco, o medo com que recuamos perante ele para exercer – fundando-nos nesta fuga – 
um qualquer poder de ser. Só neste sentido secundário a impotência ou a potencia de não ser 
é a raiz do mal.  

(AGAMBEN, 1993: 31-2) 
  
Agamben chama mal a essa reação inadequada (porque situar-se-ia para aquém ou 
para além de uma tomada de posição ética diante da existência) que se expressa no 
primeiro poema pessoano, composto para o inconcluso projeto de Fausto: 
 

(Monologo nas Trevas)  
FAUSTO 
De qualquér modo todo escuridão 
Eu sou supremo. Sou o Christo negro. 
O que não crê, nem ama — o que só sabe  
O mysterio tornado carne e ◊  
 
Ha um orgulho atro que me diz 
Que sou Deus inconsciençando-se 
Para humano, sou mais real que o mundo  
Por isso odeio-lhe a existencia enorme 
O seu amontoar de cousas vistas. 
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Como um santo detesta ◊  
 
Odeio o mundo porque o que eu sou  
E me não sei sentir que sou conhece-o  
Por não-real e não-alli. 
 
Por isso odeio-o —  
Seja eu o destruidor! Seja eu Deus-ira!  

(PESSOA, 2018: 37) 
 
 A evocação destrutiva é o que parece restar a um Fausto que não acredita na 
salvação pela razão ou pelo amor, e se manifesta como aniquilamento completo 
mediante a figuração de um Deus sem consciência, ou do criador (poeta?) que já não 
pode criar (como o Diabo de A Hora do Diabo), aquele a quem nem o pacto poderia 
socorrer: “Todas as mascaras que a alma humana | Para si mesma usa eu arranquei 
—” (PESSOA, 2018: 130), diz o Fausto pessoano e diz ainda: “Tenha eu a dimensão e 
a forma informe | Da sombra e no meu proprio ser sem forma | Eu me disperse e 
suma!” (PESSOA, 2018: 189), em consonância com a fundação pela fuga, afirmação da 
impotência. Novamente, recorro a Eduardo Lourenço que, em ensaio sobre o teatro 
em Pessoa, explicita o impasse do enovelamento pessoano em torno da 
dramaticidade das vozes: 
 

[…] o teatro não era acessível a alguém que não podia ver o mundo nem como Realidade nem 
como Representação (“teatro”, para Calderón), mas como puro enigma, em que se desenrola 
perante as bancadas vazias uma representação incapaz de nos revelar a palavra-chave do 
enigma, ou seja, o número do nome que é o nosso. 

(LOURENÇO, 2004: 143-144) 
 
Fiel à verticalidade do nome, do estilo, da singularidade, Herberto Helder 

exalta a faculdade criativa, equiparando, de alguma forma, a criação literária à 
criação divina (afirmação da potência) na contramão da perspectiva diabólica 
pessoana – portanto, da perspectiva do Diabo que não cria –:  
 

Marlowe, Shakespeare, os isabelinos todos, movem-se entre coisas monstruosas. A sua 
alegria é o estilo, “o nome armado” (Shakespeare), coroado o investimento no nome, a 
veemência, a coreografia, a fé, sangue, a salvação no nome. Todos eles prontos para oferecer 
a alma a troco do nome. Porque eles mesmos se criavam e criavam o mundo através do nome. 
O nome tornava-se matéria viva, respirada, inspirada. Ganhava tudo aquilo que o Diabo lhe 
poderia insulflar: rapidez, lume, delicadeza, melancolia, energia, fulgor, espessura e 
simultânea levitação, força imprecatória, pungência, rudeza, culpa, corporalidade, e 
amargura, e morte. Esse nome, essa rede de nomes, esse texto de tema infernal, evocando e 
invocando o estilo e o lirismo da matéria que trabalha, tem de ser rapidamente circulatório, 
ao mesmo tempo cerrado sobre si como um corpo e aberto pela respiração, pela comunicação 
múltipla com todas as coisas sensíveis e animadas.  

(HELDER, 2006: 166) 
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“Porque eles mesmos se criavam e criavam o mundo através do nome”: em 
confluência ao eixo que intersecciona o próprio e o comum – na esteira das reflexões 
de Agamben (quodlibet) – os nomes cerrados sobre si e abertos à circulação, sem que 
a ideia de comunidade venha coagir a invenção como possibilidade, o que revela 
uma posição ética de adesão singular. Essa exaltação da faculdade criativa, através 
da exaltação – ainda mais enfatizada – do nome próprio, ocorre ao mesmo tempo 
em que dirige, possivelmente, a sua mais dura crítica a Fernando Pessoa:  

 
Perdeu-se, sem se haver encontrado em rosto certo, numa espécie de atomismo infernal. A 
natureza da sua perda não foi verdadeiramente diabólica, não lhe permitiu escrever o nome 
entre ortónimo e heterónimos. Na tentativa incompleta e completamente frustrada de 
reinventar Fausto, Pessoa faz incidir no afrontamento entre inteligência e vida (ou “emoção”) 
as tensões conflituais. A inteligência é derrotada.  

(HELDER, 2006: 163) 
  
Num sistema lírico no qual a inteligência é alçada ao maior lugar de importância, a 
sua derrota é também uma derrota poética ou dramática: “[…] Pessoa falhava nesta 
ciência dramática da sensibilidade, na ordem do pensamento expresso em acto (o 
que nele sentia estava pensando, mas não estava agindo)” (HELDER, 2006: 165), e 
continua: “[…] tudo se reduz a inerte jogo mental” (HELDER, 2006: 165). É nesse 
mesmo sentido que José Gil se pronuncia a propósito do Fausto de Pessoa:  

 
Fausto é mau poeta porque é bom filósofo. E é bom filósofo porque leva às últimas 
conseqüências a negação filosófica da filosofia. Desponta aí (no Fausto) a poesia... ou morre 
aí a filosofia. Fausto seria a prova poética desta passagem, ou do percurso inverso (como 
dissemos): o da morte da poesia vampirizada pela filosofia. Porque todo Fausto não faz mais, 
afinal, do que mostrar como a preocupação (raciocinante e argumentadora) da metafísica 
absorve a infinita multiplicidade das sensações (que alimentam a poesia).  

(GIL, 1994: 34) 
 
No sentido de problematizar ainda mais algumas das questões levantadas, 

caberia perguntar se o impulso destrutivo conduzido pela razão seria uma 
propriedade da razão filosófica, argumentadora, ou como parece defender Herberto 
Helder, estaria enredado na simbologia que conduz as linhas de força do mito 
fáustico: “Fausto sintetiza o desejo e o processo de conhecimento e a sua contradição: 
a negação que o saber faz de si mesmo. A consciência da esterilidade do 
conhecimento seria o alto preço pago pelo privilégio do conhecimento” (HELDER, 
2006: 161). Essa indagação não modula, entretanto, a crítica literária de Herberto 
Helder a Fernando Pessoa, tampouco pressupõe, como Herberto Helder havia 
suposto, uma relação de precedência entre a imaginação poética e o mito, uma vez 
que estabelece um núcleo central do mito fáustico a partir do pacto pelo 
conhecimento – que tem seu preço cobrado na conversão do seu oposto: o 
conhecimento adquirido é justamente o conhecimento do limite do conhecimento. 
Esse núcleo duro, de onde emanariam as imaginações poéticas várias que, por sua 
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condição abolem todas as inversões que a relação causal supõe, são o nó que torna 
indistinguível a reversibilidade da passagem do comum ao singular; são, sobretudo, 
um modo de ressignificar o mundo a partir dos códigos do próprio mundo: 

 
A passagem da potência ao acto, da língua à fala, do comum ao próprio acontece sempre nos 
dois sentidos, segundo uma linha de cintilação alternativa em que natureza comum e 
singularidade, potência e acto se tornam reversíveis e se penetram reciprocamente. O ser que 
se gera nesta linha é o ser qualquer e a maneira como passa do comum ao próprio e do 
próprio ao comum chama-se uso – ou então ethos.  

(AGAMBEN, 1993: 24) 
 

É inevitavelmente ética a releitura que um sujeito faz de um mito, tanto mais 
ética quando pronunciada em termos de desestabilização dos valores vigentes, como 
acontece na reflexão de Herberto Helder, que proponho ler como o coroamento 
comprometido do nome: 

 
Na forma paradigmática a figura de Fausto aparece tardiamente. O precursor é Teófilo. 
Irmana-o a Fausto o acordo diabólico a troco de um benefício e pelo preço da alma. Mas há 
o nome. Teófilo significa: amigo de Deus. Um amigo de Deus que se entende com o Diabo. 
Esta ambiguidade humana reflecte uma outra ambiguidade, a das potências superiores. E 
enxerta-se instantaneamente nalgumas declarações teológicas: que o Demónio é a criação ou 
manifestação divina, um aliado, um sósia. Deus pode agir diabolicamente ou utilizar Satanás 
em proveito do bem. Deus escreve o seu direito pelas nossas linhas tortas.  

(HELDER, 2006: 159) 
 
Essa busca pelo nome próprio não deixa de ser uma busca pela possibilidade 

de nomear o mundo, a sua face contrária, numa operação que irmana Deus e o 
Demônio, o singular e o comum: Luís Garcia de Medeiros, Ou o poema contínuo9, 
Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Bernardo Soares… O batismo que 
se debruça continuamente sobre o inominável, conforme as palavras do físico, de 
Jorge de Sena, ele próprio assombrado na morada incerta de sua existência 
demoníaca: 

 
[…] na verdade, eu não tenho nome, porque o nome que me deram não é o meu. Além de 
que eu mudo de nome por cada terra e por cada castelo onde passo. Deixa-me assim sem 
nome, como me desvirgaste sem o saber. Se eu continuo virgem, não o sendo já, é melhor 
que eu não tenha outro nome que aquele que me deres.  

(SENA, 1986: 53) 
 
 
  

                                                 
9 Título de duas de suas súmulas, respectivas às publicações de 2001 e de 2004, pela Assírio & Alvim; e 
da publicação brasileira de 2006, pela Editora Girafa – baseada na última edição portuguesa. 
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Introdução 
 
Através de um livro que comprei e li em 1981 (cf. LANCASTRE, 1981), deparei-me pela 
primeira vez com fac-símiles dos horóscopos que Fernando Pessoa fez de Portugal 
e de dois heterónimos, de Álvaro de Campos e de Ricardo Reis. Nessa época, a 
astrologia tinha-me despertado uma certa curiosidade e já tinha alguns 
conhecimentos básicos que havia adquirido através dos poucos livros que iam 
surgindo nas livrarias nas décadas de 70 e 80. Fiquei impressionado pelo facto de 
Fernando Pessoa saber astrologia e surpreendido por ter criado heterónimos com 
características de personalidade e vidas delineadas através das cartas astrológicas 
de nascimento.1  

Anos mais tarde, em 2011, através de Cartas Astrológicas (2011), livro editado 
por Paulo Cardoso e Jerónimo Pizarro, fiquei a saber que o poeta tinha deixado um 
vasto espólio astrológico e que na sua biblioteca particular, que se encontra on-line, 
podemos aceder praticamente a todos os livros que pertenciam ao poeta. 

Ávido leitor e investigador sobre astrologia, a minha curiosidade levou-me a 
fazer uma incursão por essa biblioteca, para seleccionar e descarregar alguns livros. 
Muitas das obras e autores sobre esta matéria eram-me familiares, nomeadamente 
aquelas de Alan Leo2 e Sepharial.3 

Em Março deste ano, após o início da campanha “Covid19 – Fique em Casa”, 
decidi que este era o momento de voltar a minha atenção para os livros que havia 
descarregado e estavam numa pasta, no computador, há alguns anos, a aguardar 
pelo tempo e disponibilidade que na altura não tive.  

Por existirem anotações e sublinhados nas margens de alguns livros, o 
processo de leitura é mais vagaroso e requer alguma atenção. Em meados de Junho, 
quando me debruçava sobre a obra Mars: the War Lord, de Alan Leo, verifiquei que 
entre o verso da capa e o rosto da primeira página, com a assinatura de Fernando 
Pessoa, aparentemente aparecem ligeiras marcas sombreadas de texto manuscrito 
deixadas provavelmente, por folhas que ali estiveram em contacto com o livro e que 
a humidade fez transparecer. Fui assaltado por várias questões. Alguém já teria 

                                                 
1 Veja-se esta passagem: “Álvaro de Campos nasceu em Tavira, no dia 15 de Outubro de 1890 (à 1.30 
da tarde, diz-me o Ferreira Gomes; e é verdade, pois, feito o horóscopo para essa hora, está certo)”. 
De um excerto da carta de Fernando Pessoa a Adolfo Casais Monteiro, de 13 Janeiro de 1935, em 
PESSOA (2011: 89). 
2 William Frederick Allan, astrólogo e teosofista inglês. Adoptou o pseudónimo de Alan Leo por ser 
do signo de Leão (Leo em inglês). Este foi um dos autores que Fernando Pessoa leu para aprender 
astrologia. 
3 Pseudónimo de Walter Gorn Old, astrólogo, numerologista e ocultista inglês. Juntamente com Alan 
Leo, pertenceu ao círculo restrito de teosofistas de Madame Blavatsky (autora de uma vasta obra 
esotérica, entre as quais The Voice of Silence, que viria a ser traduzido por Fernando Pessoa) com quem 
viveu até à morte dela. 
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percebido isso? Sei que existem técnicas de contraste digital que provavelmente 
poderiam melhorar a visualização permitindo a sua leitura. Já teria sido feito?  

Precisava que algum especialista na área me esclarecesse sobre essas dúvidas. 
Não foi difícil encontrar o correio electrónico do Dr. Jerónimo Pizarro e fazer-lhe 
chegar as minhas questões. A partir desse dia a minha vida e a do Dr. Jerónimo 
Pizarro pioraram, ambos passámos a ter menos tempo disponível. 

O foco inicial da minha investigação era o espólio astrológico do poeta. 
Quando questionei o Dr. Pizarro sobre essa matéria fui direccionado para os 
cadernos do Fernando Pessoa que se encontram on-line e principalmente o BNP/E3, 
144X, onde haveria algum material astrológico; em princípio, o restante espólio só 
poderia ser consultado presencialmente na Biblioteca Nacional Portuguesa (BNP).  

Por me encontrar distante de Lisboa e não ter possibilidades de me lá deslocar 
com a frequência, quase diária, que seria necessária e desejável para prosseguir esta 
investigação, em Agosto, enviei um e-mail para a BNP a solicitar informações sobre 
o acesso ao E3 (o terceiro espólio do Arquivo de Cultura Portuguesa 
Contemporânea, ACPC), isto é, ao espólio de Fernando Pessoa.  

Embora muito do material astrológico se encontre disperso por todo o 
espólio, recebi através da BNP e dos seus serviços um acervo de 2765 imagens do 
E3. Isto tornou-se possível após a troca de alguns e-mails com a Dr.ª Fátima Lopes, 
responsável do ACPC, e com a autorização da Directora da BNP, Dr.ª Inês Cordeiro. 
Desde a primeira hora fiquei bastante agradado pela rapidez e facilidade com que 
souberam minimizar e superar a dificuldade da minha presença para o 
prosseguimento desta investigação que agora, além dos cadernos, se podia estender 
no acesso a mais alguns envelopes do E3.  

Segui a sugestão do Dr. Pizarro e comecei pelos cadernos. O 144X foi o 
primeiro a ser analisado. Na realidade, existem algumas coisas de astrologia que 
ocupam uma grande parte deste caderno. Entre a riqueza e diversidade de 
conteúdos, além da astrologia, deparei-me com outras matérias que me eram 
familiares: grelhas de análises numerológicas, diagramas numéricos e contas que 
pareciam não fazer sentido. Foi um dejà vu. À minha memória voltou um livro, que 
havia lido há alguns anos, escrito por Sepharial. Foi por ele que Fernando Pessoa 
aprendeu e eu também já tinha andado por lá.  

Esta foi uma sensação idêntica à que a Alice deve ter tido quando caiu pelo 
buraco da toca do coelho, magia e deslumbramento. Depois de ver este caderno, 
creio que não irá haver muitas coisas escritas ou feitas por Fernando Pessoa que me 
possam surpreender. Afinal ele percorreu quase todos os caminhos e atalhos a que 
a nossa imaginação nos pode conduzir. 

Uma investigação nunca vai por onde queremos, vai sempre por onde ela nos 
leva. Aqui também não podia ser diferente. O foco principal da minha investigação 
mudou. Já não era então a astrologia. Agora tinha de descodificar e tentar perceber 
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todos aqueles números e grelhas que aparentemente não faziam qualquer sentido, 
até eu os ver. É por aqui que a investigação tem continuado. É por aqui que vamos. 

Analisar o espólio pessoano não é fácil. Existem sempre contratempos. A 
escrita de Fernando Pessoa é o principal. As suas flutuações entre o perceptível e o 
imperceptível são um entrave que dificulta muitas vezes a leitura e a compreensão 
de alguns manuscritos. É nessas e noutras alturas de dificuldades acrescidas que o 
Dr. Jerónimo Pizarro vai aparecer. 

Os meus especiais agradecimentos ao Dr. Jerónimo Pizarro, por estar lá 
continuamente, pronto a ajudar, independentemente do dia ou da hora, sei que irá 
haver sempre uma resposta, principalmente naquelas leituras mais difíceis de fazer. 
À Directora Dr.ª Inês Cordeiro, à Dr.ª Fátima Lopes e a toda a equipe da BNP que 
na hora de prestar um serviço público souberam dizer que não há impossíveis. 

Esta é a prova inequívoca de que Richard Bach estava correcto quando 
escrevia: “Longe é um lugar que não existe”. O Dr. Pizarro apesar de estar na 
Colômbia, não está longe. A BNP e os seus serviços apesar de estarem em Lisboa, 
não estão distantes. A todos o meu bem-haja por me terem deixado mais perto de 
Fernando Pessoa. 

* 
 

Viver do sonho e para o sonho, desmanchando o 
Universo e recompondo-o, distrahidamente conforme 
mais apraza ao n[osso] momento de sonhar. Fazer isto 
consciente, muito conscientemente, da inutilidade e ◊ de 
o fazer.  

Livro do Desassossego (PESSOA, 2017: 73-74) 
 
Será que a tabacaria que o Álvaro de Campos avistava, da janela do quarto dele, era 
aquela que o Bernardo Soares frequentava todos os dias? É provável que sim. Talvez 
seja a mesma a que o Fernando Pessoa se dirigia para comprar tabaco e, eventualmente, 
reservar e comprar bilhetes de lotaria. Só o Alves, o dono da tabacaria, ou o Esteves, 
amigo do Álvaro de Campos, poderiam confirmar. Todos eles eram amigos muito 
próximos. Esta tabacaria4 era um ponto de referência na vida deles.  

Entre 1915 e 1917,5 Fernando Pessoa (com 27/28 anos de idade), testava um 
sistema que se encontra no caderno 144X. Este sistema chama-se Progressão Secreta. 

                                                 
4 Cf. “Segundo o Almanaque Palhares de 1900, a Havaneza dos Retroseiros é definida como um 
depósito de tabacos medicinais e estrangeiros, jornais, loterias e outros artigos próprios para 
fumadores; com telefone 21.004, segundo a Lista dos Assinantes da Companhia de 1930. Seu 
proprietário, no começo do século, era Manuel Alves Rodrigues […].  Em 1922 (segundo o Anuário 
Comercial de Portugal), morto Alves Rodrigues, passa o estabelecimento às mãos de outro Manuel, 
agora Gonçalves da Silva. É essa a tabacaria da ‘Tabacaria’” (CAVALCANTI FILHO, 2012: 279). 
5 É possível que existam anos anteriores ou posteriores a estes em que ele tenha desenvolvido esta 
prática. Este limite é estabelecido com base na pesquisa efectuada nos cadernos e alguns dos 
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Este foi o livro (Fig. 1) onde Pessoa aprendeu esse sistema. A edição que se 
encontra na sua biblioteca particular foi publicada em 1911.   

 

 
Fig. 1. The Kabala of Numbers – Sepharial.  

Livro da Biblioteca particular Fernando Pessoa (CFP 1-139). 

 
O seu autor, Sepharial, diz-nos que a Progressão Secreta pode ser 

desenvolvida através de quatro métodos: Método aditivo menor, método aditivo 
maior, método diferencial menor e método diferencial maior. O autor afirma que 
esta Cabala, quando aperfeiçoada responde a estes quatro testes. 

Não vou adensar-me sobre esta matéria com uma explicação exaustiva dos 
quatro métodos deste sistema. Os leitores interessados poderão consultá-los através 
do livro que se encontra na Biblioteca particular de Fernando Pessoa. 6 

Este diagrama numérico (Fig. 2) contém uma análise através da Progressão 
Secreta. É um entre os vários, que podemos encontrar no caderno referido. 

 

                                                 
envelopes do E3. No entanto, nunca será anterior a 1911 porque é o ano em que o livro do Sepharial, 
que se encontra na sua biblioteca privada, foi publicado.  
6 Os métodos são explicados detalhadamente no livro The Kabala of Numbers: a handbook of 
interpretation, escrito por Sepharial, pp. 67-70: http://bibliotecaparticular.casafernandopessoa.pt/1-
139.  

http://bibliotecaparticular.casafernandopessoa.pt/1-139
http://bibliotecaparticular.casafernandopessoa.pt/1-139
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Fig. 2. Progressão Secreta, método aditivo menor. Os sublinhados a amarelo, a azul e os sinais  

a vermelho foram adicionados pelo autor deste contributo (BNP/E3, 144X-33r). 

 
Este é o método aditivo menor deste sistema. Os números sublinhados a 

amarelo são os pontos de partida desta análise. À frente dos mesmos, estão sinais de 
igual (=) seguidos de números com dois algarismos. Estes números são obtidos 
através de uma redução simples que resulta da adição entre os algarismos que 
compõem o número anterior (p. ex.: o número 2614 = 13 resulta de 2+6+1+4 = 13). Os 
números de dois algarismos por sua vez são reduzidos a um (p. ex.: 13 = 4 resulta de 
1+3 = 4). Depois existem outros números que são obtidos através da soma 
emparelhada (de acordo com a colocação do sinal + a vermelho sobre a imagem) dos 
algarismos obtidos nas operações anteriores. Este método aditivo menor 
desenvolve-se através de sucessivas adições e reduções. 

Os sublinhados a azul só poderão ser deduzidos e obtidos depois de 
concluídas as sucessivas adições e reduções deste método. 

Finalizadas essas operações vamos olhar para a sequência de números 
obtidos, que estão dentro do rectângulo vermelho (8, 10, 12). A análise desta 
sequência de números é que vai permitir deduzir o número que irá surgir no 
sublinhado a azul abaixo do número 12 (que se encontra dentro do rectângulo 
vermelho). 

A análise pessoana deixa-nos ver que esta sequência, (8, 10, 12) é crescente e 
com uma diferença de dois números entre eles. De modo a manter o formato 
crescente e a mesma diferença, o próximo número só pode ser o 14. Este será o 
primeiro a ser determinado e acrescentado na posição sublinhada a azul. 
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Depois é fazer o percurso inverso para determinar os números que têm que 
estar nas posições sublinhadas a azul, de modo a que permitam obter o valor que irá 
resultar da sua adição ou redução até chegarmos ao “x”, sublinhado a azul, que se 
encontra por debaixo da sequência dos números iniciais, sublinhados a amarelo. 

Depois desse “x” existe uma posição, sublinhada a azul, com um ponto de 
interrogação (?). O número a colocar nessa posição é o número que irá resultar da 
soma entre os algarismos que irão constituir o número “x”. De acordo com esta 
análise os únicos números que após a sua redução permitem obter o valor que se 
encontra à frente do ponto de interrogação (o algarismo 1) só podem ser o 1, 10, 19 
e 28.7 Mas se existe uma infinidade de números que após a sua redução dão 1 (37, 
46, 55, 64, 73, etc.), porquê só esses? 

Não nos podemos esquecer, que neste grupo de números analisados, só 
fazem parte números que no máximo têm 4 algarismos, logo o maior número 
possível com 4 algarismos é 9999. Como o valor mais elevado que resulta da adição 
entre eles é 36 (9+9+9+9 = 36) os restantes, maiores que 36, através dos quais se podia 
obter 1 através da sua redução, ficam automaticamente excluídos. 

Os restantes 3 métodos de análise são similares a este, apenas com pequenas 
variantes no modo como se realizam as operações e reduções (cf. Figs. 3 & 4). 

 

 
Figs. 3 e 4. Os 4 métodos da Progressão Secreta aplicados a um mesmo  

grupo de números (BNP/E3, 144X-33r e 33v). 

 
Estes eram os procedimentos que já conhecia quando descobri este e outros 

diagramas no caderno 144X do E3. Mas havia uma coisa que eu ainda não sabia e 
que me intrigava desde o início: a saber, que números seriam aqueles (sublinhados 

                                                 
7 Daí a anotação do poeta junto a este diagrama: “integers add up to 1, 10, 19 or 28”. 
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por mim, a amarelo) que o poeta estava a usar na análise e que significado poderiam 
ter para ele? O que é que estaria a procurar? 

Ao longo da minha investigação já me havia deparado com alguns cálculos 
relacionados com o Sebastianismo, com as profecias do Bandarra, numerologia, 
ciclos astrológicos de Portugal e até com a grande Pirâmide. Averiguei essas e outras 
vertentes e não encontrei nada que pudesse relacioná-los a estes números. Comecei 
a ficar vencido pela ideia de que qualquer que fosse o intuito do poeta, o significado 
que ele procurava naqueles números permaneceria para sempre com ele. Nunca o 
iríamos saber. 

Desisti! 
Apesar de tudo, estava satisfeito por ter reconhecido este sistema e por saber 

que Fernando Pessoa já o havia experimentado. Como dizia Camões: “Melhor é 
experimentá-lo que julgá-lo | Mas julgue-o quem não pode experimentá-lo” (Os 
Lusíadas, canto IX, estrofe 83). Quis rever o conceito para me certificar que não estava 
a ser atraiçoado pela memória. Voltei ao livro do Sepharial e procurei de novo as 
páginas onde todo o processo é explicado. Reli a introdução que se encontra antes 
do primeiro diagrama, do método aditivo menor.  

Não queria acreditar. Como é que eu não dei importância a isto? Seria 
possível? Pessoa teria sido induzido pela sugestão do Sepharial (cf. “This case 
concerned a lottery result submitted to me by a correspondent. The past five 
winning numbers in the first thousand were— 342, 651, 298, 542, 631, and I had to 
find the next”; SEPHARIAL, 1911: 68)? Estaria ele a tentar descobrir o próximo número 
do 1.º prémio da lotaria? 

Peguei na listagem de números: 2614, 1686, 466, 5141, 3205 e fui ao motor de 
pesquisa on-line (https://www.jogossantacasa.pt/web/SCMotorBusca/lotariaClassica) 
dos Jogos da Santa Casa da Misericórdia. Jackpot! Confirmava-se. Estes são os 
números dos cinco 1º prémios extraídos entre 3 de Julho de 1915 e 31 de Julho de 
1915.  

 
2614 – 1º Prémio Extraído em 3-7-1915  
1686 – 1º Prémio Extraído em 10-7-1915 
  466 – 1º Prémio Extraído em 17-7-1915 
5141 – 1º Prémio Extraído em 24-7-1915  
3205 – 1º Prémio Extraído em 31-7-1915 
 
Pessoa estava a usar a Progressão Secreta para tentar descobrir o número do 

1.º Prémio da extracção da semana seguinte que ocorreria a 7-8-1915. Isso permite-
nos concluir que os cálculos efectuados nestas páginas (Figs. 3 e 4) foram escritos, 
sem qualquer margem de erro entre 31-7-1915 e 7-8-1915. 

No caderno 144X, nas páginas 34r, 34v e 35r, podemos observar diversos 
cálculos que o autor efectuou relacionados com este sistema. Nesta página, Fig. 5, 
podemos constatar que Fernando Pessoa introduz uma pequena variante. A análise 

https://www.jogossantacasa.pt/web/SCMotorBusca/lotariaClassica
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passou de 5 para 7 números da lotaria. Existe uma anotação, sublinhada, no canto 
superior direito (circundada a vermelho): “para 21 Agosto 1915”. Dá a indicação que 
este cálculo é para a extracção da lotaria de 21 de Agosto de 1915. Aqui temos 
novamente a certeza que os cálculos nesta folha foram escritos entre 14 e 21 de 
Agosto de 1915. 

Os 5 primeiros números deste diagrama são os mesmos do anterior (Figs. 2 a 
4) tendo sido acrescentados mais dois números, das extracções seguintes, de 7 e de 
14 de Agosto de 1915. Assim, este cálculo destinava-se à extracção seguinte da lotaria 
que ocorreria a 21 de Agosto de 1915. 

 

 
Fig. 5. Análise expandida de 5 para 7 números. O sublinhados a amarelo e  

o sinal a vermelho foram adicionados (BNP/E3, 144X-43r). 

 
Detectei aqui um lapso (Fig. 5). O poeta apontou o número 3503 (sublinhado 

a amarelo) como sendo o número da extracção da lotaria do dia 14 de Agosto de 
1915, mas de facto o número correcto foi o 3053.8 No caso específico deste método 
aditivo menor não tem qualquer reflexo no resultado final porque a adição que 

                                                 
8 Quero expressar o meu agradecimento à DGLAB (contacto efectuado pelo Dr. Jerónimo Pizarro com 
Assunção Mendonça e pesquisa de Paulo Tremoceiro) e à SCM (Maria Santos) pela pesquisa 
efectuada para a obtenção do número correcto referente a esta extracção. 
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resulta da soma entre os seus algarismos, independentemente da sua ordem, é 
sempre 11.  

Na Fig. 6 podemos observar que Fernando Pessoa continua a manter a 
estrutura do cálculo com 7 números. Aqui introduz uma variável que não é ensinada 
por Sepharial em nenhum dos métodos, mas que ele não deixou de implementar, 
experimentar e analisar. 

Os números (sublinhados a amarelo) não são obtidos de acordo com a forma 
tradicional da Progressão Secreta, através da adição entre os algarismos do número. 
Aqui, o poeta substituiu a adição pela multiplicação. 

 

 
Fig. 6. A análise expandida de 5 para 7 números mantém-se apesar da inovação 

Introduzida por Fernando Pessoa. Sublinhado a amarelo adicionado (BNP/E3, 144x-43v). 

 
Numa outra folha (Fig. 7) Fernando Pessoa faz a análise da sequência das 

últimas 7 extracções da lotaria, mas separando dos números da extracção os 
algarismos em grupos dos milhares, das centenas, das dezenas e das unidades. O 
erro na transcrição do número da última extracção da lotaria mantém-se, 3503 em 
vez de 3053. Este erro aqui já vai ter influência no resultado final obtido no grupo 
das contas efectuadas com os algarismos das dezenas e centenas. 
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Fig. 7. A análise da sequência dos 7 números da lotaria, diferenciados e agrupados através dos algarismos 

dos milhares, centenas, dezenas e unidades. Palavras a vermelho adicionadas (BNP/E3, 144X-44r). 

 
Terminada a investigação no caderno 144X, decidi pegar no caderno 144Y. 

Quase no início deste caderno fiz uma grande descoberta. Descobri a aplicação para 
um ditado popular transmontano: “Quando a sorte é de manivela não há flor como 
a do repolho”. Porquê? Se a minha investigação tivesse começado por este caderno, 
esta descoberta teria sido mais facilitada. Na página 144Y-9r (Fig. 8) até há um título: 
“First Prizes” que nos dá a indicação óbvia de que esta era uma listagem de números 
de “Primeiros Prémios” e a partir daqui teria sido mais fácil relacioná-los com a 
lotaria. Mas não. Quando descobri que eram os números da lotaria eu estava no 
caderno 144X (Fig. 2) no método da Progressão Secreta. 
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Fig. 8. Página com a listagem de primeiros prémios da lotaria (BNP/E3, 144Y-9r). 

 
Nesta página, com oito colunas de números encimada pelo título “First 

Prizes”, bem como na anterior (144Y-8v), o poeta apontou as datas da extracção e as 
fracções da lotaria premiadas com o 1º prémio, assim como outra informação adicional.9 
Na primeira coluna à esquerda foi anotada a data das extracções da lotaria; na 
segunda coluna estão os números sorteados das fracções nessas datas e premiadas 
com o primeiro prémio; na terceira coluna existem algumas anotações em que 
Fernando Pessoa procura estabelecer um paralelismo entre a data da extracção e o 
número da fracção premiada (p. ex.: no dia 9-6-16 foi sorteado com o primeiro 
prémio o número 76, e ele faz a anotação (16) + (6), sendo 16 o n.º do ano 1916 e 6 o 
n.º do mês; ora, se fizermos a redução teosófica10 do 16 = 1+6 = 7, e se juntarmos o 7 

                                                 
9 Prémios verificados no motor de pesquisa da Lotaria Clássica da Santa Casa da Misericórdia, 
consultado on-line: https://www.jogossantacasa.pt/web/SCMotorBusca/lotariaClassica. 
10 Redução teosófica é a operação que se faz para reduzir qualquer número a um algarismo; p. ex.: 
7448 = 7+4+4+8 = 23 = 2+3 = 5; assim, 5 é o algarismo que se obtém depois da Redução Teosófica do 

https://www.jogossantacasa.pt/web/SCMotorBusca/lotariaClassica
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obtido através da soma do ano, com o 6 do mês da extracção, teríamos 76 o número 
premiado – as anotações que existem nas outras linhas desta coluna seguem uma 
linha de raciocínio idêntica); na quarta coluna está o valor dos prémios em contos;11 
a quinta coluna sob o cabeçalho: “no. de Bilhetes” contém uma listagem de números 
que suponho que seja o número de bilhetes que fizeram parte de cada  extracção; no 
canto superior direito da página existe uma anotação dentro de um rectângulo: 
“When there is 9 then may be 0”12; a sexta e sétima coluna têm um cabeçalho 
conjunto: “Day nos.”, e sob o cabeçalho: “Sum Day no.” podemos observar uma 
listagem de algarismos que resultam da redução teosófica do número do dia em que 
foi extraída a lotaria (p. Ex.: dia 16 = 1+6 = 7; dia 23 = 2+3 = 5, etc.); na sétima coluna, 
sob o cabeçalho: “Sum (final)” existe uma listagem de algarismos que resultam da 
redução teosófica da data completa da extracção em que são excluídos os dois 
primeiros algarismos do ano13 (p. ex.: da data 9-6-16 obtém-se 4; ou seja, 9+6+1+6 = 
22 = 2+2 = 4); na oitava e última coluna, com o cabeçalho: “Sum prize nos.” 
encontram-se os algarismos que resultam da redução teosófica dos números das 
fracções premiadas (p. ex.: 76 = 7+6 = 13 = 1+3 = 4).14 
 

 
            Fig. 9. Erro na coluna “Sum prize nos.” (BNP/E3, 144Y-9r). 

 
 

                                                 
número 7448. Neste tipo de redução quando se obtém o algarismo 9 será o 9 que permanece não se 
reduzindo a 0. 
11 Em 1911, após a implantação da República, a moeda mudou dos Réis para o Escudo. 
12 “Quando houver 9 então pode ser 0”. Pressuponho que esta nota se deva ao facto de Fernando 
Pessoa ter reparado que, quando faz reduções com números onde existe o algarismo 9, não necessita 
de somar o 9, é como se estivesse lá o 0, porque o resultado final não se altera. 
13 A exclusão dos dois algarismos iniciais do ano de qualquer data é um dos métodos ensinados por 
Sepharial: “This gives us the date 25 — 6 — 99. The century figures are not employed” (SEPHARIAL, 
1911: 43). 
14 As colunas seis, sete e oito resultam da redução teosófica dos números do dia, da data completa da 
extracção e do número da fracção premiada. Qual a utilidade dessa redução numa listagem de 
lotaria? Essa resposta só Fernando Pessoa é que a poderia dar com clareza. Sabendo que fazia 
numerologia, a redução a um algarismo para procurar o seu significado final, neste contexto não faria 
sentido. Provavelmente aqui usaria a redução para tentar encontrar padrões numéricos de modo a 
poder relacioná-los entre si. 
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O número 6, circundado a vermelho, (Fig. 9) está errado. Esta coluna contém 
os algarismos que resultam da redução teosófica dos números das fracções 
premiadas. Esta linha refere-se ao n.º 1629 e deveria ser 9 (1629 = 1+6+2+9 = 18 = 1+8 
= 9). Fernando Pessoa também deu pelo erro. Colocou um traço em diagonal por 
cima do número, que já está um pouco esbatido, mas não emendou. 

A página anterior do mesmo caderno (Fig. 10) mostra-nos que Pessoa ainda 
tomaria nota das extracções da lotaria até ao final de 1916 tendo ainda anotado a 
data da 1ª extracção da primeira lotaria do ano de 1917, mas deixando em branco o 
espaço reservado ao número do bilhete premiado, podendo ser revelador do seu 
desinteresse por esta matéria. 

 

 
Fig. 10. Listagem de primeiros prémios da lotaria (BNP/E3, 144Y-8v). 

 
Já na página 9v (Fig. 11) pode-se observar uma nova experiência. Existe aqui 

uma tentativa de efectuar uma Progressão Secreta só com os algarismos das 
unidades referentes aos números das extracções apontadas nas páginas 8v (Fig. 10) 
e 9r (Fig. 8). Fernando Pessoa parece não ter chegado a nenhuma conclusão porque 
deixou os círculos em branco onde devia colocar os algarismos calculados. Nessa 
sequência de algarismos ainda não se encontra o da extracção de 30-12-16 o que nos 
leva a deduzir que possa ter sido escrito numa data anterior à última extracção 
realizada e que se encontra registada em 8v (Fig. 10). 
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Fig. 11. Progressão Secreta só com os algarismos das unidades dos números das                                      

extracções da lotaria (BNP/E3, 144Y-9v). 

 
Nas páginas 10r, 10v, 11r, 11v e 12r assistimos, ao que parece, aos derradeiros 

cálculos para tentar determinar o número da última extracção apontada neste 
caderno (30-12-16). Aqui Pessoa utiliza uma sequência dos números das últimas 6 
extracções premiadas e aplica os 4 métodos tradicionais da progressão ensinada por 
Sepharial. 

É provável que existam dispersos pelo restante espólio outros cálculos 
idênticos referentes a outras datas diferentes destas dos cadernos. Mas é impossível 
concluir um “puzzle” de 30000 peças quando só temos em nossa posse 2765.15 

Esta recolha exaustiva de números de lotaria serviu para Fernando Pessoa 
testar e aplicar no método proposto por Sepharial, a Progressão Secreta. Segundo o 
astrólogo com esse pseudónimo, este método teria sido usado com sucesso pelo 
Conde Cagliostro: “These numerical progressions appear to have been successfully 
used by that much-abused initiate who called himself Count Cagliostro” 
(SEPHARIAL, 1911: 70). 
                                                 
15 Esta investigação incidiu sobre os 29 cadernos do E3 que se encontram on-line na BNP bem como 
os envelopes BNP/E3, 901 ao 906 e BNP/E3, S3-1 ao S3-7. Relacionados com as lotarias e a progressão 
secreta, ainda podemos observar várias e diferentes abordagens, feitas por Fernando Pessoa, na 
utilização deste sistema ensinado por Sepharial: Na página 903-88r, encontra-se um apontamento com 
uma listagem de datas, entre 9-6-1916 e 6-1-1917, com o valor do prémio em contos e o número de 
bilhetes (vendidos?). Existem outros apontamentos relacionados com a mesma matéria, nas seguintes 
páginas: BNP/E3, 902-57r, 903-88v, 906-87r, 87v; BNP/E3, S3-46v, S5-10r, 10v, 71r, 71v, 74r, 74v, 75r e 75v.  



Pinto Números misteriosos 

 
Pessoa Plural: 18 (O./Fall 2020) 424  

Depois de analisar meticulosamente esta pequena parcela do E3 (ver nota de 
rodapé 15) verifica-se que Fernando Pessoa iniciou a prática destas técnicas, com 
números da lotaria de alguns sorteios efectuados em 1915. Recolheu e anotou o 
histórico destas extracções entre 9-6-1916 e 30-12-1916. Neste lote do E3, por mim 
analisado, apesar de se encontrarem muitos e diversos cálculos efectuados, verifico 
que efectivamente só tentou ‘adivinhar’ números da lotaria para 4 extracções (para 
os dias 7, 14 e 21 de Agosto de 1915 e para 29-12-1916).  

Será difícil sabermos se Pessoa alguma vez foi à Casa Campião ou ao Alves 
da tabacaria reservar algum número de lotaria ou se terá conseguido amealhar 
dinheiro de prémios que pudessem ter resultado destes cálculos. Mas que ele 
utilizou um método para os tentar descobrir, disso não temos qualquer sombra de 
dúvida. 
 

This will be clear if we take simple, we might say current, examples of mysticism and of 
magic. A simple case of mysticism is the common type of intuition that is called “a hunch” 
in vulgar speech. A man has a hunch that a certain number will have the first prize in a 
lottery. Now and again the hunch comes out right, but we all know that for every time it 
comes out right there are thousands it comes out wrong. If it were not so, a gambling club 
would not be the great business proposition it always is. ln this case, indeed, there is an easy 
way to check the rightness of the hunch: the lottery, once drawn, will show. But how is the 
mystic’s hunch that he has attained unity with Christ to be proved or disproved? He says he 
knows, he feels... But the madman who thinks himself Christ or the king of some country is 
as sure of that as the mystic of his intuition.  
 
[Isto ficará claro, se formos buscar exemplos simples, podíamos dizer correntes, ao Misticismo e à 
Magia. Um caso simples de Misticismo é o tipo comum de intuição a que se chama “palpite” em 
linguagem vulgar. Uma pessoa tem um palpite de que em certo número terá o primeiro prémio da 
lotaria. De vez em quando o palpite sai certo, mas todos sabemos que, por cada vez que sai certo, há 
milhares de vezes em que sai errado. Se assim não fosse, um clube de apostas não seria o grande negócio 
que sempre é. Neste caso, na verdade, há um caminho fácil para verificar a exactidão do palpite: a 
lotaria, uma vez extraída, mostrá-lo-á. Mas como é que se há-de provar ou refutar o palpite do místico 
de que atingiu a unidade com Cristo? Ele diz que sabe, que sente... Mas o louco que se julga Cristo ou 
rei de certo país está tão seguro disso como o místico da sua intuição.] 

(PESSOA, 1985: 76 e 64) 
 

Anos mais tarde, Fernando Pessoa terá aprendido através do Barão de Teive, 
outro amigo bastante próximo, que existe um: “[...] tempo perdido em analysar o 
que nunca se chegou a passar, a medir os precisos termos de relações que nunca se 
dariam”; acrescentando que esse tempo, “Fora um capricho, não do temperamento, 
mas da simples imaginação” (em LOPES, 1990: II, 247). 
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RUI PINTO nasceu em Penamacor às 7.30 da manhã do dia 22 de Maio de 1958. Durante 37 anos 
abraçou a carreira militar na Força Aérea Portuguesa. Desempenhou funções como operador de 
Meteorologia e designer gráfico. A vida sempre lhe ensinou a dar o melhor de si. Talvez por isso, 
não considerou desajustadas as condecorações que recebeu da Força Aérea. Amante de 
fotografia. Gosta mais de ler do que de escrever. Desde que se reformou que tenta pôr em dia as 
leituras adiadas e acumuladas ao longo dos anos. Está a tornar-se difícil porque continua a 
comprar livros. Apesar de na sua biblioteca predominarem os livros de astrologia e esoterismo, 
isso não impediu que Fernando Pessoa ocupasse um pequeno lugar de destaque. 
Independentemente da sua afinidade geminiana com Pessoa sempre gostou mais de Álvaro de 
Campos. Considera que os livros da Biblioteca particular de Fernando Pessoa são o caminho 
para uma melhor compreensão do espólio, do poeta e da sua obra, o que é uma grande chatice 
porque levariam muitos anos a ler. Mesmo assim é por ali que ele vai gastando algumas das 
horas das voltas ao sol que ainda lhe restam.  
 
RUI PINTO was born in Penamacor at 7.30 am on May 22, 1958. For 37 years he embraced his 
military career in the Portuguese Air Force. He performed functions as Meteorology operator 
and graphic designer. Life has always taught him to do his best. Perhaps for this reason he did 
not consider the decorations and medals he received from the Air Force to be inappropriate. 
Photography lover. He prefers reading rather than writing. Since he retired, he tries to catch up 
on the postponed and accumulated readings over the years. It is becoming difficult because he 
continues to buy books. Although astrology and esotericism books predominate in his library, 
this did not prevent Fernando Pessoa from occupying a small prominent place. Regardless of 
his Gemini affinity with Pessoa, he always liked Álvaro de Campos more. He considers that the 
books of Fernando Pessoa’s private library are the path to a better understanding of the legacy, 
the poet and his work, which is a great annoyance because they would take many years to read. 
Even so it is there that he spends some of the hours of the laps around the sun that he still has 
left. 
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O problema relacionado com as delicadas relações entre a prática do jogo e a norma vigente 
em Portugal conheceu diversas etapas, até que, pouco depois do golpe militar de 1926, 
começou a discutir-se a necessidade de uma regulamentação do assunto que, por um lado, 
respondesse de modo mais inteligente à evidente incapacidade de repressão efectiva da 
actividade e, por outro lado, conduzisse ao aproveitamento de novas fontes de receita tendo 
em vista a dinamização do turismo nacional, nova vertente de um projecto de divulgação do 
país no estrangeiro. Num artigo publicado no Diário de Notícias a 26 de Abril de 1926, o poeta 
procurou racionalizar o assunto de acordo com alguns elementos constantes no seu 
pensamento. Este artigo pretende enquadrar o contributo de Pessoa no contexto de uma 
proposta experimental da regulamentação, que suscitou discussão nos jornais. Apresentam-
se ainda outros documentos relevantes para a compreensão do impacto e amplo rasto da 
regulamentação de Dezembro de 1927 e também para uma mais ampla inscrição de Pessoa 
no assunto geral dos casinos e do turismo português.  
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The problem related with the delicate relationships between the practice of gambling and the 
norm in force in Portugal had several stages until, shortly after the military coup of 1926, 
discussions began on the need for a regulation of the matter which, on the one hand, would 
respond more intelligently to the evident inability to effectively suppress the activity and, on 
the other hand, would lead to the use of new sources of revenue with a view to boosting 
national tourism, a new aspect of a project to make the country known abroad. In an article 
published in Diário de Notícias on 26 April 1926, the poet sought to rationalise the subject 
according to some elements in his thinking. This article aims at framing Pessoa’s contribution 
in the context of an experimental proposal of the regulation, which provoked discussion in 
the newspapers. Other documents relevant to the understanding of the impact and broad 
trail of the December 1927 regulation are also presented, as well as for a wider inscription of 
Pessoa in the general subject of casinos and Portuguese tourism.  
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Embora o conhecimento que temos do impacto dos acontecimentos históricos da 
década de 20 no pensamento de Fernando Pessoa seja menor do que aquele de que 
dispomos quanto a outros períodos da sua vida e obra, este é um período 
particularmente denso em assuntos que despertaram a atenção do poeta. E nem será 
necessário referir directamente a verdadeira convulsão política que conduziu aos 
primeiros anos daquele que viria a ser conhecido como Estado Novo e que, embora 
com as ambiguidades que têm motivado querelas importantes quanto ao 
posicionamento político de Pessoa, propiciou a escrita de centenas de textos, 
reunidos recentemente por José Barreto (PESSOA, 2015). Entre o final de 1925 e a 
primeira metade de 1927, as páginas dos jornais deram ampla reportagem de três 
assuntos que despertaram a atenção de Pessoa. 

Em primeiro lugar, o julgamento de Alves dos Reis, cujo percurso começou a 
ser acompanhado pelo jornal O Século desde 23 de Novembro de 1925. O Século fora 
também o jornal a dar conhecimento público da burla envolvendo o Banco Angola 
e Metrópole no dia 5 de Novembro, inaugurando uma verdadeira obsessão noticiosa 
pelo engenho criminoso de Reis e pelo seu complexo julgamento, que Pessoa 
acompanhou de perto, como já observou António Mega Ferreira (FERREIRA, 2005: 
146-153). 

A partir de Junho de 1926, quando foi publicada no Diário de Notícias uma 
primeira notícia dedicada ao novo decreto sobre o regime dos tabacos, também esse 
assunto concentrou atenções, ao longo de inúmeros textos de análise das implicações 
do assunto. Pessoa não deixou de reflectir sobre o assunto, por exemplo 
relativamente à “Cultura e Industria de Tabacos na Guiné”, título de um documento 
constante no espólio do poeta (BNP/E3, 137B-67). É um assunto que se enquadra nas 
muitas incursões pessoanas no universo dos negócios, no qual também o contexto 
das colónias é introduzido nas cogitações deste Pessoa ainda em grande medida por 
conhecer, com as suas amplas reflexões teóricas sobre assuntos comerciais e 
empresariais, de que a Revista de Comércio e Contabilidade, publicada nesse ano de 
1926, dá assinalável testemunho.  

Finalmente, desde pelo menos Agosto de 1926, um outro assunto é 
introduzido no espaço noticioso nacional, também através do Diário de Notícias. No 
primeiro dia desse mês, na primeira página do jornal, publicava-se uma breve nota 
sobre a situação política portuguesa, na qual o assunto principal se encontra 
sintetizado numa pergunta que merece especial destaque: “O jogo vai ser agora 
regulamentado?” Seguia-se uma breve confirmação de que esse assunto constaria 
futuramente das ocupações do Governo português: “Foi encarada a possibilidade 
da regulamentação do jogo na proxima epoca balnear”. 

É tendo em conta essa indicação temporal que o assunto voltará a ser 
activamente debatido nos jornais, sobretudo a partir do momento em que, no dia 3 
de Abril de 1927, se publicou um ante-projecto elaborado por Adriano da Costa 
Macedo, Ministro do Interior do III Governo da Ditadura Militar entre 25 de Janeiro 



Sousa  O jogo como problema 

Pessoa Plural: 18 (O./Fall 2020) 429 

e 26 de Agosto de 1927. Antes da publicação do ante-projecto propriamente dito, um 
extenso documento apresentava ao longo de dez capítulos os argumentos para a 
futura regulamentação do jogo, os contornos em que este se faria e os melhores 
mecanismos para que se tornasse numa importante fonte de rendimento para o 
Estado. Podia também ler-se uma nota do jornal indicando que “O sr. ministro do 
Interior, ao entregar aos representantes dos jornais esse importante diploma, 
manifestou o desejo de que em volta dele se faça uma critica leal e elevada, de modo 
a poderem ser recebidas pelo Governo, com simpatia, todas as opiniões que se 
inspirem em principios de defesa dos interesses do pais” (NÃO ASSINADO, 1927a: 9). 

A versão final do regulamento do jogo só seria conhecida no dia 3 de 
Dezembro de 1927, no Decreto 14.463 publicado no Diário da República. Pessoa foi 
um dos que correspondeu ao apelo do Ministro do Interior, procurando sobretudo 
enquadrar o assunto na discussão mais ampla da moralidade ou não do jogo e dos 
motivos que levavam a que este devesse ou não ser legalizado e, em função disso, 
regulamentado de modo a ter algum benefício produtivo para a sociedade.  

No dia 26 de Abril de 1927, o Diário de Notícias publicava na primeira página 
um texto intitulado “A Regulamentação do Jogo. As verdadeiras bases do problema 
– Simplicidade da sua solução”, da autoria de Fernando Pessoa. O título sintetiza 
admiravelmente o tom com que o poeta discute um assunto que, como todos os que 
implicavam as fronteiras da legalidade e remetiam para o domínio do 
entretenimento, do logro e do acaso, era obviamente do seu interesse: por um lado, 
a convicção de que as bases do problema seriam perfeitamente identificáveis; por 
outro lado, a certeza de que em função desse esclarecimento a solução seria muito 
simples de se obter, por contraste com a aparente complicação sentida pelo governo. 
No espólio de Fernando Pessoa, encontra-se a versão original deste texto, 
dactiloscrito e com algumas intervenções manuscritas que foram adoptadas na 
versão dada à estampa no jornal (BNP/E3, 124-66 a 70).  

É esse documento que em seguida se apresenta, enquadrado por uma 
primeira recolha de outros textos que permitem uma maior compreensão das 
observações do poeta, situando-as num debate mais vasto, concluído com a 
regulamentação do jogo em Dezembro de 1927, que teria perdurável repercussão no 
panorama legal português. Na verdade, e com intervenções posteriores, a primeira 
das quais em 1958 (Decreto Lei 41.562, de 18 de Março), esse documento continua a 
ser reconhecido pelo seu pioneirismo ainda hoje, como pode verificar-se no início do 
Decreto-Lei n.º 66/2015, publicado no Diário da República, n.º 83/2015, série I de 29 de 
Abril de 2015:  

 
A publicação do Decreto n.º 14.463, de 3 de dezembro de 1927, veio pôr termo, em Portugal, 
a uma tradição já secular de proibição do jogo. Com efeito, dispunha o Código Civil de 1867, 
que “o contracto de jogo não é permitido como meio de adquirir”. Ademais, também o 
Código Penal de 1886 criminalizava a atividade de exploração de jogo, a profissão de jogador 
e o jogo ocasional. 
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No entanto, o desejo de jogar apresentava-se como uma realidade incontornável. Neste 
sentido, dispunha o preâmbulo do Decreto n.º 14.463, de 3 de dezembro de 1927, que “o jogo 
era um facto contra o qual nada podiam já as disposições repressivas”. 
 

 É também de assinalar que o pioneirismo atribuído ao decreto de 1927 se deve 
a um aspecto crucial nos vários textos publicados nos jornais da época, incluindo o 
de Pessoa, embora no caso dele seja evidente a intenção de o discutir de acordo com 
a amplitude conceptual que lhe é habitual: o jogo havia sido até ao momento 
proibido e considerado uma absoluta inconveniência social, sem qualquer benefício 
para a comunidade ou o Estado, como qualquer outro crime. E isto apesar de ser 
considerado, como o próprio decreto conclui, um flagelo impossível de contornar 
sem o recurso a um mínimo de regras legais:  
 

Não é necessário revolver toda a legislação portuguesa para se ficar firme na convicção de 
que foi sempre baldado o esfôrço no sentido de reprimir em Portugal o jôgo de fortuna ou azar. 
Houve sempre uma proibição legal expressa, a par do jogo campeando nas praias nas termas 
e até nas cidades, como Lisboa e Porto. 
Afigurou-se aos poderes constituídos a necessidade de regulamentar o jôgo, como sendo o 
meio de reduzir ao mínimo os abusos que se estavam cometendo e várias tentativas que se 
esboçaram nesse sentido.  

(DECRETO LEI, N.º 14:463) 
 

Apesar de ser reconhecida a longevidade histórica do problema, a proclamação de 
1927 servia também ao Governo da Ditadura Militar para salientar a singularidade 
dos seus propósitos e sobretudo das suas faculdades e sucessos. O problema do jogo 
é, deste modo, tido como mais uma das heranças que a turbulência da I República 
havia deixado por resolver e que, num corte com o passado, chegara o momento de 
conduzir da melhor forma para beneficio de todos, desde logo do Estado, que 
passaria a contar com uma fonte de receita relevante vinda de um domínio da 
sociedade que havia constado até então como um problema irresolúvel. 

 Além disso, e dadas as acusações de que o jogo era uma fonte de imoralidade 
e uma ameaça para a ordem pública e para as instituições sociais mais importantes, 
desde logo a família, o seu controlo apertado por parte das autoridades estava 
também perfeitamente alinhado com o discurso global do novo regime, dando ao 
documento o tom sério e definitivo que a gravidade e popularidade do assunto, 
assim como a sua repercussão em âmbitos como a ordem pública, a economia ou o 
turismo, exigiam. Assim permaneceria, com algumas intervenções de conteúdo em 
1958 e em 1969, estando ainda fresco no discurso oficial português, conforme 
referido. 

 A notícia central da capa do Diário de Lisboa de 12 de Abril de 1927 é eloquente 
no modo como relaciona todas essas dimensões, acentuando o facto de que o 
problema em debate era encarado pela sociedade portuguesa como uma espécie de 
emblema do próprio momento histórico vivido. 
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 O apelo de participação pública na edificação de um documento relevante no 
enquadramento de um assunto tão polémico e com tanto impacto no quotidiano 
português, a sugestão de que a indústria do jogo poderia ser uma inaudita fonte de 
receitas e a referência ao contexto político da Ditadura Militar são associados com 
um sentido muito preciso: o momento vivido era de grande transformação e urgia 
que os portugueses com capacidade estivessem despertos para colaborar com o País 
e o seu governo. Pessoa não deixou passar a oportunidade de participar num debate 
sentido como extremamente relevante para a da definição da identidade nacional.  
 Como assinala Sérgio Vasques, o jogo colocava em causa a valorização moderna 
de uma rigorosa ética do trabalho, fundamental para o paradigma organizativo 
proposto pela ordem burguesa, aproximando-se de outras fontes de excesso e 
desregramento, como o álcool, o tabaco ou a prostituição, tudo elementos facilmente 
acessíveis nos redutos associados ao jogo, como os casinos. Essa argumentação caíra 
gradualmente em erosão ao longo do século XIX, acompanhando a emergência de 
uma nova compreensão das dinâmicas sociais que o imaginário cosmopolita e 
luxuoso tão caro aos modernistas soubera explorar.  

Nesse sentido, “foi no fim-de-século que mais longe se chegou na perseguição 
de pequenos e grandes vícios, na perseguição do álcool, do tabaco e do jogo. Mas 
agora era evidente que a grande massa dos contribuintes, ao contrário do que 
sucedia há cinquenta anos, não se sentia já impressionada com os argumentos da 
sobriedade industriosa” (VASQUES, 1999: 193). Desse modo, quer por o cidadão 
comum ver com relutância as imposições a uma vertente da vida mais agradável e 
despreocupada, que internacionalmente ganhava repercussão e ajudava a alimentar 
o tão rentável negócio turístico, quer por também tender a merecer da parte dos 
governantes um olhar mais pragmático, os “impostos do pecado”, como Vasques 
sugestivamente descreve os proventos extraídos da suposta imoralidade pública, 
tenderiam a ser normalizados. E isso a despeito da algo estagnada e relutante 
capacidade de resposta da sociedade portuguesa e dos seus governantes, evidentes 
em continuidades improváveis que poderiam por si sós motivar um ângulo 
alternativo de investigação sociológica dos avanços, recuos, contaminações e 
coincidências ideológicas que marcaram, nos últimos séculos, a cultura portuguesa: 
 

Em Portugal, foi assim também, ainda que a transformação de mentalidades fosse lenta, pelas 
razões da cultura e pelas razões do regime. A legislação penal abandonou o tom paternalista 
do Código de 1886, e há muito que os jogadores se deixaram de punir como vadios. Também 
a lei fiscal se aligeirou no conteúdo, admitiu o jogo como factor de desenvolvimento, ainda 
que continue a fazê-lo com a reserva mental, a suspeição e o desfavor de outros tempos: é 
assim porque a lei ainda hoje assenta largamente em textos dos anos vinte e porque a 
Revolução de 74 contribuiu para a manutenção de discriminações inspiradas na ética de 
trabalho socialista.  

(VASQUES, 1999: 198-199) 
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 Como defende Irene Vaquinhas, o tempo de Pessoa é também o momento 
decisivo da discussão do problema, contribuindo para que o que seriam afinidades 
naturais com o imaginário do jogo também se convertesse num efeito do olhar 
sempre atento do poeta ao seu contexto social, político e cultural. Longamente 
discutida nos jornais, não só em Lisboa, mas também nas várias localidades que 
contavam com condições privilegiadas para o turismo balnear, esta questão era 
transversal a vários domínios, o que ajuda a explicar a sua repercussão: 
 

A controvérsia dos jogos de fortuna ou azar não se reduz a uma dimensão ética, objecto de 
condenação como um vício infamante e desonroso segundo a filosofia religiosa da 
culpabilidade. Ela assume perfis de uma imbrincada questão situada na intercessão de várias 
áreas com implicações de diversa ordem – o direito penal, a casuística religiosa, as ciências 
exactas as convenções sociais.  

(VAQUINHAS, 2006: 13-14) 
 
Verdadeiro problema nacional, a “questão do jogo” andava a ser arrastada desde há 
décadas, com resoluções parciais e provisórias às quais, como o próprio decreto de 
Dezembro de 1927 sublinha, chegara o momento de dar um desfecho aceitável.  
 O próprio ante-projecto de Abril de 1927, mais veemente nas restrições e na 
extensão dos compromissos e encargos a assumir por parte dos casinos e demais 
espaços que desejassem promover actividades conformes ao definido nos vários 
artigos do projecto, parece sofrer ainda dos efeitos inerentes a uma matéria sensível 
e polémica, que não seria consensual, mesmo quando os argumentos se relacionavam 
com a necessidade de desenvolver o país e de o dar a conhecer no estrangeiro através 
do atractivo turístico potenciado pelos locais de lazer e de prazer.  

É o que se depreende da mais extensa e completa resposta ao pedido de 
colaboração no aprimoramento do conjunto das propostas, elaborada por um 
conjunto de empresários do sector que se assumiam favoráveis à regulamentação e 
ao seu perfil geral, embora com reservas e sobretudo receios derivados da sua 
experiência profissional. É um artigo empenhado, com vasto conhecimento de causa 
e atenção aos pormenores e à exequibilidade dos vários parâmetros implicados na 
regulamentação, que procurava defender tanto quanto possível o contexto lúdico e 
tendencialmente nocturno da actividade ao mesmo tempo que esclarecia certos 
preconceitos, atentava no público alvo e nos seus interesses e, estabelecendo 
contrastes relevantes com empresas afins noutros países europeus, pensava na melhor 
estratégia para o aliciamento dos representantes do Estado. Essa estratégia de 
sedução, evidentemente direccionada para os problemas de facturação que algumas 
das medidas ponderadas poderiam trazer consigo, é em grande medida de índole 
económica, deixando as questões de ordem moral em segundo plano, até pelo modo 
como visam diluir algumas das suspeições de ilicitude que o documento do Ministro 
do Interior colava aos jogadores e aos funcionários dos espaços votados ao jogo. 
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Em Pessoa, o problema é discutido também com atenção particular ao aspecto 
económico da questão, embora com muito menos contemplações ou interesse em 
camuflar os motivos do Estado e a hipocrisia que se procurava esconder com a 
tensão em torno do assunto e da sua delicadeza. Para o poeta, os proventos 
económicos a obter, cujo aliciante o Estado disfarçava mal, eram em si mesmos a 
resposta a todas as reservas colocadas ao jogo ou a qualquer actividade similar a 
partir do momento em que se equacionava uma regulamentação. É uma 
argumentação notável, marcada pela habitual ironia de Pessoa e sobretudo por uma 
tendência bastante marcante na sua atitude, embora nem sempre lembrada: a 
necessidade de deslocar a contenda para um plano de absoluta amoralidade 
especulativa, necessária para que o jogo seja visto como apenas mais uma 
manifestação cultural, num tempo e espaço determinados, cujos contornos deveriam 
responder apenas pelos interesses e conveniências do momento e pelos códigos 
culturais em vigor, que o aproximariam ou permitiriam distingui-lo de outras 
ocupações e comportamentos tolerados ou condenados pela lei. 

 O jogo é deslocado da sua suposta singularidade para ser visto de um modo 
frio e calculista, alheio ao histórico de condenações ou pelo menos aos seus 
argumentos mais veementes, ou, mais exactamente, alheio ao sentido de esses 
argumentos serem trazidos à colação para um plano da exclusiva responsabilidade 
da lei e dos limites e conotações a que estaria disposta. Um problema de coerência, 
acima de tudo.  

Para Pessoa, a urgência estava apenas em decidir de uma vez por todas qual 
o conceito oficial que o Estado tinha do jogo e de que modo estaria a pensar agir a 
partir dele. Conforme o jogo fosse, respectivamente, um crime, um vício ou uma mera 
actividade lúdica, assim deveria ser a fácil resposta dos seus regulamentadores. É 
curioso verificar que Pessoa opta por descrever com amplitude os dois casos 
extremos, os que remetem para as hipóteses de crime ou de mero passatempo. No 
caso de o jogo ser um crime, a legislar, portanto, de acordo com outros crimes, cuja 
diferença seria apenas de escala, como o assassínio ou o roubo, não cabia ao Estado 
mais do que uma atitude condenatória, em vista da qual nenhuma regulamentação 
seria equacionável. No caso de o jogo ser um mero entretenimento, uma espécie de 
brincadeira atractiva também para adultos, não parecia ao poeta muito 
argumentável que o Estado se dedicasse ao tema com o empenhamento reservado a 
questões jurídicas.  

Deste modo, a sensibilidade da matéria é deslocada, estando sobretudo na 
definição da própria actividade em relação com outras práticas comunitárias e não 
na atitude a ter perante ela, a partir do momento em que se chegasse a um consenso 
quanto à extensão da sua perigosidade e da sua afinidade com outras práticas. Um 
Estado seguro de si e sobretudo cioso da sua imagem nunca poderia pretender a 
obtenção de qualquer tipo de lucro baseando-se numa actividade reconhecida como 
muito nociva e perigosa. Ficando como crime, e enquanto tal integrado entre as 
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actividades integradas pelo Estado entre o conjunto de meios de obtenção de 
receitas, o jogo forçaria a uma revisão em larga escala de outros sectores de 
actividade, os quais poderiam, numa visão absolutamente amoral da organização 
legal da sociedade, gerar um elevado rendimento à custa da ausência de quaisquer 
escrúpulos:  

  
Se o jogo de azar é comparavel a êsses fenómenos sociais, encare-se de frente o problema, e 
o Estado determine se inclui ou não o crime entre as suas fontes de receita. E, conforme o 
determine, assim aceite ou não aceite. Estas considerações, porêm, são de simples argumento: 
ninguem, que considere o jogo igual a um crime, pode pretender que êle se regulamente.  

(BNP/E3, 124-67r; PESSOA, 1927: 1) 
  
A opção contrária reduz por completo o problema a um não assunto. Se o jogo 

fosse de facto considerado um mero passatempo inofensivo, no que seria uma 
radical ruptura relativamente à tradição formal e informal de julgamento da 
actividade, o Estado estaria igualmente a incorrer num comportamento pouco 
adequado, dado que equacionaria a tributação de algo absolutamente natural e, por 
isso mesmo, não sujeito a penalização: “Nenhum Estado regulamenta o ‘tennis’ ou 
o ‘football’; quando muito, cobra uma percentagem sobre as entradas no campo, ou 
aluga o campo, se é seu” (BNP/E3, 124-67r; PESSOA, 1927: 1). 

O problema parece resolvido através de uma das implacáveis deduções com 
que Pessoa tipicamente lia todos os assuntos de que se ocupava. A sua opinião 
parece em parte coincidir com esta segunda opção, e isto apesar de qualquer 
intenção de o Estado regulamentar o jogo obrigar forçosamente a que se adopte uma 
solução intermédia, tal o absurdo de o Estado acolher um crime ou procurar a 
obtenção de proventos com actividades tão naturais como a prática de um desporto.  

É nesse momento que o texto pessoano permite introduzir outra das suas 
facetas, a de pensador político de índole liberal e pouco dado a excessos de 
intervenção estatal, sobretudo em domínios em que pouco mais parece existir além 
de um julgamento moral e a coeva intenção educativa. Com efeito, se o jogo não é 
um crime – não coloca ninguém em risco de vida nem corresponde a um malefício 
evidente para terceiros, por exemplo a apropriação de bens alheios – nem uma 
actividade inócua e inocente, algo de que Pessoa está certo, resta saber se o tipo de 
riscos e penalizações que lhe estão associados deve ou não ser incluído entre os 
assuntos de que o Estado deve ocupar-se. É ao nível do direito do Estado a coagir 
baseando-se na definição de uma actividade como um vício que impõe um código 
de conduta severo que se situa toda a decisão, conforme Pessoa a entende. 

 Precisamente por isso, tudo parece restringir-se a dois âmbitos: a quem deve 
o jogo ser interditado e em que moldes os rendimentos derivados dos impostos 
devem definir-se. Este segundo aspecto prende-se com o último problema que 
Pessoa aborda, o de quais os locais em que o jogo deveria praticar-se. Respondendo, 
aparentemente, não apenas ao excesso de aparato subjacente ao extenso e complexo 
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ante-projecto – o documento definitivo é bem mais razoável e de leitura bem mais 
clara, apesar de ter informações mais apuradas quanto à gestão dos casinos –, como 
também a algumas notas publicadas nos jornais que pareciam querer evitar as 
práticas associadas ao jogo na capital, Pessoa defende que é precisamente nos 
grandes centros que faz sentido o aproveitamento do jogo.  

O mais interessante é que o faz contornando o senso comum precisamente no 
seu terreno preferencial, o mesmo que ajudara a esvaziar subtilmente com a sua 
argumentação. Se o preconceito arreigado que motivava o desejo de afastar o jogo 
da capital vigorasse, o foco deveria estar no esforço por reduzir ao essencial uma tal 
prática, tida como pior do que outras. Por isso mesmo, qualquer bom senso deveria 
conduzir a que se contornasse da melhor forma a obsessão lúdica da população 
oferecendo-lhe maior variedade e, com ela, uma menor propensão para que o jogo 
pudesse vir a ser a actividade privilegiada.  

Num grande centro como Lisboa, o cidadão teria sempre muito com que se 
ocupar e por isso mesmo o jogo acabaria por se integrar na ordem natural das coisas 
como um de entre muitos outros motivos de interesse. Num outro local, a introdução 
de um casino seria, de acordo com Pessoa, quase imoral, dado que aguçaria a sede 
de entretenimento popular com uma actividade entendida como muito pouco 
recomendável. Um vício estaria a ser combatido nos grandes centros, nos quais 
poderia ser controlável e até talvez mais lucrativo, mas promovido em locais 
desprovidos de alternativas eficazes e dissuasoras, potenciando a obsessão pelo 
jogo. 

Conclui-se esta apresentação com uma breve menção ao documento 137A-29 
a 37, apresentado em anexo, que, embora não pareça ter uma relação directa com o 
ponto de vista defendido por Pessoa no texto de Abril de 1927, é ilustrativo do 
interesse do poeta pela questão da constituição de casinos e da regulamentação do 
jogo. No capítulo quinto daquele que parece um projecto de regulamentação da 
lavra de Pessoa, quase tão amplo quanto o que conduziu à lei final de Dezembro de 
1927, dado que também dedica amplo destaque ao próprio desenvolvimento dos 
casinos, algo menos essencial para o ante-projecto, o jogo é o foco principal. Essa 
passagem está em geral de acordo com o que Pessoa defende na sua tentativa de 
solucionar o problema da regulamentação da actividade, por exemplo quanto ao 
perfil daqueles aos quais o jogo deveria ser interditado, os que Pessoa considera mais 
débeis para resistirem ou lidarem com o vício.  

É, pois, através do conjunto de documentos que se apresentam devidamente 
enquadrados nesta edição da revista Pessoa Plural—A Journal of Fernando Pessoa 
Studies que se propõe uma nova leitura de outras vertentes do pensamento 
pessoano. Um olhar mais aprofundado poderia passar por uma comparação entre o 
ante-projecto, a lei de Dezembro de 1927 e o esboço de regulamento da pena de 
Pessoa, no sentido de se evidenciar por exemplo a simplicidade e economia da visão 
do poeta por contraponto aos mais severos e condicionados esforços estatais. Do 
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mesmo modo, será importante uma mais ampla pesquisa nos jornais da época, em 
busca de outras notícias e propostas relacionadas com o repto do Ministro do 
Interior, nas quais talvez se consiga traçar com tintas mais densas o rasto da 
intertextualidade do contributo pessoano. Sobretudo, é todo o contexto da década 
de 1920 no percurso biográfico, interventivo e criador de Pessoa que se encontra em 
parte por (re) escrever e repensar, com a certeza de que a atenção ao quotidiano 
jornalístico do tempo é fulcral, dada a crescente centralidade que a imprensa 
adquiriu na formação quotidiana dos homens do século XX. 
 

 
 

Fig. 1. A regulamentação do jogo / 1. 
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Fig. 2. A regulamentação do jogo / 2. 
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Fig. 3. A regulamentação do jogo / 3. 
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Fig. 4. A regulamentação do jogo / 4. 
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Fig. 5. A regulamentação do jogo / 5. 
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ANEXO 1 
BNP/E3, 124-66r a 70v 
 

A regulamentação do jogo 
As verdadeiras bases do problema – simplicidade da sua solução 

 
O problema geral do jogo de azar, e o problema particular da sua 

regulamentação, teem sido, sempre, postos erradamente – o primeiro porque nunca 
se estudou, o segundo porque nunca se estudou o primeiro. 

Não é preciso, porêm, ter um conceito assente e seguro do que é o jogo de 
azar, socialmente considerado, para se poder tratar do problema da sua 
regulamentação. Basta reparar que, sôbre a natureza social do jogo, ha três hipóteses 
possiveis, e que o principio da regulamentação convêm apenas a uma délas. 

Partamos, contudo, do principio de que se quere regulamentar o jogo, e 
consideremos êsse principio em relação com as três hipóteses que se podem 
formular sobre a natureza social dêle. 

 
*** 

 
Sôbre o jogo, socialmente considerado, ha três teorias possiveis. Ou é um vicio 

da natureza de um crime, como o assassinio e o roubo; ou é um vicio da simples 
natureza de uma excitação, como o alcool e o tabaco; ou não é um vicio, mas um 
simples passatempo ou distracção. 

 
*** 

 
Se o jogo é um vicio da natureza de um crime, deve ser severamente 

reprimido, nem se lhe deve aplicar legislaç<é>/ã\oque não seja a penal. O não se 
poder abolir nada significa: tambem o assassinio e o roubo se não podem abolir. 
Mas, nesta hipótese, deve o Estado <abolir> [↑ suprimir] as lotarias e os sorteios de 
obrigações. Se o jogo de azar é, em si, um crime, não póde haver distinção entre as 
maneiras de o cometer, nem entre as aplicações do produto da comissão. A lei não 
distingue, no assassinio, entre o que é praticado com o barulho do tiro, e o que é 
realisado com o silencio do veneno. E, onde ha crime, o fim não justifica os meios, 
pelo menos perante a lei, isto é, perante o Estado. Se o que é feito em favor do Estado 
ou da caridade, por isso mesmo se justificasse, nada obstaria a que o Estado 
estabelecesse uma organisação <p>/t\ributariamente patr<n>/i\otica de trafico de 
brancas (ou de pretas), ou lançasse, em favor dos asilos e das casas de beneficiencia, 
um imposto de transacções sôbre os carteiristas e os vigarisadores. Se o jogo de azar 
é comparavel a êsses fenómenos sociais, encare-se de frente o problema, e o Estado 
determine se inclui ou não o crime entre as suas fontes de receita. E, conforme o 
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determine, assim ace<o>/i\te ou não aceite. Estas considerações, porêm, são de 
simples argumento: ninguem, que considere o jogo igual a um crime, pode 
pretender que êle se regulamente. 

 
*** 

 
Passemos á hipótese oposta – a de que o jogo é um simples passatempo ou 

distracção. Nessa hipótese, pela qual o jogo é inofensivo, nada ha nêle que 
regulamentar: ha simplesmente que tributar. Nenhum estado regulamenta o tennis 
ou o football; quando muito, cobra uma percentagem sôbre as entradas no campo, 
ou aluga o campo, se é seu. 

 
*** 

 
Se, porêm, o jogo é um vicio da natureza de uma excitação (se é que uma 

simples excitação é em si mesma vicio, e o não é apenas em seus excessos e desvios), 
então o problema é outro. É aqui que aparece, ou póde aparecer, o criterio de 
regulamentação. 

Partindo do principio (aliás discutivel) de que o Estado tem uma função 
moral positiva, e não simplesmente negativa, cumpre-lhe, nesta hipótese, 
regulamentar o jogo, isto é, restringir as condições do seu exercicio. Mas em que 
fundamentos deve assentar essa <regulamentação?> restrição? 

Se o jogo é (como é nesta hipótese) em si mesmo um mal, deve restringir-se o 
seu exercicio de modo que (1) se evite que os espiritos debeis caiam sob a sua 
influencia; (2) se evite que se multipliquem desmedidamente os lugares onde se 
jogue; e (3) se evite que seja a unica diversão possivel, para que qualquer criatura, 
que queira divertir-se, não seja como que obrigada a divertir-se déssa maneira. 

Dos espiritos debeis, uns – os jogadores insaciaveis – são, como os insaciaveis 
de outras espécies, inatingiveis pela lei; o jogador-nato ha de jogar ainda que a lei 
estabeleça a pena de morte para quem jogue. Outros debeis – os que por sugestão se 
convertem em jogadores incorrigiveis – tambem não póde a lei <defender> [↑ 
resguardar], pois não há <signa>/sinal\ exterior, designavel, pelo qual, se possam 
conhecer. Só a uma espécie de debeis póde a lei dar protecção, porque ha uma 
maneira de conhecê-los: são os que são debeis por aquela imperfeita formação do 
espirito que resulta da sua pouca idade. A regulamentação do jogo deve, pois, 
proibi-lo aos menores. 

Para evitar a multiplicação desmedida de casas de jogo, ha [↑ só] um processo 
– o de considerar a industria do jogo como uma industria de luxo, e assim estabelecer 
um capital minimo elevado para as empresas que a pretendam exercer.  

Para o terceiro problema – evitar que o jogo seja o único divertimento 
acessivel – ha dois processos conjuntos a empregar – o obrigar as casas de jogo a 
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terem outras diversões <– restaurante, cabaret, etc. –> alêm do proprio jogo; e o 
permitir o jogo só nos grandes centros, isto é, nas grandes cidades, ainda que, talvez, 
mas episodicamente, tambem se permitisse nas praias e estancias de aguas, que se 
tornam, em certo modo, “grandes centros” nos mêses da sua frequência. 

Entendamo-nos bem: se a aldeia de Paio Pires1 (sem ofensa) não tiver 
animatografo, nem teatro, nem nenhum outro elemento de distr[↑a]cção, será um 
crime social instalar alí um casino de jogo, porisso que, constituindo êsse casino o 
único fóco de atracção, desde logo se tornará o jogo o unico divertimento, o 
divertimento obrigatorio, déssa aldeia. Numa cidade, porêm, em que são varias as 
diversões, e a propria vida movimentada é, em certo modo, um entretimento, não 
ha mal algum que se abram casinos sobre casinos, porque não constituem, nem 
podem constituir, fócos únicos de atracção. Quero dizer, para o <o>/i\ndividuo 
capaz de raciocinar, este problema tem uma solução natural inteiramente ás avessas 
daquela que <tem salpicado de varios conteudos de *orande que se teem vasculhado 
sobre o assunto.> [↑ muitos lhe teem dado]. Longe de se não dever jogar nas grandes 
cidades, é precisamente só nas grandes cidades que se deve jogar. 

 
*** 

 
São estes, clara e limpamente deduzidos, os principios em que deve assentar 

a regulamentação do jogo, caso <que> [↑ se] queira estabelecer êsse regime. Todos 
os outros elementos, que se tem querido imiscuir na materia, são exteriores a éla, e, 
por o serem, absurdos e prejudiciais. 

 
      FERNANDO PESSOA 

  

                                                            
1 É de notar que, apesar de parecer aleatória, a escolha da aldeia de Paio Pires como exemplo de um 
local de escala reduzida e potencialmente perturbável pelos excessos que uma actividade como o jogo 
poderia trazer antecipa um outro recurso público importante ao local. No texto O Provincianismo 
Português, publicado no Notícias Ilustrado de 12 de Agosto de 1928, Pessoa caracteriza a manifestação 
literária de um quadro mental provinciano através da seguinte menção a A Relíquia, de Eça de 
Queirós: “O exemplo mais flagrante do provincianismo português é Eça de Queirós. É o exemplo 
mais flagrante porque foi o escritor português que mais se preocupou (como todos os provincianos) 
em ser civilizado. As suas tentativas de ironia aterram não só pelo grau de falência, senão também 
pela inconsciência dela. Neste capítulo, A Relíquia, Paio Pires a falar francês, é um documento 
doloroso” (PESSOA, 2020: 95). Percebe-se em parte a semelhança das duas menções, relacionadas com 
a intenção de se transferir para um espaço de província geográfica e cultural marcos característicos 
de um outro padrão civilizacional típico das grandes capitais nas quais, salienta Pessoa, faria mais 
sentido a instalação de um casino. 
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Fig. 6.1. Diario de Noticias (26-04-1927). 
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Fig. 6.2. Diario de Noticias (26-04-1927). 
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ANEXO 2 
DN, 26-04-1927 
 

A regulamentação do jogo 
As verdadeiras bases do problema – simplicidade da sua solução 

 
O problema geral do jogo de azar, e o problema particular da sua 

regulamentação, têm sido, sempre, postos erradamente – o primeiro porque nunca 
se estudou, o segundo porque nunca se estudou o primeiro. 

Não é preciso, porém, ter um conceito assente e seguro do que é o jogo de 
azar, socialmente considerado, para se poder tratar do problema da sua 
regulamentação. Basta reparar que, sobre a natureza social do jogo, ha três hipóteses 
possiveis, e que o principio da regulamentação convem apenas a uma delas. 

Partamos, contudo, do principio de que se quere regulamentar o jogo, e 
consideremos esse principio em relação com as três hipoteses que se podem 
formular sobre a natureza social dele. 

 
*** 

 
Sobre o jogo, socialmente considerado, ha três teorias possiveis. Ou é um vicio 

da natureza de um crime, como o assassinio e o roubo; ou é um vicio da simples 
natureza de uma excitação, como o alcool e o tabaco; ou não é um vicio, mas um 
simples passatempo ou distracção. 

 
*** 

 
Se o jogo é um vicio da natureza de um crime, deve ser severamente 

reprimido, nem se lhe deve aplicar legislação que não seja a penal. O não se poder 
abolir nada significa: tambem o assassinio e o roubo se não podem abolir. Mas, nesta 
hipótese, deve o Estado suprimir as lotarias e os sorteios de obrigações. Se o jogo de 
azar é, em si, um crime, não pode haver distinção entre as maneiras de o cometer, 
nem entre as aplicações do produto da comissão. A lei não distingue, no assassinio, 
entre o que é praticado com o barulho do tiro, e o que é realizado com o silencio do 
veneno. E, onde ha crime, o fim não justifica os meios, pelo menos perante a lei, isto 
é, perante o Estado. Se o que é feito em favor do Estado ou da caridade, por isso 
mesmo se justificasse, nada obstaria a que o Estado estabelecesse uma organização 
tributariamente patriotica de trafico de brancas (ou de pretas), ou lançasse, em favor 
dos asilos e das casas de beneficencia, um imposto de transacções sôbre os 
carteiristas e os vigarizadores. Se o jogo de azar é comparavel a esses fenómenos 
sociais, encare-se de frente o problema, e o Estado determine se inclui ou não o crime 
entre as suas fontes de receita. E, conforme o determine, assim aceite ou não aceite. 
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Estas considerações, porém, são de simples argumento: ninguem, que considere o 
jogo igual a um crime, pode pretender que ele se regulamente. 

 
*** 

 
Passemos á hipótese oposta – a de que o jogo é um simples passatempo ou 

distracção. Nessa hipótese, pela qual o jogo é inofensivo, nada ha nele que 
regulamentar: ha simplesmente que tributar. Nenhum Estado regulamenta o 
«tennis» ou o «football»; quando muito, cobra uma percentagem sobre as entradas 
no campo, ou aluga o campo, se é seu. 

 
*** 

 
Se, porém, o jogo é um vicio da natureza de uma excitação (se é que uma 

simples excitação é em si mesma vicio, e o não é apenas em seus excessos e desvios), 
então o problema é outro. É aqui que aparece, ou pode aparecer, o criterio de 
regulamentação. 

Partindo do principio (aliás discutivel) de que o Estado tem uma função 
moral positiva, e não simplesmente negativa, cumpre-lhe, nesta hipotese, 
regulamentar o jogo, isto é, restringir as condições do seu exercicio. Mas em que 
fundamentos deve assentar essa restrição? 

Se o jogo é (como é nesta hipótese) em si mesmo um mal, deve restringir-se o 
seu exercicio de modo que (1) se evite que os espíritos debeis caiam sob a sua 
influencia; (2) se evite que se multipliquem desmedidamente os lugares onde se 
jogue; e (3) se evite que seja a unica diversão possivel, para que qualquer criatura, 
que queira divertir-se, não seja como que obrigada a divertir-se dessa maneira. 

Dos espiritos debeis, uns – os jogadores insaciaveis – são, como os insaciaveis 
de outras especies, inatingiveis pela lei; o jogador-nato há-de jogar ainda que a lei 
estabeleça a pena de morte para quem jogue. Outros debeis – os que por sugestão se 
convertem em jogadores incorrigiveis – tambem não pode a lei resguardar, pois não 
há sinal exterior, designavel, pelo qual, se possam conhecer. Só a uma espécie de 
debeis pode a lei dar protecção, porque ha uma maneira de conhecê-los: são os que 
são debeis por aquela imperfeita formação do espirito que resulta da sua pouca 
idade. A regulamentação do jogo deve, pois, proibi-lo aos menores. 

Para evitar a multiplicação desmedida de casas de jogo, ha só um processo – 
o de considerar a industria do jogo como uma industria de luxo, e assim estabelecer 
um capital minimo elevado para as empresas que a pretendam exercer.  

Para o terceiro problema – evitar que o jogo seja o único divertimento 
acessivel – ha dois processos conjuntos a empregar – o obrigar as casas de jogo a 
terem outras diversões além do proprio jogo; e «o permitir o jogo só nos grandes 
centros, isto é, nas grandes cidades», ainda que, talvez, mas episodicamente, 
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tambem se permitisse nas praias e estancias de aguas, que se tornam, em certo modo, 
«grandes centros» nos meses da sua frequência.  

Entendamo-nos bem: se a aldeia de Paio Pires (sem ofensa) não tiver 
animatografo, nem teatro, nem nenhum outro elemento de distracção, será um crime 
social instalar ali um casino de jogo, por isso que, constituindo esse casino o único 
foco de atracção, desde logo se tornará o jogo o unico divertimento, «o divertimento 
obrigatório», dessa aldeia. Numa cidade, porém, em que são varias as diversões, e a 
propria vida movimentada é, em certo modo, um entretenimento, não ha mal algum 
que se abram casinos sobre casinos, porque não constituem, nem podem constituir, 
focos «unicos» de atracção. Quero dizer, para o individuo capaz de raciocinar, este 
problema tem uma solução natural inteiramente ás avessas daquela que muitos lhe 
têm dado. Longe de se não dever jogar nas grandes cidades, «é precisamente só nas 
grandes cidades que se deve jogar». 

 
*** 

 
São estes, clara e limpidamente deduzidos, os princípios em que deve 

assentar a regulamentação do jogo, caso se queira estabelecer esse regime. Todos os 
outros elementos, que se têm querido imiscuir na materia, são exteriores a ela, e, por 
o serem, absurdos e prejudiciais. 

 

      FERNANDO PESSOA 
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Fig. 7.2. Diario de Noticias (01-08-1926). 
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Fig. 7.1. Diario de Noticias (01-08-1926). 

 

ANEXO 3 
DN, 01-08-1926 
 

A situação politica 
 

O jogo vai ser agora regulamentado? 
 

O Conselho de Ministros admitiu a possibilidade de o fazer na proxima epoca 
balnear 

 
 O governo voltou ao regime de reuniões diarias, que havia posto de parte. 
Ontem realisou-se um conselho de mistros, com duração das 6 horas da tarde ás 8 e 
meia da noite. 
 Reza assim a nota oficiosa que aos representantes da imprensa foi fornecida: 
 «Ficou resolvida a distribuição da parte da multa depositada na Caixa Geral 
de Depositos, relativa á herança Bensaude, nos precisos termos da legislação em 
vigor. 
 «Pelo posto das Colonias tratou-se da quantia respeitantes á economia de 
Macau. 
 «Foi encarnada a possibilidade de regulamentação do jogo na proxima epoca 
balnear»   
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Fig. 8. Diario de Noticias (03-04-1927). 
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ANEXO 4 
DN, 03-04-1927 

 
Regulamentação do jogo 

O ante-projecto elaborado pelo sr. Ministro do Interior 
 
Como será permitido o jogo de azar e como serão aplicadas as receitas dele 
provenientes 
 
Foi ontem facultado á imprensa o ante-projecto de lei relativo á regulamentação do 
jogo. O sr. ministro do Interior, ao entregar aos representantes dos jornais esse 
importante diploma, manifestou o desejo de que em volta dele se faça uma critica 
leal e elevada, de modo a poderem ser recebidas, pelo Governo, com simpatia, todas 
as opiniões que se inspirem em principios de defesa dos interesses do país. 
A seguir publicamos, na integra, o ante-projecto sobre o jogo: 
 

Considerando que o jogo de azar tomou entre nós, como – afinal – em todos 
os (sic) quasi todos os paises civilizados, proporções que mais convem vigiar de 
perto e atentamente do que reprimir com violencia, e com tanta mais razão quanto 
é certo que o passado nos deve ter convencido da quasi ineficácia da repressão; 

Considerando que semelhante resultado só tem contribuido para a criação de 
situações sempre despretigiosas do Poder; 

Considerando que se imoralidade é o jogo de azar, bem mais imoral e até 
perigosa deve considerar-se a tolerancia em que se tem vivido, pois que pode ser 
considerado como uma pactuação deprimente para o Estado perante exigencias ou 
interesses ilegitimos; 

Considerando que o Governo, sujeitando o jogo de azar a disposições 
regulamentares e legais, contribuirá para a protecção e defesa áqueles que, pela sua 
idade e estados de inteligencia, devem ser defendidos dos seus resultados quasi 
sempre funestos; 

Considerando que muitos indivíduos ha que, pelas suas funções, se acham 
intimamente relacionados a interesses de outros, do Estado e até com o prestigio 
dêste como encarregados da execução das Leis; 

Considerando que uma vez defendidas estas pessoas, os perigos do jogo 
resultarão muito diminuidos e atenuados; 

Considerando ainda que seria indesculpavel neglicencia consentir a 
exploração duma industria altamente lucrativa, sem que o Estado dela auferisse as 
receitas correspondentes a esses lucros, quando é certo que tributa outras menos 
rendosas e mais legitimas;  

Considerando que em outros paises, não menos civilizados e moralizadores 
do que o nosso – mas, sem duvida, mais praticos – se tem regulamentado o jogo de 
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maneira a fiscaliza-lo com seguros resultados, convertendo-o ao mesmo tempo em 
exuberante fonte de receitas publicas; e assim 

Considerando que a regulamentação deve contribuir extraordinariamente 
para o desenvolvimento de muitas regiões e localidades que, pelas suas belezas 
naturais, amenidades climatericas e outras circunstancias, podem transformar-se em 
curto prazo em importantes centros de turismo preferidos pelas correntes de 
população que permanentemente cortam o globo em sentidos diversos;  

Considerando, em virtude do exposto, que ao Governo cumpre defender 
todos os rendimentos publicos e olhar com carinho para as propriedades de que o 
país seja susceptivel, não esquecendo ao mesmo tempo a protecção devida aos 
desprotegidos da sorte; 

Considerando que para o numero dêstes contribuem extraordinariamente as 
classes operarias, que devem ser olhadas com simpatia pelo Governo da Republica; 

Considerando que em redor do jogo de azar se movimentam interesses e se 
formam aspirações que convem manter em respeito e a larga distancia, de modo a 
não tocarem a dignidade moral do Estado e dos seus homens publicos; 

Considerando ainda que o Governo deve criar-se uma situação de absoluta 
liberdade e completa independencia, evitando compromissos que de futuro 
poderiam embaraçar-lhe os actos necessarios para uma boa e escrupulosa 
administração, impedindo que da industria do jogo se tirassem todos os 
rendimentos de que seja susceptivel;  

Considerando que a não regulamentação só poderia aproveitar aos que até 
agora vêm exercendo a industria livremente sem quaisquer encargos e beneficios 
para o Estado e para a sociedade e ainda com prejuizo da dignidade dos individuos 
que pelas suas funções são encarregados da sua repressão, atirando-se até sobre eles 
difamantes suspeições de cumplicidade e subôrno; 

Considerando, finalmente, que é já de atender a corrente de opinião favoravel 
a uma regulamentação série e honesta; 

 
 

Ante-projecto 
CAPITULO I 

 
Do jogo de azar e das condições para o seu exercício 

 
Artigo 1.º Entende-se, por jogo de azar ou de fortuna, aquele em que os 

ganhos e perdas estão exclusivamente dependentes das contingencias do acaso, tais 
como: Roleta, banca francesa, monte, baccarat, trinta, quarenta, écarté, etc. 

§ unico. Não são considerados jogos de azar e, portanto, abrangidos pelas 
disposições desta lei, os jogos cujos resultados não se baseiam apenas no acaso, mas, 
e principalmente, na destreza, arte e raciocinio dos jogadores. 
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 Art. 2.º É permitido o jogo de azar no Continente da Republica e nas Ilhas 
Adjacentes, nas localidades ou regiões em que o Governo entenda dever autoriza-
lo, mediante parecer prévio consultivo do governador civil, das comissões de 
turismo e Camaras Municipais respectivas. 

§ 1.º Nas localidades em que não haja comissões de turismo constituídas, 
bastarão os pareceres dos governadores civis e Camaras Municipais. 

§ 2.º Onde existirem, nos termos da Lei n.º 1.152, comissões de iniciativa, 
deverão estas ser tambem consultadas. 

Art. 3.º O pedido para a exploração do jogo de azar deve ser dirigido, por 
intermedio da Repartição de Inspecção e Fiscalização de Jogos, ao Ministro do 
Interior, que, ouvidas as entidades a que se refere o artigo anterior e seus §§, o 
apresentará em Conselho de Ministros. 

Art. 4.º Ao requerimento em que se fundamente o pedido de licença, devem 
juntar-se os documentos seguintes: 

1.º Planta na escala de 1 : 100 das obras a realizar, já realizadas ou alterações 
a fazer, com uma exposição circunstanciada a fazer, com uma exposição 
circunstanciada do mobiliário, ornamentações, decorações, etc.; 

2.º Minuta da escritura, quando a licença seja para a sociedade ou empresa a 
constituir ou certidão da escritura das já constituidas. Concedida a licença, a minuta 
será substituida por certidão da escritura, no prazo de 30 dias contados da concessão 
daquela. 

3.º O original do regulamento interno a observar no estabelecimento; 
4.º Certificado do registo criminal dos requerentes, administradores, 

directores ou gerentes. 
Art. 5.º Deferido o pedido, o requerente depositará na Caixa Geral de 

Depositos, como caução e á ordem do ministerio do Interior, no prazo improrrogavel 
de 8 dias, a importancia que pelo Governo lhe seja arbitrada.  

§ 1.º A caução ficará como garantia do pagamento das muitas que lhe forem 
aplicadas por inobservancia desta lei e seus regulamentos. E quanto aos requerentes 
que se proponham realizar obras novas ou fazer modificações nas já existentes, a 
importancia d caução reverterá a favor do Estado, quando as não efectivem nos 
prazos que lhe forem marcados nas condições em que forem exigidas. 

§ 2.º Quando a importancia da caução haja sido reduzida de 70%, o 
interessado, gerentes ou administradores reforçá-la-ão imediatamente, de modo a 
prefazer a importancia primitiva. 

Art. 6.º As localidades ou regiões em que venha a ser autorizado o jogo de 
azar, serão classificadas em primeira e segunda categorias, podendo o jogo nestas 
ultimas exercer-se em estabelecimentos mais simples mas, ainda assim, mediante 
parecer das entidades a que se refere o artigo 2.º e seus §§ e aprovação da Repartição 
de Inspecção e Fiscalização de Jogos. 
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§ unico. A classificação a que se refere este artigo será feita por decreto, 
mediante informação fundamentada da Repartição de Inspecção e Fiscalização de 
Jogos. 

Art. 7.º A autorização para o exercicio da industria do jogo de azar só poderá 
ser conferida a cidadãos portugueses. 

Art.8.º O decreto em que se conceda a licença conterá: 
1.º Nome ou firma do requerente; 
2.º Determinação da região ou localidade; 
3.º Especificação das obras ou modificações a realizar; 
4.º Prazo em que as obras ou modificações devem ser feitas; 
5.º Declaração de que a licença é intransmissivel sem prévia autorização 

ministerial; 
6.º Aprovação do regulamento interno a que se refere o artigo 4.º n.º 3.º 
7.º Determinação da importancia que fôr arbitrada como caução; 
8.º E as demais condições que o Governo entenda impor aos requerentes. 
 

CAPITULO II 
Dos estabelecimentos do jogo de azar 

 
Art. 9.º O jogo de azar só poderá ser exercido em estabelecimentos ou edificios 

que satisfaçam aos requisitos exigidos por esta lei, e denominar-se-ão «Casinos de 
Jogo». 

Art. 10.º Os casinos a construir deverão satisfazer as todas as condições de 
grandeza, luxo, conforto e higiene, dispondo de amplos salões, destinados aos 
diferentes jogos, a restaurantes, bailes, exposições e outros divertimentos, tornando-
se assim factores valiosos de estimulo para as artes e de atracção cosmopolita. 

Art.º 11.º Os novos casinos ou estabelecimentos de jogo nunca poderão 
ocupar uma area inferior a 5.000 metros quadrados, de maneira a poderem dispor 
de terrenos para parques ou jardins e sendo possivel para parques ou jardins e sendo 
possivel para campos de jogos ao ar livre. 

Art. 12.º Realizadas as obras, serão estas vistoriadas por uma comissão 
composta de um engenheiro tecnico, um vogal da comissão de turismo ou da 
Camara Municipal, na falta daquela, e de um inspector da Repartição de Inspecção 
e Fiscalização de Jogos, que as aprovará, rejeitará as modificações que entender por 
bem. 

§ unico. Nas localidades em que houver comissões de iniciativa, daquela 
comissão fará tambem parte um vogal destas. 

Art. 13.º Das deliberações da comissão a que se refere o artigo antecedente, 
cabe recurso para o ministerio do Interior, que resolverá definitivamente. 

Art. 14.º As despesas com a diligencia exigida pelo artigo 12.º serão da 
exclusiva responsabilidade dos requerentes. 
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Art.º 15.º As salas de jogo de azar devem estar completamente independentes 
das outras e dispostas de modo a não poderem ser vistas pelas pessoas que 
frequentam os casinos para fins diferentes do jogo. 

Art. 16.º Os proprietarios de casinos já existentes que desejem habilitar-se 
para neles darem jogo de azar devem, antecipadamente, sujeitar os edificios e 
instalações a uma vistoria que será feita nas mesmas condições das do 12.º 

§ unico. Em caso algum poderá conceder-se licença para dar jogo de azar, sem 
que se mostrem satisfeitas as formalidades a que se refere este artigo. 

 
CAPITULO III 

Das receitas do Estado 
 

Art. 17.º O Estado perceberá uma percentagem de 3% sobre o capital 
destinado a habilitar as diferentes bancas e mesas de jogo, cujo capital não poderá 
ser inferior a 100.000$00 para os casinos de 1.ª categoria e 70.000$00 para os de 2.ª. 

Art. 18.º Além da percentagem referida no artigo antecedente, o Estado terá 
direito a receber 15 a 20% sobre os lucros brutos das bancas ou mesas de jogo, que 
serão apurados em cada sessão e logo a seguir á sua terminação. 

Art. 19.º A percentagem a que se refere o art. 17.º será cobrada diariamente e 
ao iniciar-se o dia do jogo. 

Art. 20.º Para efeitos da cobrança das receitas devidas em virtude desta lei do 
Estado, haverá em cada estabelecimento ou casino de jogo um ou mais fiscais, 
segundo a importancia e o movimento, encarregados da cobrança e de vigiar pelo 
cumprimento desta lei e respectivos regulamentos. 

Art. 21.º Para facilitação e fiscalização da cobrança, é expressamente proibido 
circular nas salas de jogo, mesas ou bancas, moedas ou notas de qualquer banco 
nacional ou estrangeiro, cheques e bem assim quaisquer valores ou titulos. 

§ unico. São tambem expressamente proibidas as chamadas paradas de boca 
e os emprestimos feitos aos jogadores pelas bancas, direcções e empregados dos 
casinos. 

Art. 22.º Cada casino ou estabelecimento de jogo terá fichas proprias, de 
diversas dimensões, côres e valores, que bem se distingam das dos outros, as quais 
serão tambem numeradas e marcadas pela Repartição de Inspecção e Fiscalização 
de Jogos. 

Art. 23.º As fichas estarão em poder do fiscal, para as entregar em troca das 
importancias destinadas a habilitar as mesas e bancas do jogo e os jogadores. 

Art. 24.º Em cada mesa ou banca de jogo estará bem patente a importancia 
com que cada uma se acha habilitada. 

Art. 25.º Esgotada a importancia com que inicialmente foram habilitadas as 
mesas ou bancas, serão imediatamente cobertas, salvo se os proprietarios, directores, 
administradores ou gerentes do casino preferirem suspender o jogo. 
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§ unico. A cobertura a que se refere este artigo estará igualmente sujeita á 
percentagem de 3% para o Estado. 

Art. 26.º É2 expressamente proibido trocar nas mesas de jogo, bancas, salas ou 
em quaisquer valores, por fichas de circulação, sob pena de encerramento imediato 
do casino, anulação da respectiva licença e multa de 10.000$00. 

§ unico. A mesma multa será imposta aos jogadores que fizerem a troca a que 
se refere este artigo, e, em caso de insolvencia, será a multa substituida por prisão 
nunca inferior a um ano, pela primeira vez, a dois anos, pela segunda, e a três, pela 
terceira, sendo, depois de cumprida a pena de prisão, entregues ao Governo, para 
lhes ser dado destino como vadios. 

Art. 27.º Os jogadores requisitarão ao fiscal do Governo fichas em troca das 
importancias a jogar. 

Art. 28.º Tanto os jogadores, como os proprietarios, administradores, 
directores ou gerentes dos casinos, apresentarão a desconto as fichas no fim de cada 
sessão de jogo, não o podendo fazer em data posterior, e serão, consequentemente, 
consideradas sem valor. 

§ 1.º Aquele que fizer circular, ou tentar fazer circular fichas que, nos termos 
deste artigo, hajam sido consideradas sem valor, será considerado como passador 
de moeda falsa, para efeito das penalidades que lhe couberem, nos termos das leis 
penais. 

§ 2.º Quando o arguido seja proprietario, director, gerente, administrador ou 
empregado do estabelecimento, a penalidade será gravada com multa de 10.000$00. 

Art. 29.º As mesmas penalidades do § 1.º do art. antecedente, serão impostas 
nos casinos e, sendo a falsificação feita pelos seus proprietarios, administradores, 
directores, gerentes ou empregados, a caução reverterá logo a favor do Estado, 
sendo imediatamente fechado o estabelecimento de jogo, arrolados todos os bens e 
valores, revertendo tudo igualmente para o Estado. 

Art. 30.º As fichas de um casino não podem circular nos outros, sob pena de 
apreensão e multa de 10.000$00. 

Art. 31.º A Repartição de Inspecção e Fiscalização de Jogos poderá exigir a 
substituição das fichas, quando a julgue conveniente. 

Art. 32.º O jogo só poderá funcionar das 13 às 3 horas, com intervalo das 19 
ás 21. 

§ unico. Considera-se como dia de jogo, para efeitos da presente lei e seus 
regulamentos, o espaço de tempo compreendido entre a abertura e o encerramento. 
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CAPITULO IV 
Das pessoas que não podem jogar 

 
Art. 33.º É3 expressamente proibida a entrada nas salas de jogo de azar: 
1.º Aos menores de 21 anos e pessoas que estejam sob tutela ou curatela; 
2.º Aos estudantes, qualquer que seja a sua idade e estabelecimento de ensino 

que frequentem; 
3.º Aos oficiais do Exercito e da Armada quando fardados; 
4.º Aos sargentos e praças de pré do Exercito de terra e mar; 
5.º Aos funcionarios policiais, qualquer que seja a sua categoria, excepto 

quando em exercício de funções publicas; 
6.º A todas as pessoas que tenham a seu cuidado a guarda de valores ou 

dinheiros publicos ou particulares; 
7.º Aos cobradores de casa comerciais, bancarias, associações ou quaisquer 

corporações; 
8.º Aos empregados de casas de jogo, seus proprietarios, directores, 

administradores ou gerentes. 
9º A todos os funcionarios encarregados da fiscalização e execução desta lei e 

seus regulamentos; 
10.º As pessoas a quem, pelas autoridades policiais, fôr interditada a entrada. 
Art. 34.º Se em qualquer sala de jogo de azar fôr permitida a entrada a pessoas 

que por lei sejam inibidas de a frequentar, ao proprietario do casino será imposta a 
multa de 10.000$00 por pessoa encontrada com infracção do artigo anterior. 

Art. 35.º Ao individuo a quem, em virtude desta lei, seja vedada entrada nas 
salas de jogo de azar e que nelas fôr encontrado será, em processo criminal 
competente, imposta a pena de prisão de 2 a 6 meses, a qual, no caso de reincidencia, 
será elevada a um ano. 

§ unico. O individuo condenado pela terceira vez por desrespeito a este 
artigo, será considerado como vadio e entregue ao Governo, depois de cumprida a 
pena de prisão, a fim de lhe ser dado destino, nos termos das leis penais. 

 
CAPITULO V 

Da distribuição das receitas do jogo 
 

Art. 36.º As receitas provenientes do jogo de azar e das multas que, por 
virtude desta lei, sejam aplicadas, deduzidas as despesas de inspecção e fiscalização, 
terão a seguinte distribuição: 

1.º 40% para as comissões de turismo das respectivas regiões ou localidades; 
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2.º 40% para fundo especial de assistencia junto do ministerio do Interior, 
tendo-se em vista uma assistencia ás classes operarias na invalidez e velhice; 

3.º 20% para propaganda de Portugal no estrangeiro e para medidas de 
turismo. 

Art. 37.º A parte da receita que por esta lei é destinada ás comissões de 
turismo, só poderá ser aplicada em melhoramentos e embelezamentos das 
respectivas regiões ou localidades, de maneira a torná-las merecedoras de serem 
visitadas por nacionais e estrangeiros, e por estes principalmente. 

 
CAPITULO VI 

Da administração e pessoal dos casinos 
 
Art. 38.º Os administradores, directores, gerentes, proprietarios e mais 

pessoal dos casinos, devem ser cidadãos portugueses ou naturalizados; 
Art. 39.º Nenhum empregado pode ser admitido ao serviço dos casinos, sem 

que se mostre na Repartição de Inspecção e Fiscalização de Jogos nada constar dos 
registos criminais contra ele que possa levantar duvidas quanto á sua 
honorabilidade. 

Art. 40.º Os gerentes, directores ou administradores, devem apresentar 
sempre certificados de registo criminal e nunca poderão ser substituidos sem prévia 
comunicação á Repartição de Inspecção e Fiscalização de Jogos. 

§ unico. Sempre que dos respectivos certificados conste que foram 
condenados ou estejam indicados por crimes de furto, roubo, burla, assassinato ou 
ainda por simples tentativas, aquela Repartição não permitirá o exercicio daquelas 
funções. 

 
CAPITULO VII 

Da repartição de Inspecção e fiscalização de jogos 
 
Art. 41.º Junto do ministerio do Interior e dependente dêste, é criada uma 

repartição que se denominará: «Repartição de Inspecção e Fiscalização de Jogos». 
§ único. Esta repartição terá os funcionarios que se julgarem indispensaveis á 

boa execução desta lei e seus regulamentos. 
Art. 42.º Além dos funcionarios a que se refere o § único do artigo 

antecedente, haverá fiscais encarregados da fiscalização dos jogos e cobrança das 
receitas. 

Art. 43. Os funcionarios por esta lei que se combinem com os proprietarios, 
gerentes, administradores, directores ou pessoal dos casinos para prejudicar o 
Estado, serão logo demitidos, presos e ser-lhes-á imposta a pena de prisão maior 
celular por cinco anos. 
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§ 1.º Igual penalidade será aplicada aos proprietarios, gerentes, directores, 
administradores ou empregados dos casinos. 

§ 2.º Ao crime previsto e punido por este artigo e § 1.º não será admitida 
fiança. 

 
CAPITULO VIII 

Do jogo de azar clandestino 
 
Art. 44.º É expressamente proibido o jogo de azar com inobservancia do 

presente decreto com força de lei. 
Art. 45.º Aqueles que forem encontrados jogando jogo de azar fora dos 

estabelecimentos que se achem legalmente habilitados a dá-lo, serão logo presos e 
remetidos ao poder judicial, para, em processo competente, lhe ser aplicada a pena 
de prisão nunca inferior a um ano, e, no caso de reincidencia, será a penalidade 
elevada até três anos, segundo o criterio do jogador.  

§ unico. O individuo condenado três vezes pelos motivos deste artigo, depois 
de cumprida a pena de prisão será entregue ao Governo e por este enviado para 
qualquer possessão ultramarina pelo tempo de três anos. 

Art. 46.º Todos os moveis e valores encontrados na casa em que 
clandestinamente se jogarem jogos de azar, serão apreendidos e arrolados, dando-
lhes o Governo, sem dependência de quaisquer formalidades judiciais, o destino que 
entender conveniente. 

§ unico. As importancias em dinheiro apreendidas constituirão receita para 
os fins do artigo 36.º 

Art. 47.º O proprietario que dê de arrendamento ou de qualquer maneira cêda 
casa para jogo de azar clandestino, perderá todos os direitos que a ela tenha, 
incorrendo ainda nas penalidades do artigo 45.º  

§ unico. O prédio será vendido em hasta publica, anunciada nos termos do 
artigo 842.º do Codigo de Processo Civil, por editais e anuncios, depois de avaliado 
por peritos nos termos do artigo 232.º do mesmo Codigo, revertendo o produto em 
favor das receitas a que se refere o artigo 36.º 

Art. 48.º O proprietario de casa em clandestinamente se dê jogo de azar, deve 
logo que disso tenha conhecimento, comunicá-lo ás autoridades competentes, sob 
pena de cumplicidade. 

Art. 49.º Quando no mesmo predio em que clandestinamente se joguem jogos 
de azar, habitem outras pessoas, devem estas participá-lo imediatamente, logo que 
disso tenham conhecimento, sob pena de cumplicidade tambem. 

Art. 50.º O ministerio do Interior, se assim o julgar necessario, poderá criar 
uma brigada de policia especial, subordinada á Repartição de Inspecção e 
Fiscalização de Jogos, a fim de reprimir rigorosamente o jogo de azar clandestino. 
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CAPITULO IX 
Dos pequenos jogos de azar 

 
Art. 51.º Os pequenos jogos de azar, tais como: rifas, tombolas, sorteios, etc., 

ficarão dependentes de regulamento especial a elaborar pelo ministerio do Interior. 
 

CAPITULO X 
Disposições transitorias 

 
Art. 52.º Os casinos já existentes a que venham a ser concedidas licenças para 

o exercicio do jogo de azar deverão, dentro do prazo que lhes fôr marcado, construir 
hoteis de primeira classe e nas condições que lhes forem impostas pelo decreto em 
que forem concedidas essas licenças. 

Art. 53.º Quando na região ou localidade haja mais que um casino com licença 
para exercer a industria do jogo de azar, poderão consertar-se para a construção de 
um hotel unico, mas, neste caso, de modo a poder satisfazer as necessidades 
consideradas indispensaveis. 

Art. 54.º O ministerio do Interior elaborará os regulamentos necessarios á 
execução desta lei. 

Art. 55.º Fica revogada a legislação em contrario. 
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Fig. 9.1. Diario de Noticias (08-04-1927). 
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Fig. 9.2. Diario de Noticias (08-04-1927). 

ANEXO 5 
DN, 08-04-1927 

A questão do jogo 

O sr. ministro do Interior está na disposição de, decorridos alguns dias, 
proceder á redacção definitiva do decreto que permite o exercicio da industria do 
«jogo de azar» nos pontos do pais que o governo oportunamente designar, tomando, 
para isso, em consideração as indicações aproveitaveis que lhe forem feitas por 
intermedio da imprensa acêrca do assunto. 

Esse diploma será submetido á apreciação do conselho de ministros, 
procedendo-se depois á sua regulamentação.  

_______________________________________ 

A Associação Comercial do Funchal telegrafou ao sr. ministro do Interior 
pedindo que o governador civil daquela cidade seja autorizado a permitir o 
funcionamento dos casinos até á regulamentação do jogo.  
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Fig. 10. Diario de Noticias (21-04-1927). 
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ANEXO 6 
DN, 21-04-1927 
 

A questão do jogo 
Uma representação dos casinos de Lisboa ao sr. ministro do Interior 

 
Pelas empresas dos Grandes Casinos de Lisboa foi entregue ao sr. ministro do 

Interior a seguinte representação: 
«Ex.mo Sr. ministro do Interior. – Tornou V. Ex.ª publico, por intermedio da 

imprensa, um ante-projecto de regulamentação de jogo, manifestando o desejo, que 
sobremaneira o honra como homem de Estado, de ouvir sobre ele as opiniões dos 
interessados e do publico em geral, antes de o transformar em lei do País. 

Os abaixo assinados, como proprietarios de casinos onde a industria do jogo 
poderá vir a ser exercida e portanto directamente interessados em que a sua 
regulamentação venha a ser decretada em bases praticas, aproveitam assim o ensejo, 
que V. Ex.ª localmente lhes oferece, para lhe dizerem o que, sobre o assunto, a 
experiencia lhes tem ensinado. 

Asseguram a V. Ex.ª que, se lhes não é licito descurar a defesa dos seus justos 
interesses e dos grandes capitais que têm imobilizados, não é apenas essa defesa que 
os move, antes estão absolutamente dispostos a fazer todos os sacrificios 
comportaveis para que a lei da regulamentação resulte uma medida de largo alcance 
economico para o Pais, sem que ao mesmo tempo o Estado tenha de sacrificar o que 
legitimamente possa pedir á nova industria que vai regulamentar. 

É nesta orientação que vão apresentar a V. Ex.ª alguns pequenos reparos que 
o seu ante-projecto lhes sugere. 

Se bem compreenderam o pensamento de V. Ex.ª, as directrizes gerais a que 
obedeceu o seu ante-projecto foram as seguintes: 

1.º Acabar com a situação deprimente para todos, e para a propria lei, que 
resultava do antagonismo irredutivel entre as disposições legais em vigor e um 
habito sancionado pela tolerancia mais ou menos franca de todos os governos e de 
todas as autoridades. 

2.º Acompanhar a orientação de todos os povos cultos, cujos dirigentes 
acabaram por compreender que o jogo, constituindo uma distracção absolutamente 
impossivel de reprimir, representa, quando bem regulamentado e fiscalizado não só 
uma fonte de receita muito aproveitavel, mas tambem, e acima de tudo, um meio 
absolutamente indispensavel para atrair e espalhar na economia dum País a massa 
formidavel de capitais que o desenvolvimento do turismo hoje em dia mobiliza. 

3.º Transformar o exercicio duma prática ilicita e cuja existencia os poderes 
publicos fingiam ignorar, numa industria exercida á luz do Sol e sujeita aos rigores 
duma fiscalização á sombra da qual todos os abusos se tornarão impossiveis. 
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4.º Mercê dessa fiscalização, limitar fortemente o numero das pessoas ás quais 
o jogo fica sendo permitido, excluindo todos aqueles que, ou pela sua idade ou pela 
natureza de funções que exercem, possam ser levados a transformar a simples 
distracção, que o jogo representa, na prática de quaisquer actos irregulares. 

Obter para o Estado uma receita que o exercicio da industria comporte, 
colocando-a assim em condições analogas ás de todas as outras industrias. 

Se estes foram, de facto, como os signatarios supõem, os topicos principais 
que levaram V. Ex.ª á elaboração do seu ante-projecto, começam por dizer-lhe que 
se declaram em absoluto acôrdo com todos eles, o que significa que nada têm a opôr 
á economia geral do ante-projecto. 

Unicamente, em certos pontos de detalhe, para os quais vão muito 
respeitosamente chamar a atenção de V. Ex.ª, lhes parece que seria necessario 
introduzir algumas modificações que, longe de afectarem a estrutura geral do ante-
projecto, melhor se adaptarão até ao pensamento de V. Ex.ª, cujas directrizes os 
signatarios julgam ter anteriormente sintetisado. 

Analisando o projecto, artigo por artigo, terão os signatarios ocasião de ir 
dizendo a V. Ex.ª quais são os detalhes em que lhes parece necessario introduzir 
certas modificações. 

Sobre o artigo 5.º, permitem-se observar a V. Ex.ª o seguinte: 
A caução aí estabelecida tem por fim garantir o pagamento das multas ou a 

realização das obras que tenham sido requeridas. 
Para o primeiro fim, e salvo o devido respeito, a caução não parece aos 

signatarios precisa, por isso que, e nos termos da lei geral, todo o activo das 
empresas responde pelo pagamento das multas que vierem a ser-lhes impostas. 

Ora o activo das empresas proprietarias de casinos, ainda mesmo que o 
imovel lhes não pertença, é forçosamente assás elevado para responder sempre pelo 
pagamento de multas que em nenhum dos casos em que são previstas (artigos 26.º, 
§ 2.º do artigo 28.º, 30.º e 34.º) excedem dez mil escudos. O deposito duma caução 
em dinheiro para garantir as multas representaria, pois, uma inutil imobilização de 
capital e encurtaria, portanto, os limites de tributação das empresas concessionarias 
sem proveito para o Estado. 

Tambem não parece aos signatarios necessaria a caução em dinheiro para 
garantir a efectivação de obras requeridas, por isso que os artigos 12.º a 16.º do 
projecto sujeitam tais obras a uma vistoria que poderá aprová-las ou fazê-las 
modificar, ficando a concessão ou manutenção da licença, conforme se trate de 
casinos novos ou de obras em casinos já existentes, dependente dessa vistoria. Se as 
obras, pois, não forem aprovadas, a sanção estará na recusa ou na retirada da licença, 
sem necessidade de impor outra penalidade a quem nada aproveitou nem pode 
aproveitar com a falta ou êrro cometidos, que só a ele prejudicavam. 

Pelas razões que ficam aduzidas, os signatários proporiam a supressão do n.º 
7.º do artigo 8.º, em que se determina que o Governo fixará a caução a depositar. 
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Sobre o artigo 12.º, parece-lhes justo que se esclareça que a comissão só poderá 
mandar modificar as obras feitas quando elas não estejam de acôrdo com o projecto 
préviamente apresentado. 

É realmente de toda a justiça que não possam mandar-se modificar obras 
realizadas segundo um projecto previamente aprovado pelo Governo, desde que as 
mencionadas obras dele se não tenham afastado. Se o projecto não fôr julgado bom, 
ao ser apresentado, o Governo tem todo o direito de o rejeitar e de exigir outro com 
as modificações que entender. 

Mas aprovado definitivamente um projecto não faz sentido que possam 
mandar-se modificar, ou mesmo rejeitar, obras que previamente foram aceitas e 
aprovadas. 

A comissão a que se refere o art.º 12.º deve ficar o direito de não considerar 
qualquer casino já existente, quando o vistoriar nos termos do art. 16.º, em condições 
de nele se poder jogar, sendo-lhe nesse caso negada a licença enquanto não fizer as 
obras ou modificações que a comissão indicar. 

Mas tratando-se de novas construções ou de modificações em construções 
existentes, propõem os signatarios que, sendo obrigatoria a apresentação dum 
projecto previo, o direito que a comissão tem, de rejeitar ou mandar alterar as obras 
feitas, deve ficar restrito ao caso em que eles se não encontrem de acordo com o 
projecto previamente aprovado. 

Sobre o art. 15.º ponderam os signatarios a V. Ex.ª parecer-lhes conveniente 
que a redacção deste artigo seja esclarecido de forma a evitar duvidas futuras. É4 
certamente ideia de V. Ex.ª que as salas de jogo dentro dos casinos estejam dispostas 
de forma que nem seja obrigatorio passar por elas nem sejam vistas pelas pessoas 
que desejem vêr jogar. Mas certamente não é pensamento de V. Ex.ª que entre as 
salas de jogo e o resto dos casinos não haja qualquer comunicação permitindo aos 
frequentadores dos casinos, quando nelas quizerem entrar, o poderem fazê-lo. 

Ora a expressão «completamente independentes» que se encontra no 
mencionado artigo 15.º poderia de futuro levar a fiscalização a entender que as salas 
de jogo deviam estar absolutamente separadas e isoladas dos casinos, nem podendo 
mesmo fazer parte do edificio. 

Para evitar estas possiveis duvidas futuras é que os signatarios pedem a V. 
Ex.ª que na redacção do artigo 15.º se substitua a expressão «completamente 
independentes das outras», por esta: «não devem constituir passagem forçada para 
as pessoas que frequentem os casinos», mantendo-se o resto da redacção do artigo. 

O art. 23.º determina que os jogadores requisitem as fichas ao fiscal do 
Governo. Os signatarios nada têm que opôr a esta disposição mas consideram 
indispensavel que o fiscal tenha alguns ajudantes que possam estar juntos das 
bancas a fim de fornecerem fichas aos jogadores quando estes delas precisem. Um 
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único «guichet» de compra de fichas numa sala em que possam estar funcionando 
simultaneamente numerosas bancas, tornaria excessivamente moroso o serviço e 
forçaria os jogadores a formar bicha junto do «guichet». Tudo se evitará desde que 
o fiscal tenha um ou mais ajudantes junto de cada um dos encarregados de vender 
fichas aos que lhas requisitem. Se V. Ex.ª entender que a existencia destes ajudantes 
do fiscal acarretaria um aumento de despesa, os signatarios declaram-se prontos a 
fornecer pessoal seu que adquira as fichas ao fiscal, podendo em seguida revendê-
las aos jogadores junto das bancas. O unico fim dos signatarios, ao fazerem a V. Ex.ª 
esta indicação e este pedido, é o de tornar facil o movimento dos trocos, declarando-
se pois de acordo com todas as soluções que permitam acrescentar ao «guichet» fixo 
de trocos a venda movel de fichas junto das bancas. 

Os signatarios afirmam a V. Ex.ª não compreender a razão que o determinou 
o incluir no seu anterior projecto o art.º 28.º e seus §, tornando obrigatoria a troca 
das fichas no final de cada sessão, considerando sem valor as que não forem trocadas 
no proprio dia, e punindo como passadores de moeda falsa aqueles que as fizerem 
circular depois desse dia. 

Pela propria gravidade das sanções impostas são os signatarios levados a 
pensar que V. Ex.ª viu qualquer perigo de fraude no facto de não serem as fichas 
trocadas por dinheiro no final de cada sessão.  

Por mais que procurem confessam os signatarios não compreender como é 
que qualquer fraude poderia resultar na demora da troca das fichas. 

Estas ultimas são privativas de cada casino, de forma a distinguirem-se das 
de qualquer outro e préviamente marcadas pela Repartição de Inspecção e 
Fiscalização de Jogos (art. 23.º). 

Constituem pois uma autentica moeda privativa das salas de jogo de cada 
casino, e trocável á vista contra dinheiro, visto que só contra dinheiro o fiscal do 
Estado, seu único depositario, as pode entregar. 

Que inconveniente poderia neste caso resultar do facto de algumas fichas não 
serem trocadas no proprio dia e serem-no no dia seguinte ou seguintes? 

O fiscal não encontraria no fim do dia todas as fichas que entregára no começo 
dêle? 

Sobrar-lhe-ia dinheiro em troca. 
No dia seguinte em compensação aparecer-lhe-iam mais fichas para trocar do 

que as que entregára no começo do dia. A diferença consistiria precisamente nas 
fichas trocadas a menos na vespera. Que mal poderia advir daí? 

O unico seria, ao que parece, o de ser o fiscal obrigado a guardar de um dia 
para o outro certa quantidade de dinheiro correspondente ás fichas não trocadas. 
Mas como o fiscal não poderá deixar de ter em cada casino um cofre seu, em que 
possa guardar pelo menos as fichas de que é depositario, o mal resultante da guarda 
de certas quantias em dinheiro não poderá ter a menor importancia. 
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Talvez V. Ex.ª pense que o sistema do ante-projecto tambem não poderá 
originar qualquer mal e que pelo menos facilitará o serviço das liquidações diarias. 
Mas os signatarios ousam lembrar-lhe que é completamente impossivel evitar os 
esquecimentos e as distracções dos jogadores e até certos casos de forças maior que 
os obriguem a ficar com alguma ficha no bolso sem a ter trocado. Bastará que um 
jogador tenha abandonado a sala com intenção de voltar a ela, levando portanto no 
bolso um certo numero de fichas e que um caso imprevisto o impeça de regressar 
para que no dia seguinte se veja detentor dum valor que terá de perder sob pena de 
se arriscar a ser considerado passador de moeda falsa. E como casos destes se 
repetirão com frequencia, sobretudo porque certos jogadores têm o costume de 
espalhar as fichas que vão recebendo pelas diferentes algibeiras, só as encontrando 
muitas vezes no dia seguinte, ou estarão continuamente a ser multados por simples 
e inofensivas distracções, ou tratarão, com todas as cautelas, de escuar, misturadas 
com outras, as fichas que se tiverem esquecido de trocar. E os empregados das 
bancas passarão a ter de consultar o registo das fichas retiradas da circulação, antes 
de levantarem qualquer parada, a fim de evitar que entre as fichas legais se tenha 
infiltrado alguma ilegal. 

Este trabalho, como V. Ex.ª compreende, é impraticavel, e a unica forma 
portanto de efectivar a proibição de conservar fichas de um dia para o outro, 
consistiria em substituir o ficheiro cada vez que faltasse uma ficha. Mas um ficheiro 
custa algumas dezenas de milhares de escudos e não se substitui de um dia para o 
outro. E desta forma acabaria por ter de reconhecer-se que, mesmo sob a ameaça de 
equiparação com os passadores de moeda falsa a execução da doutrina do art. 28.º é 
praticamente impossivel. 

Sobre o artigo 29.º, observam os signatarios a V. Ex.ª que consideram de toda 
a justiça que se puna severamente, como um autentico moedeiro falso, todo aquele 
que falsificar fichas que são, como atrás se disse, uma moeda verdadeira embora de 
circulação restrita. E tambem consideram justo que, sendo a falsificação feita pelos 
proprietarios do casino, este seja imediatamente encerrado, como pertença de 
verdadeiros malfeitores e os seus valores arrolados e entregues ao Estado. Mas não 
compreendem por que motivo se lhes ha-de impôr a mesma pena se um dos seus 
empregados, num momento de criminosa loucura, se lembrar de fazer uma 
falsificação de fichas, desde que se não mostre que os donos da casa tiveram no facto 
qualquer intervenção. Nenhuma pena, diz a lei penal, pode passar da pessoa 
delinquente, e se os proprios herdeiros do criminoso não podem ser punidos por um 
crime que não praticaram, não se compreende que os donos de um casino dentro do 
qual um empregado qualquer praticou um crime, em que eles não tiveram, por 
hipotese, a menor intervenção, paguem com a perda de todos os seus haveres um 
acto que não praticaram nem consentiram. 

Os signatarios estão certos de que V. Ex.ª será o primeiro a dar-lhes razão, 
compreendendo bem que, por maior que seja o cuidado na escolha do numeroso 
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pessoal dum casino, nunca pode haver a certeza de que uma ovelha ranhosa se não 
infiltrou no rebanho. É5 de toda a justiça que esta ovelha ranhosa, se aparecer, seja 
imediatamente punida com as penas mais severas. Mas representaria a mais 
flagrante das injustiças que atrás dela e punidos com a pena da ruina imediata e 
total, fôssem tambem aqueles que tinham sido afinal os primeiros burlados. 

Preceitua o artigo 32.º que as sessões de jogo durem das 13 ás 3 com intervalo 
das 19 ás 21. 

Os signatarios ponderam a V. Ex.ª que não ha vantagem em contrariar certos 
habitos inveterados em muitos daqueles que cultivam o prazer do jogo e que, 
sobretudo nos grandes centros, nem começam a jogar ás 13 horas nem gostam de 
recolher ás 3. Não haveria inconveniente em que se estabelecesse que as sessões de 
jogo pudessem funcionar enquanto os casinos estiverem abertos, excluindo apenas 
o periodo que vai das 7 ás 10 horas. Tratando-se da exploração duma industria que 
vai ser fortemente tributada e sendo os casinos frequentados por diferentes 
categorias de pessoas, entre as quais existem habitos muito diferentes, a restrição 
das horas tornar-se-ia uma diminuição de receitas sem proveito para ninguem. 

Os signatarios chamam a atenção de V. Ex.ª para a redacção, em que lhes 
parece haver engano, dos n.ºs 8.º e 9.º do artigo 33.º, que proíbem a entrada nas salas 
do jogo não só aos proprietarios e empregados das casas, mas até aos funcionarios 
encarregados da fiscalização. A intenção de V. Ex.ª foi naturalmente a de proibir ás 
pessoas indicadas nesses dois numeros do artigo 33.º, que jogassem, mas não que 
entrassem nas salas de jogo, onde sem eles nem jogo poderia haver. Nada têm os 
signatarios que opôr á proibição de jogar imposta a essas pessoas mas chamam a 
atenção de V. Ex.ª para qualquer gralha tipografica que escapou á revisão e que 
mudou completamente o que decerto estava na intenção de V. Ex.ª decretar. 

Sobre a materia dos artigos 34.º e 35.º, julgam os signatarios dever dizer a V. 
Ex.ª o seguinte: 

Acham perfeitamente justas as restrições que o artigo 33.º impõe á entrada 
nas salas de jogo, e tanto que nenhuma objecção lhe fizeram nem fazem. 

Não podem tambem deixar de considerar justo que a lei procure por todas as 
formas tornar efectivas as restrições que impõe castigando aqueles que de qualquer 
forma a infringem e não procuram eximir-se ao casino se forem eles os infractores. 
Mas julgam por isso mesmo necessario que as suas obrigações fiquem claramente 
determinadas na lei, de forma que eles fiquem sabendo claramente o que devem e 
que não devem fazer. 

A lei proíbe a entrada nas salas de jogo a certas categorias de individuos que 
são os indicados no artigo 33.º. Como estas categorias de pessoas poderão constar 
de quadros colocados á entrada dos casinos e nas proprias salas de jogo, e como de 
resto a ignorancia da lei, aliás improvavel no caso presente, não pode aproveitar a 
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ninguem, é evidente que todo o individuo que, sabendo muito bem não dever entrar 
nas salas de jogo, aí consegue por qualquer forma introduzir-se, não pode queixar-
se do castigo que lhe impõe o artigo 35.º, visto que estava na sua mão evitá-lo, não 
praticando a infracção. 

Tambem é evidente que o proprietário do casino que conscientemente 
permitiria a entrada nas salas de jogo a quem nelas não devia entrar, merece ser 
punido, e justa é, pois, em tal caso, a sanção que lhe impõe o artigo 34.º do projecto. 
Mas se o proprietario do casino tiver sido iludido e poder provar que o foi? 

Pensará talvez V. Ex.ª que ao proprietario cumpre não se deixar iludir. Mas 
precisamente para isso se torna necessario que a lei lhe diga o que deve fazer para 
que ninguem o possa iludir, ou para que, se conseguirem iludi-lo, não possam puni-
lo por uma falta alheia. Evidentemente não pode exigir-se ao proprietario dum 
casino que conheça intimamente a vida de cada uma das pessoas que lhe solicitem 
entrada nas salas de jogo a ponto de poder ter a certeza de que ela não está incluida 
em qualquer das restrições do artigo 33.º, algumas das quais, como por exemplo as 
dos n.ºs 6.º e 7.º, são de tal natureza que podem aparecer ou desaparecer dum dia 
para o seguinte. O que ha-de então o proprietario fazer para não infringir 
involuntariamente a lei caindo sobre a alçada do artigo 34.º? 

Entendem os signatarios que a lei deveria estabelecer que a entrada nas salas 
de jogo pudesse fazer-se por meio de bilhetes fornecidos pela gerencia do casino ou 
com a aparesentação do cartão de identidade do pretendente quando ele o tivesse, e 
desde que por ele pudesse conhecer-se que o pretendente não estava incurso nas 
restrições do artigo 33.º ou sobre a apresentação de duas pessoas de reconhecida 
idoneidade, que garantissem não haver infracção na entrada do pretendente. 

Os fiscais do Governo poderiam, de resto, pedir a todos os que encontrassem 
nas salas de jogo o seu bilhete de admissão, e desde que nelas encontrassem 
qualquer pessoa que nelas não devesse ter entrado, fá-la-iam prender e relegar ao 
poder judicial para os efeitos do artigo 35.º, e exigiriam do proprietario do casino a 
prova de que o respectivo cartão tinha sido passado com as cautelas anteriormente 
indicadas. Se o proprietario do casino não pudesse fazer tal prova, ser-lhe-ia então 
aplicada a multa do artigo 34.º, mas se mostrasse que só passara o cartão apreendido 
sob a garantia de duas pessoas que lhe tenham afirmado conhecer o requerente e 
saber que ele não estava incurso nas restrições do artigo 33.º, nenhuma penalidade 
lhe seria aplicada. 

Os signatarios pensam que o facto de qualquer pessoa saber que o ser 
encontrado numa sala de jogo sem direito a lá entrar lhe acarretará alguns meses de 
cadeia, bastará para o impedir de tentar qualquer fraude. Mas a verdade é que, se 
alguem, apesar de tudo, quiser correr tal risco, não é justo que seja punido quem 
tenha demonstrado ter tomado as possiveis cautelas para o evitar. 
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O capitulo VII do projecto cria uma nova repartição junto do ministerio do 
Interior, a qual se denominará «Repartição de Inspecção de Fiscalização dos Jogos», 
e cujos funcionarios ficarão encarregados da execução da lei e seus regulamentos. 

Os signatarios observam a V. Ex.ª que a criação desta Repartição vai 
forçosamente originar uma grande despesa que muito virá cercear as receitas do 
Estado e que indirectamente virá, portanto, a pesar sobre as empresas 
concessionarias. 

Compreendem muito bem que a lei que vier a ser promulgada precisará de 
ter ao seu serviço um certo numero de funcionarios que fiscalizem o seu 
cumprimento. Mas o decreto 13.242, de 6 de Março ultimo, que restabeleceu a 
Direcção Geral de Segurança Publica, entregou a repressão do jogo ilicito á 2.ª 
Repartição. Parece logico, e representa com certeza uma forte economia, entregar a 
esta Repartição. Parece logico, e representa com certeza uma forte economia, 
entregar a esta Repartição a fiscalização da lei reguladora do jogo. É6 evidente que 
aos signatarios importa pouco que a fiscalização seja feita por A ou por B. Mas não 
é menos evidente que quanto menor fôr a despesa que o Estado faça com a 
fiscalização, tanto mais aliviados podem ser os encargos que ficarão 
sobrecarregando as empresas concessionarias. Daqui e só daqui provém o reparo 
que acabam de fazer. 

Propositadamente deixaram os signatarios para o fim e que têm a dizer a V. 
Ex.ª sobre a materia dos artigos 17.º, 18.º, 19.º e § unico do artigo 25.º, que se referem 
ás receitas do Estado. 

Estão os signatarios certos de que V. Ex.ª ao estabelecer o disposto nos artigos 
anteriormente indicados supôs que as receitas do jogo poderiam, em Portugal, dar 
ao Estado as receitas que tratou de criar. 

Mas V. Ex.ª, por certo involuntariamente, foi induzido em erro talvez por ter 
tomado para base dos seus calculos elementos que, infelizmente, estão muito longe 
de corresponder á verdade dos factos. 

Ao afirmar isto a V. Ex.ª, não procuram os signatarios iludi-lo. Prontos como 
estão a aceitar a comparticipação do Estado nos seus lucros, sujeitando-se ao mesmo 
tempo á apertada fiscalização que o Decreto estabelece para a determinação desses 
lucros, dão ao Governo a melhor prova de que não receiam que o futuro desminta a 
afirmação que lhe fazem desde já, de que os lucros do jogo não comportam de 
nenhuma maneira os encargos que o projecto prevê. 

Pode ser que num periodo mais ou menos longo, sobretudo se souber 
canalizar-se para Portugal uma corrente de estrangeiros, como já se conseguiu em 
Nice, Monte-Carlo, e outros pontos, o jogo venha realmente a dar elevadas receitas, 
das quais, de resto, pela formula que adiante vai apresentada, o Estado quinhoará 
automaticamente. Mas enquanto tal corrente se não conseguir, o jogo em Portugal, 
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simples industria de consumo interno, está muito longe de ter o movimento que se 
supõe e de dar os lucros que se lhe atribuem. 

Pretender tributá-lo além dos limites, que ele comporta, seria pois uma 
medida nitidamente contraproducentes porque tornaria impossivel o jogo regular e 
regulamentado, e reduziria zero as receitas possiveis do Estado e só serviria para 
restabelecer a situação desprestigiando para todos com que precisamente a 
regulamentação procura acabar. 

A percentagem fixa de 3% sobre o capital das bancas estabelecida no artigo 
17.º é a primeiras das impossibilidades de que os signatarios desejam convencer V. 
Ex.ª. Tal percentagem não representaria uma qualquer forma de participação nos 
lucros, mas um autentico imposto sobre o capital e de tal elevação que no fim do ano 
subiria a 1.096%, isto é, representaria quasi onze vezes a aborpção do proprio capital 
sobre que recaia. 

Não ha nenhuma industria, por maior que fôsse a sua prosperidade, que 
pudesse suportar uma amputação mensal de 90% do seu capital de giro. E a 
industria do jogo, que em Portugal vai ser uma industria perfeitamente nova, menos 
do que qualquer outra suportaria um tributo que exigiria, por assim dizer, um 
capital ilimitado, visto ter de resistir indefinidamente á sua propria auto-destruição. 

Como o Estado vai, de resto, compartecipar, sob o mais severo regime 
fiscalizador, nos lucros das empresas, V. Ex.ª verá praticamente quanto são 
verdadeiras as afirmações dos signatarios e quão longe estão essas empresas de 
poder arcar com um imposto indefinido sobre o seu capital de giro. 

De resto, para que é preciso taxar o capital se os signatarios se declaram 
prontos a dar ao Estado compartecipação sobre todos os seus lucros? 

Esses lucros serão grandes? Grande será a receita do Estado. Esses lucros são 
e serão menores do que se pensa? O Estado receberá uma importancia menor. Mas 
que ganharia o Estado em tal caso, em pretender receber o que a experiencia vai 
mostrar que não podiam pagar? Que beneficio lhe adviria do estabelecimento duma 
ilusão legal que não poderia praticamente levar senão ao encerramento de todas as 
casas que tentassem aguentar com encargos que excedessem as suas fôrças? 

Os signatarios entendem, dentro do espirito de perfeita colaboração e 
lealdade que tem ditado esta sua representação que V. Exª deve limitar a exigir ás 
empresas concessionarias do jogo uma compartecipação razoavel nos seus lucros e 
nada mais do que isso, porque mais ninguem poderia honestamente pagar sobre 
esta partecipação, o que constitui a materia do artigo 18.º do projecto, entendem 
dever dizer a V. Ex.ª o seguinte: 

A pertentagem de 15 ou 20% sobre os lucros brutos do jogo é aceitavel, como 
limite a atingir num futuro mais ou menos proximo e ainda assim mesmo desde que 
seja liquidado não diaria mas trimestralmente. E só por si incomportavel no 
momento presente, em que os rendimentos do jogo, como o Estado vai brevemente 
poder verificar, são em grande parte absorvidos pelas formidaveis despesas dos 
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casinos, isto é, vem a ser em grande parte restituidos ao publico que não joga, que, 
no entanto, encontra lá dentro confortos e prazeres, luz e alegria, á custa duma 
grande parte da percentagem cobrada sobre aqueles que cultivam o prazer do jogo. 

É7 de centenas de contos por mês a despesa media dos grandes casinos de 
Lisboa e todo este formidavel peso morto tem de sair dos lucros brutos do jogo 
reduzindo, assim, a sua parte liquida a uma percentagem muito modesta em face 
dos riscos forçados da industria da enormissima imobilização de capitais que ela 
exige. 

Se a estes lucros brutos o Estado fôsse desde já buscar 15 ou 20%, pouco 
ficaria, se alguma coisa ficasse, para a justa remuneração dos grandes capitais 
empatados. E, assim, ficaria o Estado unico senhor real daquilo que representa o 
legitimo activo das empresas o dos que nelas entraram com o produto do seu 
trabalho. 

Significa isto que o Estado não possa vir a cobrar os 15 ou 20%, sobre os lucros 
brutos, que desejaria desde já receber? De nenhuma maneira. 

A solução do problema está apenas em aceitar o principio de que, sendo as 
despesas forçadas dos casinos aproximadamente fixas, quer seja pequeno quer seja 
grande o rendimento do jogo, o Estado aceite cobrar uma percentagem variavel e 
crescente com o numero de bancas que o desenvolvimento natural e logico da 
industria vai permitindo criar, isto é, que o Estado consigne no diploma que vai 
promulgar o principio de que tanto maiores serão os lucros «liquidos» daqueles com 
quem comparticipa, tanto maior será a sua participação. O numero de bancas que 
funcionam nos grandes casinos estrangeiros atingem frequentemente 20 e mais. 
Quere isto dizer, que o numero de jogadores permite sustentar vinte e mais bancas 
em funcionamento. Quando pelo natural desenvolvimento do turismo estrangeiro, 
que a regulamentação do jogo vai fortemente ajudar, os grandes casinos portugueses 
possam atingir este numero, justo é que o Estado lhes peça então os 20% a que se 
refere o projecto. Mas até esse momento é justo o numero de mesas de jogo que 
funcionam dentro de cada casino, com um mínimo de 6% sobre os lucros brutos, 
desde que o numero de mesas não exceda 5 e crescendo dai para cima 
proporcionalmente na razão de 1% a mais por cada nova banca até ao limite de 20% 
para as 20 bancas acima referidas. 

Esta liquidação terá de ser feita trimestralmente e não dia a dia por que só 
dessa forma representa de facto uma percentagem sobre os lucros das empresas. É8 
isto que os signatarios considerariam justto e equitativo e é isto que julgam 
comportavel dentro do actual desenvolvimento do jogo em Portugal, embora se 
fixasse um minimo de percentagem que poderia ter de 75 contos trimestrais. 
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Pelas razões que acabam de indicar não consideram os signatarios possivel a 
obrigação de construir hoteis que lhes impõe o artigo 52.º do projecto. 

Com os actuais e novos encargos que vão contrair, pensam ficar assás 
sobrecarregados por não poderem de nenhuma forma assumir um encargo que 
representaria um empate imediato para cada empresa concessionaria de muitos 
milhares de contos, que menos não representa hoje a construção dum grande hotel 
de luxo. 

Quando o desenvolvimento do turismo fizer sentir a necessidade de novos 
hoteis quer em Lisboa quer em outras estancias de turismo, os capitais aparecerão 
facilmente e os signatarios prestarão, por interesse proprio e bem compreensivel, 
todo o seu auxilio ás iniciativas que então apareçam. Mas até lá não haveria forma 
de sustentar em Lisboa grandes hoteis novos, desde que os actuais se queixam todos 
de atravessar uma terrivel crise de abandono e o enorme empate de capital que 
representaria a sua construção imediata constituiria para as empresas dos casinos 
de Lisboa um encargo incomparavel. 

São estas apenas as observações que os signatarios entendem dever fazer ao 
ante-projecto de V. Ex.ª. 

Como lhe disseram no começo desta exposição, nenhuma delas afectas de 
qualquer maneira a estrutura geral do projecto e as suas directrizes fundamentais. 

Dignando-se V. Ex.ª atendê-las, reconhecendo a perfeita isenção e lealdade 
com que os signatarios apelam para o seu alto criterio, terá V. Ex.ª solucionado, por 
uma forma rapida e eficaz, um dos mais importantes problemas de que depende o 
renascimento futuro do País. 
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Fig. 11.1. Diario de Noticias (30-04-1927). 
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Fig. 11.2. Diario de Noticias (30-04-1927). 
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ANEXO 7 
DN, 30-04-1927 
 

A questão do jogo 
 

Lisboa, 29 de Abril de 1927 – Sr. Director do «Diario de Noticias». – Na minha 
qualidade de presidente da Comissão de Iniciativa do Concelho de Cascais e 
sabendo que interpelo o sentir da mesma Comissão, venho pedir novamente um 
pouco de espaço do seu «Diario» para dizer alguma coisa mais sobre a 
regulamentação do jogo em Lisboa. 
 Afirma ao «Seculo» o sr. Pinto de Lacerda que em Paris é permitido o jogo!!! 
Como prova, cita varios «Cercles» nos quais se joga. 
 Esses «Cercles» são os chamados «Cercles fermées», ou sejam clubs fechados 
– como ha em Lisboa o nosso Turf, o Tauromaquico, o Gremio Literario, e não sei se 
outros, em que só é permitida a entrada nos socios – mas socios autenticos – 
propostos devidamente e aceitos só depois de escrutinio secreto dos outros socios. 
 Joga-se tambem, e o sr. Lacerda não o menciona, no Automovel Club de 
França, este Club de caracter especial, porque nele têm entrada todos os socios dos 
Automoveis Clubs estrangeiros, que fazem parte da Assocation Internationale des 
Automobiles Clubs Reconnus, que o podem frequentar durante 15 dias, não é porém 
permitido aos passantes entrar nas salas de jogo, onde só entram os autenticos 
socios, como nos Cercles Fermés. 
 Na minha anterior carta, eu disse, que se jogava em Enghien, jogava-se, mas 
já se não joga, porque o Governo Francês entendeu que a 10 minutos de distancia, 
era o mesmo que jogar em Paris. 
 Vejo com prazer, que a actual Comissão Administrativa da Camara Municipal 
de Lisboa, se pronunciou abertamente contra o jogo em Lisboa, vindo assim as 
pessoas a quem estão confiados os interesses da nossa Cidade, enfileirar-se ao lado 
dos que pensam como a Comissão a que tenho a honra de presidir, desejando que 
só em praias, estações balneares, termas e outros locais identicos se jogue, nunca em 
Lisboa ou Porto ou Coimbra.  

É9 evidente que não nos deveriamos opôr a que em Lisboa se consentisse o 
jogo nos Clubs fechados existentes, ou a criar, tal como se faz lá fóra, mas onde não 
se admitissem estrangeiros de passagem nem visitantes. 
 Aceite V. os protestos da minha gratidão pela sua hospitalidade e creia-me – 
De V. etc. – José Lino.  
  

                                                            
9 Grafada “E’” no original. 
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Fig. 12. Diario de Lisboa (12-04-1927). 
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ANEXO 8 
DL, 12-04-1927 
 

O Jogo 
 

Está em discussão o ante-projecto de legalização do jogo de azar, elaborado 
pelo sr. ministro do Interior. Sentimos uma profunda tristeza, que, antes de 
proceder-se a um patriotico esforço para a nossa restauração financeira – reforma 
total da contabilidade publica, reforma tributaria no sentido da justiça, da verdade, 
a fim de tornarem mais uteis, perfeitos e economicos, inventario de todo o activo e 
passivo do Estado, etc. – alguem se lembrasse de defender a urgencia e a 
conveniencia de transferir para os dominios da legalidade uma industria que está, 
para a verdadeira industria, como o trabalho esteril do zangão para o da operosa 
abelha. 

A nossa primeira e inadiavel obrigação é esta – fazer do trabalho honesto a lei 
suprema do nosso ressurgimento. A preguiça e as artes e manhas que dela vivem 
podem, quando muito, dar-nos a ilusão momentanea de possuirmos uma riqueza 
que nos falta. O pão sagrado dos lares só se ganha, como na Biblia, com o suor do 
nosso rosto. 

Haverá maneira de converter o jogo numa actividade digna do nosso nome? 
Deixemos a responsabilidade duma resposta afirmativa a esta pergunta aos que 
gostam de defender teses difíceis ou de tentar saltos mortais. 

Porque é que se afirma que a repressão é incapaz de conter a paixão cega do 
jogador? Faça-se ela como deve ser feita e ninguem se atreverá a falar da sua 
ineficacia, Dentro da sociedade existem sempre conflitos entre a lei e os seus 
violadores, entre a autoridade e os indisciplinados. O importante é que o Poder não 
aceite como boas as razões dos que discutem os seus titulos para ser forte e justo. 

Achamos excelente que o ante-projecto do jogo fosse submetido á critica da 
imprensa, porque o país encontra assim maneira de se pronunciar sobre ele com 
pleno conhecimento de causa, 

Porque não envia o sr. ministro do Interior um questionario rigoroso e conciso 
ás autarquias locais, ás associações operarias, comerciais, industriais e agricolas, a 
fim de reunir a tal respeito uma informação completa? Visto que a mocidade das 
escolas ainda ha pouco tempo veio a Lisboa trazer o seu aplauso clamoroso á 
Ditadura, porque não se lhe pede a sua opinião? 

Estamos numa hora em que ninguem deve fugir á expressão franca do seu 
pensamento, mesmo que haja de arrostar com alguns incomodos. Oiçam-se todos, 
falem todos que sejam capazes de ver claro e resistir ao canto das sereias!  
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Fig. 13. Diario de Lisboa (19-04-1927). 
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ANEXO 9  
DL, 19-04-1927 
 

O TURISMO 
A creação 

do novo organismo 
de propaganda 

e o que nos diz José de Ataide 
 
 Os jornais da manhã publicam o texto do decreto creando um novo 
organismo de propaganda de Portugal no estrangeiro, organismo que será 
subvencionado com a receita que, por fôrça da lei, lhe couber na regulamentação do 
jôgo. 
 

*** 
 

Na repartição de Propaganda de Turismo conversamos com o sr. dr. José de 
Ataide, pessoa muito culta e a quem muito deve a causa da propaganda de Portugal 
lá fora. 

—Desde que existe a Repartição de Turismo e a Sociedade de Propaganda de 
Portugal, disse-nos ele, nenhuma necessidade vêjo em criar um novo organismo 
destinado a fazer a propaganda do nosso país no estrangeiro. 

—Considera inutil esse novo organismo? 
—Absolutamente inutil! Se o governo pretende fazer mais eficazmente a 

propaganda de Portugal, tem que dotar os organismos já constituidos, os quais têm 
dado sobejas provas da sua competencia e actividade, com os necessarios elementos. 
Criar quaisquer outros, com o mesmo objectivo, no momento actual, em que só se 
pensa em reduzir despezas, não faz sentido. 

—O novo organismo é mantido com as receitas do jogo? 
—As receitas não podem ser muitas. Os encargos resultantes da 

regulamentação do jogo, é que são enormes.  
— Então não ha lucros? 
—Os lucros do Estado, que muitos fazem elevar a cifras fantasticas, devem 

ser muito pequenos. É10 preciso que nos convençamos de que nem um só viajante 
virá ao nosso país por causa do jogo.  

—Mas então não é essa a maior esperança dos interessados no jogo? 
—Pode acontecer que alguns dos estrangeiros que visitem o nosso país, 

atraídos pelas suas belesas naturais, se encontrarem locais onde haja jogo, joguem, 
Mas isso apenas incidentalmente. E creia que apenas para perder quantias 

                                                            
10 Por questões de ortotipografia, grafado “E’” no original. 
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insignificantes. O que nós precisamos é de boas estradas e bons hoteis para atrair o 
estrangeiro que necessita das nossas esplendidas aguas e magnifico clima. 

—Mas, talvez com a nova repartição de turismo… 
—Não compreendo como, ignorando-se absolutamente, a quanto devem 

montar as receitas provenientes do jogo, se pensa em criar, á uma, repartições e 
organismos, que requerem numeroso pessoal, e cuja manutenção deve sair dos 
lucros do jogo.  

—No caso das receitas do jogo não bastarem a cobrir as despesas feitas com a 
propaganda, resulta daí um novo encargo para o Estado?  

—Sim senhor. A propaganda de Portugal no estrangeiro custa muito 
dinheiro. Os anuncios, cartazes, livros, e reclamos nos jornais do estrangeiro custam 
muito dinheiro. 

—E o resultado compensa a despesa feita?  
—Olhe, vou mostrar-lhe os anuncios publicados em jornais estrangeiros e 

cujo resultado reputo excelente. 
Com entusiasmo o nosso entrevistado lê varios oficios de algumas agencias 

pedindo informações e esclarecimentos.  
—Ha quem diga – perguntamos – que a propaganda feita não tem sido tão 

intensa como seria para desejar… 
—A culpa não é nossa! Desde 1921 que nos tiraram a autonomia, motivo 

porque não podemos fazer o que desejavamos. Concedam-nos autonomia e recursos 
que a propaganda se fará convenientemente e sem necessidade de muito pessoal. 
Ora o novo organismo que se pretende criar não pode viver com as reduzidas 
receitas do jogo. 

“Está condenado a uma morte prematura. Os factos, de futuro, o provarão. 
—V. ex.ª é contra o jogo? 
—Sou contra o novo organismo de propaganda, pelas razões apontadas. 
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Fig. 14. Decreto-Lei 66/2015. 
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Fig. 15. Decreto-Lei 66/2015 (cont.) 
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Fig. 16. Da exploração de Casinos (137A-29r). 

  



Sousa  O jogo como problema 

Pessoa Plural: 18 (O./Fall 2020) 487 

 
 

 
 

Fig. 17. Da exploração de Casinos (137A-30r). 
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Fig. 18. Da exploração de Casinos (137A-31r). 
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Fig. 19. Da exploração de Casinos (137A-32r). 
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Fig. 20. Da exploração de Casinos (137A-33r). 
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Fig. 21. Da exploração de Casinos (137A-34r). 
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Fig. 22. Da exploração de Casinos (137A-35r). 
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Fig. 23. Da exploração de Casinos (137A-36r). 
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Fig. 24. Da exploração de Casinos (137A-37r). 
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ANEXO 11 
(BNP/E3, 137A-29 a 37) 

 
Capitulo primeiro 

 
Da exploração de Casinos no território da Republica e Ilhas Adjacentes 

--- o --- 
 
ARTIGO 1º. A exploração de Casinos no Continente da Republica e Ilhas Adjacentes, 
protejida pelo Decreto Nº. 1121 de 28 de Novembro de 1914, é regulada pelo presente 
diploma. 
 
ARTIGO 2º. Só podem explorar casinos no Continente e Ilhas adjacentes as emprezas 
a quem o Governo mandar passar, nos termos d’esta lei, cartas de habilitação. 
 
ARTIGO 3º As vantagens e isenções concedidas pelo decreto Nº. 1121, de 28 de 
Novembro de 1914, ás emprezas que se proponham construir casinos ficam aqui 
enunciadas pela seguinte forma; 
a) Isenção da contribuição de registo que for devida pela acquisição de imobiliários 
destinados á instalação casinos, ou ampliação ou substituição dos existentes; 
b) Isenção de todas as contribuições pelo periodo que durar a proteção regulada pela 
presente lei; 
c) Isenção do imposto de selo e quasquer outros, nos reclamos e anuncios dos 
casinos, pelo mesmo período; 
d) Isenção do imposto de selo nas ações e escripturas das sociedades que se 
constituirem para esse fim exclusivo e bem assim das respectivas contribuições de 
registo. 
 
ARTIGO 4º. Nenhuma contribuição poderá ser lançada, durante o periodo da 
proteção, pelas corporações administrativas, sobre a exploração dos casinos e seus 
anexos, qualquer que seja o seu motivo ou fundamento, exceptuando-se os impostos 
geraes de consumo que forem cobrados pelo Estado e pelos municipios. 
 
ARTIGO 5º- As Emprezas que construirem Casinos, nos termos estabelecidos pela 
presente lei, gosarão do beneficio de poderem pagar em 10 prestações anuaes, 
garantidas por fiador idóneo, os direitos aduaneiros devidos pelo mobiliario, 
utensilios e aparelhos destinados á instalação, quando esses artigos não possam ser 
nacionais, em egualdade de condições. 
 
ARTIGO 6º. As empresas poderão requerer ao Governo a isenção do pagamento de 
direitos aduaneiros para o mobiliário, utensilios e aparelhos destinados ás suas 
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instalações, que poderá ser concedida, ouvidas as associações industrieaes de Lisboa 
e Porto. 
 
ARTIGO 7º. Será considerada de utilidade publica a expropriação as construções 
que, por falta de estetica ou de salubridade, possam prejudicar os casinos 
construidos; e ainda a das construções ou terrenos indispensaveis para a ampliação 
ou beneficiação das casinos construidos. 
 
ARTIGO 8º. Os interessados requererão ao Governo as expropriações necessarias, 
juntando o projecto das obras e alegando os fundamentos de s<u>/e\u pedido. O 
Governo ouvida a Inspeção Geral dos Casinos, e dentro do prazo de trinta dias, 
ordenará a expropriação requerida, se assim o entender. 
 

----- o ----- 
 

Capitulo segundo 
 

Das instalações dos casinos 
 
ARTIGO 9º. Para os efeitos d’esta lei consideram-se casinos as casas de recreio 
dentro<s> das quaes ficam sendo permitidos os jogos a que se referem os artigos 
1542, Nº. 2 e 1543 do Código Civil e 264, 265 e 267 do Código Penal. Só podem 
funcionar quando munidas as respectivas emprezas de cartas de habilitação, 
passadas nos termos da presente lei. 
 
 Os casinos deverão obedecer <a>ás seguintes condições: 
 
a) Estar instalados em casas mobiladas com todo o luxo e conforto, com entradas 
perfeitamente independentes e privativas do casino; 
b) Ter, alem das salas de jogo <,>/o\, salas de baile, de musica, de leitura, de bilhar 
e de quaesquer outras diversões; 
c) Ter restaurant que funcione enquanto funcionar o casino; 
d) Ocupar, quando estabelecido em Lisboa, com todas as suas instalações e 
dependências, uma área total não inferior a dois mil metros quadrados. 
 
ARTIGO 10º. O minimo de casinos que cada empreza poderá explorar inicialmente 
será aquelle que submeter a registo no requerimento para a carta de habilitação. 
Desde que, no decurso do periodo de proteção, qualquer das Emprezas habilitadas 
deseje construir na mesma localidade um novo casino pode-lo-ha fazer sugeitando-
se inteiramente aos prazos e termos estabelecidos n’esta lei. 
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ARTIGO 11º. Os casinos que se construam no decurso d’este periodo de proteção 
terão anexos obrigatoriamente um hotel de 1ª. classe, construido nos termos do 
Decreto 1121 e legislação subsequente. 
 

----- o ----- 
 

Capitulo tereceiro 
 

Da renda ao estado 
 
ARTIGO 12º. Cada casino pagará ao Estado uma renda anual vencida em dôse 
prestações mensaes, todsa eguaes e pagas adiantadamente até ao dia 5 de cada mez. 
O pagamento efectuar-se-ha até ao dia 5 de cada mez na Inspeção Geral dos Casinos. 
 
ARTIGO 13º. A renda será, dentro de cada concelho, calculada pela totalidade das 
contribuições, impostos e verbas destinadas a beneficencia e serviços municipaes 
que no ano de 1926 tenham sido pagas pelo casino maior contribuinte do concelho, 
acrescida de 50%. Ao cambio de 31 de Dezembro de 1926 será calculada em ouro 
essa quantia e assim se estabelecerá essa renda fixa anual, devida em ouro, ou em 
moeda corrente ao cambio do ultimo dia de <cada> mês anterior. 
 
ARTIGO 14º. A renda paga pelos casinos ao Estado terá o seguinte destino:– 
 
10% para a Fazenda Publica 
40% para o respectivo Municipio 
50% para destribuir pela comissão distrital de Assistencia, pelos serviços de 
Assistencia Clinica e pela Obras das Tutorias de Infancia. 
 

----- o ----- 
     

Capitulo quarto 
 

Das cartas de habilitação para a exploração de casinos 
 
ARTIGO 15º. A carta de habilitação para a exploração de casinos será concedida, 
consoante o disposto nos artigos seguintes, por prazo que terminará em 31 de 
Dezembro de 1932, de 1938 ou de 1952, e serve de titulo de registo dos casinos da 
empreza habilitada. 
 
ARTIGO 16º. As emprezas constituídas para a exploração de clubs e casas de jogo 
que queiram transforma-las em casinos ao abrigo d’este decreto com força de lei 
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pretendam gosar das isenções e vantagens concedidas, requererão ao Governo, 
dentro do prazo de des dias, a contar da publicação d’este d creto com força de lei, 
a respectiva carta de habilitação. 
 
ARTIGO 17º. Feito o registo dos requerimentos, o Governo mandará passar as 
respectivas cartas de habilitação, a titulo provisorio; devendo essas cartas ser 
substituidas pelas definitivas, verificadas que sejam condições exigidas n’esta lei, e 
dentro do prazo de 30 dias. 
 
ARTIGO 18º. A carta de habilitação para a exploração de casinos só pode ser 
definitivamente conce<i>/d\a ás emprezas singulares ou colectivas, constituídas á 
data da publicação d’este diploma, que satisfaçam as seguintes condições: 
 
a) Ter a requerente um capital realisado não inferior a dois mil contos; 
b) Poder iniciar a expliração dos casinos a registar imediatamente; 
c) Obrigar-se a manter a exploração dos casinos ininterruptamente, durante todo o 
ano, em Lisboa, e durante toda a estação de turismo ou de veligiatura, fora de Lisboa, 
pelo período da validade da respectiva carta; 
d) Ser uma empreza ou uma sociedade portugueza, organisada nos termos da lei 
portugueza, não consentindo como seus gerentes, administradores ou directores 
senão cidadãos portuguezes; 
e) Serem portuguezes os seus capitaes; 
f) Submeter-se em tudo e sem condições ao presente diploma. 
 

----- o ----- 
 

Capitulo quinto 
 

Dos jogos 
 
ARTIGO 19º. Os jogos autorisados por eta lei são os seguintes: a roleta, a banca 
franceza, o monte, o bacarat, o trinta, quarenta e o écarté, alem dos jogos de vaza já 
permitidos anteriormente. 
 
§ Único Se algum outro se pretender explorar dentro dos casinos, requererá a 
respectiva empreza ao Governo a necessaria autorisação. 
 
ARTIGO 20º. O jogo poderá fazer-se em moeda corrente ou em fichas fornecidas pela 
Empreza. O troco das fichas faz-se n’um gichet especial que estará aberto sempre 
que funcione o casino. 
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ARTIGO 21º. No guichet de que se fala no § unico do artigo anterior se fará 
obrigatoriamente o cambio de moedas estrangeiras que os seus portadores destinem 
ao jogo. Será quotidianamente entregue ao representante do Governo a moeda 
estrangeira recebida na véspera; o Governo paga-la-ha ao cambio do dia anterior. 
 
ARTIGO 22º. Nas salas de jogo estarão bem visíveis as condições de cada um dos 
jogos, os minimos e os maximos das paradas, montante <d>/e\ duração das bancas, 
horas de abertura e encerramento das salas de jogo, e tudo o mais que for necessario 
para que não possam os jogadores alegar desconhecimento do jogo. 
 
ARTIGO 23º. O minimo de cada parada será estabelecido por forma a que não seja 
inferior a $20, ouro. 
 
ARTIGO 24º. Todos os empregados das bancas, fiscaes, inspectores e directores das 
salas de jogo serão de nacionalidade portugueza. Aos empregados das bancas é 
prohibido fazer aos jogadores quaesquer observações ou indicações, salvo no que 
seja indispensavel para boa regularidade do jogo e cumprimento das disposições 
regulamentares. 
 
ARTIGO 25º. A remuneração dos empregados das bancas é bancas (sic) é fixa e não 
podem eles em nenhum caso ter qualquer participação nos lucros do jogo ou da 
empreza que servem. 
 
ARTIGO 26º. A entrada nas salas destinadas aos jogos agora permitidos é 
expressamente prohibida aos menores e a todos os que exerçam̃ as seguintes 
profissões : exactores da Fazenda Publica, tesoureiros, oobradores, assalariados e 
tambem aos func<oa>/io\narios do Estado, a quem é defeso, nos termos de 
regulamentos especiais, a entrada em salas de jogo. 
 

-----o----- 
 

Capitulo sexto 
 

Dos serviços de fiscalização 
 
ARTIGO 27º. E’ cre<d>ada no Ministerio do Interior uma Inspeção Geral dos Casinos 
a quem compete fiscalizar o cumprimento d’este decreto com força de lei, dar 
parecer sobre tudo que se relacione com a exploração de casinos, propor as medidas, 
propor as medidas convenientes para a boa execução d’este decreto com força de lei, 
lavrar as cartas de habilitação a que ela se refere, fazer o registo dos ca sinos, arquivar 
as plantas e mais documentos apresentados obrigatoriamente pelos casinos, 
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superintender na repressão do jogo clandestino e, de uma maneira geral, em tudo 
que se relacione com a exploração de Casinos, no território da Republica e Ilhas 
adjacentes. 
 
ARTIGO 28º. A Inspeção Geral dos Casinos será constituida por: 
  - Um Inspector Geral 
  - Uma Junta Consultiva 
  - Um <d>/D\elegado do Governo 
  - Um Corpo de Inspectores 
  - Pessoal da Secretaria da Inspeção Geral 
 
§ <unico>. 1º O Inspector Geral, habilitado com um curso superior, será um 
funcionário publico requisitado para este serviço, um cidadão comissionado pelo 
periodo que durar a proteção estabelecida por este diploma, e terá a categoria de 
Director Geral. 
 
§ 2º. A Junta Consultiva será constituida por: 
 
  - O Inspector Geral que será o seu Presidente; 

- Um Delegado da Inspeção Geral da Policia; 
- Um Delegado do Comissariado Geral a Policia de Lisboa; 
- Um Delegado do Ministerio das Finanças; 
- Um Delegado do Conselho de Turismo; 
- Um Delegado do Instituto de Seguros Sociaes Obrigatorios e de 

Previdencia Social; 
- Um Delegado da ssistência Publica de Lisboa; 
- Um Delegado da Inspeção Geral da Tutorias de Infancia; 
- Um Delegado das Instituições da Assistencia Clinica; 
- Um Delegado da Camara Municipal de Lisboa; 
- Um Delegado dos outros Municipios em cujos concelhos funcionem 

casinos; 
- Dois Delegados das Emprezas Proprietarias de Casinos em Lisboa; 
- Dois Delegados das Emprezas Proprietarias de Casinos fora de Lisboa; 
- Os Delegados do Governo junto de cada Casino; e 
- O Chefe da Secretaria da Inspeção Geral, que servirá de secretario 

sem voto. 
 
§ 3º. Os Delegados do Governo, habilitados com um curso superior, serão 
funcionarios públicos, requisitados para este serviço, ou cidadãos comissionados 
pelo periodo que durar a proteção estabelecida por este diploma. 
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§ 4º. Os Inspectores habilitados com o curso complementar dos liceus, serão 
funcionarios públicos, requisitados para este serviço, ou cidadãos comissionados 
pelo periodo que durar a proteção estabelecida por este decreto com força de lei. 
Serão em o numero que o Inspector Geral, ouvida a junta, proporá ao Governo. 
 
§ 5º. O pessoal da Secretaria, em numero que o Inspector Geral proporá ao Governo, 
será recrutado entre funcionarios publicos, requisitados para este serviço. 
 
ARTIGO 28º11. Aos Delegados do Governo cumpre dar este conhecimento à [↑ 
G]erencia do Casino de qualquer facto que chegue ao seu conhecimento e que 
involva infração das disposições da lei. 
 
ARTIGO 30º. A Empreza entregará á Inspeção [↑ G]eral dos Casinos os bilhetes que 
lhe forem requisitados e que darão aos seus portadores o direito de exercer por todas 
as formas a fiscalisação que lhe compete, sem quaesquer embaraços de restrições. A’ 
Gerencia do Casinocompete prestar-lhe todo o auxilio e facilitar-lhes a sua missão. 
 
§ unico. Aos Fiscaes do Governo é expressamente prohibido jogar sob pena 
desciplinar e de imediata apreensão do cartão. 
 
ARTIGO 31º. O uso ilegítimo de cartão de fiscal faz incorrer o abusivo <po†††††††> 
portador nas penas cominadas no artº. 236 do Codigo Penal. 
 

----- o ----- 
 

Capitulo setimo 
 

Das disposições especiaes 
 
ARTIGO 32º. A proteção regulada por este diploma abrange um periodo de vinte e 
cinco anos assim dividido: 
 
a) Até 1932 poderão funcionar os casinos registados nos termos d’esta lei, ainda que 
não funcionem em edificio proprio; 
b) Até 1938 poderão funcionar apenas aquelles que, em terrenos próprios ou 
expropriados para as instalações d finitivas, tenham iniciado, antes de 1930, as 
respectivas obras e as levem a cabo. 

                                                            
11 Pessoa engana-se na numeração deste Artigo, repetindo a indicação “ART. 28.º” (cf. 137A-34r). 
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c) Depois de 1938 só poderão funcionaros casinos que á data d’este diploma estejam 
instalados em edificio proprio e os novos casinos que se tenham construído ao abrigo 
d’este Decreto. 
 
ARTIGO 33º. As expropriações autorisadas por este Decreto devem ser requeridas 
pelos interessados dentro de um ano, a contar da carta de habilitação; iniciar-se-hão 
as obras que as motivaram dentro de dois anos e serão contados da data de 
expropriação. 
 
ARTIGO 34º. Quando, no decurso da <*expropriação> exploração, se prove que 
qualquer empreza gira com capitaes estrangeiros, ainda que indirectamente 
interessados nos casinos ou seus anexos, ser-lhe-ha imediatamente cessada a 
respectiva carta de habilitação, alem do procedimento a que haja logar, nos termos 
da lei geral. 
 
ARTIGO 35º. As emprezas que pretendam <*ims>/exp\lo<l>/r\ar explorar casinos 
instalados em edifícios de que não sejam proprietários depositarão na Caixa Geral 
dos [↑ D]epositos, uma caução de quinhentos mil escudos, que ficará garantindo a 
capacidade financeira da Empreza enquanto durar a exploração n’estas condições. 
 
ARTIGO 36º. Entre cada dois casinos de diferentes concelhos haverá a distancia 
minima de 15 quilometros em que não é permitido estabelecer casinos. 
 
ARTIGO 37º. A Inspeção Geral de casinos será instalada imediatamente, procederá 
sem demora á instituição de todos os serviços d’ela dependentes e publicará dentro 
de trinta dias os regulamentos<n> necessarios para a prompta e total execução d’este 
diploma. 
 
ARTIGO 38º. Dentro de trinta dias a contar da publicação d’est<g>/e\ diploma será 
instalada a Junta Consultiva da inspeção eral de [↓ c]asinos que imediatamente 
entrará em funções. 
 
ARTIGO 39º. O Governo fixará, em diploma especial, os vencimentos de todo o 
pessoal da Inspeção Geral de [↑ c]asinos e a<s> gratificarão aos vogaes da Junta 
Consultiva, e mandará abrir os créditos necessarios para ocorrer aos pagamentos. 
 
ARTIGO 40º. Por ocasiãoo da primeira nomeação pedem-se dispensar as 
habilitações exigidas pelos §§ 3º. E 4º. do artº. 28 d’este decreto com força de lei. 
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ARTIGO 41º. Aquelles que exercerem o jogo clandestino alem das penas estabelecidas 
pela lei vigente pagarão uma multa de cinquenta mil escudos, da primeira vez e cem 
mil das seguintes. 
 
§ unico. 30% d’essa multa pertencem ao apreensor; os restantes 70% serão 
distribuídos nos termos da quootisação estabelecida par a renda paga pelos casinos 
ao Estado. 
 
ARTIGO 42º. Continuam a ser proibidos, fora dos casinos, os jogos a que se referem 
os artigos 1542, Nº. 2 1 1543 do Código Civil e 264, 265 e 267 do Código Penal que se 
enumeram no artº. 19º do presente Decreto com força de lei. 
 
ARTIGO 43º. Decorrido o prazo estabelecido para a concessão das cartas de 
habilitação só poderão ser concedidas novas acartas para a exploração de casinos em 
zonas de turismo onde ainda se não tenham instalado casas de jogo. A concessão 
far-se-ha nos termos d’este diploma e abrir-se-ha a inscrição de casinos logo que a 
Inspeção Geral de Casinos reconheça a conveniencia do seu funcionamento. 
 
ARTIGO 44º. Mantem-se as vantagens concedidas pelo Dec. 1121 e legislação 
subsequente para os casinos, as quaes se consideram como fazendo parte integrante 
desta lei. 
 
ARTIGO 45º. Fica revogada legislação em contrario. 
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Resumo 

Qual terá sido a vida quotidiana de Fernando Pessoa? Que detalhes curiosos o 
caracterizavam? Quem era o homem por detrás da obra? Estas e outras são algumas das 
perguntas que a colectânea de transcrições de três documentários do Arquivo RTP e um 
artigo no Jornal de Letras, Artes e Ideias se propõem responder, tentando complementar outros 
trabalhos e depoimentos já existentes. Em Biografar Pessoa faz-se um recorrido da vida de 
Pessoa, falando de Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos e ortónimo; na série O 
Homem é um mundo, dividida em dois, Luís de Sttau Monteiro entrevista figuras-chave que 
falam sobre Pessoa; e há também um testemunho escrito, “Quando Fernando Pessoa foi meu 
explicador de inglês”, de um aluno do escritor. 

Keywords 
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Abstract 

How was the everyday life of Fernando Pessoa? What curious details characterized him? 
Who was the man behind the work? These are some of the questions this collection of 
transcriptions of three documentaries of the RTP Archive and an article from the Journal of 
Letters, Arts and Ideas propose to answer, in an attempt to complement existing statements 
and works. Biographing Pessoa is a review of Pessoa’s life, speaking about Alberto Caeiro, 
Ricardo Reis, Álvaro de Campos and the orthonym; in the series A Man is a world, in two 
parts, Luís de Sttau Monteiro interviews key-figures who talk about Pessoa; and there is also 
a written testimony, “When Fernando Pessoa was my English tutor,” from a student of the 
writer.  
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Servimo-nos das palavras de Luís Moitinho de Almeida, filho de Carlos Moitinho 
de Almeida, amigo de Fernando Pessoa e para quem este trabalhou (cf. FRANÇA, 
1987: 146), para introduzir este artigo: 
 

Foi no escritório que conheci “O Sr. Pessoa”, como nós lhe chamávamos. […] As lunetas 
davam-lhe um ar tímido, apesar da agressividade do seu bigode ruivo, cortado à americana, 
contrastando com os poucos cabelos grisalhos que ainda tinha na cabeça, mas eu gostava dele 
e, a-pesar-da diferença de idades, falávamos muito, sobre as coisas mais variadas, sem que 
eu supuzesse, todavia, que “O Sr. Pessoa” que me aturava era, já nessa altura, ainda que 
conhecido apenas de poucos, um poeta de extraordinária personalidade, e apreciadíssimo. 

(ALMEIDA, 1954: 3) 
 
É frequente que nos perguntemos como foram as vidas dos grandes autores, se 
corresponderão ou não à ideia que temos deles ou se nos impressionariam as suas 
qualidades e defeitos enquanto pessoas, se apanhavam transportes públicos como 
nós, se cozinhavam em casa ou comiam fora, enfim, todos os pequenos detalhes da 
vida quotidiana que nos fazem humanos. Talvez seja por isto que as biografias 
existem e sentimos tanta curiosidade em as ler, para ficarmos a saber quem está por 
detrás das palavras que tanto nos toca(ra)m. Não pretendemos com isto dizer que 
este artigo é (mais) uma biografia extensa de Pessoa, mas podemos afirmar com 
tranquilidade que aqui ficaremos a conhecer alguns detalhes da sua vida vindos da 
boca de quem teve contacto directo com o escritor. 

Quem terá sido Fernando Pessoa, o homem por detrás da obra? Que hábitos 
diários terá tido? Sabemos que almoçava com frequência no Martinho da Arcada 
(como nos confirma Manassés Seixas), mas o que é que jantava? Fazia a barba em 
casa? Chegava a horas ao trabalho? Sorria ou era um homem soturno? Era 
organizado? Como viveu e onde dormiu? Estas são algumas das questões às quais 
poderemos encontrar resposta através dos depoimentos registados nos 
documentários do Arquivo RTP.  

Recorremos a três documentários, Biografar Pessoa, onde são entrevistados 
Isabel Murteira França, António Quadros e David Mourão-Ferreira, e a série O 
Homem é um mundo, que se encontra dividida em dois: a primeira parte, A Casa de 
Fernando Pessoa, onde Luís de Sttau Monteiro conversa com António Trindade, dono 
de uma leitaria perto da hoje Casa Fernando Pessoa, onde Fernando Pessoa viveu e, 
na altura do documentário (Janeiro de 1981) habitada por Joana Marradas, também 
entrevistada, e Sttau conversa ainda com Manassés Seixas, barbeiro de Pessoa; a 
segunda parte, Fernando Pessoa, onde se registam as memórias de Maria da Graça 
Ferreira do Amaral, que conviveu de perto com o escritor, e de Alberto Cutileiro. 
Neste último, transcrevemos e colocamos imagens do documentário do que parece 
ser um inédito do poema “Liberdade” na posse de Maria da Graça Ferreira do 
Amaral, com variações mínimas de grafia. Registamos, aqui, ainda um depoimento 
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de Eduardo Calvet de Magalhães, presente no Jornal de Letras, Artes e Ideias, onde 
conta a sua experiência como aluno de Pessoa.  

É importante dizer que estes depoimentos da intimidade de um Pessoa 
quotidiano apenas procuram complementar outras obras ou testemunhos já 
existentes. De ressaltar “Algumas notas biográficas sôbre Fernando Pessoa”, uma 
conferência de Luís Moitinho de ALMEIDA (1954), a qual fala de episódios caricatos 
entre este e o poeta enquanto trabalhava no escritório, dos conselhos que Pessoa deu 
ao primeiro, de onde nos permitimos citar a seguinte passagem:  

 
Pode afoitamente afirmar-se que o grande público ou o desprezou, ou, pior ainda, nunca quiz 
saber da sua existência nem tampouco teve a curiosidade de conhecer a sua obra, quanto 
mais não fosse para a criticar. E todavia, brilhando na penumbra da mesquinhez do nosso 
meío [sic] intelectual, a inteligência e a sensibilidade artística de Fernando Pessoa, na sua obra 
poética proficientemente reveladas, fazem com que esta atinja um nível mental raramente 
alcançado pelos cultores da Inteligência de todo o mundo. 

(ALMEIDA, 1954: 13) 
 
Porém, como Manuela Nogueira disse, “é uma das características das pessoas que 
escrevem, conseguir tomar um bocadinho a personalidade do ambiente em que 
estão” (NOGUEIRA, 2018: 36).  

Neste âmbito, destacamos também um volume da separata da revista 
Ocidente, onde se encontra a tradução de uma conferência na qual o meio-irmão de 
Pessoa, João Maria Nogueira Rosa, partilha algumas experiências na Universidade 
de Cardiff. Neste encontro, o meio-irmão do escritor fala sobre o contacto que teve 
com o irmão, conta momentos onde ambos conviveram, e refere que foram limitados 
a um curto espaço de tempo: quando ele tinha três ou quatro anos, e em 1920 quando 
regressaram a Portugal onde Pessoa estava. E, claro, as férias de Verão e as cartas 
que se escreveram durante toda a vida. A ver, ROSA (1969).  

Torna-se também importante e necessário mencionar Pessoa na intimidade 
(FRANÇA, 1987), onde a autora, sobrinha-neta do escritor, percorre a vida de Pessoa 
desde a sua infância até aos últimos anos, passando pela sua adolescência em 
Durban, o regresso a Portugal e os trabalhos que teve em Lisboa, o seu pensamento 
político, o futurismo e o seu espiritualismo, o namoro com Ofélia, entre outros 
detalhes que vale muito a pena visitar, já que pintam uma figura detalhada e 
completa do escritor.  
 Falando da intimidade de Pessoa, impõe-se referir também o volume Cartas 
de Amor (1978). Esta obra permite conhecer melhor a relação amorosa com Ofélia 
Queiróz. O que é patente nestas cartas é o trato do escritor para com a namorada, 
que tanto contrasta com a obra que conhecemos, mesmo se recuarmos à infância. Há 
várias referências a “bébézinho” e a “nininho”, e é frequente encontrarmos palavras 
infantilizadas. Não deixam, contudo, de constar cartas onde está presente a escrita 
que tanto o marca, principalmente no interregno da relação. 
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Temos o depoimento de outro familiar, a meia-irmã do escritor, Henriqueta 
Madalena, que nos comenta, por exemplo, que Fernando Pessoa não morreu de 
cirrose, mas sim “de uma doença chamada volvo (obstrução intestinal, com cólica, 
provocada por torção ou nó num ponto do intestino, o que popularmente é 
conhecido por nó na tripa e vólvulo – segundo os dicionários). É isto que está 
registado na certidão de óbito” (DIAS, 1980: 27). Refira-se ainda, nos testemunhos 
familiares, uma entrevista a Manuela Nogueira, sobrinha de Pessoa, na qual 
podemos aceder ao lado mais familiar do poeta, às suas relações com a mãe e com 
os irmãos, e às suas brincadeiras. Podemos ler:  

 
Na correspondência familiar, especialmente para seus irmãos, quando estes estavam em 
Londres, escrevia no fim das cartas o seguinte: “che” que queria dizer “saudades, etc.”; 
“salamakitroz” que significava “olá gentes”; “bogzinam” que ele dizia ser um som ideal para 
ajudar a conversação. E como remate desenhava um “Vois”.  

(NOGUEIRA, 1988: 126; cf. FRANÇA, 1987: 314) 
 
Há uma referência que encontrámos em várias das fontes que utilizámos para 

escrever este contributo, a adoração de Pessoa pelo íbis, nome que até pensou 
utilizar para a tipografia que sonhou abrir (PESSOA, 1987: 98). Vejamos, por exemplo, 
esta memória de Helena de Freitas, “‘Ó Fernando, faz o íbis’. E ele, que tinha um ar 
muito sério, ainda mais engraçado ficava naquela posição, com a perna para o ar!” 
(GASPAR, 1988: 49R). É neste mesmo artigo que se fala sobre várias questões que 
rondam a vida íntima de Pessoa, através de testemunhos por vezes contraditórios 
de pessoas chegadas ao escritor. Por exemplo, o álcool, “para uns […] bebia, o que 
lhe terá, de resto, causado a morte precoce; para outros, pelo contrário, ‘não bebia 
tanto assim, cultivava era essa fama, para chocar as pessoas, ‘blagueur’ como sempre 
foi’”, ou as relações familiares, os “familiares ainda vivos [apontam] para um 
relacionamento ‘assíduo e afectuoso’, outros defendem o contrário. ‘Tinha uma 
péssima relação com a família, que não queria saber dele para nada’” (GASPAR, 1988: 
50R). Ainda sobre a morte de Pessoa, Francisco Peixoto de Bourbon comenta, a 
propósito da “trasladação para o Jerónimos, em 1985”, que “o seu corpo estaria 
‘incorrupto’. ‘A ser verdade, e segundo me disse um ilustre clínico, essa 
circunstância destrói a hipótese de que teria morrido de uma cirrose hepática” 
(GASPAR, 1988: 52R). 

Num longo número da Revista Expresso dedicado a Fernando Pessoa em 
Junho de 1988 podemos ler, por exemplo, sobre as várias traduções feitas até à época 
da sua obra. Edwin Honig, entrevistado pelo Expresso, diz “quase não havia noção 
de Pessoa na língua inglesa antes [de 1963]” (JÚDICE, 1988: 33R). Encontramos 
também palavras de Eduardo Lourenço, o qual fala sobre a visão do tempo do 
escritor do século XX, “Pedir ao tempo, romanticamente, como Lamartine, que ele 
‘suspenda o seu uso’ era um acto impossível ou irrisório na óptica de Pessoa” 
(LOURENÇO, 1988: 37R). Ou ainda: 
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No único país real que ele habitou, o do Sonho, nenhum rio correu jamais, mas por isso 
mesmo não há na sua poesia mais obsessiva imagem que a do rio que corre como se não 
corresse. Muito jovem, Pessoa apreendeu o vazio intrínseco, a monotonia insuportável do 
Tempo: “Tão sempre a mesma, a Hora!”  

(LOURENÇO, 1988: 36R) 
 
Da boca de Manuela Nogueira temos um outro depoimento, este já mais 

recente, onde podemos ler memórias que chocam um pouco com as transcrições aqui 
feitas. Ora vejamos:  
 

Era muito arrumado. Muitíssimo arrumado, tinha o quarto sempre impecável. […] Era uma 
pessoa extremamente arrumada, não era nada de deixar a papelada toda espalhada. Muito 
organizada. […] Talvez tinha a noção, talvez, de que fosse morrer cedo, e por isso deixou 
tudo arrumado na arca em envelopes.  

(NOGUEIRA, 2018: 39) 
 

Para terminar, perdoar-nos-ão os leitores, mas sentimos necessário fazer aqui 
um longo parêntese que não é de teor marcadamente académico. Fernando Pessoa 
era um habitante apaixonado da cidade de Lisboa, como o Livro do Desassossego nos 
pode mostrar, pelo que nos é inevitável não fazer um recorrido dos caminhos que 
sabemos que o escritor percorreu. A escritora deste contributo nasceu e viveu em 
Lisboa anos suficientes para ter o mapa de cada canto presente na memória e, talvez, 
os leitores que não puderam ainda visitar esta maravilhosa cidade, possam vê-la 
através dos nossos olhos.  
  Comecemos pelo Martinho da Arcada, café-restaurante que sabemos que 
Fernando Pessoa visitava com frequência, pelo menos para tomar o seu café (cf. 
FRANÇA, 1987: 147). Como Luís de Sttau Monteiro, quem escreve também teve a 
vontade de reproduzir os movimentos do conhecido escritor que, para nós, na altura 
se limitava a três heterónimos e um ortónimo, cujo conhecimento se baseava 
unicamente no programa da escola secundária. A primeira vez que visitámos o 
Martinho da Arcada, na esquina entre a Praça do Comércio e a Rua da Prata, tivemos 
a oportunidade de pedir um café numa tarde de Verão bastante movimentada, cheia 
de turistas na esplanada que pensamos ser inexistente enquanto Pessoa viveu. No 
momento de pagar, com alguma ansiedade, perguntámos se era ali que Fernando 
Pessoa costumava ir, e a resposta afirmativa e cansada de quem já respondeu 
centenas de vezes à mesma pergunta apenas nos aguçou a curiosidade. Enquanto 
saboreávamos a bica forte e a Água das Pedras, e com o suor a escorrer pela testa, a 
brisa vinda do Tejo que percorria o ar era bem-vinda. Estávamos no mesmo lugar, a 
pisar as mesmas pedras, a saborear o mesmo café, a sentir a mesma brisa que em 
anos passados teria refrescado a cara do escritor. Olhávamos para o mesmo rio, 
ouvíamos os mesmos pássaros, a Praça do Comércio sempre coberta de pombas, cu-
cruu, que as crianças continuam a enxotar, o ruído dos carros, as pessoas a conversar, 



Cuéllar dos Santos  A Pessoa por detrás da obra 

Pessoa Plural: 18 (O./Fall 2020) 511 

os risos soltos. É certo que a Praça estava diferente e que quem nos serviu o café era 
outra pessoa, mas isso não retirou de nenhuma maneira a magia do momento.  
 Se virarmos à esquerda quando saímos do Martinho da Arcada, entramos na 
Rua da Prata. As solas dos sapatos de Fernando Pessoa também percorreram esta 
rua muitas vezes, talvez até de regresso do Martinho depois do almoço, com uma 
sensação de satisfação no estômago, a caminho do trabalho, em direcção à firma 
Gouveia e Carvalho, Lda., no n.º 93 (FRANÇA apud FERREIRA DO AMARAL, 1978: 149), 
que fica à esquerda de quem sobe, a meio do terceiro quarteirão. Sttau Monteiro 
entrou neste escritório, como podemos ver na segunda parte do documentário da 
série O Homem é um mundo, e conversou com Maria da Graça Ferreira do Amaral 
sobre algumas peripécias da sua convivência com Fernando Pessoa. Vendo de fora, 
hoje, o n.º 93 parece-nos apenas mais um prédio, mas sabemos que estas paredes 
presenciaram a escrita de maravilhosos poemas, como é o caso de “Liberdade”. O 
escritor entrou por esta mesma porta (será que na altura também era verde?), subiu 
as escadas, entrou no escritório e sentou-se na secretária, os seus dedos tocaram as 
teclas da máquina de escrever criando uma ligação entre os seus pensamentos, os 
seus dedos e o papel mostrando palavras pensadas e escritas há mais de 80 anos que 
existem ainda hoje para que as possamos ler. 
 

 
 

Fig. 1. Largo de São Carlos, n.º 4 [documentário Fernando Pessoa 1’57]. 
 
 Depois de sair do escritório, onde iria Pessoa? Será que viraria à direita na 
Rua da Vitória para entrar na Rua dos Douradores, esse título tentativo para o Livro 
do Desassossego (PESSOA, 2010: I, 452)? Ficaria a observar as pessoas na Praça da 
Figueira, enquanto esperava pelo eléctrico amarelo e branco que o levasse a casa? 
Será que o eléctrico na altura também era o 25E? Olharia para a estátua verde de D. 
João I no seu cavalo, enquanto imaginava “O homem e a hora são um só | Quando 
Deus faz e a história é feita” (PESSOA, 1934: 26)? Provavelmente, subindo o eléctrico 
até Campo de Ourique, olharia pela janela passando por Santos, onde mais ou 
menos 40 anos depois se construiria o Teatro A Barraca, passaria pela Basílica e o 
Jardim da Estrela que também visitou, como nos conta Alberto Cutileiro, e 
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finalmente desceria nalguma paragem que lhe permitisse ir à leitaria do Sr. António 
Trindade para comprar o seu jantar e os seus cigarros, teria a sua conversa habitual 
com o Sr. António e caminharia para casa, cansado depois de um dia de trabalho, 
entrando pelas portas do hoje n.º 16-18 da Rua Coelho da Rocha. Será que jantava e 
se deitava logo, ou pensaria nos seus inúmeros heterónimos e conversaria com eles, 
desenvolvendo e individualizando-os? Será que os criou também para que o 
acompanhassem nas suas noites de insónia, fugindo da solidão, para que 
percorressem com ele os seus sonhos? Com que sonharia o grande escritor que 
admiramos? Saberia ele, como escreveu no Livro do Desassossego (cf. PESSOA, 2017: 
208), que haveria tantos a tentar compreendê-lo todos estes anos depois, que tantos 
tentariam organizar e fazer sentido dos pensamentos que pôs em papel e guardou 
meticulosamente nas suas famosas pastas? E se soubesse, será que isso lhe traria 
algum tipo de paz?  

Apesar de com esta colectânea de transcrições que aqui fazemos tentarmos 
responder a algumas perguntas através do trabalho do Arquivo da RTP e de Luís de 
Sttau Monteiro, há muitas que claramente ficam sem resposta. Pode que futuras 
investigações descubram mais, pode que nas futuras biografias possamos saber se 
Pessoa bebia café sem açúcar quando estava sozinho, para que lado da cama dormia 
ou se se esquecia de comprar sabão e ia pedir ao vizinho. Mas, para nós, há 
perguntas que devem permanecer sem resposta, porque é o mistério do 
desconhecido que permite que a imaginação voe, se questione e crie. Uma resposta 
pode ser satisfatória no momento, mas a pergunta terá sempre mais sabor. 
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Biografar Pessoa 
Em Arquivos RTP: https://arquivos.rtp.pt/conteudos/biografar-pessoa/ 
 
[00’04 – 1’06] Sinde Filipe:  

 
Se depois de eu morrer quizerem escrever a minha biographia,  
Não ha nada mais simples.  
Tem só duas datas – a da minha nascença e a da minha morte.  
Entre uma e outra cousa todos os dias são meus.  
 
Sou facil de definir.  
Vi como um damnado.  
Amei as coisas sem sentimentalidade nenhuma.  
Nunca tive um desejo que não pudesse realizar, porque nunca ceguei.  
Mesmo ouvir nunca foi para mim senão um acompanhamento de ver.  
Comprehendi que as coisas são reaes e todas differentes umas das outras;  
Comprehendi isto com os olhos, nunca com o pensamento. 
Comprehender isto com o pensamento seria achal-as todas eguaes. 
  
Um dia deu-me o somno como a qualquer creança.  
Fechei os olhos e dormi.  
Além d’isso, fui o unico poeta da Natureza. 

(PESSOA, 1925: 204) 
 
[1’34 – 4’03] Narradora: Fernando António 
Nogueira Pessoa nasceu em Lisboa a 13 de 
Junho de 1988. É atirado para a vida às 3:20 
da tarde, no 4.º andar esquerdo do prédio 
n.º 4, situado no Largo de São Carlos, frente 
ao teatro com o mesmo nome. E filho de D. 
Maria Madalena Pinheiro Nogueira, 
açoriana de nascimento, e de Joaquim de 
Seabra Pessôa, lisboeta, funcionário público 
no Ministério da Justiça e, nas horas vagas,       
crítico de música do jornal Diário de Notícias. Na mesma casa vivem ainda Dionísia, 
avó paterna e doente mental, e duas velhas serviçais, Emília e Joana. A 21 de Julho, 
Pessoa é baptizado na Igreja dos Mártires, tendo como padrinhos a tia Anica1, irmã 
da mãe, e o general Chaby2.  

                                                            
1 D. Ana Luísa Pinheiro Nogueira (1860-1940), casada com o engenheiro agrónomo João Nogueira de 
Freitas, mãe de dois filhos, Mário Nogueira de Freitas (1891-1932) e Maria Madalena Nogueira de 
Freitas (1895-1978) (cf. FRANÇA, 1975: 20). 
2 General do Exército Cláudio Bernardo Pereira Chaby (1818-1905), casado com D. Margarida Pereira 
de Chaby, foi membro da Real Academia das Ciências de Lisboa e da Real Academia de História de 
 

Fig. 2. Largo de São Carlos, n.º 4 [1’49]. 

https://arquivos.rtp.pt/conteudos/biografar-pessoa/
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Em Julho do mesmo ano, morre o pai, atacado de tuberculose. Surge então a 
primeira alteração numa vida caracterizada por contínuas mudanças. Falecido 
Seabra Pessoa, e após leiloada parte dos bens, a família, agora mais pequena, 
transfere-se para outra casa, situada na Rua de S. Marçal, n.º 104, no 3.º andar. E é aí 
que um ano depois, exactamente em Janeiro de 1894, morre seu irmão Jorge. Nessa 
altura, e apenas com seis anos de vida, Fernando Pessoa cria o seu primeiro 
heterónimo, o Chevalier de Pas. 
 

 
 

Fig. 3. D.ª Maria Madalena Pinheiro  Fig. 4. Joaquim Seabra Pessôa [2’06]. 
Nogueira [2’01]. 

 

                                                            
Madrid. Com várias condecorações, entre elas comendador e cavaleiro da Ordem de S. Bento de Avis. 
BARRETO (2018: 47-48); cf. http://www.arqnet.pt/dicionario/pchabyclaudio.html 

http://www.arqnet.pt/dicionario/pchabyclaudio.html
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Fig. 5. Rua de S. Marçal, N. 104 [3’01]. 

  
A primeira poesia de Pessoa, quadra dedicada “À minha querida mamã”3, é 

mais ou menos desse tempo, pois foi escrita em 26 de Julho de 1985:  
 
 
 
Eis-me aqui em Portugal,  
Nas terras onde nasci.  
Por muito que eu goste delas, 
Ainda gosto mais de ti.  

 
 
 Fig. 6. À minha querida mamã [3’30]. 
 
Nesse mesmo ano, mas em Dezembro, a mãe do poeta casa por procuração com o 
comandante João Miguel Rosa, cônsul de Portugal em Durban, na então colónia 
inglesa de Natal. A cerimónia realizou-se em Lisboa, na igreja de São Mamede. Este 
casamento marcou em definitivo o rumo de Pessoa. Por via dele, em Janeiro de 1896, 
ainda só com oito anos de idade, Fernando deixa Lisboa e parte com sua mãe com 
destino a Durban. 
 

                                                            
3 Esta quadra, que conta com duas versões, foi recitada por Pessoa à sua mãe quando esta se 
questionava se deveria levá-lo consigo para África. A versão mais antiga, citada acima, foi registada 
e datada pela mãe, e pode ser encontrada no livro de NOGUEIRA (2005: 33). A mais recente, com 
variações nos dois primeiros versos, encontra-se no arquivo de Armando Côrtes-Rodrigues (ACR 
219J) e foi registada por Pessoa em 1914: “À minha querida mamã || Ó terras de Portugal | Ó terras 
onde eu nasci | Por muito que goste delas | Ainda gosto mais de ti”. 
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[4’50 – 9’32] Narradora: Em Outubro desse ano nasce sua meia-irmã, Henriqueta 
Madalena e, em 1897, Fernando Pessoa faz a sua instrução primária na escola das 
freiras irlandesas, alcançando a equivalência de cinco anos lectivos em apenas três. 
Em 1898, nasce a sua segunda meia-irmã, a quem foi dado o nome de Madalena 
Henriqueta. Nota curiosa: recorde-se que a sua primeira meia-irmã se chamava 
Henriqueta Madalena. Naturalmente e, embora muito novo e talvez por isso mesmo, 
Pessoa mostra já uma formação que nada tem que ver com a sua origem portuguesa 
e alfacinha: educado na África do Sul, em colégios e institutos ingleses, ele revela 
uma maneira de pensar e de estar no mundo que mais tarde há de marcar toda a 
essência da sua produção literária. Os seus estudos prosseguem em Durban e, em 
1899, matricula-se na Durban High School, onde se manterá três anos como um dos 
mais destacados alunos do curso. Pessoa, estudante em Durban, cria o segundo 
heterónimo, Alexander Search4. E em Janeiro de 1900, nasce o seu terceiro meio-
irmão, Luís Miguel. 
 

 
Fig. 7. Durban [4’24]. 

 

  
 Fig. 8. Escola das freiras irlandesas [5’01]. Fig. 9. Durban High School [5’51]. 
 

                                                            
4 Talvez tenha sido já em Lisboa, cf. PESSOA (2013: 227-230). 
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Fig. 10.  Relatório escolar de Pessoa, Durban High School  

(H. Jennings Papers, BDR: 405179-11; cf. Jennings, 2019: 44) [6’13]. 
 

Um ano decorrido, acontecem coisas marcantes: é aprovado com distinção no 
seu primeiro exame, Cape School High Certificate Examination, e escreve os 
primeiros poemas em inglês (PESSOA, 1921). E, apesar de ser o ano da morte de sua 
segunda meia-irmã, parte para férias em Portugal em companhia da família. No 
mesmo barco, o paquete alemão Cunning, viaja o corpo da irmã, Madalena 
Henriqueta. Chegado a Lisboa, habita com os familiares numa casa em Pedrouços, 
e de seguida na Avenida de D. Carlos I, n.º 109, no 3.º andar esq. 

 

  
    Fig. 11. Casa da Família Pessoa em Pedrouços [6’52].     Fig. 12. Avenida D. Carlos I, n.º 109 [7’11]. 
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Em 1902, um ano após a sua chegada, Fernando Pessoa continua em Lisboa. 
Em Janeiro nasce mais outro meio-irmão, o João Maria. Em Março vai de visita aos 
Açores, à ilha Terceira, onde vive a família materna. Escreve a poesia “Quando ela 
passa” (em SILVEIRA, 1988: 111-112). A mãe, o padrasto e os irmãos regressam a 
Durban, Pessoa fica por cá para voltar mais tarde à África do Sul a bordo do navio 
alemão Herzog.  

Em Durban matricula-se na Commercial School e tenta escrever romances em 
inglês. Submete-se ao exame de admissão da Universidade do Cabo da Boa 
Esperança [University of the Cape of Good Hope], onde lhe é auferido, entre 399 
candidatos, o prestigioso prémio Queen Victoria Memorial Prize, pelo melhor ensaio 
de estilo inglês (cf. PESSOA, 1987: 57). Em Dezembro desse ano conclui os seus 
estudos na África do Sul e em Agosto de 1905 regressa definitivamente a Lisboa. 
Uma nova vida vai começar, e será aí que Fernando Pessoa constrói a sua portentosa 
obra. Primeiro reside em Pedrouços, e depois na Rua de São Bento, n.º 19, 2.º andar 
esquerdo, em casa da Tia Anica, irmã da mãe. Em Agosto morre a avó Dionísia, de 
quem recebe uma magra herança que, no entanto, serviu para comprar material para 
uma tipografia que montou em Lisboa,5 na Rua da Conceição da Glória, 38. Chamou-
se “Empresa Íbis, tipográfica e editora”, mas nunca chegou a funcionar (PESSOA, 
1987: 98). Ofereceram-lhe bons lugares, que ele recusa, argumentando que seria um 
obstáculo à realização da sua obra literária. 

    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fig. 14. Isabel Murteira França [48’48]. 
 
 
 
 
 

Fig. 13. Queen Victoria Memorial Prize (CFP, 8-283;  
        cf. Jennings, 2019: 48) [8’10]. 
                                                            
5 Sabemos agora que Pessoa recebeu a herança apenas em 1909 e nessa altura projectou a tipografia, 
cf. PIZARRO & FILIPE (2020: 341). 
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[9’34 – 14’48] Isabel Murteira França: Fui convidada para vir a este programa falar-
vos sobre esse poeta tão polémico e controverso que foi o meu tio-avô Fernando 
Pessoa. Desde criança que, em família, oiço falar dele, mas efectivamente só depois 
de entrar para a universidade é que o meu interesse pela sua obra foi crescendo. 
Sobre os seus escritos, numerosos escritores e intelectuais portugueses e estrangeiros 
se têm debruçado ultimamente. Mas não é efectivamente sobre os seus escritos que 
lhes vou falar hoje. Eu penso que a maioria das pessoas gosta de saber certos 
aspectos da vida dos homens que se tornaram notáveis por qualquer razão.  

Era uma criança, como qualquer um de nós, com as suas brincadeiras. Uma 
das facetas realmente que mais o marcou e que mais impressionava as pessoas era o 
seu enorme poder inventivo que desde criança se manifestou e que o levava a 
inventar personagens fictícias, com nomes até bastante invulgares, que povoavam 
as suas brincadeiras e o seu mundo fantasioso. À noite, aos serões, com os irmãos, 
era ele muitas vezes que organizava as brincadeiras por ser o mais velho. E adorava 
ouvir a mãe tocar piano, peças de Schubert, de Liszt, de Beethoven. Ele sentava-se e 
ficava muito quieto e calado e ficava embevecido, realmente, a ouvir a mãe e o 
padrasto que a acompanhava à flauta.  

Era um homem que não tinha horas para nada, nisso ele era um boémio, 
levantava-se tarde, por volta das dez saía para os escritórios onde trabalhava, e era 
à noite principalmente que ele escrevia. Muitas vezes não dormia de noite, no dia 
seguinte dizia que tinha tido febre e toda a noite escrevia quase realmente num 
estado febril. Depois, no dia seguinte, lia aos outros aquilo que tinha escrito, porque 
gostava sempre de saber a opinião dos outros. Às vezes dizia “isto não é meu, isto 
é, do Álvaro de Campos”, ou “isto é do Ricardo Reis”, e nisso não o tomavam muito 
a sério.  

Uma das facetas de adulto, realmente que mais se fala na família, era o seu 
enorme sentido de humor. A maior parte das pessoas tem do Fernando Pessoa uma 
ideia de um homem muito duro, muito seco, devido realmente à sua obra complexa, 
mas ele tinha um enorme sentido de humor, e ainda hoje são lembradas em família 
as graças e as suas desponderações. A irmã era muito tímida e ele, para a 
envergonhar, era capaz de inventar e de, enfim, de fazer as cenas mais cómicas e 
burlescas, mesmo no meio da rua, para desafiar o ridículo. Imitava o íbis, que foi um 
pássaro, um símbolo, que sempre o acompanhou toda a vida, a ponto de dar à sua 
tipografia esse nome. Outras vezes, fingia que esbarrava nos candeeiros, tirava-lhes 
o chapéu, e era capaz até de simular que tinha perdido um objecto no meio da rua e 
juntava-se muita gente, tudo ajudando-o na procura, ele por fim agradecia a todos e 
continuava o seu caminho como se nada tivesse acontecido (cf. FRANÇA, 1987: 315).  

Ele adorava crianças e hoje em dia, ainda, na família, todos recordam com 
imensa, enfim, com imensa saudade, todos esses momentos de delícia e 
divertimento que ele lhes proporcionou. A sobrinha Manuela muitas vezes simulava 
com ele a cena da barbearia. Ele sentava-se numa cadeira, ela punha-lhe uma toalha 
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à volta do pescoço, e com a faca da firma Pancada e Moraes onde ele trabalhou, 
simulava que lhe fazia a barba. No fim apresentava a conta e ele pagava-lhe, enfim, 
o preço pedido.  

Em relação a pratos preferidos, lembro-me de a minha avó contar que 
adorava todo o tipo de pratos de bacalhau, e queijo de Alverca, de Azeitão, que 
muitas vezes comprava; nunca dispensava café, e claro, bebidas brancas, sobretudo 
bebidas brancas. Em 1933 trabalhou na firma Gouveia Carvalho, com a senhora D. 
Maria da Graça Ferreira do Amaral, cujo depoimento é muito interessante e eu 
registei no meu livro (cf. FRANÇA, 1987). Conta ela que ele estava sempre disposto, 
bem-disposto, e contava-lhe as anedotas mais engraçadas, e às vezes enterrava-se 
num sofá e passado um tempo aparecia e dizia “estive a descansar de não fazer 
nada”.  

Enfim, penso que há muita gente tem uma ideia dele muito austera, dum 
homem muito austero, muito severo, muito intocável. Ele realmente em família 
tinha muitos momentos de humor e em geral era bem-disposto. Em 1926, um 
jornalista perguntou-lhe qual era a compensação moral que lhe dera a literatura. Foi 
Álvaro de Campos que respondeu: “A unica compensação moral que devo á 
literatura é a gloria futura de ter escrito as minhas obras presentes” (PESSOA, 2014: 
549). Eu penso que realmente a sua obra é o maior testemunho da sua imortalidade. 

 
[14’51 – 17’51] Narradora: Fevereiro de 1908, regicídio. O Rei D. Carlos e o príncipe 
herdeiro são assassinados no Terreiro do Paço. Em 1910 é proclamada a república. É 
o ano em que Pessoa denuncia grande influência dos simbolistas franceses e de 
Camilo Pessanha. 16 anos decorridos, e em 28 de Maio de 1926 arranca de Braga uma 
movimentação militar, comandada por Gomes da Costa, que derruba a democracia 
da 1ª República e instaura o Regime Salazarista. Pessoa ficará como uma testemunha 
destes importantes acontecimentos. Mas voltemos atrás: em 1912 fundava-se no 
Porto, em plena república, o movimento da Renascença Portuguesa. Lança-se a 
revista A Águia, dirigida por Teixeira de Pascoais, tornando-se o coração deste 
movimento. É aí que Pessoa se estreia como crítico, com o polémico artigo “A Nova 
Poesia Portugueza Sociologicamente Considerada” (PESSOA, 1912: 101-107).  
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Fig. 15. Revista A Águia, 2ª série, vol. I, n.º 1, Janeiro, 1912 [16’53]. 
cf. http://purl.pt/12152 / & http://ric.slhi.pt/A_Aguia/revista?serie=0  

 
Em Outubro desse ano, Sá-Carneiro, seu grande amigo, parte para Paris, 

iniciando-se vasta correspondência. A actividade literária de Pessoa é intensa. Cada 
vez mais intensa. Produz febrilmente. Trabalha pela noite dentro e levanta-se tarde. 
Em 1914 publica, entre outros, o poema “Ó sino da minha aldeia”:  

 
[17’54 – 18’32] Sinde Filipe: 
 

Ó sino da minha aldeia, 
Dolente na tarde calma, 
Cada tua badalada 
Sôa dentro da minh’alma. 

 
E é tão lento o teu soar, 
Tão como triste da vida, 
Que já a primeira pancada 
Tem o som de repetida. 

 
Por mais que me tanjas perto 
Quando passo, triste e errante, 
És para mim como um sonho – 
Sôas-me na alma distante... 

 
 

http://purl.pt/12152%20/
http://ric.slhi.pt/A_Aguia/revista?serie=0
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A cada pancada tua 
Vibrante no céu aberto, 
Sinto mais longe o passado, 
Sinto a saudade mais perto. 

(PESSOA, 1914: 11) 
 
[18’40 – 18’59] Narradora: Mas o dia 8 de Março viria a ser o dia supremo: surge o 
heterónimo Alberto Caeiro e os poemas d’O Guardador de Rebanhos (PESSOA, 1925: 
145-156). Logo de seguida inventa outro heterónimo: Álvaro de Campos. Em Junho 
escreve o primeiro poema de Ricardo Reis.6 
 
[19’10 – 23’53] António 
Quadros: Quem visse 
Fernando Pessoa a passear 
pelas ruas de Lisboa, 
imaginaria que ele era um 
homem como qualquer 
outro, um homem pacato, um 
homem simples, um homem 
sossegado, mas na realidade 
a sua alma era um vulcão de 
criatividade. E era um vulcão 
com tanta força, com tanta 
torrencialidade que ele não se  
limitou a escrever sob o seu próprio nome, escreveu sobre vários nomes: Alberto 
Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Bernardo Soares, etc. Não se tratava de 
pseudónimos, tratava-se do que ele chamou heterónimos, porque imaginou a cada 
um a sua biografia, a sua personalidade, o seu local de nascimento, chegou a levantar 
a cada um o seu horóscopo, porque na realidade ele quis apresentá-los como se 
fossem não ele, mas outras pessoas. E a verdade é que no seu tempo houve muitas 
pessoas que se convenceram que Álvaro de Campos, ou Alberto Caeiro eram 
personalidades totalmente diferentes das de Fernando Pessoa. O prodigioso neste 
labor poético é a coerência de cada um destes poetas: nenhum deles se parece um 
com o outro, os estilos são totalmente diferentes, as formas de pensar são 
completamente dissemelhantes e Fernando Pessoa conseguiu criar para cada um um 
verdadeiro sistema poético totalmente diferente. A princípio, a crítica pensou tratar-
se simplesmente dum embuste, uma ficção, na qual Fernando Pessoa estaria, 
digamos, a mistificar o seu público. Hoje, no entanto, sabemos que tudo isto se 
passou a um nível muito mais profundo e que houve, da parte de Fernando Pessoa, 

                                                            
6 Os primeiros poemas de Ricardo Reis foram publicados no primeiro número da revista Athena, em 
Outubro de 1924 (PESSOA, 1924: 19-24). 

Fig. 16. António Quadros [19’30]. 
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como que uma procura da sua personalidade profunda, o querer arrancar uma a 
uma as máscaras, ou as personas como se dizia em latim, as máscaras, as várias 
máscaras do seu eu para atingir a sua personalidade profunda. Ele disse-o aliás, 
nalgumas passagens que eu gostaria de lembrar neste momento, por exemplo:  

 
Criei em mim varias personalidades. Crio personalidades constantemente. Cada sonho meu 
é immediatamente, logo ao apparecer sonhado, encarnado n’uma outra pessoa, que passa a 
sonhal-o, e eu não. Para crear, destrui-me; tanto me exteriorizei dentro de mim, que dentro 
de mim não existo senão exteriormente. Sou a scena núa7 onde passam varios actores 
representando varias peças.  

(PESSOA, 2017: 206) 
 
Ou ainda, disse também “Dar a cada emoção uma personalidade, a cada estado de 
alma uma alma” (PESSOA, 2017: 349). Noutra altura disse “Sê plural como o 
universo” (PESSOA, 1966: 94). O universo é plural, não é uno, é plural. E Fernando 
Pessoa, de certo modo, quis desposar esta pluralidade do universo e viver dentro de 
si não um único homem, mas muitos seres, muitos homens. Como que uma dialogia, 
como que uma criação de seres humanos. Em todas estas criações ele foi autêntico. 
Exprimiu uma verdade do seu eu profundo.  

Desde criança, pode dizer-se desde os seus seis anos, que Fernando Pessoa 
começou a inventar personagens na sua cabeça, mas digamos que o primeiro poeta 
heterónimo que ele criou conscientemente, forjando-lhe uma biografia, dizia ele para 
pregar uma partida ao Mário de Sá-Carneiro, seu grande amigo, foi Alberto Caeiro. 
Alberto Caeiro é, digamos, um poeta que é exactamente o reverso de outro grande 
poeta português, Teixeira de Pascoaes que Fernando Pessoa, aliás, muito admirava. 
Para Teixeira de Pascoaes, toda a natureza tinha, digamos, um além, uma 
transcendência. Ora, para Alberto Caeiro – ele muitas vezes disse Alberto Caeiro é o 
anti-Pascoaes – para Alberto Caeiro a natureza, a beleza da natureza está 
precisamente em não haver um além: uma pedra é uma pedra, uma árvore é uma 
árvore, uma flor é uma flor. Toda a poesia de Alberto Caeiro se ergue sobre esta 
ideia, digamos, ingénua, primitiva, quase infantil de uma natureza sem 
transcendência. 
 
Alberto Caeiro 
 
[24’04 – 25’05] Sinde Filipe: 
 

O Tejo é mais bello que o rio que corre pela minha aldeia, 
Mas o Tejo não é mais bello que o rio que corre pela minha aldeia 
Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia, 
 

                                                            
7 O entrevistado diz “viva” (cf. BNP/E3, 5-74r; LdoD.uc.pt/source/list). 
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O Tejo tem grandes navios 
E navega nelle ainda, 
Para aqueles que vêem em tudo o que lá não está, 
A memória das naus. 
 
O Tejo desce de Espanha 
E o Tejo entra no mar em Portugal. 
Toda a gente sabe isso. 
Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia 
E para onde elle vae 
E donde ele vem. 
E por isso, porque pertence a menos gente, 
É mais livre e maior o rio da minha aldeia. 
 
Pelo Tejo vae-se para o Mundo. 
Para além do Tejo ha a América 
E a fortuna d’aquelles que a encontram. 
Ninguem nunca pensou no que ha para além 
Do rio da minha aldeia. 
 
O rio da minha aldeia não faz pensar em nada 
Quem está ao pé d’elle está só ao pé d’elle. 

(PESSOA, 1925: 149) 
 
[25’28 – 26’31] António Quadros: Se Alberto Caeiro é o poeta ingénuo, o poeta da 
natureza, é o poeta que elimina o racionalismo para viver sobretudo da sua 
impressão imediata das coisas, e do seu amor imediato às coisas, já Álvaro de 
Campos é um poeta mais complexo: podemos dizer que Álvaro de Campos exprime 
o mundo através das sensações. É um poeta sensacionista, como lhe chamava o 
próprio Fernando Pessoa, mas é também um poeta da energia vital, da energia da 
natureza. Através de Álvaro de Campos exprime-se, digamos, a imensa energia vital 
do universo, e todo um mundo de sensações, que abarca desde as sensações mais 
próximas e imediatas, e aproxima-se da arte de Cesário Verde, até a sensações mais 
complexas, mais profundas, por vezes até a sensações que parecem como que uma 
sensação de divino no humano, ou do divino na natureza.  
 
Álvaro de Campos 
 
[26’36 – 27’50] Sinde Filipe:  
 

Ó fazendas nas montras! ó manequins! ó últimos figurinos! 
Ó artigos inúteis que toda a gente quer comprar! 
Olá grandes armazéns com várias secções! 
Olá anúncios eléctricos que veem e estão e desaparecem! 
Olá tudo com que hoje se constroi, com que hoje se é diferente de ontem! 
Eh, cimento armado, beton de cimento, novos processos! 
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Progressos dos armamentos gloriosamente mortíferos! 
Couraças, canhões, metralhadoras, submarinos, aéroplanos! 
 
Amo-vos a todos, a tudo, como uma fera. 
Amo-vos carnivoramente. 
Pervertidamente e enroscando a minha vista 
Em vós, ó coisas grandes, banais, úteis, inúteis, 
Ó coisas todas8 modernas, 
Ó minhas contemporâneas, forma actual e próxima 
Do sistema imediato do Universo! 
Nova Revelação metálica e dinâmica de Deus! 
 
Ó fábricas, ó laboratórios, ó music-halls, ó Luna-Parks, 
Ó couraçados, ó pontes, ó docas flutuantes — 
Na minha mente turbulenta e encandescida 
Possúo-vos como a uma mulher bela, 
Completamente vos possuo como a uma mulher bela que não se ama, 
Que se encontra casualmente e se acha interessantíssima. 

(PESSOA, 1915a: 79-80) 
 
[27’56 – 29’14] António Quadros: Fernando Pessoa comparava muitas vezes a 
criação dos heterónimos com a criação dramática: assim como o dramaturgo cria as 
suas personagens, mas não é as suas personagens – Shakespeare não é Otelo, nem é 
o Rei Lear, nem é Hamlet –, também Fernando Pessoa pensava que os heterónimos 
não tinham necessariamente de reflectir o que ele, Fernando Pessoa, era. 
Inclusivamente, diz ele, os heterónimos dizem coisas que ele, Fernando Pessoa, 
nunca seria capaz de dizer. Teria vergonha de as dizer. Mas eles dizem-nas porque 
eles não são Fernando Pessoa.  

O terceiro grande heterónimo de Fernando Pessoa foi Ricardo Reis. E Ricardo 
Reis era um latinista que escrevia odes ao modo de um poeta romano, Horácio, e 
que, portanto, tem o estilo, digamos, de ode epigramática, de ode muito curta, muito 
sintetizada, revelando um pensamento, podemos dizer, estoicista da vida, 
totalmente diferente dos outros heterónimos. É curioso, por exemplo, que houve 
uma famosa polémica entre Ricardo Reis e Álvaro de Campos: eles não se 
entendiam. Estabeleceram uma polémica, um com o outro, porque nenhum dos dois 
concordava com o conceito de poesia do outro. 
  

                                                            
8 O narrador diz “tantas”. 
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[29’19 – 30’23] Sinde Filipe:  
 

Antes de nós nos mesmos arvoredos 
Passava9 o vento, quando havia vento, 

E as folhas não falavam 
De outro modo do que hoje. 

 
Passamos e agitamo-nos debalde. 
Não fazemos mais ruido no que existe 

Do que as folhas das arvores 
Ou os passos do vento. 

 
Tentemos pois com abandono assiduo 
Entregar nosso esforço á Natureza 

E não querer mais vida 
Que a das árvores verdes. 

 
Inutilmente parecemos grandes. 
Salvo nós nada pelo mundo fóra 

Nos saúda a grandeza 
Nem sem querer nos serve. 

 
Se aqui, á beira-mar, o meu indicio 
Na areia o mar com ondas trez o apaga. 

Que fará na alta praia 
Em que o mar é Saturno10? 

(PESSOA, 2016: 65) 
 
[30’25 – 30’53] António Quadros: Finalmente há também o que Fernando Pessoa 
chamava um semi-heterónimo: não era completamente um heterónimo porque tinha 
muitas coisas de Fernando Pessoa. Era, digamos, o Fernando Pessoa que almoçava 
nos restaurantes da Baixa, que ia aos cafés, que trabalhava em pequenos escritórios 
comerciais, e que sonhava com o infinito, e que dizia: “O Ganges também passa pela 
Rua dos Douradores”.11 Era Bernardo Soares, autor do Livro do Desassossego. 
 
[30’54 – 32’02] Narradora: Continuamos em 1914 e, por esta altura, iniciam-se 
reuniões na Cervejaria Jansen, na Rua Vítor Cordon. Desse grupo, saindo mais tarde 
o movimento Orpheu. Um ano decorrido, em 1915, em Março, sai a revista Orpheu, 
que publica, entre muitas coisas, “O Marinheiro” (PESSOA, 1915b: 27-39), de Pessoa, 
“Opiário” (PESSOA, 1915c: 69-76) e “Ode Triunfal” (PESSOA, 1915a: 77-89) de Álvaro 
de Campos. Em Junho sai o segundo número da Orpheu. Editor: António Ferro; 

                                                            
9 O narrador diz “passou”. 
10 O narrador diz “o Tempo”. 
11 “O Ganges passa tambem pela Rua dos Douradores” (PESSOA, 2017: 248). 
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Colaborador: Sá-Carneiro, Santa Rita Pintor, Ângelo de Lima, Raul Leal, entre 
outros.  
 Em 1916, Sá-Carneiro suicida-se em Paris. O seu último bilhete para Pessoa 
diz “um grande, grande adeus do seu pobre Mário de Sá-Carneiro” (SÁ-CARNEIRO, 
2015: 494). 1920 é o ano sentimental de Fernando Pessoa:  no escritório Félix, Freitas 
& Valladas, para quem o poeta trabalhou como correspondente comercial, conhece 
Ofélia Queiroz, e com ela estabelece uma curiosa relação sentimental. 
 

 
Fig. 17. Orpheu 2, Abril, Maio, Junho, 1915 [31’01].   
 
 [32’06 – 39’04] David Mourão-Ferreira:  As Cartas de amor, (PESSOA, 1978) de 
Fernando Pessoa, que tive o gosto de publicar, em 1978, de colaboração com Maria 
da Graça Queiroz, e que na altura provocaram uma espécie de escândalo de lesa-
majestade, apenas vieram afinal confirmar, através de mais numerosos documentos 
sobre o único caso sentimental que se conhece da vida do poeta, que este nunca terá 
sido senão um principiante que não desejou ou pôde continuar; um aprendiz em 
matéria de amor, de amor vivido, que não desejou, ou não pôde aprender. Muitas 
de tais cartas manifestam-se no plano do sentimento, exactamente como no plano da 
linguagem, as interjeições infantis se encontram em relação à linguagem articulada 
dos adultos. Sobre este aspecto, e aqui residiu principalmente o escândalo, certas 
dessas missivas mostram-se patéticas ou enternecedoras, pungentes ou divertidas, 
consoante o ângulo em que nos coloquemos e em que tratemos de as apreciar. Assim 
acontece, nomeadamente, com a carta n.º 24, data de 31 de Maio de 1920 (tinha então 
Fernando Pessoa quase 32 anos):  

Fig. 18. David Mourão-Ferreira. 
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Bébézinho do Nininho-nihho 
 

Oh! 
Venho só quevê pâ dizê ó Bébézinho que gotei muito da catinha d’ella. Oh! 
E tambem tive munta pena de não tá ó pé do Bébé pâ le dá jinhos. 
Oh! O Niniho é pequenininho! […] 
Amanhã o Bébé espera pelo Nininho, sim? Em Belem, sim? Sim? 
Jinhos, jinhos e mais jinhos 

 Fernando 
(PESSOA, 1978: 105) 

 
Claro está que se este Fernando fosse qualquer pessoa e não Fernando Pessoa, 
semelhante carta, que nem sequer teria sido impressa, em nada mereceria que dela 
agora nos ocupássemos. Mas, sendo de quem é, perturbantemente modifica, 
ampliando ou diminuindo, o conhecimento que até aí supúnhamos ter de Pessoa 
como pessoa, da pessoa do próprio Pessoa. Será até caso para perguntarmos se não 
terá sido por intimamente se aperceber de que tais aspectos infantis se continham na 
sua pessoa, com minúscula, que o Pessoa, com letra grande, por outras tantas 
pessoas se desdobrou, outras tantas pessoas foi inventando.  

Uma coisa é certa: na sua infância se situa a mais longínqua génese dos 
heterónimos, do mesmo modo que para essa infância nos remetem os termos e o tom 
da carta referida e de muitas outras. “Desde criança”, escreverá ele poucos meses 
antes da more, “tive a tendência para criar em meu trono um mundo fictício. De me 
cercar de amigos12 que nunca existiram” (PESSOA, 1987: 201). Poderemos talvez 
acrescentar que esses é que se tornaram afinal os seus únicos amigos e conhecidos 
reais, enquanto os reais nunca chegariam a ganhar consistência, pelo menos 
consistência de seres adultos. A começar, ou a acabar, nessa Ofélia Queiroz, por que, 
depois dos 30 anos julgou enamorar-se e que seria a destinatária das cartas em causa. 
Mas essas cartas nem todas têm o tom daquele fragmento que evocamos. E há, por 
exemplo, uma delas, que corresponde à ruptura da primeira fase do respectivo 
namoro, a carta de 29 de Novembro de 1920, que se mostra extremamente patética e 
extremamente esclarecedora:  

 
Fiquemos, um perante o outro, como dois conhecidos desde a infância, que se amaram um 
pouco quando meninos, e, embora na vida adulta sigam outras affeições e outros caminhos, 
conservam sempre, num escaninho da alma, a memoria profunda do seu amor antigo e inutil. 
Que isto de “outras affeições” e de “outros caminhos” é consigo, Ophelinha, e não commigo. 
O meu destino pertence a outra Lei, de cuja existencia a Ophelinha nem sabe, e está 
subordinado cada vez mais á obediência a Mestres que não permittem nem perdoam. 

(PESSOA, 1978: 133) 
 

                                                            
12 O entrevistado diz “amigos e conhecidos”. 
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A obediência a tais mestres que são, que foram ao fim de contas, os da vocação 
poética, é que efectivamente impediram que Fernando Pessoa vivesse plenamente 
este amor como qualquer outro amor. E, daí, não obstante a aparente diversidade 
dos heterónimos, o facto de a todos eles subjazer, no que respeita ao amor e no que 
respeita à mulher, uma inquietante unidade de inibições e de preconceitos. 
 
[39’05 – 39’42] Narradora: Ainda em 1920, sua mãe e irmãos regressam a Lisboa. Ano 
importante esse para a cultura, a literatura e o pensamento. António Sérgio, Raul 
Proença, Aquilino Ribeiro e Jaime Cortesão lançam em Lisboa a revista Seara Nova. 
Um ano depois, Pessoa publica “O Banqueiro Anarchista” (PESSOA, 1922b: 5-21) e o 
ensaio “Antonio Botto e o ideal esthetico em Portugal” (PESSOA, 1922a: 121-126), 
textos incluídos na revista Contemporanea. A editora Olisipo publica a segunda 
edição das Canções de António Botto (1922). 
 

  
 

        Fig. 19. Seara Nova, n.º 2, Novembro, 1921 [39’16].      Fig. 20. Contemporanea, n.º 3, Julho, 1922 [39’35]. 
http://ric.slhi.pt & http://ric.slhi.pt/Seara_Nova/revista & http://ric.slhi.pt/Contemporanea/revista & 

http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/CONTEMPORANEA/Contemporanea.htm 

 
Em 1924, sai em Lisboa o primeiro número da revista Athena, de que Pessoa é o 
director. Um ano depois, com a saída do segundo13 número, Athena cessa a sua 
publicação. Nesse ano morre a mãe do poeta. Voltemos ao período que assinalou o 
final da 1.ª República: em 1928, Salazar é nomeado para a pasta das finanças. Por 
                                                            
13 Foram publicados cinco números da revista Athena. 

http://ric.slhi.pt/
http://ric.slhi.pt/Seara_Nova/revista
http://ric.slhi.pt/Contemporanea/revista
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/CONTEMPORANEA/Contemporanea.htm
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essa altura, Pessoa escreve o panfleto “O interregno – Defeza e justificação da 
dictadura militar em Portugal” (PESSOA, 1928a) e o artigo “O provincianismo 
português” (PESSOA, 1928b: 15). E, 1929, um ano decorrido, Pessoa organiza com a 
colaboração de António Botto a “Anthologia de Poemas14 Portuguezes Modernos” 
(PESSOA; BOTTO, 1929).15 Gaspar Simões escreve o primeiro estudo crítico sobre a sua 
poesia. Entre 1930 e 1931 foi intensa a criação heteronímica. Em Setembro de 1932, o 
poeta concorre ao lugar de conservador bibliotecário no museu biblioteca Condes 
de Castro Guimarães em Cascais. Não fica aprovado. Um ano decorrido, entra 
novamente em intensa crise depressiva. Todavia, não abandona nunca a actividade 
literária. Em 1934 publica Mensagem (PESSOA, 1934) e com este livro concorre ao 
prémio Antero de Quental do então Secretariado de Propaganda Nacional. Cabe-lhe 
o prémio de categoria B por uma caprichosa razão: o original não tinha as 100 
páginas exigidas pelas regras do concurso. 
 

 [41’44 – 42’38] Sinde Filipe: 
 
O exforço é grande e o homem é pequeno. 
Eu, Diogo Cão, navegador, deixei 
Este padrão ao pé do areal moreno 
E para deante naveguei. 
 
A alma é divina e a obra é imperfeita. 
Este padrão signala ao vento e aos céus 
Que, da obra ousada, é minha a parte feita: 
O por-fazer é só com Deus. 
 
E ao immenso e possivel oceano  
Ensinam estas Quinas, que aqui vês, 
Que o mar com fim será grego ou romano: 
O mar sem fim é portuguez. 
 
E a Cruz ao alto diz o que me ha na alma 
E faz a febre em mim de navegar 
Só encontrará de Deus na eterna calma 
O porto sempre por achar.  

(PESSOA, 1934: 54) 
Fig. 21. Athena, vol. I, n.º 1, Outubro, 1924 [40’10]. 
 
[42’50 – 44’59] Narradora: Aproxima-se o fim de uma vida. A biografia de Fernando 
Pessoa é, diríamos, espiritual. A sua biografia está dentro da sua própria cabeça. 
Como indivíduo, a sua vida é quase linear: uma aventura sentimental, única e de 
                                                            
14 A narradora diz “poetas”. 
15 A antologia, suspensa em 1929, só veio a ser publicada por António Botto em 1944, pela Editora 
Nobel, em Coimbra. 
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curta duração e, por fim, os heterónimos. Aí sim, aí reside a sua verdadeira biografia. 
Parece-nos mesmo que, à par da sua vida interior, como pensador e poeta, a sua ida 
para a África do Sul foi talvez o acontecimento mais marcante da sua existência, 
porque foi lá que que Pessoa se formou intelectualmente e essa marca ficou para 
sempre expressa na sua obra. Estamos em 1935. Em Janeiro dirige-se por carta a 
Casais Monteiro, explicando-lhe a génese dos heterónimos. Em 4 de Fevereiro 
publica no Diário de Lisboa o artigo “Associações Secretas” (Pessoa, 1935: 1; 5-6), onde 
atacava uma proposta de lei que pretendia acabar com as sociedades secretas, 
nomeadamente com a maçonaria. No dia 29 de Novembro desse ano, Pessoa é 
internado no hospital de São Luís dos Franceses. Tem uma cólica hepática. É em 
inglês, sua primeira língua cultural, que Fernando António Nogueira Pessoa, 
nascido em Lisboa a 13 de Junho de 1888, escreve na enfermaria do hospital a sua 
última frase: “I know not what to-morrow will bring” (cf. PIZARRO, FERRARI e 
CARDIELLO, 2010: 13).  
 

 
 

Fig. 22. Hospital São Luís [44’13]. 
 
Fernando António Nogueira Pessoa, nascido às 3:20 da tarde em Lisboa, 4.º andar 
esquerdo do prédio n.º 4, situado no Largo de São Carlos, morreu no dia 30 de 
Novembro de 1935, e do enterrar em 2 de Dezembro, no cemitério dos Prazeres. 
Recordemos, talvez em forma de epitáfio, e apesar das palavras pronunciadas neste 
programa por sua sobrinha neta, este apontamento patete sem data, escrito pelo 
poeta:  
 
 [45’02 – 48’13] David Mourão-Ferreira:  
 

Não tenho ninguém em quem confiar. A minha família não entende nada. Não posso 
incomodar os amigos16 com estas cousas. Não tenho realmente verdadeiros amigos íntimos, 
e mesmo aqueles a quem posso dar esse nome17 no sentido em que geralmente se emprega 
essa palavra, não são íntimos no sentido em que eu entendo a intimidade. Sou tímido, e tenho 

                                                            
16 O entrevistado diz “os meus amigos”. 
17 O entrevistado omite “esse”, em “a quem dar esse nome”. 
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repugnância em dar a conhecer as minhas angústias. Um amigo íntimo é um dos meus ideais, 
um dos meus sonhos quotidianos, embora esteja certo de que nunca chegarei a ter um 
verdadeiro amigo íntimo. Nenhum temperamento se adapta ao meu. Não há um único 
carácter neste mundo que porventura dê mostras de se aproximar daquilo que eu suponho 
que deve ser um amigo íntimo. Acabemos com isto. Amantes ou namoradas é coisa que não 
tenho; e é outro dos meus ideais, embora só encontre, por mais que procure, no íntimo desse 
ideal, vacuidade, e nada mais. Impossível, como eu o sonho! Ai de mim! Pobre Alastor! Oh 
Shelley, como eu te compreendo! Poderei eu confiar em minha mãe? Como eu desejaria tê-la 
junto de mim! Também não posso confiar nela. Mas a sua presença teria aliviado as minhas 
dores. Sinto-me abandonado como um náufrago no meio do mar. E que sou eu senão um 
náufrago, afinal? Por isso só em mim próprio posso confiar. Confiar em mim próprio? Que 
confiança poderei eu ter nestas linhas? Nenhuma. Quando volto a lê-las, o meu espírito sofre 
percebendo quão pretensiosas, quão a armar a um diário literário elas se apresentam! 
Nalgumas até mesmo cheguei a fazer estilo. A verdade, porém, é que sofro. Um homem tanto 
pode sofrer com um fato de seda como metido num saco ou dentro de uma manta de trapos. 
Nada mais.18 

(LOPES, 1990: II, 48-49) 
 

A Casa de Fernando Pessoa 
Série O homem é um mundo – um programa de Luís de Sttau Monteiro 
Em Arquivos RTP: https://arquivos.rtp.pt/conteudos/a-casa-de-fernando-pessoa/ 
 
Conversa com António Trindade 
 
[0’06 – 1’24] Luís de Sttau Monteiro: Ao longo deste programa temos vindo a tentar 
encontrar o mundo interior das pessoas. Aquele mundo que dificilmente vem à 
superfície. Aquele mundo que há em cada um de nós e que, ou por este ou por aquele 
motivo, raras vezes exprimimos e raras vezes chega ao conhecimento dos outros. 
Hoje, porém, vamos fazer uma tentativa ligeiramente diferente. Nesta rua, que é a 
                                                            
18 Datado de 25 de Julho de 1907. Transcrição da tradução de João Gaspar Simões em Vida e Obra de 
Fernando Pessoa. Histórias de Uma Vida, 4.ª edição, Lisboa: Bertrand, 1980, pp. 106 e 107. Originalmente 
em inglês: “I have no one in whom to confide. My family understands nothing. My friends I cannot 
trouble with these things; I have no really intimate friends, and even were there one intimate, in 
word’s way, yet he were not intimate in the way I understand intimacy. I am shy and unwilling to 
make known my woes. An intimate friend is one of my ideal things, one of my day-dreams yet an 
intimate friend is a thing I never shall have. No temperament fits me; there is no character in this 
world which shows a change of approaching to that I dream in an intimate friend. No more of this. – 
Mistress or sweetheart I have none; it is another of my ideals and one fraught, into the soul of it, with 
a real nothingness. It cannot be, as I dream. Alas! poor Alastor! Shelley, how I understand thee! Can 
I confide in Mother? Would that I had her here. I cannot confide in her also, but her presence would 
abate much of my pain. I feel as lonely as a wreck in sea. And I am a wreck indeed. So I confide in 
myself. In myself? What confidence is there in these lines? There is none. As I read them over I ache 
in mind to perceive how pretentious, how literary-diary-like they are! In some I have even made 
style. Yet, I suffer none the less. A man may suffer as much as in a suit of silks, as in a sack or in a 
torn blanket. No more” (LOPES, 1990: II, 45-48) Revelado em 1950 na primeira edição da biografia de 
João Gaspar Simões. A obra aqui citada é de Teresa Rita Lopes. 

https://arquivos.rtp.pt/conteudos/a-casa-de-fernando-pessoa/
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Rua Coelho da Rocha, morou e escreveu alguns dos seus principais livros uma das 
figuras mais importantes da cultura portuguesa dos últimos anos: o Fernando 
Pessoa. Fernando Pessoa não pode propriamente considerar-se como uma pessoa 
que em princípio seria objecto deste programa, na medida em que poucos 
portugueses falaram tanto do seu mundo, dos seus mundos, interiores, como este 
homem que celebrizou até, por uma espécie dum desdobramento da personalidade 
literária. Mas o que não ficou dele, o que nem todos conhecemos ou, pelo menos, 
poucos conhecemos, é o que era o Pessoa como cidadão privado, como homem 
integrado num cotidiano que mete eléctricos, padeiros, o subir-e-descer de escadas, 
as chatices de ter, ou não ter, que mandar engomar a camisa. Hoje, andamos à 
procura das pessoas que conviveram de perto com o Pessoa, e que o conheceram 
bem. E pedimos a cada um deles que nos contasse o que se lembra do Pessoa como 
cidadão, mais do que como poeta. 
 

  
 

 Fig. 23. Trindade e Sttau Monteiro [01’41].  Fig. 24. Rua Coelho da Rocha [00’16]. 
 
[1’25 – 1’29] Luís de Sttau Monteiro: Pois o senhor António Trindade vai-me dizer 
uma coisa: nessa altura a rua não era bem assim. 
 
[1’30 – 1’35] António Trindade: Não, não. Era, ali [imperceptível] daquele prédio para 
cá. 
 
[1’35 – 1’40] Luís de Sttau Monteiro: É que eu lembro-me disto: isto é que era a rua, 
aquele prédio vinha até aqui. E a sua lojinha? 
 
[1’41 – 1’44] António Trindade: A loja era onde está este carro vermelho parado, 
daqui para lá. 
 
[1’44 – 1’45] Luís de Sttau Monteiro: Onde está este carro? E o Sr. Trindade morava 
aonde? 
 
[1’45 – 1’47] António Trindade: Morava onde está a minha mulher agora.  
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[1’48 – 1’49] Luís de Sttau Monteiro: Isto passou-se há quantos anos? 
 
[1’50 – 1’53] António Trindade: O prédio deitado abaixo deve haver há uns dez anos. 
 
[1’54 – 1’56] Luís de Sttau Monteiro: Pois, mas quando o Sr. Trindade conheceu o 
Pessoa foi aí há quantos anos? 
 
[1’57 – 2’00] António Trindade: Foi há 30, 40 anos talvez. 
 
[2’00 – 2’08] Luís de Sttau Monteiro: Há 30 ou 40 anos. Sr. Trindade, vamos até à 
casa onde o Sr. Trindade morava quando conheceu Pessoa para conversarmos um 
bocadinho sobre ele. 
 
[2’08 – 2’09] António Trindade: Sim senhor. 
 
[2’09 – 2’10] Luís de Sttau Monteiro: Vamos embora? 
 
[2’10 – 2’11] António Trindade: Daqui mais nada? 
 
[2’11 – 2’12] Luís de Sttau Monteiro: Vamos embora, vamos indo. 
 
[2’12 – 2’13] António Trindade: Ah, sim, pois. 
 
[2’14 – 2’16] Luís de Sttau Monteiro: Continuamos a conversar lá em cima. 
 
[2’34 – 2’41] Luís de Sttau Monteiro: O Sr. António Trindade diz-me então que 
conheceu durante muitos anos por causa da sua loja. A sua loja o que era? 
 
[2’41 – 2’42] António Trindade: Leitaria. 
 
[2’43 – 2’43] Luís de Sttau Monteiro: O que é que vendia? 
 
[2’44 – 2’49] António Trindade: Leite, vinhos e bolachas e toda a trapalhada e coisas, 
frutas e muita coisa. 
 
[2’49 – 2’54] Luís de Sttau Monteiro: E o Pessoa morava, portanto, à sua frente, mais 
ou menos. Era seu cliente. 
 
[2’54 – 3’16] António Trindade: Meu cliente, ia lá todos os dias, duas vezes: de 
manhã e à tarde, quando vinha para cima. E quando ia de manhã entregava, deixava 
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lá umas coisas com uma pasta velha que trazia sempre debaixo do braço. E à noite 
então levava para casa as coisas para comer. 
 
[3’16 – 3’17] Luís de Sttau Monteiro: O que é que ele comprava assim normalmente? 
 
[3’18 – 3’33] António Trindade: Comprava… tinha graça que também comprava, 
não dizia os nomes: “eu quero… dois de três, um de 12, 50 e sete e meio e três”. 
 
[3’33 – 3’34] Luís de Sttau Monteiro: O Sr. Trindade não era capaz de traduzir isso 
para nós? 
 
[3’34 – 4’00] António Trindade: Sou, sim senhor. Sete e meio e três eram um maço 
de cigarros bons pequenos, custavam naquele tempo essa importância, e uma caixa 
de fósforos. E dois de três era dois papo-secos, dois pãezinhos, dois papo-secos. E 50 
era 50 gramas de fiambre. E 12 era um queijo flamengo, um queijo saloio. 
 
[4’00 – 4’02] Luís de Sttau Monteiro: E ele comprava isso todos os dias, 
invariavelmente? 
 
[4’02 – 4’07] António Trindade: Todos os dias à noite era o que ele levava para casa 
para o jantar, era o jantar dele. 
 
[4’07 – 4’08] Luís de Sttau Monteiro: Era o jantar dele. 
 
[4’08 – 4’09] António Trindade:  Era o jantar dele.  
 
[4’09 – 4’10] Luís de Sttau Monteiro: E ele ria-se quando dizia isso? 
 
[4’10 – 4’30] António Trindade: Ah, e depois quando eu lhe punha as coisas em cima 
do balcão e que não dizia, ele dizia que tinha dito só os nomes, ele depois dava uma 
grande gargalhada, uma grande gargalhada. Depois lá ficava, levava as coisas e 
depois dizia-me sempre a mesma coisa: “ponha na minha conta”. E eu ali ria-me de 
volta. 
 
[4’30 – 4’31] Luís de Sttau Monteiro: Mas diga-me uma coisa, ele era uma pessoa 
alegre? 
 
[4’32 – 5’15] António Trindade: Muito alegre, muito alegre. Ria-se muitas vezes, 
muito alegre. Uma das vezes chegou lá à tarde e disse: “Amanhã devem vir aqui 
quatro fulanos, três fulanos, poetas também, qualquer coisa até há um mal vestido, 
e coiso, mas, poetas. Posso arranjar aí uma mesinha?”, “Pode, tem aí uma mesa, o 
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Sr. Pessoa quando desejar, vem pôr”. Vieram então para lá, daí a umas, ao outro dia 
eram umas dez horas da manhã, vieram para lá e daí a um bocadinho estavam lá os 
quatro fulanos, os dois, dois deles com laçarotes e coiso, poetas também como ele, 
mas não sei, não sei. Um acho que era Maldonado Gonelha. 
 
[5’15 – 5’] Luís de Sttau Monteiro: Não… Maldonado Gonelha parece-me difícil. 
Mas diga-me uma coisa… 
 
[5’18 – 5’18] António Trindade: Não era, não. 
 
[5’19 – 5’23] Luís de Sttau Monteiro: Pronto. Mas diga-me uma coisa: o Sr. Trindade 
lembra-se, sabia que o Pessoa era poeta? 
 
[5’24 – 5’24] António Trindade: Não senhor. 
 
[5’24 – 5’26] Luís de Sttau Monteiro: O que é que julgava que o Pessoa era? 
 
[5’25 – 5’42] António Trindade: Julgava, dizia muita gente que era intérprete de 
barcos, que sabia muitas línguas e que vinha, quando vinham barcos estrangeiros 
ele é que vinha interpretar qualquer pessoa ali. Era o que se dizia. O Sr. Pessoa era 
intérprete de línguas nos barcos, nos barcos que chegam. 
 
[5’42 – 5’43] Luís de Sttau Monteiro: Era isso que constava. 
 
[5’43 – 5’45] António Trindade: Era isso que constava, nunca ninguém pensava 
outra coisa. 
 
[5’45 – 5’52] Luís de Sttau Monteiro: E diga-me uma coisa: o Sr. Trindade, quando 
conversava com ele, nunca conversou sobre o que a sua actividade profissional, 
sobre o que é que ele fazia, sobre o que é que ele disse… 
 
[5’52 – 5’52] António Trindade: Nada, nada. 
 
[5’53 – 5’54] Luís de Sttau Monteiro: Sobre o que é que conversavam? Eram simples 
relações? 
 
[5’54 – 6’00] António Trindade: Eram sempre relações desta coisa do que comprava, 
e coiso, e ia só embora e pouco mais, pouco mais. 
 
[6’01 – 6’02] Luís de Sttau Monteiro: Como é que ele era fisicamente? 
 



Cuéllar dos Santos  A Pessoa por detrás da obra 

Pessoa Plural: 18 (O./Fall 2020) 537 

[6’03 – 6’19] António Trindade: Alto e magrinho, com um bigode (não faz mal estar 
a), com o bigode coisinho e tal, e de óculos e coiso, e lá estava. E quando estavam lá 
fregueses ele cumprimentava e tal “como estão meus senhores”. Falava muito bem. 
E mais, não dizia mais nada. 
 
[6’20 – 6’23] Luís de Sttau Monteiro: E não se dava assim com as pessoas aqui da 
rua, aqui do bairro? Não se lembra disso? 
 
[6’23 – 6’50] António Trindade: Dava-se então também com um barbeiro, que ia lá 
ao, ao domingo fazer-lhe a barba. E depois vinha a minha, vinha a leiteira, e “olhe, 
o Sr. Pessoa manda, manda a pasta, diz para mandar o costume”. Claro, era o mesmo 
do costume de semana, os papo-secos, o queijo e coiso, que ele ia para casa, com 
certeza, já não saía em toda a… em todo o dia. E para mim “que me desses a conta”, 
que era um copo dos grandes de vinho. 
 
[6’50 – 6’51] Luís de Sttau Monteiro: Pr’ó vermelho. 
 
[6’51 – 6’53] António Trindade: Pr’ó vermelho. Que bebesse cá o que eu queria. 
 
[6’53 – 6’55] Luís de Sttau Monteiro: O Sr. Trindade nunca foi a casa do Pessoa? 
 
[6’55 – 7’11] António Trindade: Ó, muita vez. Às vezes ia lá até mesmo quando lá 
estava o cunhado, o Capitão Dias19, parece-me que era Capitão Dias. Ia lá muitas 
vezes, muitas vezes. Até mesmo às vezes por coisas que pediam e eu deixava o 
empregado ou a minha mulher ao balcão e eu ia lá num instante. 
 
[7’11 – 7’12] Luís de Sttau Monteiro: Como é que ele vivia, lembra-se? 
 
[7’13 – 7’23] António Trindade: Aquilo muito pobre, aquilo muito pobre. Pobre não, 
ele pouco comia, ou nada. Basta que a família iam20 para o Estoril que tinham lá casa 
e ele ficava ali sozinho. 
 
Conversa com Joana Marradas 
 
[7’24 – 8’03] Luís de Sttau Monteiro: A senhora Dona Joana Marradas é neste 
momento a pessoa que vive em casa, ou na casa em que viveu o Fernando Pessoa. A 
Sr.ª Joana vive aqui há 12 anos. Provavelmente nem conheceu o Pessoa, nem sequer 
a família do Fernando Pessoa. Mas apesar de tudo, teve primeiro a amabilidade de 

                                                            
19 Marido da irmã Henriqueta Madalena, Francisco Caetano Dias (cf. FRANÇA, 1987: 326). 
20 A não concordância de número é uma transcrição fiel ao que é dito. 
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nos emprestar a sua casa para este filme que, apesar de tudo, causou uma 
imensidade de dissabores, maçadas e não sei quê. Tem que nos aturar. Mas em 
segundo lugar, e principalmente, D.ª Joana, ao longo destes anos sofreu um certo 
número de consequências pelo facto de ter vivido, ou de viver na casa do Fernando 
Pessoa. Lembra-se de algum incidente que tenha ocorrido no decorrer destes últimos 
anos acerca ou por causa disso? 
 

 
 

Fig. 25. Joana Marradas e Luís de Sttau Monteiro [07’43]. 
 

 [8’04 – 8’05] Joana Marradas: Foi uma senhora que veio bater à porta… 
 
[8’06 – 8’08] Luís de Sttau Monteiro: Então conte aos senhores que eles querem ouvir 
esta história. 
 
[8’08 – 8’42] Joana Marradas: Veio uma senhora bater-me à porta e a dizer-me que, 
viu-me à janela e veio-me bater à porta, que eu se morava cá na casa do Fernando 
Pessoa, porque ele era como irmão dela, e que viveu, vivia cá com ele, comeu à mesa 
com ele, e despejava-lhe os cinzeiros. E a mãe uma vez lhe disse para ele, para a mãe 
dele: “eu só tenho pena”, para a mãe dessa senhora, “que o meu Fernando não se 
case”. “Porquê, mamã?”, “Porque eu ia morrendo, o meu Fernando é um 
desgraçado, não…, fica sozinho”, e ela disse, ele disse para a mãe “não, eu não sou 
desgraçado, eu é que fazia desgraçada a mulher se eu casasse”. 
 
[8’43 – 8’54] António de Sttau Monteiro: Bom, esta história é evidente que tem, é 
susceptível a uma imensidão de interpretações. Quando, julgo eu, o Fernando 
Pessoa disse “eu é que faria desgraçada a mulher com quem eu casasse”, o que o 
Pessoa se referia, bom, julgo eu… 
 
[8’54 – 8’56] Joana Marradas: Porque ele era escritor, não dava atenção, não era? 
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[8’57 – 9’09] Luís de Sttau Monteiro: Definido de uma maneira que eu, em que eu 
não o conseguiria definir. Esta história. Sr.ª D.ª Joana e, portanto, aqui há ao longo 
que viveu, ao longo destes anos, não obteve nem o número de telefone, nem sequer 
o nome desta senhora que a veio visitar. 
 
[9’09 – 9’10] Joana Marradas: Não, não, não. 
 
[9’10 – 9’12] Luís de Sttau Monteiro: No entanto a Sr.ª D.ª Joana sabe… 
 
[9’11 – 9’13] Joana Marradas: Eu pude dizer para ela tomar um chá, mas ela nunca 
cá apareceu. 
 
[9’14 – 9’14] Luís de Sttau Monteiro: Nunca cá apareceu. 
 
[9’15 – 9’15] Joana Marradas: Pois não. 
 
[9’15 – 9’17] Luís de Sttau Monteiro: Se calhar não está no sangue da família beber 
chá. 
 
[9’17 – 9’17] Joana Marradas: Não sei. 
 
[9’18 – 9’28] Luís de Sttau Monteiro: Mas também não há dúvida nenhuma que ao 
longo destes anos todos a Sr.ª D.ª Joana tem sido, não direi vitimada, mas tem, tem 
uma consciência perfeita do que é viver na casa duma pessoa que atingiu uma 
grande posição. 
 
[9’27 – 9’27] Joana Marradas: Claro, claro. 
 
[9’29 – 9’30] Luís de Sttau Monteiro: Sabe quem era o Pessoa? 
 
[9’30 – 9’31] Joana Marradas: Tenho ouvido falar. 
 
[9’31 – 9’32] Luís de Sttau Monteiro: Sr.ª D.ª Joana, alguma vez leu um livro do 
Pessoa? 
 
[9’33 – 9’34] Joana Marradas: Não vi, não vi, não li nem vi. 
 
[9’34 – 9’38] Luís de Sttau Monteiro: Nunca leu nenhum livro do Pessoa. Não sabe, 
portanto, assim em rigor quem era o Pessoa, só? 
 
[9’38 – 9’39] Joana Marradas: Sei que era um grande escritor. 
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[9’40 – 9’41] Luís de Sttau Monteiro: E não sabe mais do que isto. 
 
[9’41 – 9’41] Joana Marradas: Mais nada, não sei mais nada. 
 
[9’41 – 9’43] Luís de Sttau Monteiro: Não tem curiosidade em ler um livro do 
Pessoa? 
 
[9’43 – 9’46] Joana Marradas: Não, não, sabe que não tenho vagar para ler. Eu gosto 
de ler, mas não tenho vagar. 
 
[9’47 – 10’03] Luís de Sttau Monteiro: Ao que parece isso acontece a um vasto 
número de portugueses. O que é que eles fazem com o tempo que ocupam noutras 
coisas não está muito visível nas estatísticas nacionais. Mas apesar de tudo, parece 
que este é um problema da Sr.ª D.ª Joana. Sr.ª D.ª Joana, ainda lhe queria fazer uma 
outra pergunta: A Sr.ª D.ª Joana modificou muito esta casa? 
 
[10’04 – 10’05] Joana Marradas: Só de cor, não é [imperceptível]. 
 
[10’05 – 10’05] Luís de Sttau Monteiro: Só de cor. 
 
[10’05 – 10’06] Joana Marradas: Pois. 
 
[10’06 – 10’09] Luís de Sttau Monteiro: Mas basicamente, quer dizer, 
estruturalmente os quartos são os mesmos, a casa é a mesma? 
 
[10’09 – 10’14] Joana Marradas: A casa é a mesma, a casa é a mesma, as paredes é a 
mesma,21 está é modificada. No tempo do Pessoa não era assim. 
 
[10’15 – 10’17] Luís de Sttau Monteiro: O que é que, quais são as principais 
diferenças? 
 
[10’18 – 10’20] Joana Marradas: As diferenças é: aqui era o quarto dele, não era? Aqui 
era o quarto [imperceptível]. 
 
[10’22 – 10’23] Luís de Sttau Monteiro: Sr.ª D.ª Joana, eu não estive cá, Sr.ª Joana. 
 

                                                            
21 A não concordância de número é uma transcrição fiel ao que é dito. 
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[10’23 – 10’30] Joana Marradas: Aquela senhora disse-me que aqui era o quarto dele 
e além é que era o escritório. E ali era a casa de, de jantar, não é? E a casa de banho 
era aquela. 
 
[10’30 – 10’33] Luís de Sttau Monteiro: Portanto, as diferenças dirão respeito à cor, 
à decoração. 
 
[10’33 – 10’34] Joana Marradas: Pois, isto está tudo diferente. 
 
[10’35 – 10’36] Luís de Sttau Monteiro: Só a cor e a decoração? 
 
[10’36 – 10’37] Joana Marradas: Pois, está tudo diferente. 
 
[10’37 – 10’39] Luís de Sttau Monteiro: Mas a casa será a mesma. 
 
[10’39 – 10’40] Joana Marradas: É a mesma, a casa é a mesma. 
 
[10’42 – 10’44] Luís de Sttau Monteiro: Óptimo, Sr.ª D.ª Joana, muito obrigado. 
 
[10’44 – 10’45] Joana Marradas: De nada. 
 
Conversa com António Trindade 
 
[10’49 – 10’54] Luís de Sttau Monteiro: O Sr. Trindade vai entrar ao fim de muitos, 
muitos anos numa casa em que já não vem há muito tempo. 
 
[10’54 – 10’54] António Trindade: Sim senhor. 
 
[10’55 – 11’07] Luís de Sttau Monteiro: Vai entrar na casa onde viveu o Fernando 
Pessoa. A casa foi-se transformando, com o evoluir com, das coisas, com o decorrer 
do tempo. Eu vou pedir ao Sr. Trindade que nos diga como era a casa no tempo em 
que vivia cá o Fernando Pessoa… 
 
[11’06 - 11’07] António Trindade: Exactamente, sim senhor. 
 
[11’07 – 11’14] Luís de Sttau Monteiro: … e que diferenças é que há entre a casa que 
nós vamos ver e a casa em que há muitos, muitos anos o Sr. Trindade entrou. 
 
[11’19 – 11’20] Luís de Sttau Monteiro: O Sr. Trindade lembra-se deste quarto? 
 
[11’20 – 11’23] António Trindade: Muito bem, era o quarto do Sr. Fernando Pessoa. 
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[11’24 – 11’24] Luís de Sttau Monteiro: O quarto onde ele dormia. 
 
[11’25 – 11’25] António Trindade: Onde ele dormia. 
 
[11’26 – 11’29] Luís de Sttau Monteiro: O Sr. Trindade quando batia à porta quem é 
que lhe abria a porta? 
 
[11’29 – 11’38] António Trindade: Era sempre uma das criadas, raras vezes era ele. 
Ou então quando pedia, vinha ele também, ia ele às vezes quando a criada não 
estava. 
 
[11’39 – 11’41] Luís de Sttau Monteiro: E era aqui que ele dormia na [imperceptível]. 
 
[11’41 – 11’42] António Trindade: Era, era, era aqui que ele dormia. 
 
[11’43 – 11’44] Luís de Sttau Monteiro: Não se lembra onde estava a cama, ainda se 
lembra ou já não se lembra? 
 
[11’44 – 11’47] António Trindade: Devia ser do lado direito. A cama do lado direito. 
 
[11’47 – 11’48] Luís de Sttau Monteiro: A cama do lado direito. 
 
[11’48 – 11’49] António Trindade: Onde se concentrava. 
 
[11’50 – 11’53] Luís de Sttau Monteiro: E este quarto, lembra-se se este quarto dava 
para algum outro? 
 
[11’54 – 11’55] António Trindade: Dava para, para o escritório. 
 
[11’55 – 12’03] Luís de Sttau Monteiro: Então vamos ao escritório onde Pessoa 
escreveu um dos livros mais célebres e mais valiosos da nossa cultura 
contemporânea. 
 
[12’07 -12’08] Luís de Sttau Monteiro: O Sr. Trindade aqui está no quarto… 
 
[12’08 – 12’12] António Trindade: Era aqui que o quarto do Sr. Fernando Pessoa, o 
escritório do Sr. Fernando Pessoa. 
 
[12’13 – 12’20] Luís de Sttau Monteiro: O quarto em que Fernando Pessoa escreveu 
alguns dos livros mais importantes da literatura portuguesa do meu tempo. Lembra-
se de como isto era? 
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[12’14 – 12’18] António Trindade: É verdade, é 
verdade. Era aqui assim, mais ou menos… 
 
[12’20 – 12’21] António Trindade: Lembro, sim 
senhor.  
 
[12’22 – 12’22] Luís de Sttau Monteiro: Diga. 
 
[12’24 – 12’41] António Trindade: Aquela 
     alcova não existia. A secretária e coiso era 
neste sítio. Muitos papéis no chão, e entrava 

devia ser por ali, com certeza. Mas aqui, aqui é que é o, a oficina dele, onde ele 
trabalhava e onde ele perdia o tempo.  
 
[12’43 – 12’45] Luís de Sttau Monteiro: E como era isto, estava, tinha o quarto 
arrumado, com estantes, com prateleiras? 
 
[12’47 – 13’05] António Trindade: Muito mal-arrumado, muitos papéis no chão. Ele 
olhava para os papéis e pegava nos papéis de qualquer maneira, e só se via no 
grande, vontade era de escrever. De escrever, rasgar, escrever, rasgar, até às tantas 
da madrugada. 
 
[13’06 – 13’08] Luís de Sttau Monteiro: Lembra-se que isto era então um quarto 
muito desarrumado. 
 
[13’08 – 13’10] António Trindade: Era muito desarrumado, sim. 
 
[13’24 – 13’54] Luís de Sttau Monteiro: 
 

Se sou alegre ou sou triste?... 
Francamente, não o sei. 
A tristeza em que consiste? 
Da alegria o que farei? 
 
Não sou alegre nem triste. 
Verdade, não sei que sou. 
Sou qualquer alma que existe 
E sinto o que Deus fadou. 
 
Afinal, alegre ou triste? 
Pensar nunca tem bom fim... 
Minha tristeza consiste 
Em não saber bem de mim... 

Fig. 26. Casa de Joana Marradas [12’30]. 
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Mas a alegria é assim... 
(PESSOA, 2001: 191) 

Conversa com Manassés Seixas 
 
[13’57 – 14’23] Luís de Sttau Monteiro: Vai para 20 anos que eu tenho uma grande 
ambição de falar consigo. Há 20 anos e u trabalhava aqui mesmo ao pé com o Manuel 
da Fonseca, o Urbano Tavares Rodrigues e outras pessoas e vínhamos ao seu 
barbeiro. E foi aí que pela primeira vez o ouvi falar no Fernando Pessoa. E tive 
sempre um grande desejo, ó Manassés, de falar consigo e de ouvir tudo o que você 
tem a dizer sobre o Fernando Pessoa e sobre o resto. Você tem muito a dizer. 
Acontece que hoje só podemos falar sobre o Fernando Pessoa. Você conheceu-o 
muito bem. 

[14’24 – 14’25] Manassés Seixas: Ó, muito 
bem, ele era meu cliente, era diário. 
 
[14’26 – 14’27] Luís de Sttau Monteiro: E 
amigo. 
 
[14’26 – 14’28] Manassés Seixas: E 
sobretudo amigo. 
 
 

 
[14’28 – 14’29] Luís de Sttau Monteiro: E sobretudo amigo. 
 
[14’30 – 15’36] Manassés Seixas: Agora eu, chegava o domingo e ia lá também. E é 
claro, chega lá a casa, tinha uma mesa, de casa de jantar, destas mesas antigas, 
redondas, de preto, daquelas…  e tinha os cinzeiros, uns cinco ou seis cinzeiros. Era 
a mesa de trabalho. A família não estava, ia lá uma mulherzinha só fazer-lhe a cama, 
que ele comia lá em baixo no Arcada,22 e é claro, a mulher só tratava daquilo e nada 
mais. Cheguei lá, um domingo, “Ó Sr. Pessoa, então o que é isto?” era bocados de 
cinza por todos os lados. Ele quase que nem cabia na própria mesa. “A mulher não 
tira isto porquê?”, “Ah, só cá vem tratar do quarto, e tal”, “Dê-me aí um pano que 
eu limpo-lhe esta salganhada toda”. Agarrei num prato, num pano, e toca a limpar 
aquilo tudo. Deitei aquilo tudo dentro dum balde e fui lá para a cozinha lavar-lhe 
aquilo. Lavei, lavei, lavei, limpei aquilo tudo como devia ser, vim para a…, despedi-
me do homem, servi-o [faz gesto de fazer a barba] e pronto, ficou o caso arrumado.  
 

                                                            
22 Café-Restaurante Martinho da Arcada, na Praça do Comércio, n.º 3, em Lisboa. 

Fig. 27. Manassés Seixas [15’13]. 
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[15’37 – 15’40] Luís de Sttau Monteiro: Manassés, diga-me uma coisa: o Pessoa, no 
seu trato consigo, era um homem alegre? 
 
[15’41 – 15’59] Manassés Seixas: Era, mas tinha muita piada. Tinha muita piada 
porque era o seguinte: ele estava assim a falar com uma pessoa, e estava assim a 
olhar por debaixo dos óculos e tal, e eu começava-me a rir, começava-me a rir. Era 
boa pessoa, coitado. Foi pena… 
 
[15’59 – 16’00] Luís de Sttau Monteiro: Era uma pessoa alegre, bem-disposta? 
 
[16’00 – 16’01] Manassés Seixas: Era, era, era. 
 
[16’01 – 16’04] Luís de Sttau Monteiro: É porque o Pessoa tem fama de ser assim 
uma pessoa sisuda, que não sorria… 
 
[16’05 – 16’07] Manassés Seixas: Não, não, não. Era [imperceptível] até muito dado. 
 
[16’07 – 16’07] Luís de Sttau Monteiro: E ria muito? 
 
[16’08 – 16’10] Manassés Seixas: Ria, ria. Então senão, era um perdido de rir. 
 
[16’10 – 16-11] Luís de Sttau Monteiro: Era um perdido de rir. 
 
[16’12 – 16’13] Manassés Seixas: Era, era. Ria, ria, ria. 
 
[16’13 – 16’15] Luís de Sttau Monteiro: É que você está a apresentar, apesar de 
tudo… 
 
[16’14 – 16’15] Manassés Seixas: Era, era, coitado. 
 
[16’15 – 16’17] Luís de Sttau Monteiro: Uma visão nova do Pessoa. Ele ia à sua loja? 
 
[16’18 – 16’20] Manassés Seixas: Era muito meu amigo, era muito meu amigo.  
 
[16’20 – 16’21] Luís de Sttau Monteiro: E sobre o que é que vocês falavam? 
 
[16’22 – 16’39] Manassés Seixas: Só me dizia assim: “este trabalho, tenho aquele”. 
Ah, vou-lhe contar uma, que esta é muito gira: Quando o Ferro23, houve aí uma, 
qualquer coisa dum… esqueci-me como é que se diz, livros, livros que foram feitos… 

                                                            
23 Referindo-se a António Ferro. 
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[16’36 – 16’39] Luís de Sttau Monteiro: Concurso? Sim, um concurso. 
 
[16’39 – 17’10] Manassés Seixas: Isso. E eram cinco livros. Um, dois, três, até cinco. 
Adonde é claro, que concorreu também Pessoa. Ora, o primeiro, contava já com o 
dinheiro para mandar fazer fraques, e tudo mandou fazer fraques. E o Pessoa, como 
precisava do dinheiro para pagar a quem devia (não digo o resto), para pagar a quem 
devia, é claro, diz-me ele assim: “Ó Sr. Manassés, leia lá isto.” Tal, tal, tal [gesticula 
que lê]. Para receberem de facto o (como é que se diz)… 
 
[17’11 – 17’12] Luís de Sttau Monteiro: Para receber o prémio, do concurso. 
 
[17’12 – 17’51] Manassés Seixas: O prémio, isso mesmo. Era obrigado a pessoa ir de 
fraque, bem arranjado e tal. E é claro, os outros todos mandaram fazer, e ele “não, 
são cinco contos, guardo. Devo aqui, devo acolá, devo tal” (não digo o resto, é claro), 
“devo no Arcada, e pago a quem devo”. Bem, eu não vou lá, já sei que isto inclui 
pancada. Era o Ferro ainda, dessa… Ao outro dia lá vem, e tal, apareceu tudo, só o 
Pessoa não apareceu. Diz ele: “eu respondia a isto, mas… fico por aqui”. E ele 
entendia imenso a dita graça. 
 
[17’52 – 17’57] Luís de Sttau Monteiro: Não é de rigorosamente justo, na medida em 
que ele acabou por ganhar um prémio também, por, quando ele escreveu a 
Mensagem. 
 
[17’58 – 18’03] Manassés Seixas: E sabe, e ele não foi lá porque diz ele: “eu vou gastar 
quatro ou cinco contos na labita para quê, para a pendurar?” 
 
[18’04 – 18’05] Luís de Sttau Monteiro: Sim, não era homem muito de usar fraques. 
 
[18’05 – 18’16] Manassés Seixas: “Para mim não”. Não senhor. Ó, ó, calcinha de 
fantasia, casaco jaquetão, chapéu de diplomata, sapatinho preto… pronto, era, era 
que se usou naquele tempo. E ele então. 
 
[18’16 – 18’18] Luís de Sttau Monteiro: Você já me disse que ele era uma pessoa 
alegre, bem-disposta. 
 
[18’18 – 18’19] Manassés Seixas: Era, sim senhor. 
 
[18’19 – 18’31] Luís de Sttau Monteiro: E isso é uma coisa que, enfim, que me dá 
uma certa satisfação, uma certa satisfação saber. Mas há outras coisas que eu gostava 
de saber. Por exemplo, você alguma vez leu um livro do Pessoa? 
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[18’32 – 18’42] Manassés Seixas: Eu nunca, é que eu nem sabia. Eu sabia do livro, 
mas eu não sabia que era preciso devolver-se os livros para oferecer a quem quisesse, 
não era? 
 
[18’42 – 18’45] Luís de Sttau Monteiro: Pois. Você sabia que ele escrevia livros? 
 
[18’45 – 18’46] Manassés Seixas: Eu sabia que ele, sim, que ele escrevia, sim senhor. 
 
[18’47 – 18’49] Luís de Sttau Monteiro: Ele tinha-lhe dito e vocês conversavam sobre 
isso. 
 
[18’49 – 18’51] Manassés Seixas: Pois, sim senhor. Eu sei um que o tem, mas não sei 
que é feito dele. 
 
[18’51 – 18’53] Luís de Sttau Monteiro: Mas cá no bairro as pessoas sabiam isso? 
 
[18’53 – 19’04] Manassés Seixas: Sabia, sabia. Olhe, com quem o senhor esteve, ali o 
Trindade, com a muleta, um sócio desse é que ficou com um livro. E vou-lhe dizer 
donde é, mas os senhores não digam nada. 
 
[19’04 – 19’04] Luís de Sttau Monteiro: Não. 
 
[19’05 – 19’23] Manassés Seixas: Que ele até está para, meio paralítico, está muito 
gordo, nem pode andar nem nada. Silva Carvalho, 77, 2.º andar. Esse é que tem um 
livro que o Pessoa lhe deu, que era sócio deste Trindade quando tinha ali a leitaria. 
 
Conversa com o Dr. Gonçalves Pereira 
 
[19’24 – 19’57] Luís de Sttau Monteiro:  Mas de todas as pessoas, quem melhor 
conheceu o Fernando Pessoa foi, incontestavelmente, o Sr. Dr. Gonçalves Pereira 
que, aliás, é uma enciclopédia sobre os movimentos culturais portugueses do nosso 
tempo, aos quais esteve ligado pessoalmente. O Sr. Dr. fez-nos hoje o favor de vir 
recordar algumas coisas do Pessoa a este programa e fê-lo com sacrifício porque, 
como ele próprio diz, já nem sempre tem paciência para falar do passado. Sr. Dr., 
como é que conheceu o Pessoa e em que circunstâncias é que o conheceu? 
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[19’59 – 22’01] Dr. Gonçalves Pereira: 
Olhe, em 1920 deram-se em Portugal 
três revoluções a que eu assisti: uma 
revolução de carácter político porque, 
depois da monarquia do Norte, 
estabeleceu-se o regime democrático; 
uma revolução nas belas artes; e uma 
revolução literária. Não vamos agora 
falar da parte política, mas eu gostaria 
realmente de lhe dizer o que, 
resumidamente, lhe posso explicar 
quanto à revolução das belas artes e a 
revolução literária. Na revolução das belas artes consistiu fundamentalmente num 
trabalho de renovação e de modernização de tudo o que dizia respeito a pintura, e 
também as artes gráficas de que o maior renovador foi Luís de Montalvor, que foi o 
fundador da Ática e era grande amigo do Fernando Pessoa, como era também meu 
amigo. Dentro desse grupo que promoveu a renovação literária, figuram realmente 
várias pessoas, mas a meu ver, a pessoa dominante foi realmente o Fernando Pessoa. 
Embora houvesse outro, que também tinha grandes qualidades literárias e que era 
o José Almada, mas que era considerado como o chefe de fila na parte artística, que 
era um artista excepcional. Fernando Pe- [interrompe o discurso], foi a partir de então 
que, quase diariamente, lidei com Fernando Pessoa, do chamado grupo d’A 
Brasileira do Chiado. 
 
[22’02 – 22’03] Luís de Sttau Monteiro: Juntavam-se n’A Brasileira do Chiado. 
 
[22’04 – 22’50] Dr. Gonçalves Pereira: Juntavam-se n’A Brasileira do Chiado, e ali 
tínhamos as nossas conversas. Nessa altura, o movimento, digamos assim, contra as 
belas artes clássicas surgiu do famoso comício do Chiado Terrasse, em que se deram 
depois muitas peripécias, muitas lutas. Houve até uma pessoa que se lembrou, 
[imperceptível], do manifesto Anti-Dantas. Mas até conseguir que um fotógrafo na 
Rua do Carmo pusesse, focasse, todas as noites o retrato de Júlio Dantas, no passeio, 
para que todas as pessoas que passassem pudessem pisar o Dantas. Uma maneira, 
enfim… 
 
[22’50 – 22’53] Luís de Sttau Monteiro: E o Pessoa colaborava nessas coisas com 
entusiasmo? 
 
[22’53 – 23’50] Dr. Gonçalves Pereira: O Pe- [interrompe o discurso], sim. O Pessoa era 
um homem concentrado, não era um homem, não era um triste, pelo contrário, tinha 
muita alegria interior. E em certos momentos manifestava a sua alegria exterior, 

Fig. 28. Dr. Gonçalves Pereira [20’14]. 
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sobretudo quando falava com pessoas com quem ele simpatizava e que o podiam 
compreender. Era uma figura excepcional, já nesse tempo, considerada como um 
chefe de fila do movimento de renovação literária. Embora não soubéssemos muito 
bem, que tinha escrito muito pouco, tinha escrito já bastante, mas tinha publicado 
muito pouco. Foram aqueles artigos da Contemporanea em que ele veio a ter uma 
espécie de feud24 do Raul Leal e do António Botto, etc., que o tornaram mais 
conhecido. 
 
[23’50 – 23’54] Luís de Sttau Monteiro: Pois, o Sr. Dr. foi o primeiro editor do Pessoa. 
 
[23’55 – 24’04] Dr. Gonçalves Pereira: Sim, o Pessoa foi editado por Luís de 
Montalvor, com a Mensagem numa fase em que… 
 
[24’04 – 24’05] Luís de Sttau Monteiro: A Ática ainda não existia. 
 
[24’05 – 24’42] Dr. Gonçalves Pereira: A Ática ainda não existia. Mas depois, todo o 
vasto espólio que nós sabíamos que o Pessoa tinha, logo que resolvemos criar a Ática, 
Pessoa aderiu a esse movimento. É claro que pôs o seu espólio, pode-se dizer, a 
disposição de Montalvor, e resolvemos então começar a publicar timidamente, 
porque nesse tempo era um autor desconhecido e, portanto, tínhamos de ter um 
maior cuidado nessa, nessa edição. É uma pessoa… 
 
[24’42 – 24’48] Luís de Sttau Monteiro: Como é que ele era como autor nas suas 
relações com o editor? Quer dizer, levava o livrinho todo pronto, feito, organizado? 
 
[24’48 – 25’11] Dr. Gonçalves Pereira: Bom, aí há um ponto que é curioso. Como ele 
foi correspondente de várias casas comerciais, e até correspondente de vários, vários 
escritórios, visto que dominava perfeitissimamente não só o inglês, mas até o 
francês, o que era uma coisa extraordinária numa pessoa… 
 
[25’11 – 25’12] Luís de Sttau Monteiro: O inglês, o inglês é natural. 
 
[25’12 – 25’38] Dr. Gonçalves Pereira: O inglês é natural, mas o seu francês era muito 
correcto, como tivemos ocasião de ver. E então, o que sucedia era isto: ele, naquelas 
casas comerciais, escrevia os seus poemas em grande parte à máquina (porque ele 
tinha uma letra extraordinariamente difícil de se compreender)… 
 
[25’38 – 25’39] Luís de Sttau Monteiro: Sim, praticamente ilegível. 
 

                                                            
24 Leitura conjecturada. 
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[25’39 – 25’51] Dr. Gonçalves Pereira: Ilegível. De maneira que, quando quisemos 
publicar aquela primeira parte, sobretudo dos poemas, todos eles, e da parte poética, 
foi muito fácil porque estava toda… 
 
[25’51 – 25’51] Luís de Sttau Monteiro: Escrita à máquina. 
 
[25’52 – 25’53] Dr. Gonçalves Pereira: escrita à máquina e, portanto, foi fácil. 
 
[25’53 – 25’56] Luís de Sttau Monteiro: Ele até escrevia à máquina um tanto ou 
quanto às escondidas la dos… 
 
[22’56 – 26’05] Dr. Gonçalves Pereira: Escrevia às escondidas porque não desejava 
que o, que o, que o os donos do escritório comercial… 
 
[26’05 – 26’06] Luís de Sttau Monteiro: Não se dessem com ele a fazer outras coisas. 
 
[26’06 – 26’46] Dr. Gonçalves Pereira: Não dessem com ele a fazer outras coisas. Por 
outro lado, também trabalhou e até com o Professor de Barbosa Magalhães, que era 
então delegado do Secretário das Nações, como correspondente. E apresentava 
realmente textos, não só em inglês, mas em francês, muito correctos. Ao lado disso, 
há que considerar, a meu ver, em Fernando Pessoa, que era uma figura que nós 
próprios considerávamos já rara, muito rara, e depois, muitos escritores 
estrangeiros, como sabe, hoje o Pessoa está traduzido em quase todas as línguas 
mundiais. 
 
Fernando Pessoa 
Série O homem é um mundo – um programa de Luís de Sttau Monteiro 
Em Arquivos RTP: https://arquivos.rtp.pt/conteudos/fernando-pessoa-2/ 
 
[00’05 – 1’00] Luís de Sttau Monteiro: 
 

Uma só luz sombreia o caes 
Ha um som de barco que vae indo. 
Adeus!25 Não nos vemos mais! 
A maresia vem subindo. 
Desde o fundo do mar vem vindo!26 
 
 

                                                            
25 O narrador diz “Horror”. 
26 O narrador omite este verso. 
 

https://arquivos.rtp.pt/conteudos/fernando-pessoa-2/
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E o cheiro putrido27 a mar morto 
Cerra a atmosphera de pensar 
Até tomar-se este como porto 
E este caes a bruxulear 
 
Uma estação ferroviaria 
Algures no espaço28 campestre 
Do expresso trovoando ou tornando a aria 
De tudo quanto gire e adestre.29 
 
Um apeadeiro universal 
Onde cada um spera isolado 
Ao ruido — mar ou pinheiral? — 
O expresso inutil atrazado. 
 
E no desdobre da memoria 
O viajante indefinido 
Ouve contar-se so a historia 
Do caes morto do barco ido 

(PESSOA, 2001: 91) 
 
[1’18 – 2’03] Luís de Sttau Monteiro: Talvez se não justifique, pelo menos ao 
princípio, dedicar dois programas a uma só pessoa, mas a verdade é que nenhuma 
pessoa cabe em dois programas, quanto mais num. Neste caso, aliás, há outra razão 
para se dedicar dois programas ao Pessoa: depois do nosso primeiro programa ter 
ido para o ar, comecei a receber cartas de várias pessoas que conheciam, que tinham 
uma unidade de perto com o Pessoa, e não há dúvida que o caso do Pessoa é um 
caso excepcional, porque dele não ficou praticamente nada gravado. Não temos uma 
gravação da voz do Pessoa, não temos um filme em que o Pessoa intervenha, não 
temos nos nossos arquivos, ou nos arquivos, digamos, históricos da cultura 
portuguesa, nada sobre o Pessoa, ou nada em que o Pessoa figure. Justifica-se assim 
que voltemos ao Pessoa, de que voltemos a recolher depoimentos de pessoas que o 
conheceram e que lidaram de perto com ele. 
 
 [2’11 – 3’16] Luís de Sttau Monteiro: Apesar de já um tanto ou quanto habituado a 
estas coisas, não é sem uma certa comoção que entro no escritório onde o Fernando 
Pessoa trabalhou durante muitos anos e onde escreveu algumas das, enfim, dos 
poemas, dos melhores poemas da literatura portuguesa do nosso tempo. Fernando 

                                                            
27 O narrador diz “prateado”. 
28 Na edição que utilizámos, há aqui indicação de hesitação do autor e de leitura de palavra 
conjecturada. 
29 O narrador omite esta quadra. 
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Pessoa trabalhou neste escritório30 como correspondente. Este era o gabinete onde 
trabalhava. Esta secretária, era uma secretária, ou melhor, ele trabalhava aqui. Havia 
aqui uma secretária que era dum dos sócios da casa, onde ele trabalhava muitas 
vezes. E mesmo à frente dele, mesmo em frente dele havia uma outra secretária onde 
trabalhava uma senhora, a Sr.ª D.ª, realmente devo dizer que a Sr.ª D.ª Maria da 
Graça, então Faco Viana, hoje Faco Viana Ferreira do Amaral, que conheceu muito 
bem o Pessoa, que lidou de perto, que lidou todos os dias com o Pessoa. A Sr.ª D.ª 
Maria da Graça está hoje connosco sentada no mesmo sítio onde se sentava há 43 
anos. Veio a este escritório pela primeira vez desde então e tem, como não pode 
deixar de ter, um mundo de recordações sobre Fernando Pessoa. 
 

  
 

Fig. 29. Luís de Sttau Monteiro num dos escritórios  Fig. 30. Maria da Graça Ferreira do Amaral 
 onde trabalhou Fernando Pessoa [02’34].               [3’33]. 

 
Conversa com Maria da Graça Ferreira do Amaral 
 
[3’17 – 3’22] Luís de Sttau Monteiro: A Sr.ª D.ª Maria da Graça deve ter sentido aqui 
uma certa emoção ao voltar aqui ao fim de tanto tempo. 
 
[3’21 – 3’37] Maria da Graça Ferreira do Amaral: Claro, claro. Nunca mais cá tinha 
vindo e, enfim, recordei-me agora de tudo o que se passou nesse tempo, não é? A 
minha vida depois foi muito diferente, não é? Casei, filhos, vida doméstica, mas 
evidentemente quando cheguei aqui pude recordar as coisas que se passaram. 
 
[3’38 – 3’39] Luís de Sttau Monteiro: Está a vê-lo à sua frente, Sr.ª D.ª Maria da 
Graça? 
 
 [3’39 – 4’05] Maria da Graça Ferreira do Amaral:  Sim. Era justamente ali que ele 
costumava sentar-se, via a correspondência da casa, a correspondência mesmo 
nacional, não é? Porque ele tinha muita intimidade e tinha, enfim, liberdade para 

                                                            
30 Firma Gouveia e Carvalho, Lda., Rua da Prata, n.º 9 (1987: 149). 
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mexer em tudo o que há no escritório. E depois quando via, eu, tinha, tinha trabalho, 
não é? Mas quando via que estava livre ou que tinha assim mais, um pouco mais de 
disposição para conversar, entabulava dali numa conversa comigo. 
 
[4’05 – 4’08] Luís de Sttau Monteiro: Ó Sr.ª D.ª Maria da Graça, a que horas é que 
ele vinha normalmente aqui? 
 
[4’08 – 4’43] Maria da Graça Ferreira do Amaral: O Pessoa não tinha horas. É uma 
coisa que ele não, nunca teve durante a vida, suponho eu. Pelo menos, quando eu o 
conheci, nunca teve. Porque muitas vezes aparecia-me aqui à tarde, com um ar 
fresquíssimo de quem se tinha levantado, não é? E até não tinha normas de vida, não 
tinha horas, não tinha sujeição nenhuma, nem queria ter. Mas também é verdade 
que nunca ninguém pensou em ralhar, em lhe ralhar por causa disso, não é? Porque 
muitas vezes ele tinha compromissos, ficava de estar a esta ou àquela hora, mas 
evidentemente que não cumpria nada e nunca houve, quer dizer, a intenção de dar 
uma descompostura ao Fernando Pessoa, não é? 
 
[4’43 – 4’45] Luís de Sttau Monteiro: Ele era muito íntimo da casa, assumo. 
 
[4’45 – 4’45] Maria da Graça Ferreira do Amaral: Muito íntimo. 
 
[4’46 – 4’47] Luís de Sttau Monteiro: E telefonava para aqui gente, vinha aqui gente 
vê-lo? 
 
[4’47 – 5’37] Maria da Graça Ferreira do Amaral: Gente, vinha. Vinha. Sobre tudo 
telefonava, vinham à procura, e sobretudo telefonavam, telefonavam. Havia dias 
que as pessoas estavam aflitíssimas, com compromissos, e ele tinha ficado de estar 
aqui e ali e acolá, “ah, o Sr. Pessoa não veio?”, “não, ainda não veio”, “ah, e cá 
também não, ficou de estar a tantas horas”. E ao fim de um dia, chegava o Pessoa 
completamente descontraído, não é? Chegava e fumava ali à porta e perguntava-me 
assim com um ar divertido: “então D.ª Maria da Graça, muita gente à minha procura, 
não é verdade?”, “Ó Sr. Pessoa, telefonaram daqui, dali e dacolá”, “pois é, eu fiquei 
de lá estar, sabe, mas?...”, eu julgava que ele que, que ia lá prestar o serviço que, que 
tinha ficado de fazer. Não senhor. Sentava-se na secretária e continuava a conversar 
até à hora dos escritórios fecharem. Não ligava importância nenhuma. Mesmo ele 
fazia um bocadinho isso, suponho que fazia um bocadinho gala nisso, não é? Não… 
ter um dever e não o fazer, não é? 
 
[5’37 – 5’46] Luís de Sttau Monteiro: Em resumo, ele tinha, apesar de tudo e, enfim, 
digamos, das dificuldades por que passou, aquilo a que a gente chamaria uma certa, 
uma certa qualidade de vida, uma vida agradável. 
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[5’46 – 5’49] Maria da Graça Ferreira do Amaral: Tinha porque era aquela que ele 
escolheu. Ele não queria outra. 
 
[5’49 – 5’50] Luís de Sttau Monteiro: Eu refiro-me… 

[5’50 – 5’51] Maria da Graça Ferreira do Amaral: Ele não queria 

[5’51 – 6’02] Luís de Sttau Monteiro: … deliberadamente à expressão, à qualidade 
de vida do Pessoa porque a Sr.ª D.ª Maria da Graça é mãe do nosso ministro o Dr. 
Ferreira do Amaral, presentemente ministro da qualidade de vida, o que tem uma 
certa graça. Vejam as voltas que a vida dá. 
 
[6’02 – 6’03] Maria da Graça Ferreira do Amaral: É verdade. 
 
[6’03 – 6’08] Luís de Sttau Monteiro: A Sr.ª D.ª Maria da Graça vai-me dizer uma 
coisa: falavam, ele falava da sua obra, da sua, do que escrevia? 
 
[6’08 – 6’27] Maria da Graça Ferreira do Amaral: Não. Eu, mesmo quando ele estava 
cá, soube que ele era uma pessoa de valor, que disseram-me os sócios, “este homem 
tem muito valor, é escritor, mas escreve quase tudo em inglês porque foi criado na 
África do Sul e etc.” E sabia-se que ele tinha um certo valor, mas nunca o que atinge 
agora, não é? Não se pensava de maneira nenhuma. 
 
[6’25 – 6’26] Luís de Sttau Monteiro: Pois, não se sabia. 
 
[6’27 – 6’45] Maria da Graça Freitas do Amaral: Não se pensava, não se sabia. Até 
porque, quando saiu a Mensagem é que ele ficou verdadeiramente conhecido porque 
a Mensagem foi muito oportuna, é muito bonita, muito bem escrita, e aí é que foi um 
estrondo. E aí é que ficou a conhecer-se o Fernando Pessoa. Mas já se sabia que era 
uma pessoa de valor. E ele impunha-se mesmo um bocadinho pela sua categoria. 
 
[6’45 – 6’48] Luís de Sttau Monteiro: Ó Sr.ª D.ª Maria da Graça, ele ficava muito 
tempo no escritório? Estava cá muito tempo? 
 
[6’49 – 7’09] Maria da Graça Ferreira do Amaral: Ele não tinha hora, ele não tinha 
um serviço aqui permanente. Ele tratava da correspondência inglesa, mas mesmo 
essa correspondência às vezes não era diária, não é? Eles é que diziam “olhe, tal dia 
é que você venha-me cá fazer uma carta”. Está claro que nesse dia era quando ele 
não vinha. Mas vinha outros, e se lhe apetecia vir todos os dias, vinha todos os dias. 
Fazia aqui um bocadinho de quartel general, não é? 
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[7’09 – 7’09] Luís de Sttau Monteiro: Pois. 
 
[7’10 – 7’14] Maria da Graça Ferreira do Amaral: Para cá é que vieram as, as, lá as 
mensagens todas lá do editor, e tudo. Aqui é que guardava, não é? 
 
[7’15 – 7’17] Luís de Sttau Monteiro: Era uma espécie, também, de escritório dele, 
não é? 
 
[7’17 – 7’19] Maria da Graça Ferreira do Amaral: Uma espécie do escritório dele, não 
é?31 

 
[7’19 – 7’34] Luís de Sttau Monteiro: A Sr.ª D.ª Maria da Graça diga-me uma coisa: 
relembrando, enfim, o número de vezes e as conversas que teve com ele, eu lembro-
me que, temos aqui discutido muito neste programa, que este é o segundo programa 
que fazemos sobre Fernando Pessoa que, ao contrário do que muita gente 
imaginava, o Pessoa resulta como uma pessoa bem-disposta, alegre… 
 
[7’35 – 7’35] Maria da Graça Ferreira do Amaral: Sim, era. 
 
[7’36 – 7’37] Luís de Sttau Monteiro: Era, aos seus olhos? Era uma pessoa bem-
disposta? 
 
[7’36 – 8’05] Maria da Graça Ferreira do Amaral: Era, era, era, era. Ele tinha, 
normalmente, por exemplo, na rua, era assim um bocadinho sonâmbulo, quando 
andava na rua. Parece que andava sempre a pensar, não encarava assim bem com as 
pessoas. E tinha um ar, assim, um bocadinho triste. Mas desde que se convivia, 
desde que se conversava com ele, via-se exactamente o contrário. Ria muito com 
anedotas, com coisas, assim, insignificantes. Ria muito. E, mesmo connosco, 
contava-nos histórias e tudo. Era uma pessoa, divertia-se com certas conversas. Mas 
não era todos os dias. 
 
[8’05 – 8’09] Luís de Sttau Monteiro: Disse-me a Sr.ª D.ª Maria da Graça que a sua 
irmã mais nova vinha aqui, às vezes… 
 
[8’07 – 8’13] Maria da Graça Ferreira do Amaral: Sim. É. Tenho uma irmã muito 
mais nova e ela vinha aqui às vezes visitar-me, não é? Nesse tempo era pequenina, 
não é? 
 

                                                            
31 A repetição da pergunta é uma transcrição fiel ao que é dito. 



Cuéllar dos Santos  A Pessoa por detrás da obra 

Pessoa Plural: 18 (O./Fall 2020) 556 

[8’14 – 8’15] Luís de Sttau Monteiro: A Maria de Jesus Faco Viana, que eu a conheço 
muito bem. 
 
[8’16 – 8’22] Maria da Graça Ferreira do Amaral: Mas que tinha uma linguagem de 
pessoa crescida porque foi criada sempre entre pessoas crescidas. E ela já era um 
bocadinho precoce. 
 
[8’22 – 8’22] Luís de Sttau Monteiro: Pois. 
 
[8’22 – 8’59] Maria da Graça Ferreira do Amaral: E ficou sempre com aquela maneira 
de falar. E uma vez que estava aqui o Pessoa, e meteu conversa com ela, provocou-
lhe uma resposta, e ela deu uma daquelas respostas de gente crescida. E ele perdeu 
de riso. Foi ali para dentro rir, que ele adorava crianças, assim como adorava a 
sobrinha. Foi ali para dentro, ali dentro onde ele costumava estar no gabinete, muitos 
dias, fechado a pensar. E eu até me esquecia que ele lá estava, não é? E estava ali 
horas, às vezes horas seguidas, sentado no sofá. Aparecia-me quase à noite. E então, 
suponho, ele, que ele tinha, pelo menos intelectualmente, realizado uma grande 
obra, não é verdade? 
 
[8’59 – 9’03] Luís de Sttau Monteiro: Mas, Sr.ª D.ª Maria, Sr.ª D.ª Maria da Graça, ele 
escrevia aqui à máquina, muitas vezes, poemas. 
 
[9’03 – 9’09] Maria da Graça Ferreira do Amaral: Sim. Escrevia à máquina escritos. 
Ele tinha escritos pequeninos feitos aqui à máquina, que levava para casa, mas eu… 
 
[9’09 – 9’14] Luís de Sttau Monteiro: Deve ter uma certa graça ter visto o Pessoa 
escrever alguns dos poemas mais célebres, enfim, da literatura do nosso tempo. 
 
[9’12 – 9’23] Maria da Graça Ferreira do Amaral: Vi sim, vi sim. E até tenho um, um 
que ele me deu para a mão e nunca o levou, deu-mo a mim, mesmo. Essa poesia 
“Liberdade”, que ele escreveu, e como vê… 
 
[9’23 – 10’15] Luís de Sttau Monteiro: Eu não resisto à tentação de ler um poema 
escrito à máquina pelo Pessoa, num papel que esteve nas mãos do Pessoa. 
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Liberdade  
 
Ai que prazer 
Não cumprir um dever, 
Ter um livro para ler 
E não o fazer! 
Ler é maçada, 
Estudar é nada. 
O sol doura32 
Sem literatura. 
O rio corre, bem ou mal,    
Sem edição original. 
E a brisa essa,     
De tam33 naturalmente matinal, 
Como tem tempo não tem pressa… 
 
Livros são papeis pintados com tinta. 
Estudar é uma coisa em que está indistinta 
A distinção entre nada e coisa nenhuma. 
 
Quanto é melhor, quanto ha bruma,  
Esperar por D. Sebastião,    
Quer venha ou não! 
 
Grande é a poesia, a bondade e as danças… 
Mas o melhor do mundo são as crianças,  
Flores, musica,34 o luar, e o sol, que peca 
Só quando, em vez de criar, seca. 
 
O mais que isto 
É Jesus Cristo, 
Que não sabia nada de finanças 
Nem consta que tivesse biblioteca… 

 (PESSOA, 2000: 194-195) Figs. 31, 32 e 33. “Liberdade”. 

 
[11’05 – 14’32] Luís de Sttau Monteiro: Estou no Martinho da Arcada, o café onde o 
Fernando Pessoa cultivava aquilo a que hoje chamaríamos o seu convívio, isto é, 
onde ele satisfazia uma necessidade que todos os homens têm: o se darem com 
outros homens. Era aqui que ele vinha ouvir o barulho de vozes, conversar com as 
pessoas, falar. No fundo, talvez, satisfazer a necessidade que todos temos, mas de 
que os homens que vivem muito metidos consigo mesmos, os homens solitários, têm 
mais ainda do que os outros homens. Eu acho graça porque a palavra Fernando 
Pessoa esteve perante um homem repleto de contradições: era um homem que, 
                                                            
32 Na imagem podemos ler “doira”. 
33 Na imagem podemos ler “tão”. 
34 Na imagem podemos ler “música”. 
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reparem, adorava crianças, como diz a Sr.ª D.ª Maria da Graça, e não casou; era um 
homem que, como também disse a Sr.ª D.ª Maria da Graça, passava metade do seu 
dia a escrever em inglês, e celebrizou-se na literatura portuguesa; era um homem 
que para, até para resolver o seu problema ou, por outra, para ter nos ouvidos o 
barulho de gente de que ele precisava, corria a um café, que nessa altura estava 
praticamente vazio; era um homem que, curiosamente, ponhamos a coisa assim, até 
para se resolver a encontrar a sua unidade interna, se dividiu em vários heterónimos.  
  

  
 

 Fig. 34. Martinho da Arcada [01’28].   Fig. 35. Luís de Sttau Monteiro ao lado da cadeira  
   de Pessoa no Martinho da Arcada [13’32]. 

 
Pessoa, quando vinha ao Martinho da Arcada, sentava-se sobretudo nesta 

mesa. Eu vou puxar a cadeira para fora, não é que isso traga o Pessoa aqui, mas não 
há dúvida que contribui um pouco para que eu o veja, na medida em que tudo o que 
nós vemos é metade é o que lá está, e metade é o que nós pomos nas coisas. A nossa 
imaginação, aquilo que nós já sabemos das pessoas, aquilo que elas, nós julgamos 
que elas são. Confesso que a mim, pessoalmente, pensar que o Pessoa esteve aqui 
me faz uma certa impressão. Não direi que muita, mas alguma. Era aqui, como eu 
digo, que o Martinho, que no Martinho da Arcada, o Fernando Pessoa vinha 
encontrar os seus amigos, as suas relações, e as pessoas com quem tinha de lidar no 
seu dia-a-dia. Mas não era apenas por uma questão de convívio social que o Pessoa 
vinha ao Martinho da Arcada. Era também porque, pelos seus encontros 
profissionais, pelos suas conversas de negócios, para falar com os seus editores, com 
as pessoas com quem trabalhava.  

Tenho aqui um caso, por exemplo, que é um papel, digamos, desenhado pelo 
próprio Pessoa, duma mufla, em que, que ele traduziu, que foi pedido para traduzir. 
E, este papel, que tem um desenho do Pessoa, tem as várias indicações necessárias 
para se compreender o desenho e tem, no canto superior esquerdo, a seguinte 
indicação: “Para o Augusto combinar com o senhor Cutileiro um encontro no 
Martinho, no sábado”. O Sr. Cutileiro, com quem o Pessoa se encontrou neste, neste 
sábado, está aqui, para nos contar como é que conheceu o Pessoa e o que é que 
pensava do Pessoa.  
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Aliás, eu gostaria de, antes de pedir ao Cutileiro para nos dar a sua opinião, 
de dizer que o Cutileiro é uma pessoa altamente meritória, para com quem nós todos 
temos uma dívida. Neste momento, infelizmente, muitos dos documentos históricos 
portugueses, como as obras de arte e, sobretudo, muitos livros, têm abandonado 
Portugal, têm sido vendidos no estrangeiro. O Cutileiro pertence a um raro grupo, 
digamos, a um número muito pequeno de portugueses que, em lugar de vender, 
colecciona, compra e conserva. É um homem com uma grande cultura, a quem nós, 
no momento presente devemos ainda estarem em Portugal muitos documentos 
históricos que de outra forma já teriam saído do país.  

 

  
 

     Fig. 36. Desenho do Fernando Pessoa [13’35].  Fig. 36a. Desenho do Fernando  
 Pessoa (pormenor) [13-35]. 
 

 
 

Fig. 37. Alberto Cutileiro [15’08]. 

 
Conversa com Alberto Cutileiro 
 
[14’33 – 14’37] Luís de Sttau Monteiro: Alberto, vou-te pedir que nos contes como é 
que conheceste o Pessoa e aonde. 
 
 [14’38 – 16’45] Alberto Cutileiro: Eu conheci o Pessoa aqui no Martinho da Arcada, 
acidentalmente, por intermédio do Augusto Ferreira Gomes. O Augusto Ferreira 
Gomes que era chefe do serviço de publicações da... do Secretariado de São Pedro 
de Alcântara, era amigo íntimo, esse é que era amigo íntimo de Fernando Pessoa. E 
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como o Francisco Lage me tinha solicitado para se fazer a reconstituição da cerâmica 
portuguesa do século XVIII da Bica do Sapato, naquele seu aspecto político-popular, 
havia necessidade de se construir uma mufla. Eu tinha localizado na livraria ali do 
Chiado, numa livraria do Chiado, um livro em inglês que trazia várias descrições da 
construção duma mufla. E manifestando ao Francisco Lage a dificuldade que tinha 
em obter a explicação dos, das gravuras, o Augusto Ferreira Gomes, que assistia no 
momento à conversa, diz assim: “Você deixe, marque-me aí no livro o que pretende 
traduzir, que eu encarrego uma pessoa amiga de fazer a tradução”. E como eu estava 
prestando serviço militar, só vinha a Lisboa ao sábado, eu no sábado seguinte recebi 
em casa de minha tia, que morava na Rua Pascoal de Melo, a indicação para estar no 
Martinho da Arcada as nove, ou às dez horas da noite desse sábado, visto que o 
tradutor pretendia dar-me algumas explicações, umas explicações técnicas sobre 
nomes de, alusivos à mufla. Era a história da [imperceptível]. Eu vim ao Martinho da 
Arcada nessa noite, há 48 anos, há 48 anos, e, e como não conhecia o Fernando 
Pessoa, pois eu fiquei à porta do Martinho até chegar o Augusto Ferreira Gomes que 
me levou justamente para este local onde estava esse senhor, sentado com uma mala 
de pergamóide preto ao lado, vestido de preto, com aqueles chapéus de aba 
revirada, o chamado, chamado chapéu à diplomata, que quando me, quando eu 
cheguei tentou levantar-se, eu não, e sentámo-nos e, então, explicou a razão da 
colocação [imperceptível], e estivemos a conversar ali um pedaço… 
 
[16’46 – 16’49] Luís de Sttau Monteiro: Ó Alberto, qual foi assim a primeira 
impressão que tiveste do Pessoa? 
 
[16’49 – 17’34] Alberto Cutileiro: Bem, a impressão que fiquei dele foi de uma pessoa 
muito pouco vulgar, extraordinariamente, ele fixava as pessoas com um ar tímido. 
Era, ele era duma certa timidez. E foi isso talvez que me impressionou porque ele tinha 
uns olhos pequenos através duns óculos que fixavam as pessoas e a gente ficava 
absolutamente impressionada com aquela fixidez do olhar. Ele sobre isso contou-
me, até, uma cena muito engraçada, porque a determinada altura estávamos a falar 
de terras, não é? Visto que eu era do Alentejo, que era de Évora, e ele riu-se, ele tinha, 
assim, um riso sacudido, abanava assim os ombros e depois disse-me: “o alentejano, 
quando se juntam, 35 bebem sempre muito. Talvez por sentirem a sua, por verem a 
sua sombra projectada na imensidão da planície.” Isso nunca mais me esqueceu, 
aquela frase ficou de facto na minha… 
 
[17’34 – 17’38] Luís de Sttau Monteiro: Mas não tinhas a menor ideia do que era o 
Pessoa, do que representava o Pessoa, enfim, na vida da cultura portuguesa? 
 

                                                            
35 A não concordância de número é uma transcrição fiel ao que é dito. 
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[17’39 – 17’43] Alberto Cutileiro: Não, não. Eu nessa altura era bastante novo, eu 
tinha 20 anos, 21 anos. 
 
[17’43 – 17’45] Luís de Sttau Monteiro: Era, portanto, um homem tímido, 
aparentemente tímido… 
 
[17’45 – 18’07] Alberto Cutileiro: Sim, aparentemente tímido, e com uma figura 
absolutamente inconfundível. Ele era uma pessoa alta, com umas calças curtas, com 
umas mangas bastante curtas, parecia um recebedor, daqueles antigos recebedores 
de seguros. Era uma das coisas que me impressionou justamente. E então que eu fiz 
retratos dele, que fiz… 
 
[18’07 – 18’43] Luís de Sttau Monteiro: Eu não contei isto, mas aproveito a ocasião 
para contar, que o Alberto Cutileiro começou a sua vida como pintor e que, 
felizmente, juntou no caso do Pessoa, digamos, esse seu talento para a pintura, é 
uma coincidência o facto de, sem o saber na altura, estar, realmente, a coligir um 
documento, pronto, a criar um documento, em certa medida histórico. Que eu vou 
mostrar aos senhores espectadores desenhos do Pessoa feitos pelo Alberto Cutileiro 
no período, na época, que realmente são inéditos, nunca ninguém os viu, e têm o 
mérito de terem sido feitos na presença do Pessoa, enquanto Cutileiro o observava. 
O Pessoa viu estes desenhos? 
 
[18’43 – 18’43] Alberto Cutileiro: Viu. 
 
[18’44 – 18’46] Luís de Sttau Monteiro: Terem sido vistos pelo Pessoa, e que disse 
ele, não te lembras? 
 
[18’47 – 18’53] Alberto Cutileiro: Olha, uma das pessoas que também viu estes 
desenhos, alguns deles, foi o Alfredo Guisado, o Dr. Alfredo Guisado. 
 
[18’53 – 18’54] Luís de Sttau Monteiro: O Sr. Alfredo Guisado. Mas o Pessoa 
propriamente… 
 
[18’54 – 19’01] Alberto Cutileiro: Mas o Pessoa quando olhou para isso, olhou para 
isso, disse-me assim: “bem, você aqui pôs-me mais novo”. Mas nesse, quando olhou 
para ele disse: “bem, esse sou eu”. 
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Figs. 38 e 39. Desenhos de Fernando Pessoa da autoria de  
Alberto Cutileiro, feitos no Martinho da Arcada [19’30] [19’40]. 

 
[19’01 – 21’04] Luís de Sttau Monteiro: “Esse sou eu”. Isto é um desenho que Pessoa 
dizia “esse sou eu”. Reparem que a descrição corresponde mais ou menos à que fez 
o Cutileiro e à que fez a Sr.ª D.ª Maria da Graça: careca, de óculos, com um ar 
aparentemente, digamos, neutro, não, ninguém olhando para ele adivinha que tenha 
uma, sim, uma forte personalidade, mas não há dúvida nenhuma de que a tinha, e 
não há dúvida de que este desenho faz hoje parte, se quisermos pôr assim, do 
património nacional. 
 

  
Figs. 40 e 41. Desenhos de Fernando Pessoa da autoria de  

Alberto Cutileiro, feitos no Martinho da Arcada [20’00] [20’25]. 
Infra. Figs. 42 e 43. Desenho no Jardim de São Pedro de Alcântara [20’35 – 20’57]. 
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Outro desenho de Pessoa, aquele em que 
o Pessoa disse que estava mais novo, foi 
feito aqui, no Martinho da Arcada em, em 
também 1984. Reparem que são dois 
desenhos do mesmo ano, e dois desenhos 
que foram feitos aqui, exactamente no 
local em que nos encontramos no 
momento presente. O chapéu a que se 
refere, o chapéu a que se referiu Cutileiro 
que, aliás, enfim, figura em quase todas 
as, os desenhos e os quadros de Pessoa, é 
este chapéu. Este desenho foi feito em 
1935. Não contém uma indicação do local, 
mas aqui está o Pessoa exactamente como 
todos nós o imaginamos. Este outro foi 
feito também em Julho de 1934 em casa do 
Kamenetski,36 que era um russo que viveu 
em Lisboa mais ou menos neste período e 
que, entre outras coisas se dedicava a 
coleccionar um brique-à-braque, coleccionava, comprava e vendia obras de arte. O 
Pessoa traduzia coisas para o Kamenetski. Foi em casa do Kamenetski que o 
Cutileiro o encontrou. Este outro desenho é, foi feito no Jardim de S. Pedro de 
Alcântara e tem para mim uma graça particular. Disse o Cutileiro que, um dia, numa 
conversa comigo, o Pessoa a andar na rua tinha o ar de um gafanhoto. E se repararem 
neste desenho do Pessoa, exprime um pouco essa sua gafunhetice. Ele realmente 
parece que vai aos saltinhos pela rua fora, completamente metido em si. Alberto, 
conta-nos um episódio qualquer, uma coisa que tenha acontecido ou decorrido, que 
tu te lembres, que tenha acontecido contigo e com o Pessoa. 
 
[21’05 – 21’50] Alberto Cutileiro: Bem, eu como já disse, eu, a minha intimidade com 
o Fernando Pessoa baseou-se apenas nisso, mas um dia, que eu fui, ao Eliezer 
Kamenetski, quando eu ia para o secretariado, e o, e o, em casa do Eliezer, era 
justamente paredes meias a curso por, por S. Pedro de Alcântara. Ele tinha aí uma 
casa de brique-à-braque. E o Fernando Pessoa ia esperar a saída do Augusto Ferreira 

                                                            
36 “Judeu russo, nascido em Lugansk, emigrado em Lisboa, praticava o naturismo e o vegetarianismo 
[…] Tornou-se amigo de Pessoa, provavelmente a partir do conhecimento que terão feito na Livraria 
Biblarte, que frequentava com assiduidade e que era propriedade do próprio Eliezer Kamenetski. 
Pessoa aceita prefaciar um seu livro de poemas, Alma Errante, em 1932. […] Pessoa dedicar-se-á 
também a traduzir para inglês um romance autobiográfico deste judeu místico (tradução que chegou 
a ser confundida como obra original sua), intitulado precisamente Eliezer, e existente no seu espólio 
da Biblioteca Nacional”. Manuela Parreira da Silva, em Modernismo.pt. 
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Gomes do secretariado. Estava sentado na beira da, de verga, eu entrei, o Eliezer 
tinha dentro dum, dum vaso, uma colecção de bengalas gentílicas, e havia uma 
bengala de um [imperceptível] que tinha uma figura esculpida que eu achei muita 
graça e disse: “se isto fosse meu, eu cortava isto para pôr em cima como bibelô”. E 
ele, que estava absorto a ler um jornal inglês, olhou para mim e diz-me assim: “diga-
lhe isso que escangalha à tarde”. Foram as únicas frases que ouvi ao Fernando 
Pessoa. 
 
[21’51 – 22’06] Luís de Sttau Monteiro: As únicas frases que ouviste a Fernando 
Pessoa. Agora vou-te fazer uma pergunta que nós temos feito no decorrer deste 
programa, até porque eu sei que a tua resposta contradiz um pouco o que temos 
ouvido, e talvez não. No teu entender o Pessoa era um homem alegre, um homem 
triste? Que tipo de pessoa era o, digamos, era ele, assim? 
 
[22’05 – 22’45] Alberto Cutileiro: Bem, para eu me pronunciar sobre esse aspecto, 
era necessário que eu tivesse privado muito intimamente com o Fernando Pessoa, o 
que não é o caso. Eu conheci o Fernando Pessoa, como já disse, episodicamente, 
através da tradução e via-o aqui quando eu ia para o Alentejo, tomava o barco aqui 
na, parava aqui no Martinho e ia tomar o barco para a estação Sul e Sueste para o 
Barreiro, via-o aqui, e via-o sempre cheio de documentos, de jornais, sobretudo O 
Século, a pasta cheia de papéis, e a pessoa sempre na leitura, não é? E, às vezes, fixou-
me e não me manifestou assim interesse de entrar em contacto comigo ou conversar. 
Achava-lhe até um ar assim um pouco misantropo. 
 
[22’46 -23’09] Luís de Sttau Monteiro:  
 

Quando era jovem, eu a mim dizia: 
Como passam os dias, dia a dia, 
E nada conseguido ou intentado! 
Mais velho, digo, com igual enfado: 
Como, dia após dia, os dias vão, 
Sem nada feito e nada na intenção! 
Assim, naturalmente, envelhecido, 
Direi, e com igual voz e sentido: 
Um dia virá o dia em que já não 
Direi mais nada. 
Quem nada foi nem é não dirá nada. 

(PESSOA, 1956: 38) 
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Figs. 44 e 45. “Quando era jovem” (BNP/E3, 119-13r e 23v). 
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ANEXO 
 
Transcrição “Quando Fernando Pessoa foi meu explicador de inglês” em 
MAGALHÃES (1985: 11) 
 
Depoimento de um aluno 
 
Quando Fernando Pessoa foi meu explicador de inglês 
 
Eduardo Calvet de Magalhães, director da cooperativa portuense «Árvore», foi explicando de 
Fernando Pessoa. Pedimos-lhe um depoimento sobre o assunto. 
 
Eduardo Calvet de Magalhães 
 
Em 1934 – tinha eu 13 anos – meu pai, funcionário do Ministério da Educação e 
pintor, pediu ao primo Vitoriano Braga que lhe arranjasse um explicador de 
gramática inglesa para mim e ele lembrou-se, por sua vez, de um primo seu, que lhe 
parecera ser a pessoa indicada para o efeito. Os honorários foram concertados entre 
meu pai e Vitoriano Braga (creio que eram 150$00 por mês, o que na altura era 
bastante dinheiro) e eu passei a ir duas ou três vezes por semana (conforme fossem 
férias ou períodos escolares), às 6 e um quarto da tarde, a um prédio da Rua de S. 
Paulo, ao lado do elevador da Bica, onde o meu explicador então trabalhava. As 
lições duravam uma hora e meia, com um pequeno intervalo para eu ir tomar um 
copo de leite à leitaria de baixo. O meu explicador era um senhor que se chamava 
Fernando Pessoa. 
 A ideia que guardo mais viva na memória era de que se tratava de um senhor 
magro, de chapéu mole, mais ou menos como o pintam por aí, embora não 
exactamente. Uma outra característica que despertava imediatamente à atenção era 
o seu hálito avinhado, um tanto desagradável. Embora miúdo, apercebi-me logo que 
me encontrava perante um alcoólico. 
 Era, efectivamente, um espantoso explicador de gramática inglesa. Para mim 
revelou-se, contudo, um grande maçador…. Tanto assim que – com amargura agora 
o confesso – quando soube que ele morrera, em Novembro de 1935, bati as palmas 
de alegria… 
 Convém acentuar que ele não se limitava à explicação árida da gramática 
inglesa. Falava-me também e autores, da literatura em feral, com especial destaque 
para Edgar Allan Poe. Abordava também assuntos relacionados com sociedades 
secretas – Rosa-Cruz e Maçonaria – ensinando-me os termos que lhes diziam 
respeito em inglês. Eu, que já então andava sempre a fazer bonecos, desenhava 
alguns símbolos, a seu pedido. Outro tema que ele abordava com frequência era o 
dos jogos em geral e dos de cartas em particular. Nunca se zangava, falava sempre 
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baixo e em tom monocórdico, nunca me olhava de frente. É certo que eu tenho olhos 
azuis, que incomodam, mas não é menos verdade que Fernando Pessoa parecia-me 
ser bastante tímido. Nunca ria, embora por vezes me fizesse rir. 
 Por volta de 1940, quando Jaime Cortesão Casimiro me convidou para fazer 
o arranjo gráfico para a antologia «Fernando Pessoa Ele Mesmo», com prefácio de 
Adolfo Casais Monteiro (o célebre prefácio sobre os heterónimos) aconteceu que eu 
reconheci pela foto que me foi apresentada o meu antigo explicador de Inglês… Era 
o mesmo Fernando Pessoa! Foi por essa época que me tornei um apaixonado de 
Fernando Pessoa, penitenciando-me para todo o sempre pelas ideias que acalentara 
anteriormente a seu respeito! Entrei em sofrimento e remorso… 
  Eu e o Jaime Cortesão Casimiro fundámos, aliás, a Editora Confluência (mais 
tarde vendida a António Pedro e José Augusto França e que lançou o célebre 
Dicionário de Morais) na qual nos dispusemos a editar a referida antologia. Adolfo 
Casais Monteiro achou por bem que déssemos uma satisfação à família do poeta, na 
oportunidade representada por Caetano Dias, e este, por sua vez, depois de ter dado 
o seu acordo, aconselhou-nos a entrarmos em contacto com Luís de Montalvor, sócio 
da Ática juntamente com Gonçalves Pereira (director do ISCEF, de que eu então era 
aluno, pois abraçara as coisas da Matemática por influência de Bento de Jesus 
Caraça), editora esta que ia lançar as obras completas de Pessoa. Ficou combinado 
que, a fim de evitar prejuízo mútuo, as duas obras seriam comercializadas ao mesmo 
tempo – a nossa por 5$00 e a outra por 100$00. Luís de Montalvor começou, porém, 
a demorar o lançamento e eu e o Adolfo Casais Monteiro aborrecemo-nos com o 
assunto, o que deu origem a um debate que se estendeu por três números da «Seara 
Nova» e pelas páginas do «Diário de Notícias». As posições extremaram-se: era 
Casais Monteiro contra Augusto de Castro e Luís de Montalvor, ou seja, as ideias 
progressistas contra o fascismo. 
 A 15 de Novembro de 1942 saiu o nosso livro, que foi bem distribuído – mas 
que uma semana depois foi apreendido pela PIC (Polícia de Investigação Criminal), 
dirigida pelo dr. Alves Monteiro, que fez assim um favor a Luís de Montalvor. Eu 
cheguei a passar uns dias preso no Torel, de onde só saí sob fiança… O caso foi a 
tribunal e o certo é que nós, defendidos por Abranches Ferrão, ganhámos a causa. 
Passado pouco tempo, e devido à má situação financeira da Ática, Luís de Montalvor 
suicidou-se mergulhando o automóvel no Tejo. 
 Mas Fernando Pessoa, o homem que eu conheci e com quem privei de perto 
ao longo de quase dois anos, esse já não era visto nem achado para este caso… 
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Fig. 46. “Quando Fernando Pessoa”. 
 

  



Cuéllar dos Santos  A Pessoa por detrás da obra 

Pessoa Plural: 18 (O./Fall 2020) 569 

Bibliografia 
 
ALMEIDA, Luiz Pedro Moitinho de (1954). “Algumas Notas Biográficas sôbre Fernando Pessoa”, 

palestra proferida em Setúbal, a 3 de Abril.  
BARRETO, José (2018). “A reinterpretação religiosa e política dos santos populares lisboetas na ‘Praça 

da Figueira’ de Fernando Pessoa”. Pessoa Plural—A Journal of Fernando Pessoa Studies, n.º 13, 
Primavera, pp. 5-53. Brown Digital Repository, Brown University Library, 
https://doi.org/10.7301/Z0S18100. 

BOTTO, António (1922). Canções. Lisboa: Olisipo. 
COSTA, Eduardo Freitas da (1951). Notas a uma Biografia Romanceada. Lisboa: Guimarães. 
DIAS, Henriqueta (1980). “Afinal como era Fernando Pessoa?”. Sílex, n.º 1, Março, pp. 26-27 

[Entrevista; extracto rep. por Arnaldo Saraiva em Pers. 4, C.E.P., Porto, pp. 53-54, Janeiro, 
1981, sob o título “Depoimento da Irmã de Fernando Pessoa”]. 

FRANÇA, Isabel Murteira (1987). Pessoa na Intimidade. Lisboa: Dom Quixote. 
GASPAR, Fernando (1988). “Divididos na vida e na morte”. Expresso, Lisboa, 4 de Junho, pp. 48R-52R. 
JENNINGS, Hubert  D. (2019). Fernando Pessoa, The Poet with Many Faces: A biography and anthology. 

Edited by Carlos Pittella. Lisbon: Tinta-da-china. 
JÚDICE, José (1988). “O mundo de Pessoa”. Revista Expresso, Lisboa, 4 de Junho, pp. 30R-33R. 
LOPES, Teresa Rita (1990). Pessoa por Conhecer. Colaboração de Manuela Parreira da Silva; fotografia 

de Ana Esquível. Lisboa: Estampa. 2 vols. 
LOURENÇO, Eduardo (1988). “Pessoa e o tempo”. Revista Expresso, Lisboa, 4 de Junho, pp. 36R-37R.  
MAGALHÃES, Eduardo Calvet de (1985). “Quando Fernando Pessoa foi meu explicador de inglês”. 

Jornal de Letras, Artes e Ideias, n.º 177, Lisboa, 26 de Novembro, p. 11. 
NOGUEIRA, Manuela (2018). “O meu tio Fernando tinha uns bocados para brincar e outros em que 

estava no seu mundo”, entrevistada por José Cabrita Saraiva, em SOL, Lisboa, 1 de Setembro, 
pp. 36-41. 

_____ (2005). Imagens de uma Vida. Lisboa: Assírio & Alvim. 
_____ (1988). “Fernando Pessoa recordado por uma Sobrinha”. Suplemento Cultura e Arte, Jornal 

da Tarde, São Paulo, 12 de Junho, p. 126. 
PESSOA, Fernando (2017). Livro do Desassossego. Edição de Jerónimo Pizarro. Lisboa: Tinta-da-china. 

3.a edição. 
_____ (2016). Obra Completa de Ricardo Reis. Edição de Jerónimo Pizarro e Jorge Uribe. Lisboa: Tinta-

da-china. 
_____ (2014). Obra Completa de Álvaro de Campos. Edição de Jerónimo Pizarro e Antonio Cardiello. 

Lisboa: Tinta-da-china. 
_____ (2013). Eu Sou Uma Antologia: 136 autores fictícios. Edição de Jerónimo Pizarro. Lisboa: Tinta-

da-china. 
_____ (2010). Livro do Desasocego. Edição crítica de Jerónimo Pizarro. Lisboa: Imprensa Nacional-

Casa da Moeda. 
_____ (2001). Poemas 1921-1930. Edição crítica de Ivo Castro. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da 

Moeda. 
_____  (2000). Poemas 1934-1935. Edição crítica de Luís Prista. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da 

Moeda. 
_____ (1978). Cartas de amor. Organização, posfácio e notas de David Mourão-Ferreira; preâmbulo 

e estabelecimento do texto de Maria da Graça Queiroz. Lisboa: Ática. 
_____ (1966). Páginas Íntimas e de Auto-Interpretação. Textos estabelecidos e prefaciados por Georg 

Rudolf Lind e Jacinto do Prado Coelho. Lisboa: Ática. 
_____ (1956). Poesias Inéditas (1919-1930). Nota prévia de Vitorino Nemésio e notas de Jorge 

Nemésio. Lisboa: Ática. 

https://doi.org/10.7301/Z0S18100


Cuéllar dos Santos  A Pessoa por detrás da obra 

Pessoa Plural: 18 (O./Fall 2020) 570 

_____ (1935). “Associações Secretas”. Diário de Lisboa, n.º 4388, 4 de Fevereiro, pp. 1, 6.  
http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=05760.024.05638 

_____ (1934). Mensagem. Lisboa: Antonio Maria Pereira, pp. 26; 54. 
http://bibliotecaparticular.casafernandopessoa.pt/8-435/1/8-435_item1/ 

_____ (1928a). “O interregno – Defeza e justificação da dictadura militar em Portugal”. Lisboa: 
Sociedade Nacional de Typographia / Núcleo de Acção Nacional.  http://purl.pt/13962 

_____ (1928b). “O provincianismo Português”. Notícias Illustrado, série 2, n.º 9, Lisboa, 12 Agosto, p. 
15. 

_____ (1925). “Poemas Inconjuntos”. Athena, n.º 5, Lisboa, Fevereiro, pp. 197-204. 
http://bibliotecaparticular.casafernandopessoa.pt/0-28/1/0-28_item1/ 

_____ (1925b). “O Guardador de Rebanhos”, Athena, n.º 4, Lisboa, Janeiro, pp. 145-156. 
http://bibliotecaparticular.casafernandopessoa.pt/0-28/1/0-28_item1/ 

_____ (1924). “Odes – Livro Primeiro”. Athena, n.º 1, Lisboa, Janeiro, pp. 19-24. 
http://bibliotecaparticular.casafernandopessoa.pt/0-28/1/0-28_item1/ 

_____  (1922a). “Antonio Botto e o ideal esthetico em Portugal”. Contemporanea, n.º 3, Lisboa, Julho, 
pp. 121-126.  
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/CONTEMPORANEA/Contemporanea.htm 

_____ (1922b). “O Banqueiro Anarchista”. Contemporanea, n.º 1. Lisboa, Maio, pp. 5-21.  
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/CONTEMPORANEA/Contemporanea.htm 

_____ (1921). English Poems. Lisboa: Olisipo. http://purl.pt/13967 
_____ (1915a). “Ode Triunfal”. Orpheu, n.º 1, Lisboa, Janeiro-Fevereiro-Março, pp. 77-89. 

http://bibliotecaparticular.casafernandopessoa.pt/8-638 
_____ (1915b). “O Marinheiro”. Orpheu, n.º 1, Lisboa, Janeiro-Fevereiro-Março, pp. 27-39.   

http://bibliotecaparticular.casafernandopessoa.pt/8-638 
_____ (1915c). “Opiário”. Orpheu, Lisboa, n.º 1, Lisboa, Janeiro-Fevereiro-Março, pp. 69-76.  

http://bibliotecaparticular.casafernandopessoa.pt/8-638 
_____ (1914). “Impressões do Crepusculo”. A Renascença, Lisboa, n.º 1 (e único), Fevereiro, p. 11. 

http://purl.pt/284/3/#/1 
_____ (1912). “A Nova Poesia Portugeza Sociologicamente Considerada”. A Águia, n.º 4, 2.ª série, 

Porto, Abril, pp. 101-107. http://purl.pt/12152  
http://ric.slhi.pt/A_Aguia/revista?serie=1  
http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=09613.002.004 

PESSOA, Fernando; BOTTO, António (1929). Anthologia de poemas portuguezes modernos. Lisboa: Solução 
editora, 1929. [A antologia, suspensa em 1929, só veio a ser publicada por António Botto em 
1944, pela Editora Nobel, em Coimbra]. 

PITTELLA, Carlos; PIZARRO, Jerónimo (2017). Como Fernando Pessoa pode mudar a sua vida: primeiras lições. 
Lisboa: Tinta-da-china. 

PIZARRO, Jerónimo; FERRARI, Patricio; CARDIELLO, Antonio (2010). A Biblioteca Particular de Fernando 
Pessoa. Edição bilingue. Lisboa: Dom Quixote. 

PIZARRO, Jerónimo; FILIPE, Teresa (2020). “Livros, objectos, manuscritos e fotografias: doação e venda”. 
Pessoa Plural—A Journal of Fernando Pessoa Studies, n.º 17, Primavera, pp. 230-349. Brown Digital 
Repository, Brown University Library,  https://doi.org/10.26300/0wqk-qf64. 

ROSA, João Maria Nogueira (1969). “Fermando Pessoa – Como eu o conheci”. Occidente, vol. LXXVII, 
n.º 379, Novembro, Lisboa, 227-242. [Conferência proferida em 28/10/1968 na Universidade 
de Cardiff, sob o título “Fernando Pessoa – As I Knew Him”] 

SÁ-CARNEIRO, Mário (2015). Em Ouro e Alma – Correspondência com Fernando Pessoa. Edição de Ricardo 
Vasconcelos e Jerónimo Pizarro. Lisboa: Tinta-da-china. 

http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=05760.024.05638
http://bibliotecaparticular.casafernandopessoa.pt/8-435/1/8-435_item1/
http://purl.pt/13962
http://bibliotecaparticular.casafernandopessoa.pt/0-28/1/0-28_item1/
http://bibliotecaparticular.casafernandopessoa.pt/0-28/1/0-28_item1/
http://bibliotecaparticular.casafernandopessoa.pt/0-28/1/0-28_item1/
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/CONTEMPORANEA/Contemporanea.htm
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/CONTEMPORANEA/Contemporanea.htm
http://purl.pt/13967
http://bibliotecaparticular.casafernandopessoa.pt/8-638
http://bibliotecaparticular.casafernandopessoa.pt/8-638
http://bibliotecaparticular.casafernandopessoa.pt/8-638
http://purl.pt/284/3/#/1
http://purl.pt/12152
http://ric.slhi.pt/A_Aguia/revista?serie=1
http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=09613.002.004
https://doi.org/10.26300/0wqk-qf64


Cuéllar dos Santos  A Pessoa por detrás da obra 

Pessoa Plural: 18 (O./Fall 2020) 571 

SILVEIRA, Pedro da (1988). “Fernando Pessoa: a sua estreia aos 14 anos e outras poesias de 1902 a 
1905”. Inclui “Quando ela passa”. Revista da Biblioteca Nacional, série, 2, vol. 3, n.º 3, Set.-Dez, 
pp. 97-122. 

 
Ligações 
 
“A CASA de Fernando Pessoa”, em Arquivos RTP https://arquivos.rtp.pt/conteudos/a-casa-de-

fernando-pessoa/, Série O Homem é um mundo. Um programa de Luís de Sttau Monteiro. 
Operador de imagem Emílio Pinto, assistente de imagem José Brinco, operador de som de 
Paulo Morais, montagem de Maria José Pinto, assistentes de produção Teresa do Cabo e 
Eduarda Batalheiro, estúdio e som de Laboratório de imagem RTP. Uma produção de Leonel 
Brito para a RTP. Consultado em 10/08/2020. 

“BIOGRAFAR Pessoa”, em Arquivos RTP https://arquivos.rtp.pt/conteudos/biografar-pessoa/, 
consultado em 10/08/2020. Biografar Pessoa, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo 
Reis. Poemas ditos por Sinde Filipe, texto e coordenação técnica de Mário Dias Ramos, 
montagem de Helena Baptista, director de produção Cândida Falcão, chefe de produção 
Maria Luisa Rodrigues, anotadora Vanda Caixeiro, assistente de imagem António Guerreiro, 
fotografia de João Baptista Rodrigues, realização de José Manuel Caixeiro. Produzido para a 
RTP por Fotograma Filmes 1988. Consultado em 10/08/2020. 

“FERNANDO Pessoa”, em Arquivos RTP https://arquivos.rtp.pt/conteudos/fernando-pessoa-2/, Série 
O Homem é um mundo. Um programa de Luís de Sttau Monteiro. Fotografia de Carlos Alberto 
Estêvão, assistente de imagem José Brinco, som de José Ramos, assistentes de produção 
Teresa do Cabo e Eduarda Batalheiro, montagem de Maria José Pinto e Jorge Mendinhas. 
Uma produção de Leonel Brito para a RTP. Consultado em 13/08/2020. 

PORTUGAL, dicionário histórico http://www.arqnet.pt/dicionario/pchabyclaudio.html. Página 
consultada em 10/08/2020. 

  

https://arquivos.rtp.pt/conteudos/a-casa-de-fernando-pessoa/
https://arquivos.rtp.pt/conteudos/a-casa-de-fernando-pessoa/
https://arquivos.rtp.pt/conteudos/biografar-pessoa/
https://arquivos.rtp.pt/conteudos/fernando-pessoa-2/
http://www.arqnet.pt/dicionario/pchabyclaudio.html.%20P%C3%A1gina%20consultada%20em%2010/08/2020


Cuéllar dos Santos  A Pessoa por detrás da obra 

Pessoa Plural: 18 (O./Fall 2020) 572 

CLARA CUÉLLAR DOS SANTOS é aluna da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa do curso 
de Tradução e estudou Biologia na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de 
Coimbra. Apresentou um grande interesse por Fernando Pessoa quando com ele se encontrou 
no ensino secundário. Apesar de inicialmente se ter dedicado às Ciências, decidiu seguir o 
caminho das Letras, aproveitando o seu bilinguismo de espanhol e português e o seu nível 
avançado de inglês. Tem-se desempenhado como tradutora, destacando-se das suas traduções 
Fernando Pessoa: A Critical Introduction, de Jerónimo Pizarro, acabado de publicar pela Sussex 
Academic Press no Reino Unido.  
 
CLARA CUÉLLAR DOS SANTOS is a Translation student from the Faculty of Letters of the University 
of Lisbon and studied Biology at the Faculty of Sciences and Technology of the University of 
Coimbra. She demonstrated a great interest in Fernando Pessoa when she first encountered him 
in high school. Despite her initial dedication to the Sciences, she decided to join the path of 
Humanities in order to take advantage of her bilingualism in Spanish and Portuguese and her 
advanced English level. She has been working as a Translator, and her last translation Fernando 
Pessoa: A Critical Introduction should be pointed out, a book by Jerónimo Pizarro which has just 
been published by Sussex Academic Press in the United Kingdom. 
 



My Pessoa: 
Uncovering “the others in me” 
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Abstract 

After presenting two translations and three poems written by him, the author, a poet and 
memoirist, turns to Fernando Pessoa for clues to understanding the distinctly Portuguese 
form of identity creation as it is exhibited in Portuguese literature, as well as the 
immigrant/emigrant experience, finally understanding his own relationship to Azorean 
Portuguese identity. 
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Resumo 

Após apresentar duas traduções e três poemas da sua autoria, o autor, um poeta e um escritor 
de memórias, recorre a Pessoa em busca de pistas para entender a forma distintamente 
portuguesa de criação de identidade, tal como é exibida na literatura portuguesa, bem como 
a experiência de imigrante/emigrante, compreendendo finalmente a sua própria relação com 
a identidade portuguesa açoriana. 
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Two Poems by Fernando Pessoa 
 
 
TABACARIA 
  
Não sou nada. 
Nunca serei nada. 
Não posso querer ser nada. 
Àparte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.  
 
Janellas do meu quarto, 
Do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguem sabe quem é  
(E se soubessem quem é, o que saberiam?), 
Daes para o mysterio de uma rua cruzada constantemente por gente,  
Para uma rua inaccessivel a todos os pensamentos, 
Real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, 
Com o mysterio das coisas por baixo das pedras e dos seres, 
Com a morte a pôr humidade nas paredes e cabellos brancos nos homens, 
Com o Destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada.  
 
Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. 
Estou hoje lucido, como se estivesse para morrer, 
E não tivesse mais irmandade com as coisas 
Senão uma despedida, tornando‐se esta casa e este lado da rua  
A fileira de carruagens de um comboio, e uma partida apitada  
De dentro da minha cabeça,  
E uma sacudidella dos meus nervos e um ranger de ossos na ida.  
 
Estou hoje perplexo, como quem pensou e achou e esqueceu.  
Estou hoje dividido entre a lealdade que devo 
Á Tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fóra, 
E á sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro.  
 
Falhei em tudo. 
Como não fiz proposito nenhum, talvez tudo fôsse nada.  
A aprendizagem que me deram, 
Desci d’ella pela janella das trazeiras da casa. 
Fui até ao campo com grandes propositos, 
Mas lá encontrei só hervas e arvores, 
E quando havia gente era egual á outra.  
Saio da janela, sento‐me numa cadeira. Em que hei‐de pensar?  
 
Que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou? 
Ser o que penso? Mas penso ser tanta coisa! 
E ha tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos!  
Genio? Neste momento 
Cem mil cerebros se concebem em sonho genios como eu, 
E a historia não marcará, quem sabe?, nem um, 
Nem haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. 
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Não, não creio em mim. 
Em todos os manicomios ha doidos malucos com tantas certezas!  
Eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo?  
Não, nem em mim... 
Em quantas mansardas e não‐mansardas do mundo 
Não estão nesta hora genios‐para‐si‐mesmos sonhando? 
Quantas aspirações altas e nobres e lucidas – 
Sim, verdadeiramente altas e nobres e lucidas –, 
E quem sabe se realizaveis, 
Nunca verão a luz do sol real nem acharão ouvidos de gente? 
O mundo é para quem nasce para o conquistar 
E não para quem sonha que pode conquistal‐o, ainda que tenha razão. 
 Tenho sonhado mais que o que Napoleão fez. 
Tenho apertado ao peito hypothetico mais humanidades do que Christo.  
Tenho feito philosophias em segredo que nenhum Kant escreveu.  
Mas sou, e talvez serei sempre, o da mansarda, 
Ainda que não more nella; 
Serei sempre o que não nasceu para isso; 
Serei sempre só o que tinha qualidades; 
Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta, 
E cantou a cantiga do Infinito numa capoeira,  
E ouviu a voz de Deus num poço tapado.  
 
Crer em mim? Não, nem em nada. 
Derrame‐me a Natureza sobre a cabeça ardente 
O seu sol, a sua chuva, o vento que me acha o cabello,  
E o resto que venha se vier, ou tiver que vir, ou não venha.  
Escravos cardiacos das estrellas, 
Conquistámos todo o mundo antes de nos levantar da cama;  
Mas accordámos e elle é opaco,  
Levantámo‐nos e elle é alheio, 
Sahimos de casa e elle é a terra inteira,  
Mais o Systema Solar e a Via Lactea e o Indefinido.  
 
(Come chocolates, pequena; 
Come chocolates! 
Olha que não ha mais metaphysica no mundo senão chocolates.  
Olha que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria.  
Come, pequena suja, come! 
Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes!  
Mas eu penso e, ao tirar o papel de prata, que é de folha de estanho,  
Deito tudo para o chão, como tenho deitado a vida.)  
 
Mas ao menos fica da amargura do que nunca serei  
A calligraphia rapida d’estes versos, 
Portico partido para o Impossivel.  
 
Mas ao menos consagro a mim mesmo um desprezo sem lagrimas,  
Nobre ao menos no gesto largo com que atiro 
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A roupa suja que sou, sem rol, p’ra o decurso das coisas,  
E fico em casa sem camisa.  
 
(Tu, que consolas, que não existes e por isso consolas,  
Ou deusa grega, concebida como estatua que fôsse viva,  
Ou patricia romana, impossivelmente nobre e nefasta,  
Ou princeza de trovadores, gentilissima e colorida, 
Ou marqueza do seculo dezoito, decotada e longinqua,  
Ou cocotte celebre do tempo dos nossos paes,  
Ou não sei quê moderno – não concebo bem o quê –, 
Tudo isso, seja o que fôr, que sejas, se pode inspirar que inspire!  
Meu coração é um balde despejado. 
Como os que invocam espiritos invocam espiritos, invoco 
A mim mesmo e não encontro nada. 
Chego á janella e vejo a rua com uma nitidez absoluta. 
Vejo as lojas, vejo os passeios, vejo os carros que passam, 
Vejo os entes vivos vestidos que se cruzam, 
Vejo os cães que tambem existem, 
E tudo isto me pesa como uma condemnação ao degredo, 
E tudo isto é extrangeiro, como tudo.)  
 
Vivi, estudei, amei, e até cri, 
E hoje não ha mendigo que eu não inveje só por não ser eu. 
Olho a cada um os andrajos e as chagas e a mentira, 
E penso: talvez nunca vivesses nem estudasses nem amasses nem cresses 
(Porque é possivel fazer a realidade de tudo isso sem fazer nada d’isso);  
Talvez tenhas existido apenas, como um lagarto a quem cortam o rabo  
E que é rabo para aquem do lagarto remexidamente.  
 
Fiz de mim o que não soube, 
E o que podia fazer de mim não o fiz. 
O dominó que vesti era errado. 
Conheceram‐me logo por quem não era e não desmenti, e perdi‐me.  
Quando quiz tirar a mascara, 
Estava pegada á cara. 
Quando a tirei e me vi ao espelho,  
Já tinha envelhecido.  
Estava bebado, já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado.  
Deitei fóra a mascara e dormi no vestiario  
Como um cão tolerado pela gerencia 
Por ser inoffensivo 
E vou escrever esta historia para provar que sou sublime.  
 
Essencia musical dos meus versos inuteis, 
Quem me dera encontrar‐te como coisa que eu fizesse,  
E não ficasse sempre defronte da Tabacaria de defronte,  
Calcando aos pés a consciencia de estar existindo, 
Como um tapete em que um bebado tropeça 
Ou um capacho que os ciganos roubaram e não valia nada.  
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Mas o Dono da Tabacaria chegou á porta e ficou á porta.  
Ólho‐o com o desconforto da cabeça mal voltada 
E com o desconfôrto da alma mal entendendo. 
Elle morrerá e eu morrerei.  
Elle deixará a taboleta, eu deixarei versos. 
A certa altura morrerá a taboleta tambem, e os versos tambem.  
Depois de certa altura morrerá a rua onde esteve a taboleta, 
E a lingua em que foram escriptos os versos. 
Morrerá depois o planeta girante em que tudo isto se deu. 
Em outros satellites de outros systemas qualquer coisa como gente  
Continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de coisas como taboletas,  
Sempre uma coisa defronte da outra, 
Sempre uma coisa tam inútil como a outra, 
Sempre o impossivel tão estupido como o real, 
Sempre o mysterio do fundo tam certo como o somno de mysterio da superficie,  
Sempre isto ou sempre outra coisa, ou nem uma coisa nem outra.  
 
Mas um homem entrou na Tabacaria (para compar tabaco?),  
E a realidade plausivel cahe de repente em cima de mim.  
Semiergo‐me energico, convencido, humano, 
E vou tencionar escrever estes versos em que digo o contrario.  
Accendo um cigarro ao pensar em escrevel‐os  
E saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos.  
Sigo o fumo como a uma rota propria, 
E góso, num momento sensitivo e competente, 
A libertação de todas as especulações  
E a consciencia de que a metaphysica é uma consequencia de estar mal disposto.  
 
Depois deito‐me para traz na cadeira 
E continúo fumando. 
Emquanto o Destino m’o conceder, continuarei fumando.  
 
(Se eu casasse com a filha da minha lavadeira  
Talvez fosse feliz.)  
 
Visto isto, levanto‐me da cadeira. Vou á janella.  
 
O homem sahiu da Tabacaria (mettendo troco na algibeira das calças?).  
Ah, conheço‐o: é o Esteves sem metaphysica. 
(O Dono da Tabacaria chegou á porta.) 
Como por um instincto divino o Esteves voltou‐se e viu‐me.  
Accenou‐me adeus, gritei‐lhe Adeus ó Esteves!, e o universo  
Reconstruiu‐se‐me sem ideal nem esperança, e o Dono da Tabacaria sorriu. 
 

(PESSOA, 2014b: 199‐205) 
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TOBACCO SHOP1 
 
I am nothing. 
I’ll never be more than nothing. 
I cannot wish to be more than nothing. 
Apart from this, within me are all the dreams of the world. 
 
Windows in my room, 
From my room, one of the millions in the world, that no one knows 
(And if they knew who I am, what would they know?), 
You open to the mystery of a street constantly crossed by people, 
To a street inaccessible to all thoughts, 
Real, impossibly real; right, unknowingly right, 
With the mystery of things beneath the stones and beings, 
With death putting moisture on the walls and white hair on men, 
With Destiny driving the wagon all the way down the road of nothing. 
 
I’m defeated today, like I know the truth. 
I’m lucid today, like I’m about to die, 
And feeling no more brotherhood with things 
If not a farewell, this house and this side of the street becomes 
A row of train carriages, and a whistled departure 
From inside my head, 
And a jolt of my nerves and a creaking of bones as it leaves. 
 
I’m perplexed today, like one who thought and found and forgot. 
I’m torn today, between the loyalty I owe 
To the Tobacconist’s across the street, something real on the outside, 
And the feeling that everything is a dream, something real on the inside. 
 
I failed at everything. 
Because I had no purpose, perhaps it was nothing. 
The education they gave me, 
I left it as through the back window of the house, 
I went to the field with great purpose. 
But there I found only herbs and trees, 
And when there were people, they were the same as the others. 
Away from the window, I sit in a chair. What will I think about? 
 
How do I know what I’m going to be, I who don’t know what I am? 
Be what I think? But I think there’s so much! 
And there are so many who think of the same thing—there can’t be so many! 
Genius? Currently, 
One hundred thousand minds are dreaming they are geniuses like me, 
And will history remember any of them, who knows? 
Neither will there be manure from so many future achievements. 

                                                            
1 Fernando Pessoa (writing as Álvaro de Campos), translated from the Portuguese by Scott Edward 
Anderson. 
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No, I don’t believe in myself. 
In every madhouse there are crazy people with so many certainties! 
I, who am not sure at all, am I more certain or less certain? 
No, not even me... 
In how many attics and basements of the world 
Are there, at this hour, geniuses‐to‐themselves dreaming? 
How many high and noble and lucid aspirations— 
Yes, truly, high and noble and lucid— 
And who knows if they are achievable, 
Will they never see the light of day or reach people’s ears? 
The world is made for those born to conquer it, 
And not for those who dream they can conquer it, even if they’re right. 
I’ve dreamed more than what Napoleon achieved. 
I have pressed more humanity than Christ to my hypothetical breast, 
I’ve conceived secret philosophies that no Kant has written. 
But I am, and perhaps I may always be, the one in the attic, 
Although I don’t live in it. 
I’ll always be the one who wasn’t born for this. 
I’ll always be the one who had qualities. 
I’ll always be the one who waited for you to open the door of a wall without a door 
And sang the song of Infinity in a henhouse, 
And heard God’s voice in a covered well. 
 
Believe in myself? No, not at all. 
Pour Nature over my burning head 
Your sun, your rain, the wind that combs my hair, 
And the rest will come if it comes, or must come, or doesn’t. 
Slaves of the heart’s stars, 
We conquered the entire world before getting out of bed. 
But we woke up and it’s opaque, 
We got up and it’s rubbed‐out, 
We left home and it is the whole earth, 
Plus the solar system and the Milky Way and the Undefined. 
 
(Eat chocolates, little one; 
Eat chocolates! 
Look, there’s nothing more metaphysical in the world than chocolates. 
Look, all religions teach nothing more than confectionery. 
Eat, dirty little one, eat! 
Would that I could eat chocolates with the same truth with which you eat! 
But I think and when I take out the silver paper, which is tin foil, 
I throw everything on the floor, as I’ve thrown out my life.) 
 
But at least it stays the bitterness of what I will never be 
The rapid handwriting of these verses, 
Broken portico for the Impossible. 
 
But at least I dedicate myself to contempt without tears, 
Noble at least in the broad gesture with which I shoot 
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The dirty clothes that I am, without a list, for the course of things, 
And I stay home shirtless. 
 
(You, who console, who doesn’t exist and therefore consoles, 
Or Greek goddess, conceived as statue but that came alive, 
Or Roman patrician, impossibly noble and nefarious, 
Or princess of troubadours, truly kind and colorful, 
Or eighteenth‐century marquise, distant in décolleté,  
Or celebrated prostitute of our parents’s time, 
Or, I don’t know, something modern—I can’t quite conceive what— 
All of this, whatever it may be; if it can inspire, let it inspire! 
My heart is a dumped‐over bucket. 
As those who invoke spirits invoke spirits, I invoke 
Myself and I find nothing. 
I reach the window and see the street with absolute clarity. 
I see the stores, I see the sidewalks, I see the passing cars, 
I see the living beings, well‐dressed, in the intersection, 
I see the dogs that also exist, 
And all this weighs on me like a condemnation of exile, 
And all this is foreign, like everything.) 
 
I lived, studied, loved, and even believed, 
And today there’s no beggar I don’t envy just because he’s not me. 
I look at the rags and the wounds and the lies of each one, 
And I think: maybe you’ve never lived or studied or loved or believed 
(Because it is possible to make a reality of all this without doing any of it); 
Maybe you just existed, like a lizard with its tail cut off, 
And that tail, shorn from the lizard, is stirring. 
 
I did what I didn’t know, 
And what I could do with me I didn’t. 
The costume I wore was all wrong. 
They took me right away for who I wasn’t, and I didn’t deny it, and I got lost. 
When I went to remove the mask, 
It was stuck on my face. 
When I finally took it off and saw myself in the mirror, 
I had aged. 
I was drunk, I no longer knew how to put on the costume I hadn't taken off. 
I threw away the mask and slept in the armoire. 
Like a dog tolerated by management 
Because it is harmless 
And I’ll write this story to prove that I’m sublime. 
 
My useless verses with their musical essence, 
I wish I found you as something I did, 
Rather than always standing in front of the Tobacconist’s across the street, 
Stepping on the feet of the awareness of being, 
Like a rug on which a drunk man stumbles 
Or a worthless doormat the gypsies stole. 
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But the Tobacconist came to the door and stood there. 
I looked at him with the discomfort of a badly cocked head 
And with the discomfort of the misunderstood soul. 
He will die and I will die. 
He’ll leave the shop-sign, and I’ll leave verses. 
At some point the shop-sign will die too, and so will the verses. 
After a certain time, the street where the shop-sign was will die, 
And the language in which the verses were written. 
Then the spinning planet on which all this took place will die. 
On other planets in other systems beings like people 
Will continue to write verses and live under things like shop-signs, 
Always one thing in front of the other, 
Always one thing as useless as the other, 
Always the impossible as stupid as the real, 
Always the underlying mystery as sure as the surface mystery of sleep, 
Always this or that or neither one thing nor the other. 
 
But a man went into the Tobacconist’s (to buy tobacco?), 
And the plausible reality suddenly dawns on me. 
I look energetic, convinced, human, 
And I intend to write these verses in which I say otherwise. 
I light a cigarette when I think about writing them 
And I savor in the cigarette the release of all thoughts. 
I follow the smoke as a route of my own, 
And I enjoy, in a sensitive and competent moment, 
The release of all speculations 
And the awareness that metaphysics is a consequence of being in a bad mood. 
 
Then I lie back in the chair 
And I keep smoking. 
As long as Fate allows, I’ll keep smoking. 
 
(If I married my laundress’s daughter, 
Perhaps I’d be happy.) 
 
Given this, I get up from my chair. I go to the window. 
 
The man is leaving the Tobacconist’s (putting change in the pocket of his pants?). 
Oh, I know him: it’s Stevens, who is without metaphysics. 
(The Tobacconist arrived at the door.) 
As if by a divine instinct, Stevens turned and saw me. 
He waved goodbye to me; I shouted, “Goodbye, O Stevens!”, and the universe 
Restored me, without ideals or hopes, and the Tobacconist smiled.  
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Second Poem by Fernando Pessoa 
 
 
[Só a natureza é divina / Only Nature is divine] 
 
 
Só a Natureza é divina, e ella não é divina... 
  
Se ás vezes fallo d’ella como de um ente 
É que para fallar d’ella preciso usar da linguagem dos homens 
Que dá personalidade ás cousas, 
E impõe nome ás cousas. 
  
Mas as cousas não teem nome nem personalidade: 
Existem, e o céu é grande e a terra larga, 
E o nosso coração do tamanho de um punho fechado... 
  
Bemdito seja eu por tudo quanto não sei. 
É isso tudo que verdadeiramente sou. 
Goso tudo isso como quem está aqui ao sol. 
 

(PESSOA, 2016b: 58) 
 

 
 
Only Nature is divine, and she is not divine… 
 
If I speak of her as of an entity 
it is for to speak of her it is necessary to use the language of men, 
which gives personality to things, 
and imposes names on things. 
 
But things have neither name nor personality: 
they exist, just as the sky is big and the land is wide, 
and our hearts are the size of a closed fist… 
 
I am blessed by everything as far as I know. 
That is all I truly am. 
I enjoy everything as one who is here in the sun..2  
  
 
 

                                                            
2 Fernando Pessoa (writing as Alberto Caeiro), translated from the Portuguese by Scott Edward 
Anderson. 
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Three Poems by Scott Edward Anderson 
 
 
SAUDADE 
 

 I feel beliefs that I do not hold. 
 I am ravished by passions I repudiate. 

 Fernando Pessoa 
 
We’re surrounded by people 
who sentimentalize collegiate life, 
swoon over first marriages, 
would kill to return to Rome, or 
wish for the restitution of days 
gone by, or worse, days 
they’ve never known. 
(The Portuguese have a word for it, 
saudade, a longing for lost things.) 
For myself, I have fond memories 
of houses in New England 
(where my childhood 
blossomed, disappeared); 
of a life of the mind, 
of places for a brief time mine. 
But the only thing I long for 
is the old cherry tree, 
in front of our home 
— we were newly wed — 
how it dashed its branches 
against our roof. 
 
 
 
AN IMMIGRANT’S COUNTRY CLUB DREAMS 
 
“At a meeting of the Board of Governors,”  
the letter begins, under a stylized portrait  
of King Philip, the Wampanoag sachem,  
“your application for membership was accepted 
and we wish to take the opportunity 
of welcoming you into the Club.” Metacomet,  
as King Philip was known to his people, 
would never have been asked to  
“take an active part in the social functions”  
of the club that bears his name.  
To Ed Perry, a young Portuguese American,  
this was the ticket to a life of links and cufflinks,  
bloody marys and Cadillacs, insurance deals at the “19th Hole,” 
and a marriage grafted to Puritan stock. 
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My Portuguese grandfather spent forty–odd years 
enjoying the privileges of membership. 
He later became two–term president of the club. 
(Not bad for a “Portagee” kid from Providence.) 
At his funeral, a chortle rose up from the front pews  
when the priest called him “a dedicated family man.” 
The priest read the obituary from the Providence Journal, 
believing the petty details of a man he never knew. 
A tacky pastel statue of Martha of Bethany,  
mixing bowl and spoon in her hands,  
surveyed the congregation.  
She had the eyes of my grandmother. 
 
 
 
THE TROPHY ROOM 
 
As a child, all I knew of my Portuguese grandfather 
was the room full of his accomplishments: golf trophies, 
framed “Frank Lanning Award for the Most 
Outstanding Contributions to Rhode Island Sports” 
(with its cartoons and caricature), 
and Providence Journal articles on the walls. 
 
The sight of my grandmother at her nightly ritual: 
placing half a grapefruit, a glass of tomato juice,  
and a bowl of dry, bran cereal on the kitchen table— 
my grandfather’s morning repast. 
While other children kept vigil for St. Nicholas, 
I never bothered, knew he existed— 
 
My Portuguese grandfather was another story. 
I’d sneak down to catch him in the act of leaving, 
concealing myself in the kitchen cupboards  
until he came down for his breakfast. I rarely caught him,  
falling asleep among cereal boxes and 
cases of Narragansett Beer. Tracing the letters 
on the cardboard, “Hi-Neighbor! Have a ‘Gansett!” 
His broken fast on the table like Santa’s milk and cookies.  
 
Did he smile to himself as he passed  
the trophy room on his way out to his other life? 
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Post-scriptum 
 
Even his surname speaks to an identity crisis: “Pessoa” means “person” in 
Portuguese, and the roots of the word are close to the Latin root for persona, which 
originally referred to a mask worn in Ancient Classical theater. Fernando Pessoa’s 
“imaginary lives of imaginary poets,” as Édouard Roditi referred to the poet’s 
heteronyms (RODITI, 1955: 41), were, in many ways, an exploration of the “others” 
within him and, I would argue, symptomatic of an identity crisis of the Portuguese 
that has had its cultural identity constantly remade and redefined through 
mythmaking and self-examination. 

Each of Pessoa’s heteronyms picked up aspects of himself, with perhaps 
Bernardo Soares—what Pessoa referred to as his semi-heteronym—being closest: a 
clerk resigned to the tediousness of work and futility of desire. As Pessoa wrote in a 
letter to Adolfo Casais Monteiro, Soares was “myself, less rational and less emotional” 
(PESSOA, 1988: 12) [Sou eu menos o raciocinio e a affectividade] (PESSOA, 2016a: 560). On the 
other hand, it was another of his heteronyms, Álvaro de Campos, who wrote, “The 
strangest case is that of Fernando Pessoa, who doesn’t exist, strictly speaking” (PESSOA, 
2007: 49) [Mais curioso é o caso do Fernando Pessoa, que não existe, propriamente fallando] (PESSOA, 
2014b: 461). Rather, Pessoa existed in multiplicity and his own distinctively 
Portuguese ability to create myths of identity in the plural. 

In this it occurs to me that Pessoa’s use of heteronyms is linked to a sense of 
identity-creation inherent in Portuguese culture—, I think of the great Portuguese 
poet Camões and his mythmaking of the heroes from the age of discovery in his great 
Portuguese epic, Os Lusíadas. The legacy of the “Marinheiros de Quinhentos” and 
the “Golden Age” where the Portuguese were personified as brave and valiant 
warriors and “colonizing-adventurers” (BAPTISTA, 2013: 290) are part of an ethnic 
mythmaking and identity-creation that dates back to the “Reconquista” of 1249, with 
the driving out of the Moors and the final capture of the Algarve. 

This same identity creation was, in many ways, behind my Azorean 
Portuguese grandfather’s assertion of his own identity as “Ed Perry”: golfer, 
administrator, and insurance executive, who had little or no involvement with his 
own Portuguese heritage and identity by choice. Born in Providence, Rhode Island, 
in 1915 as Edward Casquilho (or Casquilha, as it was recorded in the 1920 U.S. 
Census), he thought that being Portuguese in southern New England would limit his 
choices, so he asserted himself as an American. 

This kind of identity crisis, which seems to have roots deep in the Portuguese 
psyche, appears symptomatic of the mixed cultures of the country itself, its heritage 
both as conqueror and conquered, by the Moors and Spaniards in particular, and 
later Napoléon Bonaparte, and perhaps it is a legacy, too, of the Inquisition, when 
many Portuguese Jews were forced to convert and assume Catholic identities 
(including some of my own ancestors). 



Anderson My Pessoa 

Pessoa Plural: 18 (O./Fall 2020) 586 

How is it that Portuguese identity can be so fragmented? What is the cultural 
legacy of such fragmentation? Is it a collective sense of inferiority in the wake of the 
triumphs of the age of discovery, the subsequent loss of domination over the seas, 
and ceding of colonial territories to the British in the late 19th century? Throughout 
its history, the Portuguese have had an outsider status within Europe in which they 
are simultaneously part of and outside of the continent and European identity. For 
much of its history, Portugal looked outward, towards the ocean it faces on its 
western shores, away from Europe, and far off to its colonies. 

By the time of the “Carnation Revolution” in 1974, however, with the 
relinquishing of its remaining colonies, Portugal had to remake its identity yet again. 
Further, joining the European Union in 1986—and, later, the austerity measures 
imposed by the EU earlier in this decade of the current century—forced yet another 
series of identity changes. (One could argue the recent resurgence of the Portuguese 
economy and remaking itself as a tourist destination is yet another identity change. 
And now, because of the Covid-19 pandemic, Portugal will have to remake itself 
again—what will it become?) 

The constant remaking of its identity creates a kind of “traumatic memory,” 
wrapped up as it is in “denial, concealment and shame,” especially in the post-
colonial psyche of the “returned-colonists,” who were “exiled from nowhere” 
(BAPTISTA, 2013: 300). This has led to a consequent national self-examination of 
Portugal’s historical acts of violence and domination, including a recent reckoning 
with its involvement in the slave-trade, all of which renders the “Golden Age” a little 
tarnished. 

What does it mean that Pessoa basically wrote in different poetic idioms and 
three genres, left much of his work unpublished and, in the case of what many 
consider to be his masterpiece, Livro do Desassossego, consigned to a trunk full of 30,000 
disorganized fragments so that no two versions—whether in the original Portuguese 
or in translation—are ever the same? Is it because no two versions of Pessoa himself 
could ever be the same? As Carmela Ciuraru, author of Nom de Plume: A (Secret) 
History of Pseudonyms, said, “You will never get to the bottom of Fernando Pessoa. 
There are too many of him” (CIURARU, 2012: 120). Pessoa’s maxim was, “To pretend 
is to know oneself” (PESSOA, 1927: 263) [Fingir é conhecer-se] (PESSOA, 2014b: 448). As 
he explained, “I’ve always belonged to what isn’t where I am and to what I could 
never be” (Pessoa, 2017: 88) [Pertenci sempre ao que não está onde estou e ao que nunca 
pude ser] (PESSOA, 2014a: 137). 

I’m also thinking of Pessoa and his multiplicity in the context of what 
Annaliese Hatton calls “the Janus-faced nature of portugalidade” (HATTON, 2014: 1) 
as well as Ricardo Vieira’s theory of “cultural transfusion” among Portuguese 
immigrants (although the author is speaking about post-colonial immigrants to 
Portugal, I see parallels to Portuguese emigrants to America in the 20th Century) 
(VIEIRA et al., 2008: 36). 
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In the first, there is the concept of “Sebastianismo,” with its roots in the death 
of King Sebastian in 1578. In the wake of Sebastian’s death in Morocco, many of his 
Portuguese subjects believed he would return, messiah-like, to vanquish Spain and 
free Portugal from Spanish rule. Of course, this never happened, but perhaps the 
belief was so strong that it created a kind of syndrome in the Portuguese psyche: a 
simultaneous sense of hope and fate. Hope that something desired will come about, 
but also a resignation that their fate is such that it will not likely occur. (In my mind, 
this is tied to saudade as well, with its heady mix of longing, nostalgia, and 
melancholia.) Indeed, as Hatton argues, “the Portuguese are divided between 
looking back at a supposedly glorious colonial past and towards an ever more 
uncertain future” (HATTON, 2014: 2). A difficult position to be in. 

In the second, Vieira proposes that, among Portuguese immigrants (and 
again, I would argue, among Portuguese emigrants as well) there were “two 
tendencies in personal identity”: one that integrated the culture of origin into their 
emerging identity; and the other, which rejected cultural origins and idealized the 
target culture (VIEIRA et al., 2008: 36). 

My maternal grandfather, Ed Perry, was firmly in the second camp. He clearly 
idealized American culture. Michael Bamberger, writing in his column, “This 
Golfing Life,” said of my grandfather, he “began every Rhode Island Golf 
Association event by gathering the players on the first tee and playing the national 
anthem on a portable record player, holding his heart with his right hand and a ‘see-
through drink’... with his left, half-managing to croak out the high note in land of the 
free” (BAMBERGER, 2017: 112). Ed Perry was as American as apple pie. He grew up in 
a time when the prevailing attitude in the country was to move towards 
Americanization, prompting groups such as the Portuguese-American Civic Society 
to advocate: “If you want to be a good Portuguese, become an American.” 

Pessoa, born in Lisbon in 1888, was a contemporary of my Azorean great-
grandparents, Ed Perry’s parents, José and Anna Rodrigues Casquilho of São Miguel, 
born in 1887 and 1892, respectively. Pessoa’s father, the music critic Joaquim de 
Seabra Pessôa, died of tuberculosis when the young poet was five. Pessoa’s brother 
died six months later, and his paternal grandmother was in and out of mental 
hospitals the last twelve years of her life. His mother, Maria Magdalena Pinheiro 
Nogueira Pessoa, remarried and moved the family to South Africa, where his 
stepfather, João Miguel dos Santos Rosa, was the Portuguese consul of Durban. 

As a youth, Pessoa was educated in Durban, at St. Joseph Convent School, 
where he was taught by French and Irish nuns. Later, he attended the English-led 
Durban High School, and subsequently wrote much of his early poetry in English. 
He returned to Portugal in 1905, to attend the University of Lisbon, only to drop out 
after two years. 
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The poet Édouard Roditi speculated that “Pessoa’s bilingualism may indeed 
be the cause of his extraordinary and almost psychopathic diversity as a Portuguese 
poet” (RODITI, 1955: 40). This “psychopathic diversity” to which Roditi referred is 
tied to Pessoa’s use of heteronyms, which are unlike pseudonyms for, as Ciuraru 
points out, “he insisted that they were separate from him,” and he created for them 
elaborate biographies, backgrounds, and even their own astrological charts 
(CIURARU, 2012: 124). 

Pessoa’s heteronyms, for which there were by some estimates as many as 136, 
each formed a separate identity for the poet. The practice may have arisen, as Roditi 
argued, because the poet was “always forced to choose whether to express himself 
in English or Portuguese” (RODITI, 1955: 40). Using heteronyms, Pessoa “made a 
virtue of the self-alienation imposed upon him by his having to hesitate between 
either of two languages that remained, through this very choice, both equally 
familiar and foreign to him” (RODITI, 1955: 40).  

More recent critics have called into question the nature of these heteronyms 
and Pessoa’s relationship to them. Darlene Sadlier observes that the tendency is “to 
project a kind of metapersonality into his diverse manuscripts, thereby turning him 
into a godlike figure who controlled a sort of puppet show of various personalities 
and styles” (SADLIER, 1988: 118). In contrast, Kem Gemes of Birkbeck College at the 
University of London, considers Pessoa “a genuine forerunner of post-modernism,” 
claiming that even “Pessoa is not Pessoa,” by that he means to suggest that Pessoa 
is not a person at all. (GEMES, 2014: 2). Gemes cites poet John Hollander who, 
speaking of Pessoa’s influence on Jorge Luis Borges, said that “if Pessoa had never 
existed Borges would have had to invent him” (HOLLANDER, quoted in LISBOA, 1995: 
298).  

 Of his more well-known heteronyms there is Alberto Caeiro, an uneducated 
shepherd, who was also a master poet, and recognized as such by two of his 
disciples, the doctor and classicist Ricardo Reis and Álvaro de Campos, a dandy and 
traveler. “In each of us there is a differingness and a manyness and a profusion of 
ourselves” (PESSOA, 1988: ii) [Cada um de nós é varios, é muitos, é uma prolixidade de si mesmos.] 
(PESSOA, 2014a: 482), Pessoa wrote in The Book of Disquiet, which in fact speaks to the 
Portuguese condition, that very portugalidade to which I refer above.  

I first became aware of the poetry of Fernando Pessoa in 1994, when I was in 
the early stages of uncovering my Azorean Portuguese heritage, trying to learn the 
language, and beginning an inquiry into its impact on my own identity. I had read 
Camões’ Lusiads in translation, but Pessoa was my first exposure to a 20th century 
Portuguese poet—and he was multiple poets in one! 

That December, I attended a reading at Poets House in New York by the 
translator Richard Zenith and the contemporary Portuguese poets Nuno Júdice and 
Pedro Tamen. Pessoa was the topic of much discussion that evening. I then read 
everything I could get my hands on, made my own feeble attempt at translating a 
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few of Pessoa’s poems, and dipped into Margaret Jull Costa’s 1991 translation of Livro 
do Desassossego, The Book of Disquiet. It was a whole new world opening to me—a 
world I hadn’t really known existed and certainly hadn’t considered it to be a part of 
me. (Not yet.) 

(As an aside, Pessoa’s sense of mythmaking pervaded my own early, artistic 
life, specifically several stages where I adopted personas as an artist and writer. Not 
to the extent of Pessoa, obviously; I didn’t create birthdates and back-stories for my 
pseudonymous personas. My personas included: Dash Beatcomber, the lead singer 
and bass player for the post-punk band Active Driveway; Harpo Rimbaud, an 
existential surrealist, founder of the ‘zine Existence and author of a couple of obscure 
cut-up style, self-published novels; and even Duarte Pereira, a fictional Portuguese 
ancestor who served as the diaristic chronicler of Miguel Corte Real’s final voyage in 
search of his brother—this last an abandoned section of my as yet unfinished hybrid-
literature project, Providence: A Poem of Discovery.) 

Some twenty-four years later, I finally made it to Lisbon, after spending a few 
weeks as a Disquiet International resident on my great-grandparents’ island of São 
Miguel in the Azores. My wife snapped a humorous photograph of me sitting and 
chatting with the statue of Pessoa in front of the famed Café Brasileira in Lisbon. To 
me, however, an even more poignant photograph is the one she took through a 
frosted-glass door in the Casa Fernando Pessoa. A clear silhouette of the poet appears 
in the center of the glass, allowing the viewer to peek through into the room. 

In the photograph, I am standing on the other side of the glass, peering 
through Pessoa’s clear silhouette. It is as if all “the others in me” (PESSOA, 2002: 175) 
—Pessoa’s “os outros em mim” (PESSOA, 2014a: 130) from Livro do Desassossego—are 
peering through the glass, echoing another line of Pessoa’s from the same book: 
“What we see isn’t what we see but what we are” (PESSOA, 2002: 148) [O que vemos, não 
é o que vemos, senão o que somos] (PESSOA, 2014a: 444). All the others in me—my Portuguese 
ancestors who settled on the Azores in the mid-1400s and those from the Alentejo 
before them, looking through the glass at the viewer, are my Pessoa—or, rather, a 
minha pessoa—myself. 

Which brings me to my own reckoning with my Portuguese—or, more 
precisely, my Azorean Portuguese identity, which was denied to me in my youth 
through my maternal grandfather’s own identity creation as an American and denial 
of his heritage, and my father’s denigration of my Portuguese ancestry through his 
Scots-Irish bigotry. For many years, this contributed to my own traumatic memory—
a pervasive sense of shame and consequent denial and concealment that I carried 
into my early adulthood—until, through discovering the work of Pessoa and 
returning to the island of my ancestors in the middle of the Atlantic, I have finally 
embraced my heritage and begun to reconcile my own portugalidade, my own 
açorianidade. 
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Fig. 1. All “the others in me” peering through the glass. 
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Abstract 

The English dramas of Fernando Pessoa are virtually unknown. Pessoa’s archive includes 
fragments of Marino, Prometheus Rebound (or Revinctus), and Duke of Parma—three dramatic 
projects that remain almost entirely unpublished. This paper is the first of two aiming to 
present Marino, the earliest of these English dramas. The editorial introduction includes a 
brief background on Pessoa’s drama, a discussion of the state of the art of Pessoa’s English 
plays, notes on defining and dating the corpus of Marino, a commentary on the meter and 
versification employed by Pessoa, and an explanation of the transcription criteria and 
symbols used. The edition includes half of Marino’s corpus, featuring transcriptions, 
facsimiles, and a critical apparatus of: 23 datable fragments (14 of them previously 
unpublished) written between 1903–1908; an outline of the play likely made in 1906; and 13 
lists in which Pessoa refers to the drama between 1903–1914. 
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Resumo 

Os dramas ingleses de Fernando Pessoa são praticamente desconhecidos. O espólio pessoano 
inclui fragmentos de Marino, Prometheus Rebound (ou Revinctus) e Duke of Parma – três projetos 
dramáticos que permanecem quase inteiramente inéditos. Este artigo é o primeiro de dois 
que pretendem apresentar Marino, o primeiro desses dramas ingleses. A introdução editorial 
inclui um breve panorama do teatro pessoano, uma discussão do estado da questão das peças 
inglesas de Pessoa, notas sobre a definição e a datação dos fragmentos de Marino, um 
comentário sobre a métrica e a versificação de Pessoa e uma explicação dos critérios e 
símbolos de transcrição empregados. A edição inclui metade do corpus de Marino, com 
transcrições, facsímiles e aparato crítico de: 23 fragmentos datáveis (14 deles inéditos) escritos 
entre 1903–1908; um esboço da peça provavelmente feito em 1906; e 13 listas em que Pessoa 
se refere ao drama entre 1903–1914. 
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I. INTRODUCTION 

Background 
 

The English dramas of Fernando Pessoa are virtually unknown. Pessoa’s archive, 
housed at the National Library of Portugal, includes fragments of Marino, Prometheus 
Rebound (or Revinctus), and Duke of Parma—three dramatic projects that remain 
almost entirely unpublished. This paper is the first of two aiming to present Marino, 
the earliest of these English dramas. The edition that follows this introduction 
includes half of Marino’s corpus, featuring transcriptions, facsimiles, and a critical 
apparatus of: 23 datable fragments (14 of them previously unpublished) written 
between 1903–1908; an outline of the play likely made in 1906; and 13 lists in which 
Pessoa refers to the drama between 1903–1914. The second paper in the series, when 
published, would feature the pieces that could not be dated with more precision 
than the interval 1903–1908. 

What place does Pessoa’s English theater occupy in his body of work, and 
what is its relevance to our understanding of modernism? As a central figure of 
modernism in Portugal, Fernando Pessoa (1888-1935) left us an acclaimed body of 
work and an archive that continues to be explored. Though he authored several 
plays in English and Portuguese—most of them fragmentary—Pessoa is better 
known for his meta-drama, i.e., the network of fictional authors the poet invented, 
some of whom he dubbed “heteronyms.” In any case, Pessoa considered himself 
essentially a dramatic poet (“sou essecialmente poeta dramático,” in PESSOA, 1999: 
255), an assertion that gains in importance once Pessoa’s dramas begin to be known, 
and intertextual relationships with contemporary dramatists begin to be seriously 
considered, such as between Pessoa and Victoriano Braga (CORRÊA, 2015: 98–113). 

If the work of Pessoa’s heteronyms is widely known, boasting multiple (and 
still multiplying) editions, Pessoa’s dramas per se have been long neglected by 
editorial ventures. Recent scholarship has attempted to remediate this state of 
affairs. Since 2017, Pessoa’s Portuguese dramas have gained their first critical 
editions, including: the symbolist prose plays labeled as Teatro Estático (PESSOA, 
2017); the previously unknown fragments of O Amor, also in prose (FREITAS, 2017); 
and the verse drama of Fausto (PESSOA, 2018).1 An international colloquium held at 
the University of Lisbon (FREITAS et al., 2019) was dedicated to another facet of the 

                                                           
1 Though not strictly a drama, we could include here the 106 documents of “Portugal” (BARBOSA et 
al., 2020). Combining epic, lyric, and dramatic elements, they form a collection of verse fragments 
that are at the root of Pessoa’s Mensagem. We could also list the fragments of “Juliano Apóstata,” 
some of which appear to constitute a dramatic poem (PITTELLA, 2017). 
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Pessoan theater—the Trilogia dos Gigantes, currently being edited by Freitas.2 During 
that colloquium, Barbosa (speaking for BARBOSA & PITTELLA, 2019) mapped the state 
of the art of Pessoa’s dramatic works, estimating that, even when the Trilogia is 
published, half of Pessoa’s drama would remain unedited—and this half is largely 
comprised of English plays.3 

State of the art 

When the critical edition of Teatro Estático was published (PESSOA, 2017), besides 
presenting previously unknown plays, it expanded our understanding of Pessoa’s 
dialogue with French symbolism. One year later, another crucial part of Pessoa’s 
dramatic works—his reinvention of the Faustian legend—received its first critical 
edition (PESSOA, 2018). Revisiting and dating all documents that constitute Fausto, 
that new edition focused on the materiality of the poet’s archive; furthermore, it 
altered the transcription of more than 60 poems, and added to the corpus 4 English 
dramatic poems and more than 50 fragments. Defending the a-linearity intrinsic to 
Fausto, the 2018 print edition has, as its digital counterpart, the project Fausto: Uma 
Existência Digital (CET, 2018)—an online edition that capitalizes on digital features 
to represent the complexity of Pessoa’s Fausto. 

While Teatro Estático and Fausto have growing bibliographies, little has been 
written about Pessoa’s English dramas. LIND (1966a: 59) first mentioned the 
existence of Prometheus Rebound and Duke of Parma; ten years later, LOPES (1977, 
republished in 1985 & 2004) and TERLINDEN (1978: 68) reminded us that those works 
were still unpublished. For fifty years since Lind’s article, this remained the state of 
the art.  

Dionísio referred to a series of Pessoan lists in which the poet planned 
different configurations of his English works, including both Prometheus Rebound 
and Duke of Parma (PESSOA, 1993: 17). When editing the works of Alexander Search, 
Dionísio transcribed various other lists (see lists 4 to 9 edited in our section IV) 
relevant for the understanding of Marino (PESSOA, 1997). SEPÚLVEDA & URIBE (2017) 
edited a myriad of lists with books Pessoa wanted to publish, exhibiting titles of 
plays, which help us better gauge the ambition of his English dramas. 

One page of Prometheus Rebound and loose sentences from 16 other 
documents of the same drama have been published (in MENDES, 2018), though these 
transcriptions amount to less than 20% of that work. Except by one line transcribed 

                                                           
2 Freitas prepared a preliminary transcription of Trilogia dos Gigantes (with 50+ pages of verse) and 
shared it with the participants of the 2019 colloquium, so presenters could engage with the 
unpublished material. 
3 For the sake of comparison: out of the almost 33,000 documents in Pessoa’s archive, we estimated 
that at least 1,042 correspond to Pessoa’s dramas, while the poetry of the heteronyms 
Caeiro+Campos+Reis amount to 1,044 leaves (BARBOSA & PITTELLA, 2019). 
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by FERRARI (2012a: 229), Duke of Parma remains entirely unpublished, as far as I 
know. 

Also discovered by LIND (1966b: 137), Marino had 9 pieces published by 
Dionísio (PESSOA, 1997: 183ff). Another fragment was presented by LOPES (1990: 178), 
but dozens of unpublished documents have since been located in Pessoa’s archive. 
Dionísio established a meticulous critical apparatus for the 9 Marino-related texts 
signed by Alexander Search (in PESSOA, 1997), but he did not consider more than 
thirty other relevant pieces either unattributed, or attributed by Pessoa to David 
Merrick (cf. PESSOA, 2009: 111) or Charles Robert Anon. 

Attribution is generally fluid in the world of Pessoan fictional authors. To 
borrow words from Pizarro and Ferrari, who wrote biographical notes for 136 of 
Pessoa’s personae, there is great mobility in the poet’s existential theater (PESSOA, 
2013a: 15). Yet, the authorial fluidity of Marino is particularly striking, not only for 
its being one of the earliest dramatic projects of Pessoa, but also for its being 
associated with four different authors (the fictional David Merrick, Charles Robert 
Anon, and Alexander Search, plus the orthonymic Pessoa), as the lists compiled here 
attest. The question of attribution is manifold when recreating the genesis of Marino: 
an editor must attribute different stages of the playwriting to different persona-
authors, while also attributing scattered fragments from Pessoa’s estate to the play 
itself, in order to define Marino’s corpus. 

Defining and dating the corpus 

Several elements go into establishing the corpus of Marino, including indications 
such as scene titles and dramatis personae, an outline of the drama, and the several 
lists in which Pessoa mentioned the project. 

Any documents featuring “Marino” as part of their title or as persona 
(whether speaking, being spoken to, or merely mentioned) provide the primary kind 
of attribution argument. But there are also fragments in which only an “M” stands 
for a character: in those cases, context reinforces the attribution, such as in document 
BNP/E3, 1110 MA-52, in which two merchants discuss the misfortune of “M” as 
someone who lost everything. Given the outline of the tragedy of Marino 
(summarized in BNP/E3, 1110 MA-10r), we know that the protagonist suffers 
aplenty—and can only conclude that “M” must be none other than “Marino.” 

The character Rodrigo appears by himself in a fragment attributable to Marino 
(BNP/E3, 1110 MA-27r). As Rodrigo converses with Marino in a passage written on 
the same type of paper (BNP/E3, 1110 MA-21r) and Rodrigo’s soliloquy seems to 
coherently follow the conversation with Marino, the attribution is defensible. 

Other cases of attribution to the corpus are more complex. Take document 
BNP/E3, 49B1-78, containing multiple segments under the overall heading 
“VINCENZO | (Fragments).” Even though Vincenzo emerges as a character in Marino 
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as early as 1904, the later speeches by Vincenzo (likely from 1908) perhaps belong to 
a separate play. This is supported by Pessoa’s lists, which enumerate both Marino 
and Vincenzo as independent projects in 1907–1908. Nevertheless, as Vincenzo 
disappears altogether from lists after 1908, it may have either been abandoned or 
merged into the larger project of Marino, much as the “Auto das Bacchantes,” at one 
point an independent dramatic project, was absorbed by Pessoa’s Fausto (PESSOA, 
2018: 26–27).  

 
TABLE A: References to Marino in Pessoan Lists 

DATE ITEM LISTED CALL NUMBER 
[1903] “Marino, the Epicure” BNP/E3, 153-8v 
[c. 1906-1907] “Marino”—A Tragedy BNP/E3, 48B-129r 
[early 1907?] Fragments from “Marino” BNP/E3, 153-34r 
[between Aug. 26 & Sep. 20, 1907] Early Frag. “Marino” | [...] | Vincenzo | 

[...] | “Marino” 
BNP/E3, 48B-97r 

[a quo Dec. 29, 1907] Vincenzo BNP/E3, 48C-6r 
[a quo Dec. 29, 1907] Fragments of a Tragedy BNP/E3, 48C-13r 
[1907?] Fragments from Marino BNP/E3, 48B-119 
[c. Jan, 1908?] Vincenzo BNP/E3, 78B-63 
[a quo Oct. 26, 1908] Early Fragments BNP/E3, 144V-25r 
[c. 1909] “Marino” BNP/E3, 144D-7r 
[c. 1913] Marino—A Tragedy BNP/E3, 144D2-7r 
[1913?] “Marino”—A Tragedy BNP/E3, 144E-3r 
Jan. 12, 1914 Marino BNP/E3, 48E-29 

 
Even though lists display Marino as late as 1914, it is unlikely that the active writing 
of the play went beyond 1908, because all of the datable fragments fall between 
1903–1908. If the exact point when Pessoa stopped composing Marino is uncertain, 
the project’s origins are also unclear. There are two main reasons for this:  

(1) The period between 1903–1906 is one of the least edited of Pessoa’s literary 
career; besides Jennings’s pioneering studies of Pessoa’s education in South Africa 
(JENNINGS, 2019) and Dionísio’s edition of the poetry of Alexander Search (PESSOA, 
1997)—a persona created in 1906—there’s little to support our descriptions and 
conjectural dates for the types of paper used by the young poet. There exists a 
groundbreaking edition prepared by Silva et al. (PESSOA, 2005) covering Pessoa’s 
early Portuguese poetry, but it did not follow the same editorial parameters 
established by the INCM critical edition, nor did it include poems dating from 1903 
to 1906 (the volume jumps from 1902 to 1908). Thus, the orthonymic poetry—
whether in Portuguese or in English—lacks critical editions of Pessoa’s juvenilia. 

(2) The earliest-dated fragments of Marino—from 1903—have no original 
drafts located, but only later textual witnesses, which were copied between 1907–
1908. Due to Dionísio’s research (PESSOA, 1997: 12 & 147), we know that the early 
fragments attributed to Search were likely copied by Pessoa between May 1907, the 
copy-date of two Search poems written on the same kind of paper (see details of 
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BNP/E3, 77-56r & 78-25r facsimiled below) and the end of 1908, when the title “Early 
Fragments” appears in our list 9 (see section IV).  
 

 
 

 
Figs. 1 & 2. Details of poems dated 1904 & 1906 but copied in May 1907 (note “Cop 5/07” in red ink). 

 
In some texts of Marino from 1904, we have both partial early witnesses and the 
1907–1908 more developed copies, but only the copies present an explicit date. We 
are thus led to believe that some texts were only dated a posteriori. Even if we believe 
the dates (ignoring that Pessoa’s dates are not always reliable), this poses a problem: 
one cannot tell if any or all of the supposed 1903 originals were revised in the copy 
(in other words, how much of the copy is copy and how much is new).  

It is entirely possible that partial drafts from the 1903-dated fragments may 
still emerge from Pessoa’s archive, even amid documents largely unrelated to 
Marino (a rather frequent phenomenon in Pessoan studies). But we must also 
consider that any fragments from 1903–1905 would have traveled with Pessoa from 
Durban to Lisbon in 1905 (when the poet definitively returned from South Africa to 
Portugal), making it less likely that many of them would have survived. 

This edition of half of Marino also has temporal gaps, skipping from 1904 to 
1906. While I was not able to securely date passages from 1905, that does not mean 
that Pessoa completely stopped writing Marino in the year of his last intercontinental 
journey; some of the undatable fragments (to be presented in the second paper) 
could very possibly be from 1905. 

Metric and versification 

However little we know about Pessoa’s three English dramas, they seem to have 
been written primarily in iambic pentameter—or in Pessoa’s particular version of 
iambic pentameter, which sometimes allows itself uncanonical stresses (such as on 
the 3rd syllable, uncanonical in English but perfectly acceptable in Portuguese). 
Pessoa seems to blend the traditional pentameter with elements of Portuguese 
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decasyllabic verse, often seeming more preoccupied with stresses on the 6th and 10th 
syllables (Heroic verse) or on the 4th, 8th, and 10th syllables (Sapphic verse) than with 
English metrical feet per se. Take, for example, document BNP/E3, 77-12r (from 
1904), in which Marino speaks to the sea: 
 

How canst thou be so silent when thou com’st 
To mine own death? Yet now see, Master, see 
There is a way down there—dost thou not see 
Down there, down there; see how the water shirks it! 

 
Note how the last line looks longer than the three preceding 10-syllable lines (but 
would still have 10 regular syllables if we scan it “Portuguesely”). Another example 
comes from 1110 MA-51r (datable to 1906), whose first lines are: 
 

Some dead, some false—all gone; I feel more lonely 
Than Satan in his hell—wherefore oh God? 

 
If one deems the first line iambic pentameter, there is an extra syllable left 
unaccounted for (the “ly” of “lonely”); but, again, in a Portuguese decasyllable that 
is perfectly normal. Pessoa employs—in English—the traditional Portuguese 
versification, scanning lines not according to their feet, but to their syllabic count up 
to the last stressed syllable. With stresses generally falling over syllables 6-10 or 4-8-
10, it is perhaps more accurate to talk about these lines as decasyllables instead of 
merely as iambic pentameters. And they may be both, as an interesting cross-
pollination between the two languages Pessoa used the most.4 

In his dramatic works in verse (whether in English or in Portuguese), Pessoa 
frequently starts or concludes a series of decasyllabic lines with shorter ones. 
Following an even metrical count, these border-lines tend to have 6 or 4 syllables, 
such as in the first fragment here edited (BNP/E3, 77-4r): 

 
—“What is fame after death? 

A life that’s not a life, my dearest boy, 
 
A shorter verse may also suggest an intended change in speaker or pace in 

the middle of a line, which would be broken in two parts in case Pessoa had 
concatenated the fragments. When a change of speaker is completed and clearly 
indicated in the manuscript, the second part of the metrical line appears indented, 
such as in BNP/E3 77-8r and 77-9r: 

 
                                                           
4 This is not the only time Pessoa scans an English verse Portuguesely, as he would write English 
haiku following a pattern of Portuguese hexasyllables, counting only up to the last stress—which 
adds valuable extra syllables to the short form (FERRARI & PITTELLA, 2016b: 195). 
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Marino: That we shall never know. 
Vincenzo:  A giant cypher 

 
These divided lines still count as a single metrical line (for the purposes of 
versification and of indicating notes in the critical apparatus). Note also that stage 
directions and other parenthetical rubrics are not included in the verse count. 

Occasionally, Pessoa will use metrical stresses on syllables (“whirlèd,” 
“visitèd,” etc.), with a purpose analogous to the umlaut (trema) he sometimes 
employs in Portuguese (cf. PESSOA, 2018: 126)—to indicate that a syllable must be 
fully pronounced so as to fulfill the metric. 

FERRARI (2012b) defended the value of versification to establish the text of 
poetic manuscripts, and the importance of metric for both studying and transcribing 
Pessoa’s dramas should not be underestimated. Once a regular meter is identified, 
the puzzle of a hardly-legible handwriting becomes substantially easier to solve, 
with the editor gaining a metrical pattern to follow, a stress-grid to fill. 

Transcription 

The critical apparatus registers all variants of each transcribed text according to the 
originals in the Fernando Pessoa Archive, housed at the National Library of 
Portugal. In the transcription of documents, the following symbols are used: 
 

□ unfinished stanza / blank space left by the author 
*   conjectural reading by the editor 
†  illegible word 
/ /   word/passage doubted by the author 
< >  enclosed words were crossed out 
< >/ \  substitution by overwriting: <phrase replaced>/replacement\ 
[↑ ]  interlinear addition above 
[↓ ]  interlinear addition below 
[→ ]  addition to the right 
[← ]  addition to the left 
[ ][ ] transposition 
[ ] expansion of abbreviations and punctuation added by the editor appear within 

brackets in the apparatus; any editorial notes in the apparatus are given in italics. 
 
In the critical apparatus, the following abbreviations and key terms are used: 
 

BNP/E3 Biblioteca Nacional de Portugal / Espólio 3 [National Library of Portugal / Archive 3] 
CORPUS Transcription and/or discussion of any signs that justify the inclusion of the 

document in the corpus of Marino 
ATTRIB. Discussion of attribution of a document to Pessoa’s orthonym and/or other personae 
PUBL. References of first and critical editions of the document, if any 
c. circa 
ms. manuscript (as in handwritten document) 
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Words underlined by Pessoa are reproduced in italics. Notes indicating scenes, 
dramatis personae, and stage directions are also italicized for the sake of 
uniformity—as was done in the critical edition of Fausto (cf. PESSOA, 2018). Scene 
titles (or any indications that stand for titles) are left-aligned for consistency.  

Pessoa was inconsistent when placing end-quotation marks before/after 
commas or periods (as English and Portuguese usage vary). I regularized their 
placement, editing them always after commas or periods. 

A final note regarding indications of dramatis personae. Any editorial 
clarifications (sometimes educated guesses about who is the character speaking) 
appear within brackets, but the naming of personae is not regularized and follows 
the indications as Pessoa left them. This may be excessive caution on the part of this 
editor, and therefore the reader will read sometimes “M” or “V” and other times 
“Marino” or “Vincenzo”; but until all of Pessoa’s drama is edited, one cannot assert 
with complete certainty if all cases of “M” really stand for “Marino” or some other 
character still to be unearthed and recognized from the vast trove Pessoa left us. 

I thank both Jerónimo Pizarro and José Barreto for providing crucial 
assistance in multiple transcriptions that, at first, seemed indecipherable. That being 
said, I take responsibility for any errors—and surely the next editors of Marino will 
find much to improve in this initial work. 

 
 

 
 

 

 

Fig. 3. Details of BNP/E3, 153-8v (list 1), 48B-129r (list 2), & 48B-119r (list 7).  
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II. DATABLE FRAGMENTS OF MARINO 

1. Fragments from 1903 
 

 [77-4r] 
1903 

—“What is fame after death? 
A life that’s not a life, my dearest boy, 
A life we live and yet cannot enjoy, 
A name writ at the corner of the street, 

5 A bust that we can crush beneath our feet, 
A light wind that a tempest makes forget: 
That is fame after death. Cursed they who fret 
But to attain it; and they who die for it 
Kill themselves twice, Marino. Therefore hear, ... 

 
[BNP/E3, 77-4r] 
PAPER (209 × 270 mm) Fragment of rectangular grid paper (the 
medium in which Pessoa copied poems of Alexander Search, henceforth 
“Search” paper) with a vertical fold near the left margin, written in 
black ink on the recto. The page also displays “Early Fragments” II 
and III, extraneous to Marino (published in PESSOA, 1997: 184). Fame 
after death was a trope in Pessoa, who dedicated a long essay titled 
“Erostratus” to the theme, c. 1929-1930 (see PESSOA, 2000). 
CORPUS [Early Fragment] I. ] “Marino” mentioned. 
ATTRIB. Search, whose signature appears on BNP/E3, 77-3r, the cover 
for “Early Fragments”; since Search was created in 1906, this is an 
attribution a posteriori, made when the poet copied the fragment. 
DATE 1903. ] the document in which the date appears was written 
in 1907-1908, as a copy of a 1903 draft we could not locate. 
PUBL. PESSOA, 1997: 183–84; LOURENÇO & OLIVEIRA, 1988: 87. 
NOTES 
1 Pessoa does not indicate who is speaking here. 

9 There are no end-quotation marks, and the stanza abruptly ends in a comma followed by ellipsis, 
suggesting a larger original text left uncopied (or a text planned but never developed). 

 
 [77-5r & 77-6r] 

1903 

“Say thou not so. 
The meanest wretch is human and can feel 
E’en as thou canst; has heart and head like thine; 
Can calculate, can suffer, laugh or weep; 
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5 As thou he loves and hates, and is as thou 
Strong in his virtues and in his faults weak. 
And nothing can distinguish high or low 
But birth, a matter of a wav’ring chance; 
But as for heart, Marino, ‘twould be well 

10 If all our nobles had plebeian hearts. 
Mar.  Too true thou speakest, and I see I err; 

If all our mighty men had meaner hearts 
Would Satan have a meaner following. 

 
[BNP/E3, 77-5r & 77-6r] 
PAPERS (209 × 270 mm) Two fragments of “Search” paper (see 
BNP/E3, 77-4r), written in black ink on the respective rectos. The upper 
margins display the header “Early Fragments” “2” and “3,” 
respectively. On BNP/E3, 77-5r, one sees “Early Fragments” IV and V, 
extraneous to Marino (published in Pessoa, 1997: 184); and BNP/E3, 
77-6r displays part of VII, belonging to the corpus (see facsimile of 77-6r 
in the apparatus of the next fragment). 
CORPUS [Early Fragment] –VI– ] “Marino” mentioned. 
ATTRIB. Search, attributed a posteriori. 
DATE 190<4>/3\ ] on BNP/E3, 77-6r, dated a posteriori like the 
previous fragment. 
PUBL. PESSOA, 1997: 185. 
NOTES 
1 Perhaps Vincenzo or the Woman (both appearing in fragments from 1904) could be the first persona 

to speak in this passage. 
10 There are no end-quotation marks, neither before the change of speaker, nor at the end of this fragment. 

  
 [77-6r & 77-7r] 

1903 

 Who art thou? I pray thee speak and stand not there 
As if hadst made thy mind to go no farther. 

Mar.    Who am I? 
Thou askest well indeed, since I know not. 

5 A month—a week ago I could have said 
With ready mind and joyous—”I’m Marino”... 
But now I cannot speak; 
My mind is so much stronger than my tongue, 
That wags it not, but rather holds it back. 

10 Who am I? 
Indeed thou askest well. Full many a time 
I asked myself that question, and no answer 
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Could my mind give to what my tongue did speak. 
.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 

My mind’s so whirlèd, dashed and spun around, 
15 That what it knows it cannot state aright, 

And what it states aright it does not know. 
Ah! foolish me who thought 
That logic could have soothed my sad heart 
And I could less my sufferings by reason; 

20 That gayest mirth could choke and make forget 
The deepest agonies of saddest heart; 
That wine and sleep could dull 
What themselves keep not off. 
How can I reason when no reason’s left? 

25 How can I think when more I bend my mind 
Towards one object it doth show another? 
When mem’ry fiendish grows and doth neglect 
To give the secrets that it treasured up. 
Thou sayest I’m Marino... Art thou right? 

30 Resolve me then, since I cannot resolve 
The simplest problems of a querying mind. 
To-day a friend did pass and called to me, 
Saying “Marino, thou art changed indeed”; 
I looked full well at him and saw him not, 

35 But saw a black and yawning awful chasm 
And knew that I was looking in my brain. 

 
[BNP/E3, 77-6r & 77-7r] 
PAPERS (209 × 270 mm) Two fragments of “Search” paper (see 
BNP/E3, 77-4r), written in black ink on the respective rectos. The upper 
margins display the header “Early Fragments” “3” and “4,” 
respectively. On 77-6r, one reads the end of the previous passage 
attributed to Marino (“Early Fragment” VI); BNP/E3, 77-7r also 
displays “Early Fragment” VIII, not attributable to Marino (published 
in PESSOA, 1997: 186). 
CORPUS [Early Fragment] –VII– ] “Marino” mentioned. 
ATTRIB. Alexander Search, attributed a posteriori. 
DATE 1903 ] on BNP/E3, 77-7r, dated a posteriori like the previous 
fragment. 
PUBL. PESSOA, 1997: 185–86 & 456; LIND, 1966: 137 (partial 
publication). 
NOTES 
1 Just like in the previous fragment, perhaps Vincenzo or the Woman is the first to speak. 
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2 farther<?>/.\ 
3 Lines 3 and 10 break the regular metric of even syllables with 

odd trisyllables; given the importance of the question Marino 
asks himself, the break may have been intentional and the lines, 
thus, complete. 

5 A month<,>— 
7 Hexasyllable seemingly complete; generally, shorter even lines 

represent strophic breaks, but not on lines 7, 17, 22, and 23. 
13-14 Dionísio edits the dotted line as a space left blank (perhaps as 

something Pessoa decided not to copy from an initial draft now 
lost); but the dots may suggest, instead, a dramatic pause, a 
transition, a time-lapse... They would become a common sign, 
for example, in the poetic works of Mário de Sá-Carneiro. 

18 soothed ] Pessoa does not included a metrical stress here 
(while he does in “whirlèd” in line 14), but the word should be 
read as “soothèd” to complete the metric. 

 
 
2. Fragments from 1904 
 

 [49D1-39r & 77-18r] 
1904 

Woman (to Marino): 
Some men have darkness in their countenance 
Their eyes respond not to the glancing light 
But are in shadows bathed. But thine seems 
The sultry darkness of the tropic night 

5 Where lightning is to be... 
 
[BNP/E3, 49D1-39r] A 
PAPER (125 × 202 mm) Fragment of CROXLEY-watermarked ruled paper, 
with a medial horizontal fold, written in black ink above and below the fold on 
the recto and below the fold in the verso, with interventions in a second black 
ink and blue pencil on the recto. The partially visible watermark contains the 
words “CROXLEY MA[NIFEST BANK] | LON[DON]” under the emblem of a lion 
rampant holding a banner that reads “LION B[RAND].” The lines relevant for 
Marino are crossed out by the blue pencil, with which the author also noted 
the letter C (“Copied”). The recto also displays two couplets, the first with 
underlined alliteration in line 2 (see APPENDIX 1); on the verso, there is a note 
in prose beginning with “Carlyle was a better critic than creator,” facsimiled 
and edited by Bothe (in PESSOA, 2013b: 92–93). 
CORPUS Early witness of document X, which would identify Marino as 
addressee of the spoken lines. 
ATTRIB. Orthonym, implicitly, which is supported by the studies in 
alliteration and the thoughts on Carlyle. 
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DATE 1904, inferred from document X; Pessoa used the same type of paper in 1902 (BNP/E3, 66C-64 & 65) 
to draft an early Portuguese poem published in a Lisbon newspaper on July 18, 1902 (cf. PESSOA, 2005: 445). 
PUBL. PESSOA, 1997: 460. 
 

[BNP/E3, 77-18r] X 
PAPER (209 × 270 mm) Fragment of “Search” paper (see 77-4r), 
written in black ink on the recto. Above and below the poem pertaining 
to Marino (here titled “[Early Fragment] XXII”), one reads parts of 
“Early Fragments” XXI ("On those hill-tops with sombre foliage 
crowned") and XXIII ("Thus when I rove along the fragrant fields"), 
the latter perhaps related but not explicitly attributable to the drama 
(published in PESSOA, 1997: 192–93). 
CORPUS [Early Fragment] XXII. | Woman (to Marino): 
ATTRIB. Alexander Search, whose signature appears on BNP/E3, 77-3r, 
the title cover for “Early Fragments.” 
DATE 1904. ] dated a posteriori, like the previous fragments. 
PUBL. PESSOA, 1997: 193 & 460. 
NOTES 
3 A bathèd. | But <thou>[↑ thine] seems<t>  X bathed. But thine seems ] in A, the second part of 

the line is indented, completing the decasyllable in a second line (notice the stressed “bathèd” in A 
indicating that the word counts as a disyllable). 

4 A <Like to the>[↑ The sultry] darkness  X The sultry darkness 
5 A Whose horror mute <nor> star nor lightning breaks. [↓< where | Lightning is perpetually 

to be>] X Where lightning is to be... 

APPENDIX 1 (unpublished): 
 The long drawn rustle of the <leafy>[↑noisy] trees 
 Seems as the hissing of the summer seas. 
 Reft of their garb the trees, already, stretch 
 Their gaunt black arms, to heav’n □ 

 
[1110 MA-32r] 

a quo March 13, 1904 

Marino (mad speech) 
Let me think of her as a child & pure... 
No, that’s not possible. No, no, 
She’s smiled for ever in my imagining 
My soul’s all *rot, from thought to thought. 

Farewell 
5 Thou last rampart of serenity, □ 
 
[BNP/E3, 1110 MA-32r] 
PAPER (115 × 87 mm) Loose calendar page with perforated upper margin (facing the printed verso), written 
in purple pencil and black ink on the recto. The verso displays the printed words "MARÇO| 13 | Domingo | 
MEMORANDUM.” 
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CORPUS M[arin]º (mad speech) 
ATTRIB. Unattributed. 
DATE A quo Mar. 13, 1904, considering that March 13 (the 
printed date) fell on a Sunday in 1904. 
PUBL. Unpublished. 
NOTES 
2 /that’s/ ] hypometric line.  
4 thought[.] | Farewell ] an arrow indicates the indentation 

of “Farewell” to complete the metric. 
5 last <†> rampart 

 
[1110 MA-41r] 

a quo April 25, 1904 
Marino (in great mad speech): 

But oh true incredibility! 
That she should be thus—my pure child— 

Pure, no? Oh, oh, oh, 
Oh, oh, this true incredibility! 
 

[BNP/E3, 1110 MA-41r] 
PAPER (115 × 87 mm) Loose calendar page with perforated upper 
margin (facing the printed verso), written in black ink and purple 
pencil on the recto. The verso displays the printed words "ABRIL | 25 
| Segunda-feira | MEMORANDUM." 
CORPUS Marino (in /great/ mad speech): 
ATTRIB. Unattributed. 
DATE A quo Apr. 25, 1904, considering that March 13 (the 
printed date) fell on a Monday in 1904. 
PUBL. Unpublished. 
NOTES 
1 [←But] Oh true <incredibility?> [↑ incredibility!] tough with only 8 metric syllables, one cannot 

deem this line hypometric, given the second and third lines also have less than 10 syllables. 

3 /Oh, oh, oh,/ 

 
[13-1v] 

a quo April, 1904 
Marino: 

Happy; is startled by Antonio saying that he (soon) has to die.1 Replies 
furiously but is worried. Antonio makes him doubt Constancy for those 
women & tells him to ask them if they will love him ever. Marino does not; 
thinking it foolish to do so. He tells Antonio2 that he has, but Antonio 
psychologically tells him he has not, for fear of seeing in their faces denial of 
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their affirmations.3 This is true. Marino is astonished & asks Antonio4 how he 
knows it. Antonio5 answers in long speech that he knows men well.  
□ 
 
Marino struck with leprosy. Speech about being shunned by every woman. 
Fear of death comes with ugliness. Tells murderer to kill him when he sleeps, 
since he finds that he fears not death,6 but its approach.  
 

A dear female friend comforts Marino & makes him again hopeful. As he lies 
down in street7 to sleep for [the] last time there,8 for after he would go away, 
murderer whom he thought dead & taken,9 comes in and kills him. 

 
[BNP/E3, 13-1v] 
PAPER (261 × 204 mm) Page of laid off-white 
paper, faintly ruled on the recto, with medial 
horizontal and vertical folds, written in black ink 
and gray pencil on the recto, and in gray pencil on 
the verso. The recto contains an annotated version 
of the sonnet “The Fall of the Titan,” signed by 
Charles Robert Anon and dated “April 1904” (cf. 
PESSOA, 1997: 144 & 421–22). The verso, written 
perpendicularly to the recto, shows the title “Book 
of Physiognomy” followed by the word 
“Physiognomy” written five times (above the 
fold), and the notes for Marino (mostly below the 
fold but with a few lines crossing over it) followed 
by the signature “CRAnon” (on the upper right 
corner when one flips the recto on the long edge of the page). 
CORPUS Marino ] this passage may be read an early outline (or partial outline) of the drama; see later outline 
in section III. 
ATTRIB. Charles Robert Anon, whose signature appears on both sides of the paper, complete and in black ink 
on the recto, and in the abbreviated form “CRAnon” and in gray pencil on the verso. 
DATE A quo Apr. 1904, the date of the poem on the recto, assumed to have been written first. 
PUBL. PESSOA, 1997: 200 & 465–66.5 
NOTES 
1 that he [↑(soon)] has to d<†>/ie\ 

2 Ant[onio] 
3 of their <†> affirmations 
4-5 Ant[onio] 
6 since [↑he finds that he] fears not death 
7 in street ] transcribed as “in stress” in PESSOA, 1997: 200. 
8 for [the] last time there[,] besides the editorial comma, there seems to be an article missing. 

                                                           
5 I thank Patricio Ferrari, who also revisited BNP/E3, 13-1v and kindly shared his notes with me, which 
included a few suggested revisions of Dionísio’s transcription (cf. notes 7–9). 
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9 thought dead & taken ] transcribed as “known not */dead & taken/” (including a conjectural 
reading) in PESSOA, 1997: 200. 

 
[1110 MA-31r] 

c. July 1904? 
Thoughts for "Marino": 
Churlish Old Man, Speaking of Murderer:  

“He’s liked by none, in truth, and’s among knaves 
Known as a knave.”  

He might be honest by that. 
Ay, but he’s not; the greater knave therefore.” 
 

[BNP/E3, 1110 MA-31r] 
PAPER (130 × 41 mm) Strip of laid off-
white paper faintly ruled on the verso, 
with irregular lower margin, written in 
black ink with interventions in gray 
pencil on the recto. On the verso, 
perpendicularly to the recto, there is 
evidence of 6 lines of a letter (5 first 
words plus an implicit initial line given the indentation) and a salutation beginning in "M"; this piece forms 
a whole page together with BNP/E3, 1110 MA-38v and 49A1-3v (filed with Pessoa's English loose poems and 
dated "1904"); combining the fragments, the salutation in the letter reads "My Dear Boy.” The paper type is 
the same as in BNP/E3, 13-1 (described above), 13-15, 13A-61, and 77-48, all with a similar handwriting 
characteristic of Charles Robert Anon. 
CORPUS Thoughts for “Marino”: | Churlish Old Man, Speaking of Murderer: 
ATTRIB. Charles Robert Anon, conjecturally , given the verso associated with Anon’s correspondence. 
DATE C. Jul., 1904. The fragment of letter on the verso (see paper description) needs to be studied together 
with the correspondence between young Pessoa/Anon and the editor of the "The Man in the Moon" column of 
the South African newspaper Natal Mercury, which includes drafts of letters from July, 1904 (cf. BNP/E3, 34-
22ar & 49B2-5v, for example)—hence the conjectured date. 
PUBL. Unpublished. 
NOTES 
1 and [↑ for’s {↑ and’s} ] 

2 as a knave.”     He might ] the symbol added by Pessoa after the end-quotation mark seems to indicate 
indentation, breaking the decasyllabic line into two units (this is further indicated by dotted lines below 
the first unit and above the second unit of the poetic line). 

3 Added on the top right corner, with a line indicating its placement at the end of the fragment. 

 
[1110 MA-38r] 

c. July 1904? 
Speech of Marino furious: – 
End:  The rage which burns within my *weirded *dream 
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If that I could it in fit words express 
These very sounds would turn all over to stone, 
While all its vileness, and the vanishing curses, 

5 Would then, methinks, heave up the throbbing earth 
And in tumultuous *atoms harshly *rent 
*Fling her onto the skies.  The Sun also 
The vileness of it would obscure & quench. 
 
□ others I could 

10 Beneath the heel tread all their cursèd race 
Of men □ 
 

[BNP/E3, 1110 MA-38r] 
PAPER (130 × 205 mm) Fragment of laid off-white paper faintly ruled 
on the verso, written (in a particularly difficult handwriting) in black 
ink on the recto. The poet drew a frame around the passage explicitly 
attributed to Marino, placing two lines outside of it (see APPENDIX 1). 
On the verso, in gray pencil, one reads arithmetic calculations and two 
occurrences of the signature "Gaveston," as well as the last lines of the 
drafted letter beginning "My Dear Boy" (the other two fragments of 
the letter are BNP/E3, 1110 MA-31v and 49A1-3v, the latter displaying 
the date "1904").  
CORPUS Speech of Marino furious:— 
ATTRIB. Charles Robert Anon (cf. BNP/E3, 1110 MA-31). 
DATE C. July, 1904 (cf. BNP/E3, 1110 MA-31). 
PUBL. Unpublished. 
NOTES 
1 <If not> The 
5 <*shake> [↑ heave] 
6 *rent ] as past participle of “to rend” (to tear into pieces, 

wrench; also, to cause great emotional pain). 
7 The [↑ sun] also 

APPENDIX 1 (unpublished): 
It grows like *gardens and comes in crumbling cries to crash 
And if it strike thee, thou wilt[↑shalt] have enjoyed thy day. 

 
[144S-13v & 77-8r to 77-9r] 

1904 
Marino:  The mystery of all—it lies around, 

It lies beneath, above, in all the earth, 
In all the sky and more—why, dear Vincenzo, 
Lies it not here within—in our own heart? 

5 Its answer too is written on all earth, 
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On all the sky and more, but we do lack 
To know the language wherein it is written. 
That we shall never know. 

Vin:      A giant cypher 
Whereof the key is death. 

 
[BNP/E3, 144S-13v] A 
PAPER (165 × 205 mm) Extant page of notebook BNP/E3, 144S, dun 
and ruled, with the first witness of a fragment mentioning "Vincenzo" 
(later copied as "Early Fragment XI") written in gray pencil, with 
superimposed large cross-out waves and the letter "C" (="Copied") in a 
thick blue pencil, which was also used to cross out a relevant note on the 
lower left margin of the page (see APPENDIX 1). Above the passage, one 
reads an epigram titled "To the Critic" written in black ink and gray 
pencil (cf. PESSOA, 1997: 178 & 450; 2009: 180), also crossed out. 
CORPUS “Vincenzo” and “Terentius” mentioned. 
ATTRIB. Unattributed on p. 13v, but the notebook contains the signatures 
of Anon (e.g. 17r, 18v), Search (e.g. 16v), and Pessôa himself when the poet 
still used the circumflex in his surname (18v, 19r), attesting to the fluidity 
of Pessoan authorship; however, one could argue that Anon was the 
dominating persona when witness A was drafted, before the text was reattributed to Search in document X. 
DATE 1904 [suggested by a prose text dated 1904 on the recto, and confirmed a posteriori in X] 
PUBL. PESSOA, 2009: 181; PESSOA, 1997: 458. 
 

[BNP/E3, 77-8r to 77-9r] X 
PAPERS (209 × 270 mm) Two fragments of “Search” paper (see 
BNP/E3, 77-4r), written in black ink on the recto; the upper margins 
display the header “Early Fragments” “5” and “6,” respectively. On 
BNP/E3, 77-8r, one reads Early Fragments IX and X, extraneous to 
Marino (published in Pessoa, 1997: 186); and BNP/E3, 77-8r exhibits 
the beginning of Early Fragment XII, also part of the corpus (see 
facsimile of BNP/E3, 77-9r in the apparatus of the next fragment). On 
the upper left corner of both pages, there is evidence of rust left from a 
paper clip (more accentuated on pp. 8v and 9r). 
CORPUS [Early Fragment] XI. ] “Marino” and “Vin[cenzo]” as 
personae; “Vincenzo” mentioned. 
ATTRIB. Alexander Search, whose signature appears on BNP/E3, 77-
3r, the title cover for “Early Fragments.” 
DATE 1904. [in BNP/E3, 77-9r; but dated a posteriori between 
May 1907 and Oct. 1908, as all other Marino passages copied as 
Search’s “Early Fragments” (cf. note to BNP/E3, 77-18r). 
PUBL. PESSOA, 1997: 187 & 458. 
NOTES 
1 A around X around, ] in A, the initial lines are not explicitly attributed to Marino. 
3 A Vincenzo X Vincenzo, 
4 A heart— X heart? 
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5 A earth X earth, 
8 In A, the initial lines after the indentation are not explicitly attributed to Vincenzo. 
post 9 A <A dreary key> X □ ] A contains a crossed-out 10th line, which is indented in the same way as the 

second part of line 8, suggesting an initial plan to return to Marino’s voice. 

APPENDIX 1 (PESSOA, 2009: 181; PESSOA, 1997: 458): 
 <Another speech – between Terentius & another man on judgement of man by an experienced 

man always for worse.>  

 
[144S-1r & 77-9r to 77-11r] 

1904 
Vincenzo: Verily there is not 

A thing more greater than the mind of man: 
All worlds that are it hath long visitèd, 
All worlds are not it hath long visitèd, 

5 All worlds would be it hath long visitèd. 
Marino: Yet how much lacks it and what imperfection 

At every thought appear! Why then my friend, 
If that thy mind hath space then let it grasp 
Duly the greatness of this ambient space 

10 In which the clouds are but as grains of dust, 
The sun a candle and the moon a match 
If that thy mind hath bound let it confine 
All this and state where space doth have its bourne. 
Let it find limits to the reign of night, and end 

15 To that of day. Let it but think, weak particle, 
And feel the unbounded greatness of the around, 
Symbolic of its God and unaccountable, 
Beyond the understanding; sight, imagination 
Beyond all men. 

20 If that thy mind hath number, let it count 
The unnumbered worlds that gem the silent air, 
And the untold stars, in cohorts bright and long, 
That blink at night, as if in sleepy joy. 
If that thy mind hath depth, then let it pierce 

25 This earth of matter and distinguish what then 
Doth lie within its core. If thy mind hath thought, 
Then let it ponder on its own existence 
And lay thy hand upon thy head and say 
“Here is a head,” upon thy heart and think 

30 “Here is a heart,” and glance upon thy limbs, 
And know what all that means. For thou wilt find 
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That man so droll is in his strange existence, 
So strange his fate, so obscure his procedence, 
That with so simple problem we are dumb. 

35 So laughable, so quaint, so real, unreal 
And yet so sad! How to express it all? 
Had I a thousand tongues, a thousand ways 
To say my thought, and but a thought to say, 
Yet should my mind oppress me with a thought 

40 That curses language. 
Ay, sometimes I think 

I am upon the answer of it all; yet then 
There doth appear something too horrid in’t 
A widening madness, a sickness of light, 
And I am dumb. 

When I do ponder on 
45 This great, this silent, this unending space, 

I feel as feels the traveller in dizziness 
Who looks upon some pit of bottom reft, 
In darkness clad, from which sounds horrid clang— 
So clangs upon my mind the solemn sound 

50 Of weighted thought. 
I’ll give thee aught to think, take but one word— 
A small word, friend; take thou the word “God” 
And tell me all that’s in it. Nay do not tell 
But think alone. 

 
[BNP/E3, 144S-1r] A 
PAPER (165 × 205 mm) First extant page of notebook BNP/E3, 
144S, dun and ruled, with four lines later copied as the end of 
"Early Fragment XII," written in black ink on the top of the page, 
crossed out with superimposed large waves and the letter "C" 
(="Copied") in thick blue pencil. Below the passage, there is a 
fragment of the poem "Old Castle" (cf. PESSOA, 1997: 154 & 429), 
written and crossed out in black ink and with another "C" on the 
right margin. The entire page is also crossed out by a large X in 
gray pencil. 
CORPUS Witness of last lines (51 to 54) of “Early Fragment XII” 
(cf. BNP/E3, 77-11r). 
ATTRIB. Unattributed; as the previous fragment, extant in the same 
notebook (144S) containing the signatures of Anon, Search, and 
Pessôa himself—written at a time when Anon was the dominating 
Pessoan persona. 
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DATE 1904 [which is supported by other pages dated 1904 in the same notebook (cf. PESSOA, 2009: 162), and 
confirmed a posteriori in document X] 
PUBL. PESSOA, 2009: 164; PESSOA, 1997: 458–59. 
 

[BNP/E3, 77-9r to 77-11r] X 
PAPERS (209|209|210 × 270 mm) Three fragments of “Search” paper (see BNP/E3, 77-4r), written in black 
ink on the rectos; the upper margins are headed “Early Fragment” and respectively numbered “6” to “8.” On 
the upper left corner of 9r and upper right corner of 11v, one sees evidence of rust left from a paper clip. 

     
CORPUS [Early Fragment] XII. ] “Vincenzo” and “Marino” as personae. 
ATTRIB. Alexander Search, whose signature appears on BNP/E3, 77-3r, the title cover for “Early Fragments.” 
DATE 1904 ] in BNP/E3, 77-11r; dated a posteriori, between May 1907 and Oct. 1908, as all other Marino 
passages copied as Search’s “Early Fragments” (cf. note to BNP/E3, 49D1-39r). 
PUBL. PESSOA, 1997: 187–88 & 458–59. 
NOTES 
14 & 18 Hypermetric lines; even with Pessoa employing synalepha and scanning decasyllables only till the last 

stress, these lines still have more than 10 syllables, with their last stresses falling over the 12th. 
19 Tetrasyllable in the ms., apparently complete—which would be an exception, since the poet neither 

concludes the stanza nor changes speakers here (his regular reasons for employing shorter lines). 
44 I am dumb ] the expression echoes a Petrarchan sonnet Pessoa attributed to both Anon and Search, 

dated May 1904—likely written at the same time as this passage of Marino; the sonnet concludes: “but 
I am dumb and cannot sing | Dumb as yon clouds before the thunders break” (cf. PITTELLA, 2012: 
106). 

33 procedence [sic] Pessoa employs an undictionarized word synonymous with “provenance” (perhaps 
due to the cognate Portuguese “procedência”). 

42 in’t ] archaic contraction of “in it.” 
50 Tetrasyllable in the ms., same as line #19. 
52 A friend, take thou the word God X friend; take thou the word “God“ 

 
[77-12r] 

1904 
Marino: Back, back, back, back! Thou treacherous sea, move back! 

Dost thou not see Marino? Move thou back! 
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How canst thou be so silent when thou com’st 
To mine own death? Yet now see, Master, see 

5 There is a way down there—dost thou not see 
Down there, down there; see how the water shirks it! 
Alas, it is a rock! Ah, let me climb 
Up this steep cliff; ah, surely I can hold... 
Alas I—creep back—rush back, thou awful sea! 

10 Seest thou not I am here—I Marino— 
I am not going to die—move back, move back! 
(Curses everything. Sees demons and faces. Strives to climb the vertical cliff).... 
‘Tis but the last hope of extreme despair! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Their arms are gripping me and I move back! 
Master, thy help! Accurst be thou! thy help! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15 I die, I die! Curst be thou, Master. 
Cursèd be Hell, cursèd be Heaven, thrice curst be god! 

 
[BNP/E3, 77-12r] 
PAPER (210 × 270 mm) Fragment of “Search” (see 77-4r), 
written in black ink on the recto; the upper margin displays the 
header “Early Fragments—9.” Under the text attributed to 
Marino, one reads the beginning of "Early Fragment XV" with 
incipit "Happy so soon to die! Thou canst not know" (published in 
PESSOA, 1997: 189–90).  
CORPUS [Early Fragment] XIV. ] “Marino” as persona. 
ATTRIB. Alexander Search, attributed a posteriori like witness X 
of the previous fragment. 
DATE 1904. ] dated a posteriori, like the two previous 
fragments. 
PUBL. PESSOA, 1997: 189. 
NOTES 
2 Note Marino talking to the sea while referring to himself 

on the third person. 
6 Though the line has 11 syllables, the last stressed one is 

the 10th (“shirks”). 
12-13 These dots (repeated between lines 14 and 15) pose the same editorial question as in BNP/E3, 77-6r 

(see note to lines 13 and 14 of that fragment). Dionísio (in PESSOA, 1997: 189) edited them as a space 
left blank, but they may also suggest dramatic pause, transition, time-lapse. 

16 cursèd ] note the metric stresses to make the verb disyllable, while it later appears on the same line as 
the monosyllable “curst”; this is an exceptionally long line, with 13 syllables. 
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3. Fragments from 1906 
 

[1110 MA-51r] 
[1906?] 

Marino 
Some dead, some false—all gone; I feel more lonely 
Than Satan in his hell—wherefore oh God? 
Wherefore? I *harmed no one, nor did no crime 
No, I was good & kind. Oh God, oh God. 

5 All *things gone from me! Thus, & thus & thus. 
 
[BNP/E3, 1110 MA-51r] 
PAPER (108 × 137 mm) Fragment of grid paper (with faint rectangular 
gray grids) with two horizonal folds (about a 1/3 and 3/4 of the height, from 
the top) and irregular margins, written in gray pencil and black ink on the 
recto. It is the same paper (with half the size) of BNP/E3, 1110 MA-10 & 52. 
CORPUS Marino 
ATTRIB. Unattributed, but likely contemporary with List 2 (1906-1907), 
which links Marino to the orthonym. 
DATE 1906?, based on mss. of the same paper type dated February 1906 
(BNP/E3, 49A1-11r, 16v & 17r). 
PUBL. Unpublished. 
NOTES 
2 <wherefore wherefore> [↑ wherefore a God]? 

4 killed. □ Oh God ] despite the space left blank in the ms., the line is metrically complete (Pessoa could 
have left the blank initially, then completed the line without using the whole space). 

 
[1110 MA-52] 

1906? 
2 Merchants 
[Mer. 1]  ’Tis even as I tell you, sir, 

His wife fled, his daughter dead soon after 
He has no *man take heed of his affairs 
And moneys neither *paid nor not received 

5 No sir, not anything taken care of. 
It is resulted that he is *soon poor 
*Then as a beggar.  

[Mer. 2] ‘Tis very sad, sir. 
 
(Everything has to be sold.) 
(M. returns from wandering & finds everything sold.) 
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[Marino] “All sold, all?! Why no, by daughter’s bed 
And her birth cot, that *remained 

10 From her sweet infancy. Sold, thou art mad, man! 
Sold? What dost thou say! 

 
 (Searches all the nooks of the house. Finds only, gets from a *servant, from *many *a 

*bin, his daughter’s old shawl. The portrait he already had) 
 
 (He is driven out of doors by the bandits (or whatever they are)) 
  —No, house; no plan, nothing. 
 Nothing is left me, except my daughter’s portrait 
 And her little shawl. Her portrait oh, my god. 
15 *Loth sentiments, *loth *pains, rise in me 
 All full of tears at this 
 Ten years was she then, eighteen has she now 

Now—she’s nothing. *Now, none, none, no? 
No more of it. 

20 Not the shawl. 
Thou art but a ray but thou tearst 
Out my heart. Oh my little daughter, 
My little daughter, my little daughter— 
This is, I feel, a *woman’s way of speaking— 

25 But what care I? 
 

[BNP/E3, 1110 MA-52] 
PAPER (137 × 216 mm) Fragment of the same grid 
paper as the previous fragment, with a horizonal 
medial fold and irregular upper and left, written in 
black ink on both sides, with interventions in a finer 
black ink and in gray pencil on the verso. 
CORPUS Act III?—not the last [→Beginning of 
act] “M.” as persona; also, merchants discuss 
Marino’s misfortune. 
ATTRIB. Unattributed, but related to the orthonym 
like the previous fragment. 
DATE 1906?, as per the same argument used to 
date the previous fragment. 
PUBL. Unpublished. 
NOTES 
4 <money>[↑moneys] neither <*saved>/*paid\ 

5 take[n] care ] perhaps Pessoa omitted the “n” to represent orality. 
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Bet. 11-12 Finds only, <his daughter’s> [↑ gets from a] *servant, from all the [→*many *a *bin] trying to 
make sense of this hardly legible segment, we read “*many *a *bin” as a juxtaposed variant of “all the”; 
“finds only” and “gets from a *servant” may also be juxtaposed variants. 

Bet. 11-12 the /bandits/ 
18 *Now, none, none, no? ] the second part of this line was written between lines 17-18 and transposed 

by an arrow in the ms. 
19 Below this line (initially written as the second part of line 18), the poet indicated “another line.” 

 
[1110 MA-10] 

1906? 

A *confined *waste, no more than this,1 nor more nor less. 
□2 
(Marino jumps at him & almost strangles him—the other overcomes him) 

 
(Last words of Marino after shawl3 is taken) 
“No more, no more, nothing more.” 

 
[BNP/E3, 1110 MA-10r] 
PAPER (137 × 216 mm) Fragment of the same grid paper as the previous two 
fragments, with a horizontal medial fold, and top and side irregular margins, 
written in black ink on both sides; on the verso, the writing is perpendicular to 
the recto and only on the upper half of the leaf. Under the fragments on the 
recto, there is an outline for the drama (see OUTLINE section). On the verso, 
there is another fragment, not attributed but likely pertaining to Marino (see 
APPENDIX 1). 
CORPUS “Marino” mentioned. 
ATTRIB. Unattributed, but perhaps related to the orthonym like the two 
previous fragments. 
DATE 1906?, as per the same argument used to date the two previous 
fragments. 
PUBL. Unpublished. 
NOTES 
1 more than <a vulgar †> this 

2 <How *about> 
3 M[arino] after shall[↓w] the last emendation looks like a spelling correction. 

APPENDIX 1 (unpublished): 
Is there more yet, is there more? 
Speak, Lord, speak, [↑ (*or)] I *feel your  
heart *wishing to break 
 (almost last scene) 
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4. Fragments from 1907-1908 
 

 [1110 MA-59] 
a quo April 1907? 

 V–  You foster his madness, my lord, you foster his thoughts. 
 M– I foster not his thoughts, sir, but the worth of his thoughts. 
 V– I thank for your singing, sir. 
 M– ‘Tis to a tune of yours. 
 
 V– You *are pleased to be subtle in your explanation. 
5 M– ‘Tis that your lordship may understand me 
 V– I *have not much you □ 
 
 D–  Which part of marriage? The morality part or the fool’s portion? 
  
  Religion is a fruit of the social state, only a production of it. 

What of fanatic ages?  
10 This: that it is not every man that becomes a fanatic. They only accept this or 

that theory or creed who are potentially believers in idols. 
 

 Why we’re together, *my good *lord 
Help not themselves. You are the † on the *bank 
† the evil † 

 *Have the position to be helpful to us. 
 15 V– *Lord, no more. My soul is *moved to you.  

 
[BNP/E3, 1110 MA-59] 
PAPER (159 × 194 mm) Fragment of a flyer with a printed notice from 
"Grandella & C.ª" directed to the directors of postal office stations, with 
irregular (torn) upper and lower margins, written in gray pencil on both 
sides, with interventions in fine black ink on the recto. Pessoa would 
briefly refer to the businessman Francisco Grandella (1853-1934) in a 
1930 passage of the Livro do Desasocego (PESSOA, 2010: 279). 
CORPUS “V[incenzo]” and “M[arino]” as personae. 
ATTRIB. Unattributed, but possibly contemporary with List 3, a 
document associated with the orthonym and likely made in early 1907. 
DATE A quo April 1907, given the flyer used as paper: even though 
the Grandella company printed catalogs since 1898, this notice suggests 
a date after their renovation and reopening in April 1907. 
PUBL. Unpublished. 
NOTES 
1 The long lines lie between prose and free-verse, with stanzas that are likely drafts of different passages. 
2 thoughts[,] 
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3 [V–] tone, sir [↓ singing, sir] variant on the bottom of the page, 
indicated by a long arrow. 

3 [M–] I am glad of it, sir; it is altogether (to your tune {↓ in your 
style}) [↓ ‘Tis to a tune of yours.] the parentheses suggest 
hesitation about both initial variants; on the bottom of the page, 
following the final variant for V’s words, one finds the last 
variant for M’s, substituting the whole initial line for the 
indented line we edit. 

4 You [↑ *are] pleased 
5 you[→r] [↑ lordship] may 
6 I /*have not much/ 
7 This line by “D,” seemingly in prose, is on the upper margin of 

the verso, above the printed ad. 
8 Written under the printed ad, upside down, this part of the 

dialogue does not identify the speakers. 
10 Though clearly a transition from verse to prose, I count this long line as one for the sake of notes. 
8-10 This passage on fanaticism is similar to what António Mora would develop much later: 

 

“A hypothese de que uma religião forçosamente será dogmatica e fanatica soffre do erro 
de se suppôr que toda a religião só pode existir num periodo de ignorancia e de 
fanatismo. Porque o fanatismo é anterior (socialmente falando) á religião; a religião não 
dá a uma sociedade um fanatismo que lá não esteja” (LOPES, 1990: 283). 
 

11 As of this line, the manuscript starts slightly above the printed ad and runs over it. 
12 You <†> [↑<†> are] [↑ the †] on the bank 

 
[1110 MA-1r] 

a quo May 1907? 

Marino 
A letter all insolence & bitterness 
Against me who loved her. 

As if I 
Had been a torturer. Oh that I had known 
Such things could be with such reality. 

 
[BNP/E3, 1110 MA-1r] 
PAPER (210 × 97 mm) Fragment of “Search” paper 
with irregular margins written in black ink on the recto, 
with a word added in a finer black ink. 
CORPUS Marino 
ATTRIB. Unattributed, but associated with Alexander 
Search due to the paper type. 
DATE A quo May 1907?, as the same paper type was 
used to write and/or copy Search poems as of May 1907. 
PUBL. Unpublished. 
NOTES 
1 Though nearing 10 syllables, all lines of this draft are metrically different. 
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2 Despite the division, there is no change of speaker—but the break suggests a dramatic pause. 
3 Had [↑ been] a 

 
[1110 MA-50] 

a quo May 1907? 

[Marino?] Horror and shame! Thy presence hath unleashed 
The □ hounds of conscience! I might have thought, 
Pondered most deeply on thy woes 
Yet had awakened no sentiment of pain! 

5 But now I see every □ shred 
Of my touched heart is with repentance air. 
Prithee away! Trouble me not! Away. 

 
Vincenzo What moves you, my Lord? 

What moves?, horror, pain, despair 
10 Deny my *sight *your *presence which *doth *drive 

My *soul to madness.  
M. I do but desire 

Yourself the happiness I have not had 
□ 
 

*Traitor & *knave 
He’s one whose name □ 

15 Spoken in the *raw breath, e’en though not with the same intentions 
With goodness, makes it foul. 
 
Bear him hence, and to the bitterest *fall 
Do my bidding. ‘Tis no □ my child 
A summer cloud upon our happiness 

20 ‘Tis come, ‘tis gone. We will not then feast. 
 

M. I feel a horror creep into my bones 
 Why I know not. 
 
M. Ay, she was false; but now the bad *bygone 
 The good remains. 
 
25  M. Leave me, 

Leave me alone with mine unhappiness. 
Thou knowst not what I feel. 
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[BNP/E3, 1110 MA-50] 
PAPER (211 × 269 mm) Fragment of “Search” paper with a 
horizontal medial fold and damaged upper and side margins, written 
in black ink on both sides. 
CORPUS “Vincenzo” and “M” as personae. 
ATTRIB. Unattributed, but associated with Alexander Search due to 
the paper type. 
DATE A quo May 1907?, as the same paper type was used to 
write and/or copy Search poems as of May 1907. 
PUBL. Unpublished. 
NOTES 
1 As with the lines of the previous fragment, there is variance 

in metric length. 
2 thought[,] 
5 shred <of> 
6 <look> [↓ air][.] 
8 Line 8 was probably added after line 9, which would explain 

the fact that 8 starts with the note “Vincenzo” while 9 
redundantly indicates “V.” 

10 The last word is mostly illegible due to paper damage. 
11 [M.] I <have> [↑ do] but desire 
15 breath, [↑ e’en] though 
17 As of this line, the manuscript continues on the verso of the 

document. 
19 <’Tis †> a summer 
21 bones ] unlike Pessoa’s regular crossing out, a checkmark 

of sorts covers part of the word; since it may have been there 
beforehand, we edit the word as not necessarily canceled. 

23 by gone ] strangely as two words, if my transcription is 
correct; an archaizing spelling would hyphenate “by-
gone.” 

21-27 The different stanzas are likely drafts destined to multiple 
passages (like on BNP/E3, 1110 MA-59). 

 
[1110 MA-33r] 

a quo August 2, 1907 

*Vincenzo 
That which is 
And cannot cease to be ‘tis foolishness 
And empty sense to stir against & stir 
To *fade out of the *way 

5 It is a drinking of the seas 
And holding up the hand to stop the winds 
To *correct the *air its hollow,  

Foolishness, 
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M *Angst, madness comes of that. 
[V] A fool’s madness. 
M *We *call madness, *all; *& *fool it; 

□ 
 

[BNP/E3, 1110 MA-33r] 
PAPER (137 × 108 mm) Fragment of wove “R. G. 
Dun 200 succursaes” paper with a horizontal medial 
fold, written in back ink on the recto. Being the upper-
right quarter of a paper with the letterhead "R. G. Dun 
& Cª", the verso displays distinguishing features in 
print, such as "200 succursaes," the address 
"DINGO—LISBOA," and the French date typed in black 
ink "ce 2 Août 1907." In spite of the numerous papers 
with the "R. G. Dun" letterhead in Pessoa's estate (a 
company Pessoa worked for in 1907-1908), this may 
be the only one with the "200 succursaes" 
indication—and, based on its measurements, we 
conjecture that 21v or 27v, with their printed lists of 
cities, could constitute the lower half of the same medium. 
CORPUS *Vincenzo ] on the upper left corner and “M” as persona 
ATTRIB. Unattributed, but associated with both Alexander Search (active at the time this ms. was written) and 
with the orthonym (given “Marino” and “Vincenzo” appear listed in List 4, made at the time). 
DATE A quo August 2nd, 1907, the date of a partially visible letter typed on the verso. 
PUBL. Unpublished. 
NOTES 
1-2 The assertion developed in these lines resembles 

Parmenides’s argument that “Being cannot become not-
Being,” which Pessoa discusses while citing Parmenides 
in several philosophical notes either dated or datable to 
1906 (PESSOA, 1968).  

3-5 The idea of pointlessness in “a drinking of the seas” evokes 
both the famous bet about drinking the seas in António 
José da Silva’s comedy Esopaida and Pessoa’s Poem V of 
Alberto Caeiro, in which the poet states “Pensar no sentido 
intimo das cousas | É accrescentado, como pensar na 
saúde | Ou levar um copo á agua das fontes” published in 
the poet’s lifetime (PESSOA, 1925: 147).  

5 It is an <*idle> drinking ] with the deletion, we 
understand the article implicitly changed (an>a). 

8 *Angst[,] 
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 [1110 MA-21r] 
a quo August 2, 1907 

[Marino?] Of many kinds & moods, but *scorn do confess 
Such as to *warrant hatred of the world, 
Up to this day & I hope not but thus 
I have not □ I believe 

5 *Men to men, no more; what’s bad is bad 
And what is good is good. If we do good 
Though with no thought on it 
However little we do more against 
The evil of the world of which thou speakest 

10 Than by mere thinking on it. Men, Rodrigo, 
Are full of justice in the heart of hearts 
And have deep sentiments which to be wakened 
Resolves the clouds to tears. I’ve had from men 
Nothing but more or less brotherliness 

15 And human kindness. Myself towards thou 
Have been, as I have said, natural & true, 
Yet if—mark *me, Rodrigo, I one day 
Should fall into unhappiness & misery 
(Which God prevent—I hope it is not selfish 

20 To say “which God *prevent”) if I so fall 
Into wretchedness, I promise thee I shall not 
Even then think the world all bad all ill 
And all men fools or knaves. I shall keep, 
I know’t as I know thee, perchance a sadness, 

25 A pain, perchance,—‘tis more—hatred, rage, 
No bitterness, no cholera, no despair 
To make one curse or rave against mankind— 
Nothing shall make better the world or men— 
I’m sorry that the better are not better 

30 And glad that are not worse. 
 D. Rodrigo, 

I *hid *thee from all on the *manor, *I 
Hope ‘tis so then □ 
I will open the *lodge with my treasure. 

[Rodrigo?] Thy treasure? 
35 [M?] Oh, I crave thy pardon, I used a common word 

With me, *was *Leonora, my wife. 
[R?] Oh, I understand thee—Fare thee well  

(exit Marino) 
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[BNP/E3, 1110 MA-21r] 
PAPER (137 × 213 mm) Fragment of wove paper with a horizontal 
medial fold, written in back ink on the recto. It has a watermark 
featuring "Linen Paper" and a partially visible emblem, as well as a 
printed list with dozens of cities and countries on the verso. Given the 
size and the printed list, this may be the lower half of a paper with the 
"R. G. Dun & Cª" letterhead (BNP/E3, 1110 MA-33v could be the 
upper-right quarter, with the date "2 Août 1907"). The same 
watermark appears in BNP/E3, 66A-2, with half of the size (quarter 
page), displaying poems in Portuguese extraneous to Marino. 
CORPUS “Marino” and “Rodrigo” mentioned. 
ATTRIB. Unattributed, but associated with both Alexander Search and 
the orthonym (like BNP/E3, 1110 MA-33). 
DATE A quo August 2nd, 1907 (like BNP/E3, 1110 MA-33). 
PUBL. Unpublished. 
NOTES 
1 Of <*many> [↑ many] kinds & moods, but *scorn [↑ do] 

confess ] the document seems to begin in the middle of a speech 
attributable to Marino, and the supposed initial portion is still to be located. 

4 not <†> □ I believe 
7 w[ith] 

8 <more> [↑ more] 
10 <*mere> [↑ mere] thinking *on it. <†> 
12 sentiments [↑ which] to be 

<<a>wakened> [↑ wakened] 
15 human <kind> kindness 
24 <you> [↑ thee] 
29 the <*world *or> [↑ better are] not 

better 
32 As of this line, the ms. leaves unclear what 

is an incomplete line and what is a line-
break indicating a change of speaker. 

33 will <*better> be thus [↑ open the *lodge] with <*/Leonora/> [↑ my treasure.] [→(wife)] the 
word in parentheses seems to be a note and not a variant. 

34 <Y>—My 
37 I <†> understand 

 
[1110 MA-27r] 

a quo August 2, 1907 

Scene II Act I 
 
Rodrigo (alone) 

A plague upon those men! To this1 have I spent my life in readings on the 
world: to be contradicted in argument by one who sells jewelry. For he2 
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contradicted me, though I *scorn like to3 confess it to myself. I would I knew 
where small arguments come from. I have heard fools speak in my time & 
some spoke4 prodigious sense, wise men & some spoke great nonsense5—but 
never a fool so acute. I am displeased at myself. Where are the arguments I 
have always when I argue with *none? I must sew up at bottom6 the *faults 
of my understanding that they drop not out as I walk7—This is sad—I would 
I had convinced him—Now, a sure plague upon *men—Why did I wish to 
convince him? To what end? Pooh! all are false. Yet I’m sadly afraid that I am 
not also a fool. This... ..... 
 

Scene III 
“*Then, a good day,8 signor Rodrigo.” 

 
[BNP/E3, 1110 MA-27r] 
PAPER (137 × 213 mm) Medium identical to BNP/E3, 1110 MA-21r, 
with the same printed list on the verso (thus we only facsimile the recto). 
Perhaps the argument to which Rodrigo refers (as having lost) is the 
speech attributable to the persona of Marino in the previous passage. 
CORPUS Scene II Act I | Rodrigo (alone) 
ATTRIB. Unattributed, but associated with both Alexander Search and 
the orthonym (like the previous document and BNP/E3, 1110 MA-33). 
DATE A quo August 2nd, 1907 (like BNP/E3, 1110 MA-33). 
PUBL. Unpublished. 
NOTES 
1 <Her> [↑ To this] notice this passage is in prose. 
2 <I †> [↑ For] he 
3 <*her> [↑ like] to 
4 <*some> [↑ some] sp<*o>/o\ke 
5 <[> wise men & some spoke <†> great nonsense<]> 
6 up [↑ at bottom] 
7 I <walk> walk 
8 <Good day> <A good> “*Then , a good day, 

 
[1110 MA-24r] 

a quo August 2, 1907 

[Marino?] Thou takest my *way? 
=R= Tolerably well. 
 
[BNP/E3, 1110 MA-24r] 
PAPER (200 × 104 mm) Fragment (right half) of a "Mercantile Agency | R.G. Dun & Co." form, with the 
letterhead partially visible and two horizontal folds, written in black ink on the recto. The printed verso includes 
the date template "190_" with a blank for the year. Pessoa briefly worked for "R. G. Dun" in 1907-1908 (see 
description of BNP/E3, 1110 MA-33). 
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CORPUS I. 3 ] and “R” (Rodrigo?) as persona. 
ATTRIB. Unattributed, but associated with both Alexander Search and the 
orthonym (like BNP/E3, 1110 MA-33). 
DATE A quo August 2nd, 1907 (like BNP/E3, 1110 MA-33). 
PUBL. Unpublished. 

 
 
 
 
 
 

 

 
[49D2-64v & 49B1-78] 

a quo December 29, 1907 (1908?) 

VINCENZO 
  (Fragments). 

 
Though he was young, yet health and strength had gone 
And all the happiness he built thereon, 
And there only, like winds was past, 
Or like a mote by our slow sight not placed 

5 But lost in all the spaciousness of day. 
His youth had all his youthfulness disgraced 
And all his joy like winds had passed away. 
 
‘Twas a great heart 
 
And a □ youthfulness of will, 

10 Headstrong for pleasure and for beauty wild 
Believing not, ignoring he did ill. 
Honour and pride 
 
All honour □ and kind 
□ and righteousness 
 

15 A ruined soul irreparably blind. 
 
“I fear not danger. Be it on the wave 
That horror and that pain are to be met, 
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Be it the combat that portends a grave, 
Before the sky and to the winds that blow, 

20 My soul before all things is firm and brave. 
Alternately a rebel and one who 
□ 
 
The Abbot smiling sadly shook his head, 
And □ at last □ uplifting it he said 
With a weak softness to the □ youth 

25 “I know not □ 
 
I cannot tell where thou may’st yield thy life 
In the good cause of weakness or of truth. 
But in that vale below there—thou dost see?” 
“I see.” 

30 □ there is, there lives 
One stricken by disease □ 
 

I shall not dissemble— 
I mean a leper.” “Dost thou see me tremble?” 
“Oh, ‘tis a man who once was rich and great 

35 (Such tales of pain ah surely hast thou heard) 
Who, though he lost no money 
 
Yet was he stricken by the hand of Fate. 
He was deserted. Neither friends nor wife 
Could share the horror of that □ life 

40 And so they left him.” “The stake □ 
Were too mild and kindly for them. 
 
    “’Tis a loathsome ill 
And one to strike with sorrow but with fear... 
Thou markest me?” “I flinch not yet I hear.” 
 

45    By his noble act— 
Oh pain! oh fear!—Vincenzo did contract 
The same disease. It is a horrid thing, 
Past all inexperient imagining. 
It shuts out man from his own fellow-men. 

50 ‘Tis of those horrors, of those ills the worst 
Which on the earth has traced with dreadful ken 
The damned finger of a God most curst. 
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Diseases, woes, irreparable as the past, 
Which make the nature of humanity, 

55 Is there a day which shall be called your last? 
Have you no end, as have things that are bright? 
Oh plagues that load our spirit and it waste 
(Ev’n as the day do you not have a night?) 
 
(Nay, as our spirit doth augment its measure 

60 Of human things, human things become less, 
And all that lives transcends birth and the grave. 
We live and think, to find that all our treasure 
Is a □ limit that makes our distress 
And that each man is evermore a slave.) 

65 The more our heart is keen and □ to know 
The worth of suffering, the greater woe 
Comes upon it, as if its deeper sense 
Of pain were but Nature’s long-thought pretence 
To make us suffer □ so). 
 

70 □ there was a certain pleasure 
In being despised, the □ external measure 
Of his most noble deed’s unselfish worth. 
A newer pride of love and sacrifice, 
 
In his strong heart □ had birth. 

 
[BNP/E3, 49D2-64v] A 
PAPER (174 × 114 mm) Fragment of laid off-white unruled 
paper, with three irregular margins, written and crossed out in 
gray pencil on the verso, constituting the first witness to lines 16 
to 21 of this fragment. On the recto, there are two other fragments 
written in black ink: the first one is unpublished (see APPENDIX 
1); the second, crossed-out in gray pencil, is a witness of lines 32 
and 33. 
CORPUS First witness of the stanza comprising lines 16 to 21, 
which is attributed to Vincenzo in 49B1-78r (X). 
ATTRIB. Unattributed, but attributable to the orthonym given its likely contemporaneity with List 5. 
DATE A quo Dec. 29, 1907 (1908?). The paper type is similar to 60+ documents connected to Pessoa's 
Fausto datable to 1908–1909 (cf. PESSOA, 2018: 394–95); this window of time is reinforced by the fact that 
“Vincenzo” (the title in witness X) appears for the first time as a project (independent from “Marino”) in a list 
made a quo Dec. 29, 1907 (see List 5). 
PUBL. PESSOA, 1997: 201 & 466. 
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[BNP/E3, 49B1-78] X 
PAPER (208 × 263 mm) Fragment of typewriter paper typed in 
purple ink on both sides (probably a chemical copy) with 
interventions in gray pencil; atop the verso one reads the indication 
“2.” 
CORPUS VINCENZO. | (Fragments). 
ATTRIB. Unattributed, but attributable to the orthonym given its 
likely contemporaneity with List 5. 
DATE Same dating argument as witness A but posterior to it. 
PUBL. PESSOA, 1997: 201–03 & 466–67. 
NOTES 
3 X like a dream[↓winds] was <fled,> past, 

4 X mote in (by) 
7 X joy<s> like dreams[↓winds] had passed away. 
19 A Before the sky & <to>/<the>\[↑to] the winds that 

blow <yet> X Before the sky and to the winds that 
blow, 

21 A Alternately a rebel and <a> [↑ one who]  
X Alternately a rebel and one who ] the missing end-
quotation mark (opened on line 16) would likely appear in 
a line left blank. 

32 A *Or *powerless □ dissemble? X I shall not 
dissemble ] in A, this line comes under the next, as first 
noted Dionísio (in PESSOA, 1997: 466); this indented line 
does not form a decasyllable with the previous fragmentary 
one, probably corresponding to a different stanza; note also 
the end-quotes on the next line (though the poet doesn’t 
indicate where they begin, there’s a change in voice). 

33 A □ —dost thou see me tremble X I mean a leper”. 
“Dost thou see me tremble?” 

37 X <f>/F\ate 
41 X Were too <good for them> mild and kindly for 

them. 
56 X Do[↑Have] you not[↑no] end, as do[↑have] things 
58 X (Is there not for ye as for day a night)[↓(Ev’n as the day do you not have a night?)] 
62 X [all][that] 
69 X the parenthesis closes but we can’t know where it would have opened. 

APPENDIX 1 (unpublished): 
 Oh love & such is love that I could bask 
 Even in his shadow! 
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III. OUTLINE 

[1110 MA-10r] 
1906? 

I. Up to flight of wife 
II. Up to death of daughter 
III. Up to esloin1 from home. 
IV. Up to delirium of Marino2 
V. *Conversation with3 Vincenzo. Learns daughter note pure,4 very ill 

spoken of. The great delirium. End. 
 
[BNP/E3, 1110 MA-10r] 
PAPER | ATTRIB. | DATE See notes to BNP/E3, 1110 
MA-10, described among the fragments from 1906. 
CORPUS “M[arin]o” mentioned. 
PUBL. Unpublished. 
NOTES 
1 Archaic verb the Webster 1913 Dictionary 

defines as “to remove; to banish; to 
withdraw; to avoid; to eloign.” 

2 M[arin]o 
3 *Con[versation] w[ith] 
4 pure<—>/,\ 
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IV. LISTS 

A. Chronology of Lists mentioning “Marino,” “Vincenzo,” “Early Fragments” 
(including fragments of “Marino”) and “Fragments of a Tragedy” (assumed to be 
“Marino”). 
 
 
List 1. 

[1903] 
David Merrick 
Books to Come. 

 
“Sub Umbrâ(?)”1 (Book of Poems). Must be ready on May 31st, 1904. 
 To Consist wholly of short, pretty poems. 
“Martin Kéravas” (A Novel). Must be ready any time before2 June 30th, 

1905. 
 To plead for peace. Length, about from 

120,000 to 150,000 words. 
“Simple Tales” (Stories). Must be ready on July 31st, 1904. 
 Short and pathetic. From 5000 to 7000 words 

each. Number about 20 or more. 
“Longer Tales” (Stories). Must be ready by December 31st, 1904. 
 4 or 5 tales each 30000 words long. 
 1. “The Atheist”, 2. ”The Philanthropist”, etc. 
“Seared Leaves(?)” (Book of Plays). Must be ready by □ 
 Plays: 1. “Marino, the Epicure”; 2. “The 

Savages”; 3. ”Doctor □”; 4. “Ignez de 
Castro”; 5. ”□ 

 
 
List 2. 

[c. 1906-1907] 
“Da Necessidade e do Methodo da Revolução.” 
“The Voyage.”—Poem 
“Dictionary of the English Language.” 
“Prometheus Rebound.”—Dramatic poem. 
“Marino”—A Tragedy. 
“Principles of Ontology.” 
The World as Power.” 
“The Death of God.” = Book of poems. 
“Miscellaneous Poems.” = Another book. 
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“On Sensation.” 
“The Realist.” 
“The Case of the Science Master.” 
“The Narrative of a Stranger.” 
“Edgar Allan Poe.” 
“The Successors of Poe.”1 
“Genera in Literature.” 
“On Art and Morality.” 
“Rational Graphology.” 
“The Voice of the Unknown.” 
“Jacob Dermot.” 
“The Circle of Life.” 
“The Black Spider.” 
“Espronceda—The Student of Salamanca.”—Translation. 
“Mandinke.” 
“Percy Bysshe Shelley.” 
“On the Nose.” 
“Essay on Free-Will.” 
“Creation ex nihilo.” 
“Essay on Impulse.” 
“On the Infinite.” 
 
 
List 3. 

 [early 1907?] 
Juvenile Poems: 

 
Fragment of the “Atheist.” 
“Death of the Titan.” 
Sonnet on Expression. 
Fragments from “Marino.” 
Translation of Gray's Elegy’s 
Sonnet of a Sceptic 
On Death (Sonnet) 
Fragment of “Woman in Black.” 
Mote e Glosa. “Teus olhos.” 
“Virgin Maria”. 
“Here and There.” 
“Men of To-Day.” 
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List 4. 
 [between Aug. 26 & Sep. 20, 1907] 

Love's Testament   (    )  s.1 
Araminta to Strephon2  (    )  s 
Satire on Natal   (    ) 
Early Frag. “Marino”3  (       )4  = 
Ode to the Sea   (    ) 
Heart’s Field    (    )                                                                  _ 
Woman in Black  (       )  d.  
Epigram –Jones   (03)  d.  
Epigram –Thief   (04)  d.  
Epigram –Girl   (    )  d.  
Vincenzo  (       )   
A Tale of Love  (       )   
The Voyage  (       )   
Prometheus Rebound5 
“Marino” 
To a Critic    (08)  d.                                                         _ 
Charades – –    (    )  = Otherwhere – 
I’ll never forget thee  – E – (28)  =                                                              _ 
Fragments of a Satire  (    )  = 
Frags. Spring6 Piece   (    )  = 
The Prison (Egotism)   (    )  d  
Who dreams most ?   (12)  d                                                           19/6/07. 
Night on the City7            d  
Mania of Doubt   (    )  d                                                           19/6/07. 
Epitaph (self)    (54)  d                                                          _ 
Oh to be a Child   (    )  d                                                           29-5-07. 
Nymph-Sleep8   (    )  d                                                           19-6-07. 
Laughter (Grave)   (    )  d                                                          _ 
Eyes (Shadows of dead)  (07)  d                                                          _ 
 
 
List 5. 

 [a quo Dec. 29, 1907] 
LONGER POEMS. 

 
The Voyage. 
Vincenzo. 
A Tale of Love. 
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List 6. 
 [a quo Dec. 29, 1907] 

JUVENILIA. 
 
The Old Castle. 1904-1905.1 
The Palace of Thought. 
Gahu. 
Ode to the Poor. 
Ode to the Storm. 
Ode to Music. 
Ode to the Sea. 
Field of the Heart. 
The Atheist. Frag. 
Fragments of a Tragedy. 
Fragments of an Elegy. Jan-August 1904. 
Death of Titan. Sonnet. Abril 1904.2 
Long ere now Phoebus. Abril 1904. 
The Curate. Frag. 
How great a thing is thought! Sonnet. 
Poem on Hillier, &c. 3 
Hell (shall we who sought). 
Satire on Natal. 
 
 
List 7. 

 [1907?] 
Poems written in childhood, or 
in boyhood—that is up to my 
sixteenth year—June 1904 

 
1. Como te amo; não sei... (Soneto). 
2. Avé-Maria. (7th April 1902). 
3. Glosa. (Teus olhos, contas escuras). 
4. Fragment of the “Atheist.” 
5. Death of the Titan. 
6. Sonnet on Expression. 
7. Fragments from Marino. 
8. Translation of Gray’s Elegy to Portuguese. 
9. Sonnet of a Sceptic. (April 1904). 
10. On Death (Sonnet). 
11. Here and There. 
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12. Men of To-Day. 
Poem on Hillier—Haggar case:1 written 7th July 1904. Published in “Natal 

Mercury”2 of Saturday, the 9th. 
Charadas in “Pimpão.” 
“O navio vai partir”  Sonnet 
Soneto aos annos do Miguel. 

List 8. 
 [c. Jan., 1908?] 

Notes regarding the publication of poems.1 

1. The first book of poems to be published is the translation of
Espronceda.2

2. After this an original book of poems;3 this is to be formed of the poems
in parts 2 and 3 of “Delirium” (as called on the sheets), namely those
called “Meanings”4 and “Delirium” proper.

3. Then a book composed of the poems in the first part of “Delirium”
(sheets) and called there “Oddities.”

4. After this a book made up of the poems in the 5th. part of “Delirium”
(sheets)—"Agony.”5

5. Subsequently a book composed of the poems in part 4 of “Delirium”
(sheets).

6. After this a book of Songs, more lyrical, from the sheet-cover called
“Lyrical Poems.”

7. About this time a book of poems called “Nonsense”; see cover so
named.

8. After all these,6 the “Death of God.”
9. After “Death of God” a book containing earlier poems, “Old Castle,”

etc., etc.
10. Then a book containing other longer poems, such as “Vincenzo,”

“Voyage,” etc.
11. Another volume: “Sonnets in Many Moods.” (When to publish?)7

Other Notes. 
Names of books: 2 . “Delirium.”8 

3. “Oddities.”9

4. “Agony.”
5. “Dreams.”
6. “Better.”
7. “Nonsense.” =

O
ne

 v
ol

um
e 

} Only one—”Delirium.”

{ 
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8. “Death of God.” = 
9. “The Old Castle and Other Poems.” 
10. Sonnets in Many Moods. 
 

(4.) Contains “Winter Day” and “Woman in Black.”10 
(9) Contains “Gahu.” 
(11) In chronological order; no sonnets in any other order. 
 
 
List 9. 

 [a quo Oct. 26, 1908] 
Poems by Alexander Search:— 
 
Fragments of The Old Castle. 
Fragments of The Palace of Thought. 
Elegy (on the Death of a Child). 
The Voyage. 
A Tale of Love. 
Early Odes (Sea, Storm, Music). 
Early Fragments. 
A Winter Day. 
The Woman in Black. 
 
 
List 10. 

 [c. 1909] 
English Works 

—A— 
“Delirium.” 
“Agony.” 
“Nonsense.” 
“Sunlight and Moonlight.” 
“Loveless Lyrics.” 
“The Death of God.” 
“Altiora.”1 
“Sonnets in many Moods.” 
“Prometheus Rebound.” 
“The Duke of Parma.” 
“Marino.” 
“The Land of Folly.” 
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List 11. 
[c. 1913] 

Poesia. 
Portuguez 

Livros: Gladio. (1) 
 Agua Estagnada. (2) 
 Trilogia dos Gigantes.  (3)—a, b, c. 
 Fausto.  (4) 
 Inez de Castro — Tragedia. (5) 

 
Inglez 

 Ascension, and other poems. (6) 
 The Voyage, and other poems. (7) 
 The Poems of Frederick Wyatt. (8) 
 The Duke of Parma — A Tragedy. (9) 
 Marino — A Tragedy. (10) 
 Prometheus Rebound. (11) 
 
 
List 12. 

 [1913?] 
“The Duke of Parma”—A Tragedy 
“Marino”—A Tragedy 
 
 
List 13. 

[Jan. 12, 1914] 
Obras, consoante ditas em 12-1-1914.1 
 
Em Portuguez: 
1. As Sete Salas do Palacio Abandonado.2 
2. Gladio. 
3. Auréola. 
4. Inez de Castro. 
5. Fausto 
6. Trilogia dos Gigantes 
7. D. Sebastião (poema symphonico).3 
8. Livro do Desassocego. 
9. Theatro d’Extase. 
10. Chronicas imprevistas. 
11. Contos metaphysicos. (3 volumes)4 
12. Na pharmacia5 do Evaristo. 
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13. Quaresma, Decifrador. 
14. Trez historias. 
15. Satyras. 
16. Criticas. 
17. Marcos Alves. 
18. Tratado de Sociologia. 
19. Tratado6 de Esthetica 
20. O Individualismo7 Integral 
21. A Moral da Força. 
22. Estudos Sociologicos. 
23. O Mytho de William8 Shakespeare. 
 
Francez: 
1. Faute de Mieux (vers) 
 
Inglez 
1. The Five Gates of the City. 
2. The Voyage9 & other Poems. 
3. The Duke of Parma. 
4. Prometheus Rebound. 
5. Marino. 
6. The Isle of Fools. 
7. Satires. 
8. Pamphlets. 
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B. Critical Apparatus of Lists 
 
 
List 1 [BNP/E3, 153-8v] 
PAPER (152 × 204 mm) Page in notebook BNP/E3, 153 of laid bluish 
faintly-ruled paper, with a vertical medial crease, written in black ink; on 
the upper left corner figures the number “8.” 
ATTRIB. David Merrick 
DATE Certainly before 31 May 1904, the first deadline in the list. As 
Pizarro notes (in PESSOA, 2009: 105–06), some neighboring pages of the 
notebook (BNP/E3, 153-13 to 14) are either dated or datable to 1903; 
coming before those, p. 8 would likely also date from the same year. 
PUBL. PESSOA, 2009: 111; LOPES, 1990: 173. 
NOTES 
1 “Sub Umbrâ” [↑ (?)] 

2 <on> [↑ any time before] 
 
 
List 2 [BNP/E3, 48B-129] 
PAPER  (139 × 210 mm) Fragment of 
wove off-white unruled paper, with 
irregular upper and lower margins, visible 
stains and a few torn parts on the upper 
right side (looking at the recto), and a faint 
string of typed “*XXX…” perpendicularly 
to the text, written in black ink on both 
sides. 
ATTRIB. Orthonym, implicitly, given the 
varied nature of the listed projects, 
including poems, drama, essays, and a 
dictionary. One should note that “The 
Voyage” would be attributed to Alexander 
Search at the end of 1908 (in BNP/E3, 
144V-25r; cf. PESSOA, 1997: 147); also, 
“The Death of God” was stamped with the seal of Charles Robert Anon a quo April 3, 1906 (in BNP/E3, 48C-
9r, cf. PITTELLA, 2016: 53), only later (towards the end of 1907) to be included in a plan of publications 
connected to Search (BNP/E3, 78B-63r, cf. PESSOA, 1997: 223–34). 
DATE Circa 1906-1907, as proposed by both Pizarro (in PESSOA, 2006) and BARBOSA (2016). I add that the 
evidence of typewriting suggests a quo 1906 (when Pessoa had access to typewriters at the R. G. Dun office in 
Lisbon) and that the absence of attributions to fictional authors points (though not unequivocally) to early 1906, 
before “Death of God” would be associated with Anon. 
PUBL. BARBOSA, 2016: 392–93; PESSOA, 2006: 173–74. 
NOTES 
1 Item not transcribed in the publications listed above. 
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List 3 [BNP/E3, 153-34r] 
PAPER (152 × 204 mm) Page in notebook BNP/E3, 153 of laid bluish 
faintly-ruled paper, with a vertical medial crease, written in thick gray 
ink; on the upper right corner figures the number “59.” 
ATTRIB. Orthonym, implicitly, given the autobiographical reference 
to “Juvenile Poems.” 
DATE Early 1907? Considering the starkly different handwriting 
(more mature than in 8v), plus an ink used in later interventions on 
the notebook (cf. BNP/E3, 57v & 59v-61r), this must be an outlier page 
written after most of the notebook. As Pizarro notes (in PESSOA, 2009: 
105–106), even though the notebook was initially used in 1903-1904, 
the poet returned to it in later years, creating lists of dated poems after 
June 1907 and writing a few lines dated “7 March 1909” on the last 
page. Since the list notes “Fragments from Marino” (and not 
“Marino—A Tragedy” as elsewhere), I would suggest as date early 
1907, i.e.: after Pessoa started considering as fragmentary what was 
once intended to be a complete play; but before Pessoa started copying “Early Fragments” (some from this very 
notebook) and attributing them to Alexander Search, which would happen circa May 1907. The indication 
“Juvenile Poems” is also telling, implicitly ascribing such early poems to the orthonym (and neither to Merrick 
nor Anon, whose signatures feature in the notebook) and further suggesting a later date in which the poet 
returns to an already-old notebook to list (on a page initially left blank) some noteworthy juvenile works. 
PUBL. PESSOA, 2009: 129–30. 
 

 
List 4. [BNP/E3, 48B-97r] 
PAPER (227 × 172 mm) Fragment of laid off-
white unruled paper, with a vertical medial crease 
and two irregular margins, typed in black ink on 
the recto, also bearing handwritten interventions 
in gray pencil and black ink. The paper type is 
similar to 60+ documents connected to Pessoa's 
Fausto, datable to 1908 and 1909 (cf. PESSOA, 
2018: 394–95). 
ATTRIB. Orthonym, implicitly—as notes Dionísio 
(in PESSOA, 1997: 300), considering the range of 
works in the larger list (BNP/E3, 48B-94r to 102r). 
DATE Between Aug. 26 and Sep. 20, 1907. 
Considering the larger 9-page list including the 
document in question, Dionísio noted that the most recent poem is dated Aug. 26, 1908—which gives us the a 
quo boundary. Among the poems listed but only dated elsewhere, “Cell” is dated Sep. 19, 1907 (in BNP/E3, 
49C1-38r), providing the ad quem limit, together with one of the earliest poems in the next list studied by 
Dionísio—“As a soft gleam of the moon,” from Sep. 20, 1907 (cf. PESSOA, 1997: 300). 
PUBL. PESSOA, 1997: 296 & 523. 
NOTES 
1 The letter codes (“s” and “d”), the checkmarks and equal signs, as well as the indication 

“=Otherwhere–“ were added in gray pencil. 
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2 Another list edited by Dionísio (in PESSOA, 1997: 251) includes the title “Araminta and Strephon. 
Not a Pastoral”—datable to late 1907 or early 1908, thus posterior to List 4. Not only Pessoa changes 
“to Strephon” to “and Strephon,” but adds the note “Not a Pastoral,” suggesting intertextuality with 
(and opposition to) Richard Lovelace’s 1649 poem “Aramantha: A Pastorall" (sic); Strephon, 
synonymous with the rustic male lover in pastoral poetry since Philip Sidney’s 1580 “Arcadia” (which 
opens with Strephon lamenting his lost Urania), was reclaimed by many, including Byron, whose 
poem “To the Sighing  Strephon” appears in a volume that heavily influenced the early English works 
of the Portuguese poet and is still extant in Pessoa’s private library. 

3 Frag[ment] abbreviation expanded in Portuguese as “Fragmento” in PESSOA, 1997: 296 (likely a 
transcription typo). 

4 Note the parentheses typed by Pessoa leave a larger blank space in this item (as well as in “Woman in 
Black,” “Vincenzo,” “A Tale of Love,” and “The Voyage”), likely because those pieces would have more 
than 99 lines, requiring a third digit. 

5 Two items in the list don’t even have the blank parentheses left for an eventual line count, as 
“Prometheus Rebound” and “Marino” were not just poems, but rather evolving dramas already 
comprising several dozen fragments with uncountable lines. 

6 <Spring> Spring 
7 Night on the <c>/C\ity. ] also without parentheses left blank to calculate its length, this poem could 

be related (perhaps as an intended project) to “Sunrise on Lisbon,” a 5-page long English poem dated 
July 23, 1908, likely written between six and 12 months after the list in question (cf. PIZARRO & 
BARRETO, 2014: 120–24). 

8 Ny[↑m]ph-Sleep 
 
  
List 5. [BNP/E3, 48C-6r]  
PAPER (172 × 224 mm) Fragment of wove off-white unruled 
typewriter paper, with a horizontal medial crease, typed in purple 
ink on the recto and written in black ink on the verso. Only the 
typed recto immediately concerns Marino, as the handwritten verso 
includes shorthand exercises (on the lower half) and notes 
regarding “Delirium” and “D[eath] of G[od” (on the upper half)—
two projects detailed in other pages of the same list of English 
works; Dionísio mentions both sets of notes (in PESSOA, 1997: 493) 
but does not transcribe them; see the detail of Pessoa’s shorthand 
and the transcription of the other notes further below. 
ATTRIB. Orthonym, implicitly. As Dionísio notes (in PESSOA, 
1997: 258), this piece is part of a series of 10 documents in which 
Pessoa organizes his English works under umbrella labels, 
including the titles “Nonsense” and “Delirium” (elsewhere 
attributed to Alexander Search) as well as the general categories 
“Songs and Sonnets,” “Longer Poems” and “Juvenilia,” implicitly 
ascribed to the orthonym. The relevance for Marino comes from the inclusion of “Vincenzo” amid the “longer 
poems,” suggesting a time when Pessoa was no longer trying to make a complete play out of the fragments of 
Marino, turning what was formerly a monologue of the dramatis persona Vincenzo into an independent piece. 
DATE A quo December 29, 1907, based on the genetic date of the most recent poem mentioned in the larger 
list of English works that includes BNP/E3, 48C-6r (cf. PESSOA, 1997: 258); Dionísio further suggests Jan 2, 
1908 as ad quem boundary (in PESSOA, 1997: 258), based on a poem with that date appearing in a later list. 
PUBL. PESSOA, 1997: 249 (only recto). 
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[BNP/E3, 48C-6v] Facsimile of verso, detail of shorthand, and transcription of other notes referring Search’s 
poems “In the Street” and “The Maiden” (cf. PESSOA , 1997: 111–15 & 87–88); note Pessoa’s brackets are 
transcribed as parentheses in order to avoid confusion with editorial expansions: 
  

 

 
In Delirium should go those pieces like 
the “Hand” which contain pure 
delirium, those like “Epitaph” which 
are (morbidly) personal and perhaps 
those of aspiration (“I pass b[e]f[ore] 
wind[ow]s lit et[c] (also “Maiden” e.g. 
??) 

In second book gayer & <lighter> 
lighter songs. 

In D[eath] of G[od] only songs of □ 

 
 
List 6. [BNP/E3, 48C-13r]  
PAPER (172 × 224 mm) Fragment of wove off-white unruled 
typewriter paper, typed in purple ink with dates handwritten in 
black ink on the recto. 
ATTRIB. Orthonym, implicitly (see note to BNP/E3, 48C-6r, part 
of the same larger list of English works). However, multiple items 
of this list had previously been attributed to Charles Robert Anon 
(in 1906, cf. PITTELLA, 2016: 53) and would be later attributed to 
Alexander Search (in 1908-1909, cf. PESSOA, 1997: 147); the 
“Poem on Hillier” was published in the Natal Mercury on July 9, 
1904, with Anon credited as its author (cf. BNP/E3, 34-22ar). 
DATE A quo December 29, 1907, analogously to document 48C-
6r (cf. PESSOA, 1997: 258). Though not explicitly cited, one infers 
that the “Tragedy” in the list is Marino; the absence of the initial 
specific title suggests temporal distance from the play’s genesis, 
which is consistent with the proposed dating. If we accept the 
“Tragedy” on this list to be Marino, then four times Pessoa would 
have deemed its fragments as “juvenile”: here on BNP/E3, 48C-13 as “Juvenilia”; in 153-34r as “Juvenile 
Poems”; in 48B-119 as “Poems written in childhood, or in boyhood” and in 77-4 to 18 as “Early Fragments.” 
PUBL. PESSOA, 1997: 250. 



Pittella     Marino, part I 

Pessoa Plural: 18 (O./Fall 2020) 644 

NOTES 
1 The Old Castle. [→ 1904-1905.] this and all other dates are handwritten additions. 
2 Abril 1904. ] note “Abril” written in Portuguese twice, while all other dates are in English. 
3 For the context behind Anon’s “Poem on Hillier,” see JENNINGS (2019: 45–47).  

 
List 7. [BNP/E3, 48B-119] 
PAPER (166 × 215 mm) Fragment 
of faintly ruled gray paper with 
medial vertical and horizontal folds, 
and irregular right and lower 
margins, written in black ink on 
both sides (perpendicularly to the 
paper faint lines. 
ATTRIB. Orthonym, implicitly—as 
in other lists in which Pessoa 
itemized earlier poems, deeming 
them “juvenile.” See note to 
BNP/E3, 48C-13r, also featuring 
the “Poem on Hillier,” published in 
the Natal Mercury in 1904 with C. 
R. Anon credited as its author. 
DATE 1907? Dionísio notes (in PESSOA, 1997: 10) that several poems listed would be attributed elsewhere to 
Alexander Search, which leads us to conjecture that the document could have been written early on during the 
“lifespan” of Search as a fictional author. We know the list was made a quo June 1904 (as per the title)—and 
that enough time would have passed for Pessoa to call its items “poems written in childhood, or in boyhood.” 
Given that two other lists datable to 1907 are headed “Juvenile Poems” (BNP/E3, 153-34r) and “Juvenilia” 
(BNP/E3, 48C-13r) and also refer to Marino as a fragmentary work, the conjecture is defensible. 
PUBL. PESSOA, 2009: 157 & 319; LOPES, 2004: 469 (facsimile of recto); PESSOA, 1997: 10 (only the list’s 
title). 
NOTES 
1 The last four items in the list (on the verso of the document) are not numbered. 
2 N[atal] M[ercury] 
 

 
List 8. [BNP/E3, 78B-63] 
PAPER (209 × 270 mm) Fragment of rectangular grid paper (the paper 
type in which Pessoa copied poems of Alexander Search) with a medial 
horizontal fold, written in black ink, with later interventions in gray 
pencil. On the upper left corner of the verso, one reads the indication 
“2.” 
ATTRIB. Alexander Search, arguably—as first suggested Dionísio (in 
PESSOA, 1997: 223) noting that, even though there is no explicitly 
attribution, (1) the paper type is the same as the one Pessoa used to copy 
poems attributed to Search, (2) the document was located inside an 
envelope of Search papers, and (3) the document details the publication 
of “Delirium,” elsewhere explicitly attributed to Search (cf. BNP/E3, 
144V-14r). 
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DATE C. Jan., 1908? Dionísio (in PESSOA, 1997: 222–23) explains 
that this document accompanies a list of English works (BNP/E3, 78B-
64) datable to Jan. 1908. The paper type, characteristic of the works of 
Alexander Search, gives credence to such a conjecture. 
PUBL. PESSOA, 1997: 223–24. 
NOTES 
1 A horizontal line divides the title from the list, serving both as 

underscore and divider. 
2 The translation was eventually edited and published by 

BARBOSA in 2016. 
3 poems<.>/;\ 
4 Transcribed as singular “Meaning” in PESSOA, 1997: 223. 
5 Pessoa places end quotes sometimes before, sometimes after a 

period; I normalized the placement of quotation marks 
according to the conventions of US-American English. 

6 After [↑ all] these 
7 Following this line, one reads the indication over on the lower right corner of the recto. 
8 “Delirium<,>”<=*3>.<”> 
9 The crossing out and the additions with brackets are interventions in gray pencil.  
10 The last three lines (with numbers in parentheses) are notes Pessoa made to the items with 

corresponding numbers. 
 
 
List 9. [BNP/E3, 144V-25r] 
PAPER (160 × 210 mm) Page in notebook BNP/E3, 144V of yellowed 
grid paper with round outer edges, written in black ink. 
ATTRIB. Alexander Search [this attribution should be considered 
together with document BNP/E3, 77-3r: also displaying the signature 
of Search, Pessoa used it as title cover for the series of “Early 
Fragments” copied between 1907 and 1910 (likely between May 1907 
and Oct. 1908), including fragments of Marino originally written in 
1903 and 1904—thus associating “Marino” to any mention of “Early 
Fragments” in subsequent lists] 
DATE A quo Oct. 26, 1908—between the end of 1908 and the 
beginning of 1909. Dionísio (in PESSOA, 1997: 147) argues it would 
have been made shortly after another list of works of Search in the same 
notebook (BNP/E3, 144V-21v to 23r), which was in turn made between 
Oct. 26, 1908, and Feb. 25, 1909. 
PUBL. PESSOA, 1997: 147. 
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List 10. [BNP/E3, 144D-7r] 
PAPER (120 × 180 mm) Page in notebook BNP/E3, 144D of brown paper 
with faintly visible grid and round rosy outer edges, written in purple ink. 
ATTRIB. Orthonym, implicitly, considering the wide span of the larger list 
of English works in the notebook (pp. 5r to 7r), including several works 
elsewhere attributable to the orthonym. 
DATE C. 1909, as suggested PIZARRO (2007: 128), noting that, among 
the “Portuguese Works” listed in the same notebook, the project “Ondas” 
(alongside other projects in p. 2r and with poems itemized in p. 4r) includes 
pieces elsewhere dated between January and May, 1909 (cf. BNP/E3, 34-
26, 34-36 & 34-38r). It is important to note that, after being referred to as 
a collection of “fragments” in previous documents, “Marino” appears in 
this and the next lists simply as “Marino” or “Marino—A Tragedy,” 
suggesting a renewed intention of Pessoa to complete the drama. 
PUBL. PIZARRO, 2007: 128–29. 
NOTE 
1 Initially reading “Altisra,” Pizarro agrees with revising the transcription to the Latin “Altiora”; the 

phrase “Altiora Peto” (I seek higher things) was used as title for the 1883 novel by South-African 
Laurence Oliphant, and for a poem by Australian George Essex Evans included in his 1906 volume, 
The Secret Key and Other Verses; though neither work is extant in Pessoa’s private library, the 
expression should have been recognizable to an Anglophone poet studying Latin in South Africa. 

 
 

List 11. [BNP/E3, 144D2-7r] 
PAPER (140 × 213 mm) Page in commercial planner BNP/E3, 
144D2 of calendar year 1911, of ruled brown paper (including red 
vertical lines for accounting/inventorying), written in black ink; 
the printed header on page 7r includes the date “JANEIRO 31 DIAS” 
centralized, with the number “9-356” on the left and the date 
“Segunda feira 9”on the right. 
ATTRIB. Orthonym, implicitly, since the only item attributed to a 
fictional author is done so explicitly (“The Poems of Frederick 
Wyatt”). 
DATE C. 1913. Given this is a planner for the calendar year 
1911, we have an a quo boundary. The online repository of 
Pessoa’s notebooks (BNP, 2005) notes that some pages in the 
second half of the notebook are dated between Feb. 1914 
(«22/2/1914», in 72v) and Jul. 1916 («18-7-1916», in p. 135r), 
establishing ad quem dates for the earlier pages of the notebook, 
that were probably written between 1911 and 1914. The page in 
question (p. 7r) includes a reference to Frederick Wyatt, the last 
English fictional character created by Pessoa circa 1913, hence the 
conjectured date (cf. FERRARI & PITTELLA, 2016a). 
PUBL. PESSOA, 2018: 355–56 & 543; RIBEIRO & SOUZA, 2017: 428 (partially); FERRARI & PITTELLA, 2016a: 
249–50; PESSOA, 1988: 202–03. 
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List 12. [BNP/E3, 144E-3r] 
PAPER (100 × 155 mm) Page in notebook BNP/E3, 144E of ruled brown 
paper, written in black ink. 
ATTRIB. Orthonym, implicitly, given the wide span of the projects listed in 
the entire notebook, including several works and translations elsewhere 
attributed to the orthonym. 
DATE 1913?, as first conjectured by PIZARRO (2007: 163). Considering 
the notebook BNP/E3, 144E in its entirety as a larger list of Pessoa’s works, 
Pizarro argues that two items are datable to the second half of 1913; he also 
notes that a list from Jan. 1914 (BNP/E3, 48E-29, edited below) includes 
several of the same items and, thus, could be read as a development in which 
the items in BNP/E3, 144E-3r were being organized according to the 
language of composition. More recent discoveries have corroborated 
Pizarro’s conjecture, such as the inclusion of the “Jogo de football” 
(BNP/E3, 144E-2r) in papers from 1913 (cf. PIZARRO et al., 2010: 429–
29). 
PUBL. PIZARRO, 2007: 162. 
 
 
List 13. [BNP/E3, 48E-29] 
PAPER (100 × 301 mm) Fragment of paper with the 
“PR[ADO]” watermark (including a four-point star besides 
the name and the fragment of an emblem), ruled (faintly, and 
with sparse laid vertical lines), written in black ink. 
ATTRIB. Orthonym, implicitly, given the wide span of the 
list, including several works elsewhere attributable to the 
orthonym. 
DATE 12-1-1914 [Jan. 12, 1914]  
PUBL. PESSOA, 2018: 352–53 & 541; RIBEIRO & SOUZA, 
2017: 423–24; SEPÚLVEDA & URIBE, 2016: 59–61; PESSOA, 
2006: 542; LOPES, 2004: 470 (facsimile of recto); PESSOA, 
1988: 200–01. 
NOTES 
1 1<4>/2\-1-1914 

2 Palacio Ab[andonado] 
3 7. D. Sebastião ] the “7” is underlined in the list. 
4 3 v[olumes] 
5 pharm[acia] 
6 “ ] indicating the repetition of “Tratado.” 
7 Ind[ividualis]mo 
8 W[illia]m 
9 V<†>/oyage\ 
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BOURBON, Francisco Peixoto (2016). Evocando Fernando Pessoa. Lisboa: Colibri/Estremoz: Câmara 
Municipal de Estremoz, 140 pp. [ISBN: 9789896895815]. 

A proliferação de estudos e recolhas de textos dedicados 
a Fernando Pessoa só rivalizam com a regular e previsível 
edição e reedição de textos do próprio poeta, sejam 
inéditos ou novas alternativas editoriais a alguns dos seus 
textos mais célebres ou de mais delicada e desafiante 
consolidação. Por esse motivo, o reconhecimento do valor 
de cada novo contributo tem de ser pesado, sobretudo 
tendo em conta a necessidade de quem acompanha o 
desenvolvimento dos estudos pessoanos conseguir 
orientar-se minimamente no meio de uma tal floresta que 
é, por vezes, também de enganos. 

 Ora, Evocando Fernando Pessoa, de Francisco 
Peixoto Bourbon, é um daqueles casos que anualmente correspondem a avanços 
significativos por parte de quem anda em busca de peças perdidas no quadro de um 
puzzle em expansão rizomática, relativamente aos quais a única coisa que se lamenta 
é o facto de ter demorado tanto tempo a ter despertado a atenção suficiente para que 
se avançasse a recolha em volume dos textos publicados originalmente no jornal Eco 
de Estremoz, entre Dezembro de 1972 e Dezembro de 1973, num momento em que 
Pessoa já era um autor reconhecido e aplaudido por gerações sucessivas de poetas e 
de críticos, mas não contava ainda com alguns dos seus mais relevantes hermeneutas 
nem com o reconhecimento internacional mais amplo que o Livro do Desassossego e 
as gerações mais recentes de editores e tradutores ajudaram a construir.   

De facto, o que poderia passar pela reunião de um conjunto de textos 
ocasionais perdidos na poeira dos jornais e pouco apelativo aos leitores 
contemporâneos revela-se um contributo perfeitamente adequado aos mais diversos 
públicos. Por um lado, o leitor não especializado poderá encontrar nestas páginas 
momentos de leitura agradável, capaz de fornecer pormenores de extremo relevo 
não apenas sobre o poeta, nas suas diversas facetas humanas, mas também sobre a 
sua época e uma série de nomes marcantes do seu tempo, desde os mais conhecidos, 
casos de Mário de Sá-Carneiro, José de Almada Negreiros, Raúl Leal, António Ferro 
e Mário Saa a outras figuras de primeira importância no quotidiano de Pessoa, como 
Da Cunha Dias, Carlos Lobo de Oliveira, Manuel de Vasconcellos ou Joaquim 

* Universidade de Lisboa, Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias (CLEPUL).
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Palhares, amigos constantes de tertúlias e divagações urbanas. Para o leitor 
especializado, estas evocações revelam-se perfeitamente alinhadas com alguns dos 
mais contemporâneos debates, por exemplo no que respeita à ideologia política de 
Pessoa e ao seu lugar no cânone literário português, entre o pouco reconhecimento 
experienciado em vida e o muito expressivo interesse póstumo, evidente, por 
exemplo, nas constantes polémicas mencionadas por Peixoto Bourbon como 
pretextos para algumas das suas observações ou nas recorrentes solicitações de 
pormenores por parte de amigos e de leitores das crónicas, à medida que vão saindo. 
É no sentido desta prolífera intervenção como testemunha privilegiada de um 
tempo, apta a fornecer esclarecimentos cruciais sobre os mais diversos pormenores 
da vida quotidiana e intelectual de Fernando Pessoa, que deve mencionar-se o 
reconhecimento que Onésimo Almeida faz, citando um contacto epistolográfico com 
Bourbon datado de 1987, no qual este confirma a intuição de que Sorel terá sido um 
dos grandes inspiradores da concepção pessoana de mito. Deve nesse sentido ler-se 
o capítulo “Pessoa, a Mensagem e o mito em Georges Sorel”, incluído em Pessoa, 
Portugal e o Futuro (2014).  

Algumas das crónicas são de resto exemplos de uma consciência autoral a 
germinar, denunciando os motivos da composição destes esboços de memórias de 
um tempo distante e a consciência da sua importância na época da escrita. Os 
exemplos mais representativos serão provavelmente as crónicas XXV e XXVI, nas 
quais se confronta com o facto de nunca lhe ter ocorrido dedicar-se à evocação de 
Pessoa mas, fazendo-o, se ter visto embrenhado na descoberta gradual de uma 
verdadeira missão: “E então passou a dar-se uma ocorrência deveras estranha – a de 
sentir como que uma emoção voluptuosa em coligir elementos sobre o assunto e 
tentar revolver recordações e mexer em cinzas que ainda, ao contrário do que 
supunha, estão bem quentes, por vezes mesmo escaldantes” (p. 106). 

 Com efeito, Bourbon de Peixoto sabe-se contemporâneo não só do ocaso da 
vida de Fernando Pessoa mas também do momento de constituição de uma série de 
suposições acerca da sua vida e obra que urgia denunciar e desconstruir, com o 
máximo de rigor e a constante garantia de fidelidade aos factos, questão que motiva 
a muito recorrente afirmação da boa fé que o move, dada a enorme amizade e 
admiração que nutria pelo homem e pelo poeta, e o elogio da boa memória de que 
era dotado e de que outros sobreviventes da primeira metade da década de 30 dão 
conta. O alvo é claro: “Há, na verdade, em torno da estranha e complexa figura de 
Fernando Pessoa muita lenda que importa desfazer repondo-se a verdade dos factos, 
tanto mais que ela só é em extremo favorável à memória do grande poeta que era de 
uma bondade, espírito de compreensão e caridade cristãs incomparáveis” (p. 110). 

A opção de Peixoto Bourbon passou pela composição de pequenos e variados 
textos temáticos, através dos quais a personalidade singular de Pessoa vai ganhando 
forma, contemplada de diversos ângulos e com o recurso a outras figuras que 
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representam o papel de verdadeiras personagens secundárias na crónica de uma 
vida de excepção que a todos marcou.  

Um homem cativante, poderosamente distinto, capaz de reunir em torno de 
si com grande tolerância um conjunto de sujeitos muito diversos, apto a discutir os 
mais diversos assuntos e a responder assertivamente nas ocasiões em que os temas 
e as opiniões predominantes não lhe agradavam. Um espírito complexo e por vezes 
controverso para os próprios amigos, mas que sabia reconhecer o valor e a 
importância da sua companhia e da sua apreciação, ao mesmo tempo que cultivava 
um reduto íntimo demarcado com grande rigor e procurava ocultar as marcas de 
infelicidade que os últimos anos de vida haviam trazido consigo. São extremamente 
originais e surpreendentes aquelas crónicas em que Bourbon ensaia reproduções de 
intervenções verbais de Pessoa, dando-nos a ver um homem plenamente 
ambientado ao seu país e apto a recorrer a vários níveis de vocabulário, incluindo 
expressões populares, provérbios e expressões de genuíno humor, mesmo quando 
implicados em discussões com homens conhecidos pelo seu mau feitio, como 
Gualdino Gomes.    

Paralelamente a esse retrato, que em grande medida coincide com o que tem 
sido fornecido pela informação mais actualizada de que dispomos, mesmo quando 
procura entrar na análise algo superficial de alguns poemas tidos como 
manifestações de sincera repercussão de episódios vividos, o cronista confronta-nos 
com aqueles que serão os três aspectos mais recorrentes do conjunto: o pouco 
reconhecimento de Pessoa por parte dos seus contemporâneos e do regime vigente, 
em parte devido a atritos mantidos com algumas figuras proeminentes, o seu 
controverso posicionamento ideológico, na linha de uma vaga herança monárquica 
inconciliável com qualquer das linhas dominantes no seu tempo e a situação de 
grande miséria material por que passou. São também estimulantes as várias 
menções a opiniões literárias de Pessoa, por exemplo quanto ao valor de Sá-
Carneiro, de Gaspar Simões e de Almada Negreiros, à simpatia para com autores da 
tradição portuguesa e ao desprezo por figuras como António Ferro e Pedro Teotónio 
Pereira. 

As crónicas fornecem por vezes informações de capital importância, 
perfeitamente conciliáveis com o que já se conhece e que ajudam a confirmar e a 
aprofundar. Apenas alguns exemplos. 

Na crónica V, pode ler-se uma apurada recuperação das ideias de Pessoa a 
respeito da República e dos seus problemas de consolidação, com a sugestiva 
consideração de que Sidónio Pais poderia ter sido um verdadeiro fio condutor de 
uma série de “transviados” aptos a contrapor uma experiência dinâmica da tradição 
nacional ao peso sufocante de escolas estrangeiras. Na crónica VI, a propósito de 
uma controvérsia quanto ao mais relevante historiador de Portugal, é o 
entendimento da mitologia profunda da nacionalidade que moveu as principais 
reflexões de Pessoa que ganha forma, propondo a dimensão profética de Vieira 
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como alternativa possível às lições de Herculano e de Oliveira Martins. Nas crónicas 
VII e VIII, introduz-se uma invulgar menção ao suposto desagrado de Pessoa 
relativamente ao nome da revista fundadora do Modernismo português, Orpheu, por 
contraponto com o nome de um outro mito grego mais apto a designar os trabalhos 
em que se lançaram os poetas modernistas, Prometheu, nome que Pessoa teria 
considerado superior a Orpheu. Na crónica XVIII, a propósito da primeira edição de 
Mensagem, Bourbon fornece-nos importantes pormenores relacionados com a 
composição da obra, nomeadamente quanto ao trabalho da Editorial Inquérito, 
pouco lembrada chancela de um outro companheiro de Pessoa, Lobo de Oliveira, 
em colaboração com Ferreira Gomes. A crónica XXI menciona o interesse de Pessoa 
por outra figura emblemática do imaginário mítico português, o Magriço, que, 
embora não sendo tratado em nenhuma passagem conhecida da obra pessoana, é 
uma outra faceta de contacto possível com Camões. Interessa ainda reter a curiosa 
comparação que Pessoa terá proposto entre a sua delicada situação económica e o 
esbanjamento de Raúl Leal, na medida em que ajuda a enquadrar elementos como a 
herança que Pessoa recebeu na juventude, o pouco sucesso das suas iniciativas 
editoriais e o concurso para o lugar de bibliotecário no Museu Castro-Guimarães. 
Este assunto vai, ainda, no sentido de algo que paira em várias outras crónicas e que 
dá uma expressão distinta a problemas como o famigerado relacionamento com 
Ofélia: em que medida as circunstâncias económicas terão condicionado, como 
Peixoto Bourbon afirma, quer a decisão de Pessoa formar um lar, quer a pouco 
cuidada arrumação dos seus papéis e das suas obra fundamentais?  

Algumas crónicas merecem uma nota especial pela sua qualidade singular. 
Com efeito, e salvo algumas repetições e alguns casos evidentes de alguma falta de 
diversidade vocabular por parte do autor, as crónicas revelam passagens apreciáveis 
e impressivas, que transcendem o mero exercício de revisitação de uma figura 
excepcional. É o caso da dramática crónica XVII, na qual a evocação de Mário de Sá-
Carneiro é dada através de uma visão premonitória de Pessoa, que teria reconhecido 
os traços do seu amigo na expressão de um gato envenenado para o qual fora por 
acaso conduzido e no qual ficara convencido de ter visto uma despedida do 
malogrado amigo. É curiosa a sugestão de que em parte Pessoa teria sentido 
remorsos particularmente vigorosos devido a tê-lo “desapossado de sínteses 
preciosas e de imagens da mais elevada e sublime poesia” ou mesmo de depois da 
morte “não resisti (r) à tentação de utilizar nas minhas lucubrações poéticas muitas 
das suas geniais imagens, camuflando-as por vezes, é certo, com outras roupagens” 
(p. 80). É extremamente relevante esta sugestão de que Pessoa poderia ter sido não 
apenas influenciado por Sá-Carneiro como também responsável por alguns 
aproveitamentos póstumos da sua poesia, que, recorde-se, ficou à sua guarda.  

A crónica XV é notável por documentar os motivos para o afastamento entre 
Bourbon e Pessoa, nos últimos meses da vida do poeta. Concorrendo para confirmar 
a verdadeira bomba que Pessoa considerou ter produzido com o seu veemente texto 
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em defesa da Maçonaria, que tantos dissabores lhe trouxe junto de Salazar e do 
regime vigente, são as afirmações produzidas nesse texto as que parecem ser lidas 
pelo autor como as mais graves e inadequadas de entre todas as que Pessoa, 
ocasionalmente, defendeu à margem das opiniões correntes. Começando por 
contrapor Pessoa a Churchill, cuja perspectiva a respeito da Maçonaria era pouco 
simpática, Bourbon conclui que não poderia justificar-se de modo algum a apologia 
que Pessoa fazia dessa seita. Com efeito, comparando essa intervenção com um 
outro momento controverso, aquele em que Pessoa reagira aos ataques dirigidos por 
Pedro Teotónio Pereira e Álvaro Maia aos autores da dita literatura de Sodoma, 
episódio que as crónicas deixam claro teve repercussões duradouras na imagem 
pública de Pessoa junto do regime, Bourbon considera indefensáveis as ideias 
promovidas no artigo de 1935, tido como o grande responsável pelo gradual 
afastamento do então jovem admirador face ao seu ídolo até então aparentemente 
intocável.     

Também a crónica XXVII introduz informações surpreendentes e de algum 
modo capazes de produzir no leitor contemporâneo um ponto de interrogação. 
Peixoto Bourbon menciona um momento na vida de Pessoa na qual, estando este 
ocupado com uma série de assuntos relacionados com a sua produção de índole 
policial e com actividades pouco normais de acordo com o padrão comum, por 
exemplo a sua interacção com Aleister Crowley, se teria sentido perseguido pela 
polícia, informação que o próprio Bourbon confirmaria junto de Ferreira do Amaral, 
comandante da polícia. Ora, o modo como Bourbon descreve a situação, as reacções 
ambíguas de Pessoa ao sentir-se perseguido e mesmo os seus esforços para despistar 
e troçar dos agentes que o incomodavam lembra bastante as passagens de O Ano da 
Morte de Ricardo Reis nas quais o heterónimo se vê, também, alvo de uma sufocante 
intervenção policial. Teria Saramago, no início da década de 70, lido o Eco de Estremoz 
e ali recolhido alguma da inspiração para o seu celebrado romance de 1984?  

Pela sua grande contemporaneidade, deve ainda ler-se com particular 
interesse a sequência de crónicas XXIX-XXXII, nas quais se aproveita um diálogo 
com Manuel de Vasconcellos, amigo comum dos tempos retratados no livro, para 
uma reflexão teórica sobre as aproximações entre Fernando Pessoa e Luís de 
Camões, assim como sobre o seu interesse por autores portugueses quinhentistas e 
seiscentistas. O enquadramento de Camões e dos autores portugueses do período 
Barroco no contexto mais vasto da literatura europeia do tempo, sobretudo por 
confronto com o caso espanhol, assim como o reconhecimento de uma aproximação 
profunda de Pessoa a esse momento tão reconhecido pelo próprio em textos dos 
quais Bourbon não teria provavelmente conhecimento, constituem páginas de 
primeira água num momento em que a questão do cânone e a revisão crítica das 
interacções entre Pessoa e as suas diversas constelações literárias, nacionais e 
internacionais, se impõem. Bourbon vai ao ponto de mencionar um livro de 1927 no 
qual os principais nomes do Surrealismo europeu haviam dedicado atenção aos 



Sousa Notas para a recordação 

Pessoa Plural: 18 (O./Fall 2020) 657 

grandes autores do Barroco espanhol, sugerindo, eventualmente, que tais textos 
poderão ter sido conhecidos no âmbito das tertúlias nas quais Pessoa era a figura 
tutelar. 

Finalmente compiladas num livro servido pela simplicidade elegante das 
Edições Colibri, e contando com uma informada introdução de José Barreto, talvez 
o mais apurado leitor da obra política de Pessoa, e de uma breve nota de Mateus 
Maçaneiro descrevendo o processo de procura das crónicas e de obtenção das 
necessárias autorizações de reprodução dos textos por parte da filha de Peixoto 
Bourbon, Ana Mafalda de Távora Peixoto da Silva e Bourbon, as crónicas 
produzidas no início da década de 70 conhecem finalmente as condições necessárias 
para uma mais profunda revisitação por parte de estudiosos ou interessados na vida 
e obra de Fernando Pessoa. Lamenta-se apenas que este esforço promovido pelo 
jornal Eco de Estremoz, no sentido de retirar ao olvido relativo documentos dados à 
estampa num tempo em que a imprensa periódica era ainda um veículo fulcral no 
panorama cultural português, não tenha ainda sido acompanhado pela publicação 
das crónicas subsequentes do autor. De facto, como José Barreto informa, os doze 
meses compilados neste livro são apenas uma parcela de um conjunto que, nos anos 
80, foi continuado nas páginas de outros jornais como Cidade de Tomar, Consciência 
Nacional, Notícias de Guimarães e Comércio de Gaia. Todo um outro filão por explorar, 
portanto, que, caso o autor tenha mantido a qualidade e a riqueza das observações 
transmitidas neste testemunho indispensável, merece ser dado a conhecer aos 
leitores de Fernando Pessoa. 
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“Continuidade e inovação”: 
O marinheiro lido por Thiago Bechara 

Flávio Rodrigo Penteado* 

BECHARA, Thiago Sogayar (2018). O marinheiro (de) Fernando Pessoa: Heranças clássicas no drama 
estático. Lisboa: Colibri. 201 pp. [ISBN: 978-989-689-800-7]. 

A obra de Fernando Pessoa passou para o domínio 
público em 2005, transcorridos setenta anos desde seu 
falecimento. De lá para cá, assistiu-se ao crescimento 
descomunal de novas e diversificadas publicações de 
seus escritos, atendendo tanto a quem mergulha neles 
tendo em vista o que estes podem lhe acrescer do ponto 
de vista particular, suscitando reflexões ou criações 
individuais, quanto a quem navega por eles atento a 
sinais que apontem para caminhos ainda inexplorados de 
investigação daqueles textos. Thiago Sogayar Bechara 
parece simbolizar, em alguma medida, o trânsito entre 
essas duas instâncias. “Poeta, contista, biógrafo, ensaísta, 
dramaturgo e jornalista”1, trata-se de alguém atraído pela 

obra pessoana em ambos os sentidos, conforme ilustra mais de uma passagem do 
livro de que nos ocuparemos aqui, derivado de uma dissertação de mestrado 
defendida pelo autor na Universidade de Lisboa, em 2017.2 

Como se sabe, O marinheiro corresponde ao único texto dramático em sentido 
estrito que Fernando Pessoa finalizou, tendo-o veiculado no primeiro número da 
revista Orpheu (jan./mar., 1915). Apesar de o título do periódico em que a peça 
originalmente veio a público já sugerir alguma espécie de vínculo entre esta e a 

* Universidade de São Paulo (USP), bolsista de doutorado da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo (FAPESP).
1 Informações extraídas de perfil presente no site oficial do autor. Encontra-se disponível em 
http://www.thiagobechara.com.br. 
2 Ilustrativo das inclinações extra-acadêmicas de seu autor, podem-se ler no “Apêndice III” de tal 
dissertação quatro poemas motivados pelas reflexões suscitadas no decorrer da pesquisa que deu 
origem àquele trabalho: “Pós-Humano”, “ConTudos...”, “Ode Marítima” e “A minha Passagem das 
Horas” (BECHARA, 2017: 170-178). Tais textos, no entanto, não integram a versão publicada em livro, 
em cuja introdução o investigador alude à colheita de “belos frutos” a partir de seu mergulho no 
“oceano arquetípico, metamórfico, maternal, sepulcral, iniciático, embrionário e incubatório patente, 
ao mesmo tempo, em nós e na obra de Pessoa”, ressaltando a intensificação de sua própria “produção 
poética e contística, grandemente devedora da absorção” feita por ele da obra pessoana (BECHARA, 
2018: 21). 

http://www.thiagobechara.com.br/
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Antiguidade Clássica (associação explicitada pelo próprio Pessoa em textos 
projetados para a divulgação da iniciativa), nenhum estudioso, antes de Thiago 
Bechara, havia assumido a tarefa de esquadrinhar possíveis reminiscências clássicas 
naquele “drama estático em um quadro” e se predisposto a compor um trabalho de 
fôlego a partir de tal investigação. A proposta analítica, portanto, é original e 
pertinente, sendo esse um ponto positivo a destacar com respeito ao livro em foco. 
A concretização dessa proposta, porém, apresenta problemas de organização e 
desenvolvimento, para os quais se procurará chamar a atenção ao longo desta 
resenha. 

Em conformidade com o que se espera de uma obra dessa natureza, 
sintetizam-se, na introdução do volume, as diretrizes fundamentais do estudo, 
insuflado pelo anseio de contribuir para o desenvolvimento daquilo que, no trabalho 
de outros críticos que até ali haviam se ocupado da obra de Pessoa, em geral, e d’O 
marinheiro, em particular, permanecera restrito a considerações pontuais no que 
tange à averiguação de vestígios clássicos subjacentes ao projeto modernista do 
escritor português. Para tanto, o investigador esclarece ter-se debruçado não apenas 
sobre aquele “drama estático em um quadro”, mas também sobre a fortuna crítica 
do autor e sobre textos filosóficos que proporcionaram o enriquecimento de “uma 
reflexão própria” (BECHARA, 2018: 16) em torno dos escritos pessoanos. Além disso, 
informa ter amplificado o escopo de sua tarefa investigativa, detendo-se também 
sobre os textos atribuídos a Caeiro, Campos e Reis, sob a justificativa de estes 
configurarem, de certo modo, reconhecidas derivações de procedimentos e temas 
embrionários na peça teatral publicada em Orpheu. 

Munido de tal mapa de intenções, o leitor inicia sua navegação pelo livro de 
Bechara, cujo ordenamento remete ao de um texto dramático. Assim sendo, 
apresentam-se, no “primeiro ato”, informações contextuais relativas à peça de 
Pessoa, bem como se introduzem determinados aspectos que a vinculam ao 
universo clássico. Já no “segundo ato”, analisam-se as decorrências heteronímicas 
do estatismo presente n’O marinheiro, texto em que se explora o contraste entre a 
imobilidade física do trio de veladoras e a intensa movimentação interior destas. 
Assim sendo, esse capítulo proporciona a leitura das obras atribuídas aos três 
principais heterônimos do escritor à luz daquele “drama estático em um quadro”, 
atentando à prefiguração, neste último, “de uma ‘cinética’ pessoana” (BECHARA, 
2018: 17) – daí a designação proposta pelo estudioso para as subseções que 
constituem o capítulo (“didascálias dialógicas”), uma vez que estas, centradas no 
exame da obra heterônima, mantêm no horizonte a explicitação do diálogo entre o 
drama veiculado em Orpheu e a Antiguidade Clássica, diálogo este que perdura nos 
textos que Pessoa assinou sob diferentes nomes. Na sequência desta parcela 
intermediária do estudo, o “terceiro ato”, por fim, se dedica à análise pormenorizada 
das possíveis reminiscências clássicas d’O marinheiro. 
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A proposta de interlocução entre aquele “drama estático em um quadro” e 
certas obras da Antiguidade Clássica, reitere-se, é original e pertinente. Dito isso, as 
deficiências do livro em questão decorrem não propriamente do enfoque analítico 
que Bechara adota em seu estudo, mas sim de sua consecução. De fato, já no primeiro 
capítulo se evidenciam certas inconsistências que não parecem graves se captadas 
de forma isolada, mas que, apreendidas no contexto do trabalho como um todo, 
reforçam a precariedade do resultado dessa investigação a princípio promissora. 

De início, salta aos olhos do leitor não a afirmação de que Pessoa terá escrito 
O marinheiro “na viragem da madrugada de 11 para 12 de outubro de 1913” 
(BECHARA, 2018: 23) – essa, aliás, é a data que o dramaturgo apôs ao fim do texto 
quando o publicou em Orpheu –, mas sim a nota de rodapé que o pesquisador ajunta 
a esse comentário, informando, com base no levantamento de dados provenientes 
da correspondência pessoana, que o “drama estático em análise foi criado quando o 
poeta residia à rua Passos Manuel, n.º 24, 3.º Esquerdo, em Lisboa” (BECHARA, 2018: 
23). Mesmo que essa nota nos tenha sido oferecida a “título de curiosidade”, conviria 
levar em conta a hipótese de ser possivelmente fictícia a data fornecida por Pessoa, 
conforme já argumentou Claudia J. FISCHER (2012: 23-24). A preterição desse dado 
se destaca em vista do conhecimento de tal artigo pelo investigador, que 
rapidamente o refere em um pé de página, mas sem aludir ao problema da datação 
(cf. BECHARA, 2018: 28).3 

A questão levantada no parágrafo anterior talvez não passe de um pormenor 
(ou mesmo de um lapso) para o leitor desprevenido. Sucede que, conforme já se 
adiantou, ela não é a única a sinalizar algum descuido por parte do investigador, 
que pouco adiante esclarece que a “produção dramática incompleta” de Pessoa 
conforma “quatorze textos por terminar (incluindo um Fausto, não estático)” 
(BECHARA, 2018: 24), quando, na realidade, além dos treze textos incompletos que 
figuram na primeira edição crítica do Teatro estático (PESSOA, 2017), são dezenas as 
peças inconclusas do autor sob a guarda da Biblioteca Nacional de Portugal, a 
maioria destas completamente inéditas até hoje4 e tendo sido algumas delas 

                                                 
3 Isso tudo poderia vir a suscitar a impressão de uma leitura apressada daquele ensaio pelo autor, 
não tivesse ele se proposto a comentá-lo com algum detalhe no “Apêndice II” de sua dissertação de 
mestrado, anexo que não integra a versão do trabalho publicada em livro. Ainda assim, tampouco se 
alude ali à hipótese discutida por Fischer (cf. BECHARA, 2017: 167-169). 
4 Mencione-se, a esse propósito, a realização do Colóquio Internacional “O Teatro de Fernando 
Pessoa: Trilogia dos Gigantes”, realizado em 31 de maio de 2019 na Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, posteriormente à publicação do livro aqui resenhado. Durante o evento, do 
qual participou Thiago Bechara, foram discutidas três peças inéditas do autor português – Briareu, 
Livor e Tífon –, que tematizam mitos da Antiguidade Clássica e futuramente serão objeto de edição 
digital. Cf. https://sites.google.com/site/coloquiotrilogiadosgigantes/home. Merece destaque a 
comunicação “Entre Autos e Outros: mapeando o teatro (édito e inédito) de Fernando Pessoa”, 
proferida por Nicolás Barbosa e Carlos Pittella, que evidenciou o extraordinário volume de textos 
dramatúrgicos pessoanos ainda por editar. 

https://sites.google.com/site/coloquiotrilogiadosgigantes/home
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mencionadas por Teresa Rita Lopes em sua pioneira tese de doutorado (LOPES, 1985: 
122-139), obra citada ao longo do livro de Bechara. 

Aos olhos de um leitor pouco atento a minudências, podem não parecer 
dignos de comentário os descuidos mencionados até aqui. No entanto, 
inconsistências da espécie daquelas aludidas acima adquirem relevância não em 
consequência da reiteração delas no decorrer do estudo aqui resenhado, mas sim 
porque já apontam para o surgimento de imperfeições de ordem mais complexa, 
igualmente comuns no livro em questão. 

Ainda no “primeiro ato”, ao se deter sobre a gênese d’O marinheiro, Thiago 
Bechara não apenas valida o consagrado diagnóstico de que a obra dramática de 
Maurice Maeterlinck correspond e a uma das matrizes do drama estático pessoano, 
como também verifica nesta a existência de herança trágica similar à que caracteriza 
a obra de Pessoa (cf. BECHARA, 2018: 39). Em que pese o acerto dessa última 
afirmativa, chama a atenção o fato de o pesquisador se referir de forma apenas 
indireta às criações do dramaturgo belga, apoiando-se em informações que constam 
de volume assinado por Carla Ferreira de CASTRO (2011). Decerto, não se exigiria do 
autor que, a cada passo de seu trabalho, se encaminhasse diretamente às fontes, sem 
a mediação de abordagens destas por terceiros. Neste caso, contudo, não se trata de 
uma referência qualquer, uma vez que o criador d’Os cegos e d’A intrusa redigiu, em 
1896, um ensaio intitulado “O trágico cotidiano”, no qual a expressão “teatro 
estático” se encontra associada às tragédias de Ésquilo, realçando-se ali a 
imobilidade subjacente a estas peças. Bechara, todavia, se limita a citar uma 
passagem do livro de Castro na qual a investigadora assinala no tragediógrafo uma 
influência comum tanto ao escritor belga quanto ao português (BECHARA, 2018: 148). 
Assim, ao se contentar com a referência indireta do conhecido artigo de Maeterlinck, 
o estudioso deixa de examinar mais detidamente um importante aspecto relativo às 
reminiscências clássicas do drama estático pessoano, conforme seria de se esperar 
em estudo com foco exclusivo neste tema.5 

Em decorrência da colossal expansão da fortuna crítica de Fernando Pessoa 
desde a segunda metade do século XX (avolumamento ao qual se soma a já referida 
difusão em larga escala de novas e variegadas edições da obra pessoana nos últimos 
quinze anos), tampouco se esperaria, por certo, que Thiago Bechara percorresse toda 
a bibliografia crítica atualmente disponível a propósito do escritor português. Até 
porque o próprio investigador se mostra ciente da impossibilidade de execução 
dessa tarefa: 

 

Deparando-me, metodologicamente, com a vasta produção acadêmica acerca do espólio 
pessoano e das mais diversas facetas passíveis de serem encontradas e correlacionadas em 

                                                 
5 Tal como já pontuado por Filipa de Freitas e Patricio Ferrari (cf. PESSOA, 2017: 356-359), não é 
possível atestar a leitura integral de “O trágico cotidiano” por Pessoa, que provavelmente teve acesso 
ao texto de maneira indireta. 
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seu trabalho artístico, pude perceber a presença e o reconhecimento, por parte de muitos 
estudiosos, de olhares trágicos sobre sua obra, inclusivamente a dramática, contudo de forma 
periférica e mesmo marginal em trabalhos cujo cerne temático era constituído por outros 
enfoques. Por ser incalculável a quantidade de páginas preenchidas sobre a obra de Fernando 
Pessoa, esforcei-me ao máximo por [...] selecionar livros e trabalhos acadêmicos que me 
pudessem embasar especificamente o ponto de vista. Este fora gestado antes que tais leituras 
se realizassem, no intuito de manter o frescor e a autenticidade da análise pessoal que eu 
faria. 

(BECHARA, 2018: 20; grifos do autor) 
 
Se o estabelecimento de um recorte específico se mostra sempre uma decisão 

acertada em trabalhos de pesquisa acadêmica, é discutível a pressuposição de que, 
caso o pesquisador percorresse em primeiro lugar os textos de outros estudiosos, 
estaria sob risco uma perspectiva efetivamente original (no caso, o rastreamento das 
“heranças clássicas no drama estático”), gestada antes da navegação sistemática pela 
fortuna crítica de Fernando Pessoa. Receoso de sacrificar “o frescor e a 
autenticidade” da “análise pessoal” almejada por ele, o investigador, no “Epílogo” 
de seu trabalho, reafirma tal propósito: 

 
Esta visão foi construindo-se e posteriormente enriquecendo-se, aprofundando-se e, claro, 
contradizendo-se a si mesma, até o resultado textual aqui apresentado. Pareceu bem, neste 
sentido, antes de beber do que já fora produzido, amadurecer primeiramente um ponto de 
vista próprio para, somente então, ao longo das pesquisas e leituras críticas, confirmar ou 
não a pertinência de determinadas interpretações, assim como eventuais inferências que se 
demonstraram frágeis ante a argumentação dos estudiosos e especialistas. 

(BECHARA, 2018: 151-152) 
 

Dado o ineditismo do enfoque analítico de Thiago Bechara, a metodologia 
empegada por ele se revela problemática não em consequência da leitura do drama 
estático pessoano sob o viés escolhido, mas sim porque o pesquisador se propõe a 
estender seu olhar para além da peça publicada em Orpheu, dedicando o “segundo 
ato” de seu estudo ao exame dos escritos que Pessoa atribuiu a seus três principais 
heterônimos, mantendo aquele drama no horizonte. Em vista do método crítico do 
autor, ancorado no princípio de que em primeiro lugar se concebe “um ponto de 
vista próprio” e posteriormente se busca na fortuna crítica a confirmação ou não 
deste, é sem dúvida arriscada a opção de ler a obra assinada em nome de Caeiro, 
Campos e Reis à luz d’O marinheiro (e não o contrário, o que talvez fosse o mais 
adequado para um livro cujo título anuncia especificamente o exame desse drama 
estático). Trata-se, enfim, de uma decisão arriscada porque Bechara, ávido em 
demonstrar originalidade também ao comentar a produção heterônima, passa a 
fundamentalmente repetir lugares-comuns a respeito daquela tríade. Tome-se como 
exemplo disso a “didascália dialógica” que ele consagra a Alberto Caeiro, subseção 
do segundo capítulo do livro em análise. 
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Após tecer o “breve retrato biográfico” (BECHARA, 2018: 81) daquele a quem, 
no universo fabular engendrado por Fernando Pessoa, o ortônimo e os outros dois 
heterônimos principais se referiam como “Mestre”6, o pesquisador define Caeiro 
como “um heterônimo solar”, responsável pela escrita de “uma espécie de livro do 
sossego” (BECHARA, 2018: 88; grifo do autor). Na sequência, assinala que tal retrato 
corresponde a uma descrição sobretudo ideal desse autor fictício, cuja “visão de 
mundo idílico [...] possui ‘gralhas’, isto é, janelas para o erro, o que endossa a 
necessidade de uma desconfiança sadia desta tão-espontânea e quase-isenta-de-
conflitos poética caeiriana” (BECHARA, 2018: 89). Nada a objetar a esse respeito, 
exceto por um detalhe: apoiado seja nas considerações críticas de Antonio Tabucchi, 
que subscreve a perspectiva cristalizada por Octavio Paz segundo a qual “Caeiro 
não crê em nada: existe” (apud BECHARA, 2018: 89), seja nas de Teresa Rita Lopes, que 
percebe nos textos caeirianos uma tentativa de escapar aos dilemas que assombram 
Campos, Reis e o “Fernando Pessoa ele-mesmo” (cf. BECHARA, 2018: 91; 95), ao longo 
das páginas seguintes Bechara se dedica, por meio da sucinta análise de 
aproximadamente uma dezena de poemas extraídos de “O guardador de rebanhos”, 
a examinar as dualidades do discurso caeiriano, caracterizado por proclamar 
práticas contrárias às que se vazam nos versos atribuídos ao heterônimo: 
 

Estas são perguntas e questões retóricas que coloco na discussão deste trabalho, menos com 
intuito de desapropriar a legitimidade e a grande coerência interna de Caeiro em buscar algo 
que julga melhor, ou possível, do que em fazer pequenas provocações que nos condicionem 
apenas a não o lermos tão acomodada e ingenuamente como é arriscado que, por vezes, 
ocorra, às beiras de tomar a obra caeiriana como uma doutrina tão bem engendrada que se 
elevasse à quase categoria de incontestável, quando o que se nota é o mesmo tormento 
desassossegado, de fundo trágico, das tantas facetas pessoanas, ainda que de um modo ao 
avesso.  

(BECHARA, 2018: 98; grifo do autor) 
 

Proferidas em 2017-2018, no entanto, essas “pequenas provocações” nada têm 
de provocativas. Isso porque, diferentemente de Pierre Menard (personagem de um 
espirituoso conto de Jorge Luis Borges), que se propôs a reescrever o Quixote em 
pleno século XX, recorrendo ao artifício de apenas transpor para o presente da escrita 
as palavras que figuram na obra seiscentista (à semelhança de um copista medieval, 
portanto), Thiago Bechara possui não o estatuto de uma personagem fictícia, mas 
sim o de um investigador no decurso de um trabalho acadêmico. Por esse motivo, 
ao contrário da personagem borgiana, o pesquisador não pode reclamar 
originalidade para “sua” leitura de Caeiro, pois outros estudiosos percorreram 
                                                 
6 Saliente-se que o investigador o faz sempre tomando por base o perfil esboçado por Antonio 
Tabucchi (1984) e pouco se detém nas considerações do próprio Fernando Pessoa acerca de seus 
heterônimos (também elas constituintes do conjunto da obra pessoana, e não externas a ela). 
Tampouco são referidas pesquisas mais atualizadas a respeito do assunto, como aquelas que 
enformam o trabalho de Jerónimo Pizarro e Patricio Ferrari (cf. PESSOA, 2013). 
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trajetos similares a esse no passado – e isso tanto antes quanto depois de Tabucchi e 
Lopes emitirem os juízos aos quais Bechara busca se contrapor. Com efeito, Eduardo 
Lourenço, em um seminal capítulo de seu igualmente poderoso Fernando Pessoa 
revisitado – leitura estruturante do drama em gente, cuja primeira edição data de 1973, 
assinalou que a construção de Caeiro como “Mestre”, inabalável e destituído das 
tensões dramáticas que abundam em seus discípulos, se sustenta apenas na 
superfície. Por sua vez, Caio Gagliardi, no ensaio introdutório à edição que preparou 
dos Poemas completos de Alberto Caeiro, lançada em 2006, destrinchou de maneira 
exemplar os paradoxos constituintes dessa poesia. 

Deficiências desse porte são recorrentes no livro de Thiago Bechara, que, 
imbuído do propósito de contribuir com “uma reflexão própria” no campo dos 
estudos pessoanos, assumiu o risco de privilegiar uma ambicionada aproximação 
virginal dos escritos de Fernando Pessoa e, com isso, desperdiçou uma chance 
valiosa de conferir aprofundamento a uma temática ainda pouco explorada por 
outros estudiosos. Nesse sentido, procedeu de forma oposta à de Pessoa, cuja prática 
criativa era norteada pelos princípios de “continuidade e inovação” (BECHARA, 2018: 
16), uma vez que, ao lançar os olhos para a tradição, esforçava-se para subvertê-la e 
em seguida superá-la, sem jamais ignorá-la. Bechara, por outro lado, ao não 
percorrer de forma suficientemente criteriosa a fortuna crítica do autor que se 
propôs a estudar, acreditou estar instituindo pontos de vista originais sobre os 
versos atribuídos aos três principais heterônimos do escritor português, quando, na 
realidade, não fez mais do que reproduzir lugares-comuns, já amplamente 
debatidos por outros investigadores.7 

Ainda que as graves e sortidas deficiências já assinaladas ofusquem o 
resultado da pesquisa a que se lançou Thiago Bechara, há bons momentos no livro 
aqui resenhado. Não por acaso, estes correspondem àqueles que se ocupam 
especificamente do exame minucioso das “heranças clássicas” reconhecíveis n’O 
marinheiro, às quais se alude no decorrer de todo o trabalho e que são estudadas de 
forma mais sistemática no terceiro e último capítulo da obra. Assim sendo, deve-se 
reconhecer a pertinência da hipótese de que a ausência de delineamento psicológico 
individual das três veladoras configura um possível tributo à estética da 
                                                 
7 Daí a importância da intimidade com a fortuna crítica de Fernando Pessoa, que recentemente foi 
objeto de três números da revista Estranhar Pessoa, iniciativa justificada nos seguintes termos pelos 
editores do último volume da série, iniciada no Outono de 2017: “Direcionar a atenção mais 
sistemática à crítica pessoana, tal como procuramos realizar nesta série de cadernos, não significa, ao 
contrário do que se possa pensar, desviar o olhar da obra enquanto tal. Trata-se de compreender que 
a obra em si mesma, entrevista de uma perspectiva pretensamente autônoma e original, como uma 
mata virgem que se oferecesse ao explorador incauto, é uma utopia vazia, uma concepção carente de 
sentido de realidade. A nossa própria perspectiva não é senão resultado do acúmulo de leituras 
cristalizadas com o passar dos anos. O que muitas vezes damos como autênticas são ideias que não 
vão além de lugares-comuns e intuições alheias, então assumidas como próprias” (GAGLIARDI e 
SEPÚLVEDA, 2019: 6; grifo dos autores). 
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Antiguidade Clássica, em que a subjetividade das personagens não prevalece sobre 
a coletividade (BECHARA, 2018: 51; 129). Por esse ângulo, também a sugestão de que 
o trio corresponde a uma única personagem8 pode ser assimilada à luz do cânone 
clássico, permitindo que se contrastem, desta forma, a propensão monológica do 
texto pessoano e a “estrutura coletiva – mas de vozes unas – do coro grego” (BECHARA, 
2018: 29; grifo do autor). Igualmente sugestiva é a conjectura de que as veladoras, 
uma vez compreendidas como um “prenúncio embrionário dos heterônimos” de 
Pessoa, os quais corresponderiam às “várias máscaras dionisíacas de um único deus-
autor”, podem ser percebidas como “metáforas das várias máscaras de um único 
deus – Dioniso” (BECHARA, 2018: 55). Segue nessa mesma direção, aliás, a suspeita 
de que se pode apreender “a despersonalização das veladoras como fenômeno 
correlato ao das mênades”, figuras mitológicas que prestavam culto àquele deus 
(BECHARA, 2018: 133). 

Considerando-se tais hipóteses aventadas pelo pesquisador, ganham 
consistência mesmo sugestões que a princípio poderiam soar menos convincentes, 
tais como a percepção de que o reiterado emprego da segunda pessoa do plural no 
discurso das veladoras constitui “uma marca classicizante de linguagem” (BECHARA, 
2018: 70; grifo do autor) ou a aproximação proposta por ele entre o Monte Olimpo e 
os “dois montes longínquos” (PESSOA, 2017: 31), entrevistos pelas veladoras através 
da janela do quarto em que se situam. Isso porque, segundo ele sustenta, as três 
discorrem, ao longo da peça, “sobre o que haja por detrás dos montes, remetendo-
se à memória, não se sabe se [...] onírica e fantasiosa, de uma infância feliz ali 
passada”, aproximando-se, deste modo, da “imagem mítica” projetável sobre a 
morada das divindades gregas, alusiva a “um paraíso guardado, onde os deuses 
eram felizes e viviam protegidos” (BECHARA, 2018: 141). 

O estudo oferece, ainda, a interlocução d’O marinheiro com determinadas 
obras produzidas durante a Antiguidade Clássica, a exemplo das tragédias Prometeu 
acorrentado e Os persas, ambas de Ésquilo. No primeiro caso, parte-se da análise do 
binômio falar / calar (BECHARA, 2018: 142-143) e, no segundo, da constatação de que 
o texto, tanto quanto o do escritor português séculos mais tarde, apresenta uma 
“situação de espera, reduzida ao mínimo cenicamente, e na qual o que há é ação 
interior [...]” (BECHARA, 2018: 147; grifo do autor). Amplia-se, assim, a perspectiva 
fornecida pelo próprio Pessoa, segundo quem a peça publicada em Orpheu 
equivaleria à “revelação de uma vida interior espantosamente rica, e onde o fogo 
central de uma tragédia [...] é contido dentro de uma sobriedade externa difícil de 
encontrar fora da Grécia antiga” (PESSOA, 2009: 47), sempre tomando o cuidado de 
demarcar as devidas distinções genológicas entre o “drama estático” pessoano e a 

                                                 
8 Algo já intuído por Almada Negreiros, que, mirando uma possível encenação daquele drama 
estático, teria imaginado um figurino “em que as três veladoras se metiam num único, enorme 
vestido, que lhes prendia, por completo, os movimentos” (apud REBELLO, 1994: 135). 
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tragédia grega – naturalmente, conforme Bechara enfatiza em mais de uma ocasião, 
seu estudo não se propõe a defender que O marinheiro atualiza o gênero trágico 
grego, mas sim a proporcionar o diálogo entre eles. 

É do aproveitamento da sugestão pessoana de que O marinheiro dá a conhecer 
uma “vida interior” que resulta a retomada, pelo estudioso, do princípio de “ação 
interior”, do qual Teresa Rita Lopes já lançara mão no passado (cf. BECHARA, 2018: 
32-33). Daí decorre, ainda, o acertado ponto de vista, desenvolvido pelo autor, de 
que Pessoa não propriamente abandona a ação dramática, mas sim a explora no 
íntimo das personagens, o que está em sintonia com a releitura que um ilustre 
contemporâneo deste, Friedrich Nietzsche, faz da tragédia clássica, cujo elemento 
crucial, segundo este sustentava, residiria não na mimese – isto é, na imitação de uma 
ação –, tal como prescrevera Aristóteles, mas sim no páthos, “expressão de paixão e 
sofrimento” (BECHARA, 2018: 54-55). 

O mérito das aproximações propostas por Thiago Bechara entre O marinheiro 
e a tragédia clássica, todavia, não as faz estarem sempre imunes às deficiências 
anteriormente assinaladas. Assim é que, ao se deter, por exemplo, sobre “a 
associação do estático corporal das veladoras com o extático dionisíaco” (BECHARA, 
2018: 57; grifos do autor), o estudioso perde a oportunidade de dialogar com 
investigadoras que antes dele já se ocuparam do binômio estático / extático (cf. 
LOPES, 1990; CASTRO, 1996). Além disso, não se entende por que motivo, em outros 
momentos de um estudo especificamente consagrado à exploração das “heranças 
clássicas no drama estático”, o autor deixa de se aprofundar na comparação de 
determinados textos de Pessoa com obras da Antiguidade, relegando-os a sucintas 
notas de rodapé, como é o caso da associação proposta entre o poema “Tabacaria”, 
atribuído a Álvaro de Campos, e uma passagem de Édipo em Colono, de Sófocles (cf. 
BECHARA, 2018: 115). Permaneceu igualmente circunscrito a um pé de página um 
paralelo entre os versos da “Autopsicografia” ortônima e um verso de “Sólon, 
importante poeta ateniense do século VII-VI a.C., o qual diz: ‘…. Muito mentem os 
aedos’”, enxergando no primeiro um “eco” do segundo (BECHARA, 2018: 106) – o que 
permite supor alguma espécie de equivalência entre o fingimento pessoano, de 
natureza bastante complexa, e a noção de mentira, moralmente condenável. Tal 
equiparação, decerto muito discutível, remonta àquela feita ainda na metade do 
século XX por um dos expoentes da primeira geração de críticos do escritor 
português, para quem Pessoa teria sido, ao fim e ao cabo, um “mistificador” – isto é, 
um embusteiro ou, mais propriamente, um mentiroso (cf. SIMÕES, 1973: 267) –, 
posicionamento vigorosamente combatido já àquela época por outro intelectual 
egresso da revista Presença (cf. MONTEIRO, 1985: 70-72). 

Cumpre referir, por fim, a presença de um par de documentos inéditos acerca 
da primeira encenação teatral d’O marinheiro, em 1957, expostos no fecho do volume 
(cf. BECHARA, 2018: 190-191) e seguidos pela versão abreviada de um relatório de 
pesquisa acadêmica a propósito da montagem (cf. BECHARA, 2018: 193-195). Em vista 
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do faro investigativo de Thiago Bechara, que resgatou tais documentos do acervo do 
Museu Nacional do Teatro e da Dança, em Lisboa, teria valido a pena o pesquisador 
se aprofundar no exame deles, pois efetivamente despertam o interesse do leitor 
(sobretudo porque são referidos tanto na capa quanto na página de rosto do livro). 
Da mesma forma, o resultado de seu trabalho decerto teria auferido maior robustez 
caso o autor se tivesse concentrado no prolongamento da terceira parte de seu 
estudo – aquela que produz apreciáveis avanços investigativos –, ao invés de se 
comprometer com uma leitura da obra heterônima e ortônima de Pessoa à luz 
daquele “drama estático em um quadro”, sem o devido respaldo crítico. 
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Armando Côrtes Rodrigues:  
Vida, obra e alguns problemas 

Arnaldo Saraiva* 

ALMEIDA, Anabela (2019). Armando Côrtes-Rodrigues. Vida e Obra do Poeta Açoriano do Orpheu. 
Prefácio de Teresa Rita Lopes. Vila Franca do Campo: Editorial Ilha Nova, 424 pp., il. 
[ISBN: 978-972-99565-1-5]. 

No prefácio que em 2011 escrevi para Lava 
Ardente, antologia de textos de Albino de 
Meneses recolhidos por Dalila Pestana, 
manifestei o meu espanto sobre o “desinteresse” 
ou a “geral ignorância” que ainda pesava sobre 
alguns dos membros do grupo (ou alguns dos 
colaboradores) do Orpheu, sem deixar de 
reconhecer que a sua estatura literária ou 
cultural não pode igualar-se às de Fernando 
Pessoa, Mário de Sá-Carneiro e José de Almada 
Negreiros. Com as celebrações do centenário da 
revista alguns vieram a merecer um pouco mais 
de atenção; mas cinco anos depois desse 
centenário ainda não dispomos de sólidos ou 
extensos estudos sobre vários deles. Armando 
Côrtes-Rodrigues, que apesar de tudo nem era 

dos mais esquecidos – pensemos por exemplo em Raul Leal, em Augusto Ferreira 
Gomes, em Tomás de Almeida ou mesmo em Alfredo Guisado –, mereceu 
finalmente um estudo alentado e englobante sobre a sua vida e obra, que, como 
informa a autora, é, “no essencial”, o texto da sua tese de doutoramento apresentado 
em 2014 à Universidade Nova de Lisboa, com o título As Constantes de Orpheu na 
Obra de Armando Côrtes-Rodrigues. 

Esta informação e este título bastarão para esclarecer o leitor eventualmente 
surpreendido com a alusão ao Orpheu no título deste livro, como se não bastasse ou 
não fosse pertinente falar só na “vida e obra”. E na realidade não é difícil notar desde 
o início do estudo a preocupação da autora em ver a personalidade, mas sobretudo
a obra de Côrtes-Rodrigues, na perspetiva de uma fidelidade sem falhas ao tempo e

* Poeta, ensaísta, tradutor e cronista português.
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modo, ou ao “espírito”, nunca aliás bem definido, do Orpheu. Mas o título aponta 
outra qualificação do poeta; e também será fácil notar a preocupação da ensaísta com 
a sua “açorianidade” ou a sua “identidade açoriana”. Anabela Almeida esforçar-se-
á, no entanto, por cumprir, em correlação, outros importantes objetivos: o de 
“colocar Côrtes-Rodrigues no lugar que lhe pertence no Modernismo português” e 
o de provar que não há incompatibilidade entre o Côrtes-Rodrigues modernista e o 
Côrtes-Rodrigues comprometido com a tradição, e até com o integralismo.  
  As informações, reflexões e argumentos relacionáveis com esses objectivos 
podem ser privilegiados nalgum dos quatro capítulos ou subcapítulos da primeira 
parte, mas comparecem ao longo de todos eles com inevitáveis repetições, uma vez 
que cada capítulo corresponde a uma desigual e não justificada mas clara divisão 
temporal (1891-1910; 1910-1915; 1916- – a coerência exigiria: 1915 – 1935; 1935-1971), 
em que há associação ou conjunção, até mesmo na primeira, da biografia social e da 
atividade e produção literária, comentada ou analisada. Já a segunda parte contém 
uma “cronologia”, que, sem o dizer, amplia generosamente a que Eduíno de Jesus 
deixou na Antologia de Poemas de Armando Côrtes-Rodrigues (1956), que regista 
secamente, por ano, mês e, nalguns casos, por dia, dados ou eventos 
discursivamente referidos – mas, estranhamente, nem sempre – na primeira parte, e 
que também contempla a “vida e obra”, sem comentário nem análise; a essa 
“cronologia” (que, diga-se de passagem, é exatamente igual à que agora aparece, 
anónima, no internético “Arquivo Virtual da Geração de Orpheu”), segue-se, 
também na segunda parte, uma “Bibliografia” ativa e passiva, tão extensa e 
minuciosa que parece exaustiva, aumentando substancialmente a do extenso 
catálogo da “Exposição Comemorativa do Centenário do Nascimento de Armando 
Côrtes-Rodrigues” que em 1991 foi publicado em Ponta Delgada, sob a égide de três 
grandes instituições locais : o Museu Carlos Machado, que então detinha todo o 
espólio do escritor, a Biblioteca Pública e Arquivo, para onde seria transferida em 
2009 a parte documental desse espólio, e o Instituto Cultural. 
 Esta Bibliografia, que exigiu muita pesquisa, constitui naturalmente uma base 
imprescindível para todos os estudos que venham a fazer-se sobre o autor, mas não 
está isenta de problemas: ela diz-se titular e genericamente “comentada”, o que não 
é; indica sob a rubrica “Dispersa” bibliografia “não publicada” e… “inédita”, na qual 
figura um poema de Violante de Cysneiros que publicará em anexo; ela divide com 
louvável esforço espécies textuais e autores (Armando, Violante, “Outros”) mas 
repete desnecessária e confusamente nalgumas subrubricas “publicada”, 
“publicado” e “dispersa”, “dispersas”; ela distribui por arbitrárias temporalidades, 
não diz nem se vê porquê, alguma e só alguma bibliografia ativa (”Poesia”, 
“Ensaios”…) e passiva (“Notas”…); ela associa espécies textuais que conviria separar 
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(“Ensaios, discursos, crítica e crónicas dispersas”, “Notas, comentários, referências 
e notícias sobre a sua vida e obra”), separando no entanto “Ensaios […] e crónicas 
dispersas” de “Crónicas semanais” e de crónicas de dois jornais – justificava-se 
obviamente a arrumação só de “crónicas”, mesmo com textual hibridismo –, ou 
“Textos de Violante de Cysneiros”, “Textos dos ‘Outros’ e ainda ‘Outros’” (sem 
“textos de” e com aspas na p.11 e sem aspas na p. 345). Mas também parece pouco 
aceitável a distinção entre “Bibliografia Passiva” e “Bibliografia Passiva – Outra”, lá 
onde por todas as razões até se impunha uma bibliografia específica sobre o Orpheu, 
ou sobre o Modernismo. 
 Em “Palavras prévias” informa Anabela Almeida que retirou do livro 
documentos, entre os quais inéditos, que apresentara na sua tese. Percebe-se que 
tenha excluído da terceira parte do livro, consagrada a “Anexos”, e com alguns 
inéditos, os inéditos entretanto publicados; mas, se aí publicou inéditos, e até uma 
carta e um poema de Côrtes-Rodrgues, é difícil perceber a exclusão de textos como, 
por exemplo, dois dos três poemas de Côrtes-Rodrigues que referiu na p. 141 e nas 
pp. 314-215 (publicou nas pp. 118-119 outro poema que deu como “não publicado”), 
e o postal e o telegrama de Pessoa que referiu na p. 323. 

Este telegrama, que não é transcrito, mas de cujo conteúdo Anabela Almeida 
dá conta, ajuda a esclarecer alguns equívocos da tese com que repetidamente 
defende, desde a introdução do seu livro, que Côrtes-Rodrigues enviou “a sua 
participação para Orpheu 3” (p. 25). Para o provar refere uma carta de Côrtes-
Rodrigues – não de 6 de junho de 1959 , como diz, mas de 3 de junho de 1959 –, 
dirigida a Eduíno de Jesus, em que ele informa que guarda do tempo de Orpheu, “e 
nunca publicados”, os poemas “Cavalgada do Sonho!”, “Treva” e “Cortejo trágico”, 
explicitando que o primeiro era “destinado ao 3.º n.º de Orpheu (que nunca se 
publicou) e enviado ao Prof. C.el Caetano Dias, cunhado de Fernando Pessoa, que 
vai completar e publicar esse número” (v. Armando Côrtes-Rodrigues e Eduíno de 
Jesus, Correspondência, Ponta Delgada, Museu Carlos Machado, 2002, pp. 210-211); e 
refere outra carta, inédita, que publica em “Anexos” (p. 414), do mesmo Caetano 
Dias a Côrtes-Rodrigues, datada de 29-7-1958, a agradecer a carta e as “poesias” que 
este lhe enviou. Anabela Almeida supõe que “face ao pedido de Caetano Dias, 
Côrtes-Rodrigues enviou […] os poemas que destinava ao Orpheu 3”. Ora não é 
seguro que as “Poesias” recebidas por Caetano Dias eram as acima nomeadas e 
tinham (uma só? duas? todas?) necessariamente por destino o projectado Orpheu 3; 
o que é seguro é que não se trataria já do Orpheu 3 concebido em 1915 ou 1916. 
Também não é seguro que a iniciativa dessa publicação pertenceu ao cunhado de 
Pessoa, que de resto nem tinha ainda entrado em contacto com os lisboetas Guisado 
e Almada; pode ter sido o próprio açoriano (ou outrem) a tomar a iniciativa. Caetano 
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Dias diz que vai entrar em contacto com Alfredo Guisado e Almada Negreiros “para 
deles conseguir a sua parte, de forma em até ao fim do ano saia o n.º 3 do Orpheu”, 
edição que certamente já estava apalavrada com a Ática, a editora da obra de Pessoa. 
Que parte seria essa, não é dito (colaboração textual? responsabilização ou 
autorização formal? apoio económico ou cultural?); mas é pouco ou nada provável 
que Caetano Dias concebesse um Orpheu 3 muito diferente do que Pessoa deixara 
pronto, ou quase (talvez sem as páginas finais, que presumivelmente acolheriam 
colaboração dele ou de Álvaro de Campos). 

De acordo com Anabela Almeida, “a edição que este familiar de Pessoa levava 
a cabo e para a qual solicitara a colaboração dos poetas do Orpheu ainda vivos” 
prendia-se com “os inéditos do terceiro número de Orpheu” (p. 128). Ora a carta de 
Caetano Dias, se permite admitir que ele podia querer “completar” (como disse 
Côrtes-Rodrigues) o possivelmente incompleto Orpheu 3 recorrendo a antigos 
colaboradores, não autoriza a concluir que concebia uma edição bem distinta, ou 
atualizada, ou duplicada da que Pessoa deixara; aliás os “poetas ainda vivos” do 
Orpheu, não eram só, além de Côrtes-Rodrigues, os dois nomeados, Almada e 
Guisado; aqui ,como nas páginas 244 e 245, Anabela Almeida, como talvez Caetano 
Dias, esquece que Raul Leal só faleceu em 1964. 

 Diz a ensaísta que o cunhado de Pessoa “estaria na posse dos textos, poemas 
e eventualmente de outros documentos” relacionados com Orpheu 3; não estaria, 
estava. Tinha em casa dele algumas “páginas impressas”, não “provas”, desse 
número, que ele ou sua mulher haviam mostrado a alguns estudiosos, um dos quais 
Casais Monteiro, que até pensara publicá-las, mas, sabendo-as incompletas, limitara 
a publicação aos pessoanos Poemas Inéditos Destinados ao nº 3 do Orpheu (1953). E 
conhecendo a introdução que escrevi para a edição de Orpheu 3, Anabela Almeida 
parece esquecer que de 1916 a 1935 houve quem pensasse na publicação da revista, 
e que o nome de Côrtes-Rodrigues, como o de Alfredo Guisado, nunca foi indicado 
nas listas dos seus colaboradores. Virá a propósito evocar o texto “Nós os de Orpheu“ 
que Pessoa publicou na revista Sudoeste, por sinal no n.º 3 e por sinal de Novembro 
(o mês em que ele morreu); depois de informar que Almada e ele tinham tentado 
coordenar para esse número “produções inéditas de quantos figuram literariamente 
na revista”, assinalou a falta da colaboração dos dois brasileiros “por estreiteza de 
tempo e largueza de distância” (não sabia que Ronald morrera meses antes), mas 
também a de Côrtes-Rodrigues, acrescentando: “Neste caso a dificuldade foi, como 
no dos brasileiros, geográfica”. Todavia acharam por bem incluir um texto não 
inédito de Ângelo de Lima. Já agora, vale a pena lembrar que nesse mesmo número 
de Sudoeste vinha o anúncio: “Brevemente / ORPHEU 3”. 
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 Anabela Almeida também afirma que “são inúmeros os projetos de índice 
para Orpheu 3” (p. 117), mas não cita nenhum, e é um claro exagero falar em 
“inúmeros”. As hipóteses de organização e publicação de Orpheu 3, sim, 
comparecem em muitos textos. Mas no primeiro projeto de índice, que encontramos 
numa carta de 31 de Agosto de 1915, enviada por Sá-Carneiro a Pessoa, e que se vale 
de indicações deste, os colaboradores são eles dois, Almada, Numa de Figueiredo, 
António Bossa, e Albino de Meneses. E na carta que dirigiu em 4 de setembro de 
1916 a Côrtes-Rodrigues, a anunciar-lhe que “vai sair o Orpheu 3”, Pessoa refere a 
colaboração do próprio, de Álvaro de Campos, de Camilo Pessanha, de Sá-Carneiro, 
de Albino de Meneses, e “talvez” de Carlos Parreira, além da de Amadeo; em 
nenhum momento alude à de Côrtes-Rodrigues. Poderá admitir-se que não 
precisava de referir, nem com um “além da sua colaboração”, o que seria sabido pelo 
destinatário. Mas a verdade é que, como bem nota Anabela Almeida, Côrtes-
Rodrigues não está entre os oito – oito, como em cada um dos números anteriores – 
colaboradores do impresso Orpheu 3, que foram Pessoa, Sá-Carneiro, Almada, 
Albino de Meneses, Augusto Ferreira Gomes, Tomás de Almeida, C. Pacheco, e 
Castelo de Morais. 

Aliás, Côrtes-Rodrigues não diz que enviou em 1915 ou 1916 o seu poema, diz 
só, e em 1959, que ele “era destinado ao Orpheu 3”, sendo ainda mais explícito numa 
carta a Alberto de Serpa, datada de 16 de março de 1965, e referida e reproduzida no 
texto de Fernanda Vizcaíno “‘Cavalgada do Sonho’ de Côrtes-Rodrigues: um poema 
dactilografado ou recriado por Pessoa?” publicado em Pessoa Plural, 14, 2018: 
“Destinava-se ao 3º n.º de Orpheu e ficou por isso.” 

 É possível, mesmo que improvável, que, à distância de mais de cerca de 
quarenta anos, ele desse como destinado ao Orpheu 3 um poema hipoteticamente 
destinado aos dois primeiros números, onde publica vários poemas, com o seu nome 
ou o de Violante de Cysneiros. Mas também é possível que Pessoa e Sá-Carneiro 
quisessem convocar estrategicamente novos colaboradores, excluindo até outros 
companheiros como Guisado, Montalvor, Raul Leal. E não vale a desculpa de que o 
ilhéu já estava longe, na sua ilha, pois ele só deixou Lisboa em Fevereiro de 1916, e 
posteriormente manteria alguma correspondência epistolar com Pessoa. 

Isso leva-nos a esclarecer outro equívoco de Anabela Almeida, estampado no 
início do subcapítulo curiosamente intitulado “Orpheu 3 – Um índice de 
desencontros”. Aí se lê que “antes de partir” para a sua ilha, Côrtes-Rodrigues 
“deixa com Pessoa o poema com que participaria naquele número da revista”, o 
Orpheu 3, e que, para o autor “poder ficar com uma cópia, o próprio Fernando Pessoa 
se encarrega de a fazer”. Ora o que sabemos por um bilhete, que a ensaísta cita, 
datado de 14 de janeiro de 1916, é que Pessoa, que cerca de 3 meses antes 
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dactilografara a tese de licenciatura do amigo açoriano, acabava de “passar a limpo” 
um poema deste, “Cavalgada”, e que o colocou na “competente página” de um 
caderno – do poeta açoriano, não, evidentemente, do Orpheu 3. A ensaísta identifica 
esse poema com o poema “Cavalgada do Sonho” (e em verdade Pessoa não 
precisava de citar o título completo), o que Côrtes-Rodrigues confirmou na mesma 
carta a Alberto de Serpa; e dá-o como “nunca publicado” (Fernanda Vizcaíno 
publicou-o no citado texto de Pessoa Plural), e como a colaboração “com que Côrtes-
Rodrigues participaria em Orpheu 3”. 

Se não há incorreções na leitura do bilhete acima referido e na informação que 
nos é dada, na p. 323, sobre o conteúdo de um telegrama de Pessoa, este já em 27 de 
fevereiro do ano anterior conhecia “Cavalgada do Sonho”, sugerindo ou 
aconselhando Côrtes-Rodrigues a publicá-lo no Orpheu, sim, mas no Orpheu…1 (!!!). 
De passagem, assinalemos que na p. 117 pode ler-se: “Cavalgada de Sonho, assim se 
chama o poema”…, que com o mesmo título aparece na p. 128 e na p. 323; só que 
nas páginas 127, 138 e 275 aparece com o título “Cavalgada do Sonho”, que é o título 
correto, de acordo com o manuscrito guardado no espólio de Côrtes-Rodrigues e com 
a cópia dactilografada, supostamente por Pessoa, no espólio de Alberto de Serpa. 

Já agora, diga-se que a transcrição que Anabela Almeida faz do manuscrito 
nas pp. 118-119 desrespeita a disposição gráfica dos versos, amputa um verso (a 
repetição de “O pensamento!”), e usa 2 ou 3 minúsculas lá onde deveria colocar 
maiúsculas. E ela não fala nas muitas diferenças desse manuscrito com a cópia 
dactilografada (com emendas manuscritas); mas Fernanda Vizcaíno, que cotejou as 
duas versões, ocupou-se do problema, não sem alguns equívocos. O mais grave é o 
da hipótese, a que logo alude o título, de se tratar de um poema “recriado por 
Pessoa”; por maior consideração que Côrtes-Rodrigues tivesse por Pessoa (e tinha a 
máxima), não admitiria tanta interferência – nem a educação ou a ética de Pessoa, 
que aliás não tratava o amigo por tu, o levaria a tanta emenda ou acrescento, para 
mais sem falar nisso no bilhete em que fala da cópia (noutra carta, o dactilógrafo a 
que recorria o poeta açoriano referiu explicitamente emendas de pontuação, 
facilmente admissíveis). Não se tratando de um poema a quatro mãos, que terá 
acontecido? Vizcaíno ignorou o já referido telegrama, que Anabela Almeida revelou, 
em que Pessoa diz a Côrtes-Rodrigues, em 27 de fevereiro de 1915, para publicar 
“Cavalgada do Sonho”; isso significa evidentemente que Pessoa conhecia o poema 
muito antes de o dactilografar, certamente a pedido do autor, que também lhe pedira 
para dactilografar a sua tese de licenciatura; e se o conhecia, ou tê-lo-ia recebido dos 
Açores, ou tê-lo-ia recebido, lido ou ouvido pessoalmente em Lisboa; se foi em 
Lisboa, o poema já estaria escrito antes de agosto de 1914, pois foi nessa altura que 
o autor, findo o ano escolar, regressou aos Açores, de onde só voltaria em fim de 
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abril ou início de maio de 1915 para ultimar a tese de licenciatura. Vizcaíno nota que 
a versão dactilografada tem emenda a tinta no fim: a data inicial “Algés, 1915” foi 
subtilmente corrigida para “Lisboa, 1916”, e admite que a emenda será de Pessoa: 
“O ano apontado” – melhor diria: emendado à mão – “na versão dactilografada é 
1916, se considerarmos que Pessoa em vez de escrever ‘6’ se enganou na tecla e 
escreveu ‘5’. É uma hipótese bastante plausível.” Se em relação à emenda do ano a 
hipótese é plausível, mas pouco, e menos pelo lado da tecla do que pelo da 
proximidade temporal – lembremos que o bilhete que fala na cópia é de 14 de Janeiro 
de 1916 –, já a emenda do lugar não pode justificar-se por nenhuma tecla. 
Certamente escrito quando o autor vivia em Algés, e possivelmente tendo essa 
indicação e a data no manuscrito que Pessoa dactilografou, inclino-me mais para a 
emenda do autor, talvez tardia, de meses ou de muitos anos (quem sabe se até 
quando enviou a cópia a Serpa, justificando a indicação do destino ao Orpheu 3). 
Autoral será também a versão dactilografada: o próprio Côrtes-Rodrigues terá 
entregue a Pessoa um original já diferente do que guardava no caderno referido por 
este, decerto o caderno que faz parte do espólio que se guarda em Ponta Delgada. 
De passagem, anoto várias imprecisões no texto de Fernanda Vizcaíno: há indicação 
de notas de rodapé (3 e 4) em versos da “Cavalgada do Sonho”, obviamente 
deslocadas; lê-se “Copiados p.os 4 versos” o que, ao lado da 1ª estrofe, ”em diagonal” 
deve ler-se “Copiado p.ª 4 Ventos” (4 Ventos – revista que se publicou em 1957 e 
1959-1960); fala-se numa carta de 21 de janeiro de 1916 quando se trata da carta n.º 21, 
de 14 de janeiro, como corretamente vem noutro lugar; refere-se uma carta pessoana 
de 15 de março de 1915 que não existe, trata-se da carta de 19 de março de 1915; e há 
alguma imprecisão em alusões a viagens de Côrtes-Rodrigues de ou para os Açores. 

Voltando à colaboração de Côrtes-Rodrigues no Orpheu 3 deve dizer-se, além 
do que já foi dito, que pareceria um pouco estranho que, a existir, ela se limitasse a 
um só poema. Note-se também que em agosto de 1915 Pessoa e Sá-Carneiro já teriam 
decidido mais ou menos que colaboradores entrariam no Orpheu 3. E é de supor que 
em janeiro ou fevereiro de 1916 nem um nem outro pensariam a sério na publicação 
de Orpheu 3; lembrem-se as palavras que em setembro de 1915 Sá-Carneiro 
endereçou a Pessoa: “temos desgraçadamente de desistir do nosso Orpheu”. Só 
depois da morte de Sá-Carneiro, em 26 de abril de 1916, data não assinalada na 
“Cronologia”, Pessoa voltaria a preocupar-se seriamente com o Orpheu 3. 

Mas a esse propósito convirá esclarecer ainda outro problema. Em 4 de maio 
de 1916 Pessoa anuncia ao amigo açoriano o suicídio de Sá-Carneiro, e diz-lhe que 
“Orpheu publicará uma plaquete, colaborada só por os seus colaboradores, à memória 
do Sá-Carneiro”, acrescentando: “Logo que v. puder, portanto – quanto antes 
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melhor – v. mande-me qualquer cousa breve (o mais esmerada possível) à memória 
dele. Não se esqueça. O bom era se o mandasse pelo próximo vapor”. 
 Anabela Almeida informa que Côrtes-Rodrigues respondeu prontamente a 
Pessoa, enviando-lhe, com uma carta aberta (que aliás poderia valer como a 
“esmerada” memória solicitada pelo destinatário), publicada num jornal açoriano 
logo no dia 13 de maio, um anexo, o poema “Cortejo trágico”, para, segundo a 
ensaísta, “integrar a tal ‘plaquete’ com que Orpheu 3 homenagearia o companheiro 
morto” (p. 120). E na p. 125 repete que se trata de um “poema para Orpheu 3”. Ora 
Pessoa não falara na revista, ou na revista Orpheu 3, só dissera: “Orpheu publicará”. 
E denunciava uma urgência que não parecia compatibilizar-se com o tempo (e o 
dinheiro) da edição da revista. Se nalgum momento inicial ele pensara em inserir os 
textos sobre Sá-Carneiro na revista então suspensa, logo concebeu a edição de uma 
plaquete, que não seria propriamente uma separata, pois seria uma “publicação 
separada”, nem uma “tiragem especial”, como a que conceberia depois para “A cena 
do ódio” de Almada. É o próprio Pessoa que o diz num texto do espólio que a 
própria ensaísta transcreve (pp. 125-126): “Abstivemo-nos de o fazer” – de inserir os 
textos in memoriam na revista – “porque ou havíamos de limitar a extensão dessa 
colaboração, ou havíamos de deixar que absorvesse por completo o corpo da 
revista”. 
 Admitimos, embora só nos seja referida a anexação (não uma indicação 
escrita, um bilhete ou uma carta) que “Cortejo trágico” foi enviado em 1916 – mas 
para a plaquete, não para a revista; mas não temos nenhuma prova do envio em 1916 
de “Cavalgada do Sonho” para Orpheu, porque só temos o conselho ou a sugestão 
de Pessoa, em 27-2-1915, para a publicação no Orpheu 1, onde não apareceu. E a 
referência à anexação também suscita alguma estranheza. Vejamos: na p. 120 lê-se 
que “Cortejo trágico” foi enviado por Côrtes-Rodrigues a Pessoa em anexo à carta 
aberta sobre Sá-Carneiro; na p. 128 lê-se que “Cortejo trágico” foi enviado por 
Côrtes-Rodrigues a Caetano Dias “juntamente com o poema ‘Cavalgada de Sonho’” 
e com “um texto evocativo do movimento” do Orpheu que foi anexado (por quem?) 
àquele poema, e que se encontra no espólio não de Pessoa, mas de Côrtes-Rodrigues. 
 Em face do que fica dito, nenhuma razão assiste a Anabela Almeida para 
defender, como já defendera no texto “Armando Côrtes-Rodrigues e Orpheu 3” 
(publicado na Colóquio/Letras, n.º120, setembro-dezembro de 1915, pp.120-127), que 
desta revista, concebida em 1915-1916 por Sá-Carneiro e por Pessoa, fazia 
garantidamente parte a colaboração do poeta açoriano, com um ou dois poemas; 
pelas mesmas razões, é totalmente impertinente o lamento da prefaciadora Teresa 
Rita Lopes: “Pena que Orpheu 3 não tivesse ido para a frente, e que a edição que dele 
foi feita em 1984, por Arnaldo Saraiva, não insira a colaboração de Côrtes-
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Rodrigues”. Teresa Rita Lopes e sobretudo Anabela Almeida podiam, além do mais, 
ter reparado em dois documentos que vêm a seguir ao breve texto que a segunda 
publicou, “A vida açoriana de Violante de Cysneiros”, no catálogo Os Caminhos de 
Orpheu que em 2015, por ocasião da exposição do centenário da revista, a Biblioteca 
Nacional publicou e que foi organizado pelo “comissário” Richard Zenith; trata-se 
de dois autógrafos de Pessoa, talvez de 1916 (cf. Sensacionismo e Outros Ismos, ed. de 
Jerónimo Pizarro, 2009); e trata-se de dois índices ou “planos” de Orpheu 3 e de 
Orpheu 3 e 4; ora entre os nomes dos colaboradores previstos por Pessoa, e até com 
número de páginas atribuído, não aparece Côrtes-Rodrigues nem Violante de 
Cysneiros, aparecendo curiosamente outros nomes como os de Mário da Cunha e 
Sá, Silva Tavares, M. Barradas Telles d´Aviz e Fernando de Carvalho. 
 Se a tese de doutoramento de Anabela Almeida era direcionada para a relação 
de Côrtes-Rodrigues com o Orpheu (e com o Orpheu), um livro que em título implica 
a sua “vida e obra” não precisava de explorar tanto (mas, como vimos, nem sempre 
com o devido rigor) essa relação, o que, juntamente com o esforço de pesquisa 
bibliográfica, pode explicar, não justificar, algum deficit nas partes da biografia, 
mesmo com o apoio de uma “cronologia”, e da análise da obra. 
  No que toca à biografia podemos estranhar por exemplo a escassez de 
referências ao aluno universitário – nem cadeiras, nem notas, nem orientações 
específicas, nem colegas, só dois ou três rapidamente nomeados –, nem professores, 
também rapidamente nomeados; em nenhum momento é assinalada a importância 
que os estudos de literatura popular ou oral, que tanto viriam a mobilizar Côrtes-
Rodrigues, tinham então na Faculdade de Letras de Lisboa, onde ensinavam Teófilo 
Braga, Leite de Vasconcelos e Adolfo Coelho, que além de ser seu professor era seu 
“companheiro de comboio” entre Algés e Lisboa (mas anti-Orpheu). Na cronologia, 
o mais importante dos seus amigos, Pessoa, aparece só em 1913, quando eles se 
conheceram em 1910, graças a António Cobeira. Por outro lado, passa quase 
despercebido o seu casamento em 1912; e da mãe do seu quarto filho só é dito o 
nome. Mais estranho é, no entanto, que o namoro e casamento, que durou meia 
dúzia de anos (1959-1965), com a justamente famosa Margarida Vitória tenha sido 
arrumado em 16 linhas. Também se esperaria que nalgum momento fossem 
reunidos, num sólido retrato, os traços da personalidade do poeta vanguardista e 
conservador, culto e popular, franciscano e integralista dispersamente apontados ao 
longo do estudo.  
 No que toca à obra, assinalemos a justa importância dada à “açorianidade” e 
à poesia, embora esta seja quase sempre vista numa generosa perspetiva orfaica, e 
com a quase exclusiva relevância temática do mar e da ilha ou do ilhéu, sem a 
referência a constantes e variações técnicas ou estilísticas. Mas é pena que o notável 
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e difícil trabalho do investigador ou estudioso da literatura popular quase só seja 
medido pela bibliografia indicada; e se o dramaturgo ainda mobiliza alguma 
preciosa atenção, o crítico, o ensaísta e o ficcionista não suscitam nenhuma reflexão 
sistemática, que aliás nem é dada ao autor de centenas e centenas de crónicas nem 
ao epistológrafo, de quem conhecemos as cartas a Eduíno de Jesus e outras, 
publicadas ou inéditas, constantes da bibliografia elaborada pela própria Anabela 
Almeida. E se não conhecemos outras cartas que Côrtes-Rodrigues escreveu, 
podemos colher alguns dados sobre o epistológrafo nas cartas dos seus 
correspondentes, entre os quais Cecília Meireles e Fernando Pessoa. Seria 
interessante refletir, por exemplo, sobre as razões que levaram este a trocar os 
canónicos “Meu querido Amigo”, “Meu caro”, por “Irmão em Além!” (28-6-1914) 
ou por “Irmão em pseudo” (26-6-1915), e a tratar por “tu” (26-6-1915) quem, antes e 
depois, era normalmente tratado por “você”.  

Reflexões desse tipo talvez fossem bem mais interessantes do que as que 
prolongam os delírios psicanalistas, sexistas e nominalistas (“nomen omen”!) à volta 
do jocoso ou da jocosa Violante de Cysneiros, com novas pérolas do género: “Ainda 
que a poetisa de Orpheu possa ser castelhana, e cremos que seja, temos para nós que 
as suas origens são ilhoas” (p. 106); “é portuguesa ilhoa, franciscana e 
modernista”(p. 108); “criptónimo, pseudónimo ou heterónima?”(sic, p. 111).  
 Anabela Almeida até pelo muito que investiu em pesquisas estará em boas 
condições para numa nova edição desta obra fazer as devidas ampliações e 
correções, mesmo que sejam gralhas, aliás poucas, ou pontuais e mínimas, como a 
da p. 412, onde, num postal de Sá-Carneiro há uma referência a “conjures do 
Orpheu” – trata-se obviamente das “coupures” referidas na p. 114 ––, e como as das 
páginas 82, 168, 187, onde se fala de um “percursor” que é obviamente um 
“precursor”. 
  



Saraiva Armando Côrtes Rodrigues 

Pessoa Plural: 18 (O./Fall 2020) 680 

ARNALDO SARAIVA é professor emérito da Universidade do Porto, em cuja Faculdade de Letras 
ensinou, assim como ensinou na Universidade da Califórnia em Santa Barbara, na Universidade 
de Paris – Sorbonne Nouvelle e na Universidade Católica Portuguesa - Porto. Foi membro da 
direcção da Cooperativa Árvore, presidente do Conselho Geral do Boavista Futebol Clube, 
fundador do Centro de Estudos Pessoanos, presidente da Fundação Eugénio de Andrade, 
cronista do Jornal de Notícias, Público, Diário de Notícias e Jornal do Fundão, director das revistas 
Persona (co-direção), Terceira Margem e Cadernos de Serrúbia, colaborador da Radiotelevisão 
Portuguesa e da Radiodifusão Portuguesa e ator em filmes de Luís Galvão Teles, António Reis, 
Saguenail e Joaquim Pinto. Sócio correspondente da Academia Brasileira de Letras, é autor de 
extensa bibliografia (ensaio, poesia, crónica e tradução), em que se incluem obras como: 
Literatura Marginal izada (2 vols., 1975 e 1980), Fernando Pessoa e Jorge de Sena (1981), In (poemas, 
1983), O Modernismo Brasileiro e o Modernismo Português (1986;3ªed., 2015), Fernando Pessoa Poeta-
Tradutor de Poetas (1996), O Sotaque do Porto (1996), Conversas com Escritores Brasileiros (2000), 
Folhetos de Cordel e Outros da minha Coleção (2006), Poesia de Guilherme IX de Aquitânia (2008), O 
Génio de Andrade (2014), A Entrada de Fernando Pessoa no Brasil (1916), Dar a Ver e a se Ver no 
Extremo: O Poeta e a Poesia de João Cabral de M. Neto (2014), Os Órfãos do Orpheu (2015), Vergílio 
Ferreira, Seminarista nos Seminários do Fundão e da Guarda (2017), Carlos Drummond de Andrade, uma 
Pedra (Preciosa) no meio do (meu) Caminho (2018), João Cabral de Melo Neto na Poesia 
Portuguesa (2020). 

ARNALDO SARAIVA is an emeritus Professor at the University of Porto, in whose Faculty of 
Letters he taught, as well as in other universities such as the University of California in Santa 
Barbara, the University of Paris – Sorbonne Nouvelle and the Portuguese Catholic University of 
Porto. He was a member of the board of Cooperativa Árvore, president of the General Council 
of Boavista Footbal Club, founder of the Center of Pessoan Studies, president of the Foundation 
Eugénio de Andrade, columnist for the Jornal de Notícias, Público, Diário de Notícias and Jornal do 
Fundão, director of the Journals Persona (co-director), Terceira Margem and Cadernos de Serrúbia, 
collaborator of the Portuguese Radio Television and Portuguese Broadcasting and was also an 
actor in movies by Luís Galvão Teles, António Reis, Saguenail and Joaquim Pinto. He is a 
corresponding partner of the Brazilian Academy of Letters, and author of an extensive 
bibliography (essay, poetry, chronicle and translation), where the following works are included: 
Literatura Marginal izada (2 vols., 1975 e 1980), Fernando Pessoa e Jorge de Sena (1981), In (poemas, 
1983), O Modernismo Brasileiro e o Modernismo Português (1986;3ªed., 2015), Fernando Pessoa Poeta-
Tradutor de Poetas (1996), O Sotaque do Porto (1996), Conversas com Escritores Brasileiros (2000), 
Folhetos de Cordel e Outros da minha Coleção (2006), Poesia de Guilherme IX de Aquitânia (2008), O 
Génio de Andrade (2014), A Entrada de Fernando Pessoa no Brasil (1916), Dar a Ver e a se Ver no 
Extremo: O Poeta e a Poesia de João Cabral de M. Neto (2014), Os Órfãos do Orpheu (2015), Vergílio 
Ferreira, Seminarista nos Seminários do Fundão e da Guarda (2017), Carlos Drummond de Andrade, uma 
Pedra (Preciosa) no meio do (meu) Caminho (2018), João Cabral de Melo Neto na Poesia 
Portuguesa (2020). 



A obra ideal, a obra real:  
O Pessoa que foi e a sua duração  

Jorge Uribe* 

PESSOA, Fernando (2018). Mensagem e poemas publicados em vida, Edição crítica de Luiz Fagundes 
Duarte. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 514 pp. [ISBN: 978-972-27-2498-2]. 

O até agora último volume da Série Maior da Edição 
Crítica das Obras de Fernando Pessoa, publicado pela 
Imprensa Nacional-Casa da Moeda e de responsabilidade 
de Luiz Fagundes Duarte, cria um diálogo produtivo, de 
interação implicativa, entre os textos publicados em vida 
por Fernando Pessoa e o espólio pessoano. Assim, os 
textos que chegaram a ser impressos iluminam aqueles 
que ficaram nas arcas e, com todos eles, se reconstrói uma 
história editorial da obra de Pessoa até ao ano da sua 
morte. O corpus desta edição e o seu desenvolvimento no 
tempo podem ser pensados conjuntamente com uma 
virtualidade da obra pessoana, quer idealizada pelo 
próprio autor em diferentes momentos da sua vida, quer 

num exercício retrospetivo a cargo de um editor que prometeu publicar a obra 
possível que o autor não chegou a estruturar de uma determinada forma. 

Este volume abre com uma figuração de Fernando Pessoa dirigida à 
revogação de uma mitologia muito difundida entre os leitores, especialmente fora 
de Portugal: a de um escritor que teria publicado pouco ou que teria tido uma 
relação quase desinteressada em relação ao destino público da sua obra, que teria 
agido sem coerência e de forma errática no que a self-marketing se refere: “Fernando 
Pessoa era um rapaz planeado”, aponta  lapidarmente Fagundes Duarte. Esta 
afirmação faz parte da necessária revisão de uma figuração autoral promovida por 
críticos e editores durante décadas, e atesta o lugar de relevo que esta edição crítica 
ocupa na apreciação e legitimação do desse quase objeto chamado “Pessoa em vida”. 
Como sublinhava George Monteiro, “há maneiras produtivas e significativas de 
narrar a vida de Pessoa” (MONTEIRO, 2013: 18), e isto tem um a significação especial 
porque, na vasta história da edição pessoana, foi só a partir dos anos oitenta que 
começaram a surgir edições dedicadas aos textos que Pessoa editou e publicou “ele 
mesmo”.  

* Universidad EAFIT, Medellín, Departamento de humanidades.
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É possível que esse impulso crítico tenha surgido como corretivo de uma 
tendência que tomou o Livro do Desassossego (1982) como potencial autobiografia de 
Pessoa para, assim, preencher o vazio deixado pela desaparição de Pessoa e da 
figura do autor, promovida, consciente ou inconscientemente, pela crítica. Segundo 
essa visão, Soares e Pessoa seriam ambos paradigmas do escritor inédito e anónimo 
(cf. TABUCCHI, 2019: 11). Afinal, os pioneiros da edição pessoana, Luís de Montalvor 
e João Gaspar Simões, posicionaram-se perante os planos de publicação e as 
autopublicações de Pessoa desta maneira:  

 
Fernando Pessoa tinha um plano para a publicação das suas obras completas: melhor, tinha 
vários planos. Aquele que adoptámos, embora não corresponda inteiramente a nenhum dos 
planos elaborados por ele, não se afasta muito do que seria realmente a sua obra completa, 
caso ele a viesse a publicar tal-qual nós a encontramos, isto é, despida de todos os projectos 
que Pessoa não chegou a realizar 

(apud TABUCCHI, 2019: 16) 
 
Sublinhe-se um problema da paternidade, sendo que onde se lê “adotámos” deverá 
ler-se “engendrámos”, e pôr-se em causa o regime gramatical em singular do 
segmento “o que seria a sua obra completa”. As afirmações de Montalvor e Simões 
parecem ignorar que, no caso de Pessoa, não só houve planos, mas em efeito 
concretizações: os textos publicados entre 1902 e 1935 não foram poucos – na edição 
de Fagundes Duarte são 163 poemas, e a prosa é igualmente numerosa – e esses 
textos tanto transformaram como geraram novos planos ao longo da vida de Pessoa.  

Ora, o critério de esquecimento e substituição das considerações editorias 
pessoanas fez carreira e exerceu uma espécie de oclusão das publicações em vida de 
Pessoa. Este fato ajuda a explicar que o corpus de tais publicações não esteja ainda, 
oitenta anos depois, totalmente definido. Atenuando esse esquecimento, existem, 
contudo, alguns livros que merecem destaque: Fotobibliografia de Fernando Pessoa 
(PESSOA, 1988), organizado por João Rui de Sousa; Crítica, Ensaios, Artigos e 
Entrevistas (PESSOA, 1999) e Ficções do Interlúdio (PESSOA, 2007 e 2012), editados por 
Fernando Cabral Martins; Prosa publicada em vida (PESSOA, 2006 e 2017), com seleção 
de Richard Zenith; e Proses I: 1912-1922 e Proses II: 1923-1935 (PESSOA, 2013a e 2013b), 
organizados por José Blanco. Como se pode ver pelas datas referidas, foi nos últimos 
vinte e poucos anos que o esforço da Fotobibliografia foi continuado; daí que neste 
século muitos lapsos tenham sido corrigidos e muitas lacunas preenchidas.1 Inscrito 
nesse processo “revisionista”, o novo volume da INCM inclui no corpus das 
publicações em vida o poema “Névoa”, que esteve sem localizar ou sem redescobrir 

                                                 
1 Pelo menos 20 publicações, entre poemas e prosas, têm vindo a ser resgatadas nos últimos vinte 
anos e a ser integradas no cânone do “Pessoa em vida”. A este respeito apresento uma lista com 
referências detalhadas no artigo “Em vida de Fernando Pessoa – Lista de publicações 1912-1935” 
(URIBE, 2020). Cf. “Edição digital de Fernando Pessoa – Projetos e Publicações” (PESSOA, 2020). 
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até 2012, data em que foi recuperado por Vasco Rosa, num artigo da Pessoa Plural – 
A Journal of Fernando Pessoa Studies (ROSA, 2012).  

Para o editor do volume, Luiz Fagundes Duarte, o reconhecimento do que 
Pessoa viu publicado ao longo da sua vida não deve nem pode ser subsumido numa 
organização com pretensões de encarnação de um ideal de totalidade: pelo 
contrário, seria preciso assumir a complexidade de tal conjunto e favorecer uma 
edição que facilite iluminar o percurso histórico traçado por Pessoa através de cada 
publicação. A de Fagundes Duarte é a mais abrangente edição, num volume único, 
das obras assinadas e publicadas por Fernando Pessoa com o seu nome próprio, isto 
é, daquelas que – seguindo uma sugestão dele mesmo em 1928 – leitores, editores e 
críticos temos passado a conhecer por obras ortónimas.  

Mensagem e poemas publicados em vida está dividido em três partes, 
cuidadosamente justificadas numa concisa “Introdução” – 1. “Poemas publicados 
em vida 1902-1935”; 2. “Mensagem (1934)”; 3. “Traduções” – e ainda está composto 
por aparatos critico-genéticos, produto do trabalho de estudo e descrição de 
materiais do espólio pessoano, do confronto de testemunhos, da interpretação de 
variantes e da defesa de algumas emendas, processos críticos que outorgam uma 
marca identitária e de prestígio ao labor das edições pessoanas da INCM. Para um 
leitor, esta reunião de Mensagem com Poemas publicados em vida poderá representar 
uma surpresa, tendo em conta que o volume reúne uma obra “fechada”, com uma 
arquitetura própria, que é Mensagem, e duas séries aparentemente “inconjuntas”: 
uma série de poemas e outra de traduções. Além disso, neste último caso, o das 
traduções, Fagundes Duarte promove uma interpretação forte da autoria que a 
Pessoa corresponde pelas suas traduções de outros autores – Garcilaso, Quevedo, 
Wordsworth, Poe, Browning, Crowley, entre outros –, promoção invulgar na 
história da edição pessoana. Afinal só existe um antecedente reconhecido nesta 
tradição específica, Fernando Pessoa, Poeta-Tradutor de Poetas, livro organizado em 
1996 por Arnaldo Saraiva (PESSOA, 1996). A este respeito convém indicar que 
Fagundes Duarte acrescentou duas novas traduções ao corpus das traduções 
pessoanas: aquelas correspondentes a textos de poetas uruguaios oriundos de 
Montevideo: “A Louca de Bequeló”, de Ramón de Santiago, e “A Gloria”, de 
Alejandro Magariños Cervantes. Estas somam-se agora às perto de 31 traduções já 
recolhidas por Saraiva. 

 Na sua introdução, Fagundes Duarte procura argumentar e defender, sem 
fanatismos, uma forma de lidar com a muito complexa questão da relação entre 
“partes” e “todos” que a obra pessoana levanta. Isto é feito, a meu ver, de maneira 
lúcida e dentro do território das hipóteses: nessa seção preliminar, o editor evoca e 
descreve um livro de poemas que Pessoa sonhou, mas nunca fez realidade: “As 
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Septe2 Salas do Palácio Abandonado”, de c. 1915. Os planos desse livro sugerem uma 
organização diferente da que finalmente tiveram alguns poemas aquando da sua 
publicação em vida de Pessoa. Assim, entre várias organizações concorrentes, 
Pessoa estipulou que as primeiras “salas” reuniriam todos os poemas ortónimos aos 
que chamou “simples” (“simple lyrics”, p. 9); a quarta incluiria os poemas 
“Sensacionistas”; e a sétima, os poemas “Metafísicos e ocultistas”; ou, então, a 
primeira reuniria “os poemas líricos simples”; a segunda, os poemas “sobre 
pessoas”; a terceira, os poemas estrangeiros; a quarta, os poemas “extravagantes”; a 
quinta, os poemas políticos; a sexta, os poemas místicos; e a sétima, os poemas 
metafísicos ou ocultistas (pp. 9-10). Basta imaginar que essas “salas” tivessem nomes 
de gente para começar a identificar a perfilhação de um vulto de índole 
heteronímica, assim como também as dificuldades para diferencias alguns conjuntos 
– para diferenciar poemas místicos e ocultistas, por exemplo. Como sublinha 
Fagundes Duarte, seria possível projetar este esquema como uma espécie de 
andaime ou estrutura da obra pessoana enquanto totalidade, e tentar que sob essas 
categorias ficasse organizada toda ou uma parte considerável da produção ortónima 
pessoana publicada em vida, inclusive aquela que ainda não tinha sido composta na 
data em que o plano foi redigido. Formas de organização há muitas e o editor de 
Mensagem e poemas publicados em vida avaliou várias.  

Seja como for, mesmo que Pessoa, com 27 anos, em 1915, já tivesse uma visão 
da sua obra como “edifício” monumental, reunindo num mesmo espaço e em 
simultâneo a diversidade da sua produção artística, os seus planos e projetos não se 
correspondem ou condizem com a forma como certos poemas ou conjuntos foram 
ao prelo, o que persiste, no confronto das publicações e das arcas, é uma dialética 
inconclusiva entre revelação de formas finitas e a evolução histórica de elementos 
adaptativos. Por isso, a capacidade prescritiva ou retrospetiva dos planos fica posta 
em causa pela realidade histórica que a obra pessoana foi adquirindo à medida que 
ia sendo impressa e conhecida pelo público.  

O caso de Mensagem permite visualizar esta problemática. Pessoa publicou 
alguns poemas soltos ou em conjuntos que depois integrariam esse outro conjunto 
chamado Mensagem. A edição da INCM interpreta que a organização dos poemas no 
livro de 1934 não constitui um apagamento definitivo das publicações anteriores, 
onde aqueles poemas, idênticos ou com variantes, constituíam outros poemas que 
Pessoa efetivamente publicou por considerar que “funcionavam igualmente bem” 
(p. 15). Esse critério faz com que a edição seja tolerante com algumas repetições que 

                                                 
2 Pessoa usa as duas grafias alternativamente: “septe” ou “sete”. O mais interessante desse projeto 
originário é que nele Pessoa concebia uma espécie de subdivisão “heteronímica” do ortónimo (cf. 
SENA, 1982: 165), atribuindo a cada uma das “salas do palácio” uma certa identidade temática e 
estilística que não destoa por completo da maneira como Caeiro, Campos e Reis, obedecem a 
possibilidades expressivas de tipologias literárias. 
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frisam a componente mais adaptativa e, por assim dizer, histórica da obra pessoana: 
a saber, a constante dinâmica de integração de alguns elementos em novos 
contextos. Nesse sentido, ler Mensagem à luz da sua história editorial é um exemplo 
de como a obra pessoana é um processo: monumento simultaneamente em ruínas e 
em construção; árvore e nau. O olhar interseccionista é sem dúvida a grande virtude 
da edição crítica de Fagundes Duarte e um contributo inquestionável para a 
reavaliação do trabalho literário de Pessoa. O editor confirma, assim, a sua condição 
de “plantador de naus a haver” com que ele próprio, citando Pessoa, descreveu a 
cada trabalhador do espólio pessoano (DUARTE, 2018: 190). 

Note-se ainda que a recuperação dos materiais preparatórios associados à 
génese dos poemas publicados em vida tem um efeito colateral sobre a nossa 
perceção do verdadeiro estado de conservação do acervo pessoano. Através da 
edição de Fagundes Duarte ficamos a conhecer uma lista muito completa dos 
poemas ortónimos dos quais não se conhece nenhum suporte autógrafo: “Chuva 
Obliqua”, “A Casa Branca Nau Preta”, “Meantime”, “Trois Chansons Mortes”, “O 
menino da sua mãe”, “Natal (Na provincia neva...)” e “Névoa”, fazem parte desta 
lista3. Sem dúvida, essas são importantes lacunas para os estudiosos do processo 
criativo pessoano, porém, a edição oferece materiais genéticos para perto de 120 
poemas, tornando-se assim na principal fonte existente e uma guia-modelo para a 
maneira de proceder na edição de outras partes da obra, como por exemplo a prosa. 

Porém, como é regra geral no caso dos estudos pessoanos, nenhuma edição é 
“definitiva” nem sequer de acordo com os seus próprios critérios. No caso de 
Mensagem e poemas publicados em vida, afirmamos isto em dois sentidos: um concreto 
e outro discutível. No primeiro, referindo pesquisas recentes que têm encontrado 
alguns materiais que, por fazer parte direta da história editorial de Mensagem em 
vida de Fernando Pessoa, teriam cabido nesta edição, ainda que fosse na secção de 
“Aparatos”. Refiro-me à publicação de “Mar Portuguez” na revista Leitura para todos 
de Rio de Janeiro, em junho de 1926, e a publicação parcial dos poemas “D. Diniz” e 
“Terceiro” no Diário de Notícias de Rio de Janeiro, em março de 1935, ambas 
publicações redescobertas por Rodrigo Xavier num artigo do número 17 da revista 
Pessoa Plural (XAVIER, 2020)4. O mesmo pesquisador também identificou uma 

                                                 
3 Segundo a edição de Fagundes Duarte a esta lista deveriam acrescentar-se os poemas “Conselho” e 
“Marinha”, mas do primeiro efetivamente existe uma cópia passada a limpo no espólio, BNP/E3, 118-
53 e do segundo Jerónimo Pizarro identificou um autógrafo na Coleção de Fernando Távora 
(PIZARRO, 2017:  341). 
4 Ainda, no aparato correspondente aos poemas “Noite”e “Tormenta”, identificados com os nº 125 e 
126 na edição de Fagundes Duarte, caberia uma referência aos autografos conservados na Coleção 
Fernando Távora. Uma primeira versão de “Noite” leva o título “Corte-Real” e do segundo constam 
alguns versos manuscritos (PIZARRO, 2017:  341-350)   
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tradução pessoana intitulada “Linda florinha”5, publicada no Tesouro da Juventude, 
em 1926, desconhecida até agora, junto com uma republicação do poema “O avô e o 
neto”, no jornal brasileiro Tico-Tico: jornal das crianças em 1931.6 Todas estas 
informações também ajudam a derrubar a mitologia do poeta inédito, posto que 
fazem mais palpável o crescente reconhecimento do autor inclusive no Brasil, e não 
esqueçamos que Pessoa morreu aos 47 anos. 

O ponto discutível é exposto por Nicolás Barbosa, Jerónimo Pizarro, Carlos 
Pittella Leite e Rui Sousa, no n.º 17 da Pessoa Plural. Trata-se de determinar qual a 
relação genética entre Mensagem e outros projetos pessoanos que têm uma data de 
redação anterior a 1913, data na qual começa a análise de Fagundes Duarte. Trata-se 
especificamente dos projetos “Encoberto” e um primitivo “Portugal”. O material 
associado a estes títulos é de uma dimensão considerável: 106 inéditos oferecem os 
autores do artigo antes citado. Admito que neste caso a discussão possa ser 
interessante, sempre e quando não seja assumida como acabada. A relação entre 
esses poemas, redigidos antes de 1913, e os poemas de Mensagem, que até pouco 
antes da publicação se chamou Portugal, pode não resultar tão óbvia embora o título 
seja o mesmo e a eles caiba o rótulo de poemas nacionalistas. Nessa linha 
poderíamos perguntar: os elementos associados ao título “Canções da derrota”, ou 
ao poema “A Memória do Presidente-Rei Sidónio Pais”, também entrariam numa 
edição da Mensagem? Mas isto só poderá ser melhor esmiuçado após a leitura da 
recente edição crítica a cargo de Jerónimo Pizarro, publicada pela Tinta-da-China, 
que está a chegar as livrarias nos mesmos dias em que estas linhas são escritas.  

Não quero fechar esta recensão sem deixar umas palavras de sentida gratidão 
para com o professor Luiz Fagundes Duarte, no ano da sua aposentadoria. 
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Das primeiras escolhas do lado ocidental 

Rui Sousa*

FEIJÓ, António M.; FIGUEIREDO, João R.; TAMEN, Miguel (2020). O Cânone. Lisboa: Tinta-da-
china/Fundação Cupertino de Miranda, 536 pp. [ISBN: 978-989-671-581-6]. 

O Cânone mereceria sempre atenção crítica, dada 
a sua especificidade editorial. Organizado por três 
personalidades relevantes da academia 
portuguesa, com peso nos bastidores da 
Universidade de Lisboa e um amplo e prolífero 
percurso de docência à frente de um dos 
programas mais sucedidos da Faculdade de 
Letras, o programa em Teoria da Literatura, a obra 
conta com edição de grande qualidade, como é 
apanágio de uma editora com crescente impacto 
no mercado de língua portuguesa, a Tinta-da-
china, e é patrocinada por uma fundação cujo 
trabalho de recolha, edição e disponibilização de 
espólios e materiais relativos ao Surrealismo 
português é fundamental, a Fundação Cupertino 
de Miranda. O facto de a obra ter tido dois 
lançamentos públicos transmitidos em directo 

reforça o reconhecimento, por parte dos seus coordenadores, personalidades 
habituadas aos meandros da crítica e da publicidade literária, de que o peso a dar ao 
volume transcende à partida o seu conteúdo. Um dos efeitos mais expressivos do 
que está implícito no conteúdo proposto por este livro será o modo como parece ter 
dispensado, para os opinadores mais apressados, a leitura dos textos propriamente 
ditos. É de resto este aspecto que me interessa sublinhar nesta leitura: é pouco 
comum um livro poder ser lido pelo tópico que lhe serve de mote e pelo conteúdo 
dos ensaios que o compõem, não sendo cada âmbito necessariamente constrangedor 
para o desenvolvimento de opiniões acerca do outro.  

Começo por assinalar o aparente paradoxo derivado de a pouco habitual 
tentativa de se pensar com seriedade e rigor o problema convocado pelo assunto, 
pelo menos no contexto português, contrastar com o facto de ser em seu torno que 
se orientam, de modo mais ou menos declarado, os desígnios das universidades e 
dos centros ligados aos estudos literários. Nessa medida, a ambição crítica dos 
organizadores e a excelência dos resultados saúda-se e dá à partida um lugar de 

* Universidade de Lisboa, Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias (CLEPUL).
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destaque a um empreendimento cuja importância não poderia nunca sonegar-se, 
fossem quais fossem os seus responsáveis, os seus contextos, as suas escolhas ou os 
seus alvos. 
  É de procedimentos de construção e de desconstrução do cânone que os 
estudos literários em grande medida se alimentam. De autores que merecem estudo, 
que deixam de o merecer, que voltam a merecê-lo. De gerações e grupos, 
movimentos e escolas, debates estéticos e querelas pessoais disfarçadas de esforços 
sociológicos e políticos, de aproveitamentos de precursores e de silenciamentos de 
contemporâneos. Da necessidade de escolher o que editar e não editar, o que incluir 
ou não incluir nos programas a cada novo ano, o que dar ou não como exemplo do 
plano nacional de leitura, o que recomendar ou não nos jornais de referência, o que 
sujeitar a prémio ou não. Numa palavra, o que merece ou não o direito aos vários 
degraus dessa palavra que serve para muita coisa e que nem sempre ou raramente 
tem fronteiras seguras: a Literatura. Responder ao que é Literatura, e ao que 
distingue os seus domínios e os seus saberes peculiares de todos os outros âmbitos 
e saberes, implica também definir quem são os autores e obras que escolhemos para 
exemplificação. Os mesmos que, na grande maioria dos casos, também discutiram 
precisamente isso e também produziram esboços de cânones pessoais e geracionais 
em conflito aberto e polémico com o passado e o presente de composição das suas 
obras.  
 Este livro pode ser analisado de diversos ângulos. Que são, cada um deles, 
pequenos ecos de um processo tendencialmente canónico. Por exemplo, podemos 
pensar em questões relacionadas com o assunto do livro e questões relacionadas com 
os que dele se ocupam, os autores dos ensaios. 

 No primeiro caso, que é grosso modo o que tem ocupado as discussões nas 
redes sociais e em alguns dos textos publicados nos jornais a acompanhar os 
lançamentos da obra e a inauguração da exposição a que está associada, Torre 
Literária. Louvor e Simplificação da Literatura Portuguesa (Fundação Cupertino de 
Miranda, Famalicão), pesam os cinquenta bravos do Mindelo literário dados a 
conhecer em primeira mão por Ricardo Araújo Pereira. 
  No segundo âmbito, podem considerar-se pelo menos três sentidos: a 
pertinência da escolha dos autores dos contributos, a qualidade dos textos e o 
verdadeiro acrescento face ao que os autores já tenham dito a respeito antes. São 
aspectos relevantes, relacionados desde logo com o que poderá considerar-se uma 
outra canonização, a de certos críticos, certas universidades, certos grupos e centros. 
No caso presente, estamos perante uma galeria de qualidade irrefutável e com vasta 
obra publicada nos mais vastos âmbitos dos estudos literários em Portugal e 
associados a várias instituições, com destaque para a Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa e a Faculdade de Letras da Universidade do Porto.  
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A combinação entre nomes de tantos quadrantes e um entendimento do que 
é o cânone definido pelos organizadores e que preside ao plano levado a cabo ao 
longo dos últimos anos é de resto um dos mais singulares aspectos do conjunto. As 
chaves de leitura mais prementes para a leitura da dimensão do livro que deriva 
directamente das opções e dos intentos revisionistas dos três organizadores 
encontram-se num conjunto relativamente localizável de eixos operativos: o leque 
de textos da autoria de Miguel Tamen sobre um problema reiterado, que, na 
expressão feliz de Onésimo Almeida, pode designar-se como obsessão da 
Portugalidade, da qual Tamen procura oferecer a descrição e o esvaziamento; o 
resultado crítico de dois contrapontos, entre Alexandre Herculano e Oliveira 
Martins e entre Camilo Castelo Branco e Eça de Queiroz; finalmente, a leitura, por 
António Feijó, da densidade de veios convocáveis para uma compreensão adequada 
do modernismo português, que passa por figuras inabituais e que faz de Pascoaes e 
Régio, ou de Nobre e Gomes Leal, nomes capitais. Somem-se a estes eixos o 
silenciamento deliberado dos nomes mais integráveis na lógica dos laureáveis de 
Novecentos, desde logo a tão tratada exclusão de Sophia de Mello Breyner, evidente 
por exemplo na insistência com que a poeta foi referida na entrevista do Observador 
a António Feijó,1 e a desvalorização crítica a que o Surrealismo e seus arredores são 
votados para que fiquem elencados os mais interessantes motivos de debate do 
volume. 

Antes de demorar-me um pouco mais nestes aspectos, torna-se oportuno um 
breve comentário ao pouco produtivo embate entre listas de ausências lamentadas 
ou de inclusões exuberantes, tão menos útil quanto mais atenção se der a dois 
critérios metodológicos discutíveis, mas que não derivam directamente das opções 
subjectivas de quem decidiu o elenco dos canonizados e o coevo elenco dos críticos 
também canonizáveis: o número de nomes a considerar – são cinquenta, podiam ser 
mais, podiam ser menos, como os próprios ensaios de conjunto insinuam – e a opção 
por se escolherem apenas autores já desaparecidos. Não vale, por isso, a pena perder 
demasiado tempo com estas discussões de guerrilha entre entendimentos diversos 
da literatura, entre preferências com o seu quê de constrangimentos ideológicos ou 
entre a igualmente relevante diferença quanto aos contextos de formação académica 
dos organizadores – marcadamente anglo-saxónica – e a de alguns dos seus críticos, 
mais próximos de uma escola francófona. Talvez esta visão se deva, em parte, a que 
a minha visão do cânone difere, quer de alguns procedimentos orientadores de O 
Cânone, quer dos previsíveis pronunciamentos por parte de outras vozes autorizadas 
da Academia.   

                                                            
1 Bruno Horta, “António M. Feijó e ‘O Cânone’: ‘Portugal tem uma noção muito alta do que é a 
literatura, mas com uma ausência de leitura real’”. Em linha: https://observador.pt/especiais/antonio-
m-feijo-e-o-canone-portugal-tem-uma-nocao-muito-alta-do-que-e-a-literatura-mas-com-uma-ausencia-
de-leitura-real/ 

https://observador.pt/especiais/antonio-m-feijo-e-o-canone-portugal-tem-uma-nocao-muito-alta-do-que-e-a-literatura-mas-com-uma-ausencia-de-leitura-real/
https://observador.pt/especiais/antonio-m-feijo-e-o-canone-portugal-tem-uma-nocao-muito-alta-do-que-e-a-literatura-mas-com-uma-ausencia-de-leitura-real/
https://observador.pt/especiais/antonio-m-feijo-e-o-canone-portugal-tem-uma-nocao-muito-alta-do-que-e-a-literatura-mas-com-uma-ausencia-de-leitura-real/
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Um dos meus desacordos fundamentais passa por não entender o cânone 
como uma mera lista, uma de entre infinitas outras possíveis e totalmente 
desinteressada, em cujo resultado final importam muito mais os ensaios 
propriamente ditos do que o seu conjunto e enquadramento. Isso recomenda-se num 
livro de ensaios, individual e colectivo, mas torna-se bem mais problemático num 
cânone, no qual deveriam ser os autores seleccionados as estrelas da companhia, e 
não o que os críticos decidiram dizer a respeito deles. Quanto a mim, o cânone não 
é necessariamente o conjunto dos “melhores” escritores que um país já teve ou o 
conjunto daqueles que escreveram “melhor” ou que mais “agradam” ao 
organizador investido, também, do estatuto de leitor. Não é ou não devia ser 
deliberadamente o conjunto de nomes que agradam a quem fez a escolha. Não que 
tenha ilusões de objectividade nem isso teria qualquer interesse na defesa de um 
objecto que deve ser subjectivo e polémico. Mas há subjectividades e subjectividades 
e nem todas as listas, como nem todas as antologias, devem ser tendenciosíssimas.  

Dito isto, há dois vectores que considero essenciais para se entender um 
cânone: primeiro, defendo que os autores escolhidos devem contribuir para dar 
conta da diversidade de soluções e projectos desenvolvidos numa determinada 
literatura, dando a ver tudo quanto se conseguiu fazer com um determinado 
contexto linguístico e literário; depois, parece-me que o cânone deve estar atento ao 
que continua a ser operativo entre os novos autores, pois são estes que reforçam e 
transmitem uma ideia de conjunto a novos leitores. 

 É neste sentido que algumas ausências permitem que entremos num debate 
com interesse e pertinência entre estudiosos de literatura, debate esse que não deve 
ser convertido nem em ociosa troca de listas de compras, nem em defesa acérrima 
de cromos favoritos. Alguns exemplos de nomes que considero serem interessantes 
para uma conversa ampla sobre o problema em questão, que outros leitores 
estenderão certamente ao infinito, por vezes com excessos risíveis. 

 Casos como os de Fialho de Almeida, António Patrício, José Gomes Ferreira, 
Mário-Henrique Leiria, Luiz Pacheco, E. M. de Melo e Castro, Ana Hatherly ou 
Nuno Bragança são exemplos de contributos literários para os quais não existe 
praticamente nada de semelhante no panorama literário nacional. E, para quem 
acompanhe minimamente o que se vai fazendo entre os poetas contemporâneos, ou 
mesmo ao nível dos panoramas propostos por críticos que são considerados com 
relativa unanimidade os mais representativos, dentro e fora dos corredores das 
universidades, consegue imaginar-se pouco como passaria a literatura portuguesa 
contemporânea sem os concursos de António Maria Lisboa, Luís Miguel Nava, Al 
Berto, Manuel António Pina ou Daniel Faria. Estes e outros autores são dos mais 
lidos, apreciados, considerados precursores e, por isso mesmo, dos que mais 
amplamente transportam consigo o elemento decisivo da ideia de um cânone: 
ajudam a perceber linhas de continuidade essenciais à constituição de qualquer 
tradição.   
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Excluindo da lista os que até deveriam constar, se o percurso evolutivo da 
literatura tivesse sido outro, e pensando nos que terão de estar, atendendo ao 
momento relativo desse percurso em que nos encontramos, talvez se chegasse a um 
panorama mais fidedigno, e isto a despeito do enorme contributo já dado por este 
volume, que escolhe com acerto muitos nomes, recupera do olvido do grande 
público alguns que são relevantes no âmbito restrito da literatura, por exemplo 
Gomes Leal, José Régio, Irene Lisboa, Maria Judite de Carvalho ou Ruy Cinatti, e 
sobretudo abre caminho a um debate aberto, de cujos efeitos polémicos os 
coordenadores estão cientes. Partindo da ideia de cânone que descrevi, deve 
pressupor-se que, sendo a vitalidade um critério, e não a qualidade ou não dos 
autores (entre outros da ordem da subjectividade individual e não de um outro 
elemento relevante para a produção do cânone, a persistência ou não dos favores 
das gerações futuras no transporte dos antepassados para os novos tempos de uma 
cultura), não é totalmente claro o que farão na lista os casos de Frei Luís de Sousa, 
Júlio Dinis, João de Deus. Entre outros.  

Passo a outro aspecto que me merece algumas reservas. Pela importância da 
tarefa, pelo que esta permite dar-nos em termos de grandes razões para a fixação de 
autores centrais e pela ambição reafirmada de nos serem fornecidos argumentos em 
favor da inclusão dos contemplados, teria apreciado, como característica comum a 
cada contributo, que fossem focados, obviamente sem exaustividade, o conjunto da 
obra do autor e os seus picos mais relevantes, e não apenas um aspecto, tendência 
ou mesmo ângulo de observação devedor muito mais dos pressupostos e inclinações 
de cada crítico do que dos motivos reconhecíveis para a presença do autor que 
defendem num cânone. E isto considerando ainda que uma das pedras de toque 
fundamentais da argumentação dos organizadores em defesa da obra, a intenção de 
se reunirem ensaios de grande qualidade assentes em argumentos sólidos e 
convidando ao contraditório, nem sempre se cumpre.  

O modo como Miguel Tamen menoriza ostensivamente o Surrealismo e a 
maior parte dos autores que lhe estão ligados, no ensaio sobre Cesariny, parece 
derivar muito mais de preconceitos do crítico do que de uma leitura justa de textos 
de diferente autoria, alcance, qualidade, reconhecimento e repercussão como os que, 
segundo Tamen, marcaram o desimportante périplo do poeta na sua tentativa de se 
rever como elemento do Surrealismo internacional ou de antologiar os elementos 
fulcrais do Surrealismo entre nós. Devo dizer que, pessoalmente, a redução da 
importância do influxo surrealista em Portugal será provavelmente um dos aspectos 
mais lamentáveis do presente volume, motivando mesmo que pensemos numa 
alternativa ao glosado título de Cesariny que dá nome à exposição patente em 
Famalicão. Estaremos perante uma quase “Redução e Simplificação do Surrealismo 
em Portugal”.  

Deve observar-se que concorrem nestes ensaios dois entendimentos do modo 
como devem conceber-se os ensaios numa obra deste tipo, com efeitos no modo 
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como textos se apresentam e desenvolvem. Por um lado, encontramos exemplos do 
propósito explícito dos organizadores em produzirem uma reunião de ensaios 
capazes de valerem por si mesmos, superiorizando-se a qualquer noção de conjunto 
e contribuindo desse modo para atenuar alguma da seriedade que normalmente se 
associa ao cânone. Por outro lado, e não apenas devido ao tom mais marcadamente 
académico de alguns contributos, encontramos textos que correspondem ao que a 
meu ver deveria ser o traço global de cada participação: igualmente curtos e de 
leitura agradável, com menos aparato do que habitualmente, mas que recusam o 
estilo meramente opinativo e propõem uma avaliação informada do papel do autor 
tratado no âmbito da literatura portuguesa em que se integra. Os textos de Abel 
Barros Baptista sobre Camilo e de Miguel Tamen sobre Bocage são os maiores 
exemplos do primeiro tipo, a que também se poderiam associar um texto tão 
estranho como o de Pierre De Roo sobre José Rodrigues Miguéis ou em parte um 
caso como o texto de Nuno Amado sobre Fernando Pessoa. Textos como os da 
autoria de Isabel Almeida, João R. Figueiredo, José Carlos Seabra Pereira, Rosa Maria 
Martelo, Rui Ramos e alguns de António Feijó são exemplos perfeitos do segundo 
tipo. A abordagem de Pedro Mexia a Agustina, num outro estilo, também.  

Alguns contributos merecem particular destaque pelo modo como remetem 
para problemas centrais numa discussão desta natureza. O ensaio de João 
Figueiredo sobre Camões poderia servir de programa a qualquer volume 
contemporâneo de ensaios sobre autores literários consagrados, mas sujeitos a todos 
os perigos subjacentes ao excesso de canonização e de leitura defeituosa ao longo de 
décadas, incluindo nos programas escolares oficiais. O trabalho de Viktor Mendes 
sobre Almeida Garrett ilustra uma forma adequada de proceder ao assunto em 
questão, num exercício de reflexão sobre o que tornou Garrett um autor lido nas 
escolas – por exemplo As Viagens na Minha Terra – que permite extrair elementos 
novos ou imprevisíveis ao terreno da matéria já dada. Rosa Maria Martelo, a respeito 
de Herberto Helder, e Joana Matos Frias, a propósito de Luiza Neto Jorge, dão a ver 
de que modo a improbabilidade ou o estranhamento de um autor se destacar num 
determinado momento em função das suas características muito singulares pode ser 
ao mesmo tempo uma forma de pensar toda a sua obra a partir dos diálogos que 
mantém com toda a sua tradição, conjugando contextos e linguagens ou 
subvertendo cronologias e expectativas. A integração num cânone também é, e em 
muitos casos é sobretudo, um processo necessariamente reactivo e conjugador. Os 
dois ensaios de Joana Meirim são exemplos maiores de simplicidade de processos 
colocada ao serviço de um culto muito especial de dois autores que conheceram com 
o seu contributo uma renovada atenção, Alexandre O’Neill e Jorge de Sena, dois dos 
três ou quatro nomes maiores da poesia portuguesa do século XX, o segundo 
acumulando essa excelência com a dedicação a uma série de registos só comparável, 
na modernidade, com a voracidade de um Fernando Pessoa ou de um José de 
Almada Negreiros. A tendência para a desimportantização que marca boa parte da 
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abordagem de O’Neill à literatura e a consciência invulgar de si próprio como autor 
de excelência pouco lido pelos contemporâneos tão evidente em Sena, 
maravilhosamente expostas por Joana Meirim, constituem provavelmente as duas 
abordagens mais extremas ao problema do cânone. 

No Público2, Luís Miguel Queirós defendeu que poderia estar-se perante uma 
releitura dos pesos relativos dos autores e das suas interacções, com o acrescento de 
uma outra linha possível na compreensão da modernidade literária paralela a 
Pessoa e que teria em Teixeira de Pascoaes e Raul Brandão esteios relevantes. Ora, 
esse esforço é indissociável de publicações e de conteúdos de cadeiras recentes da 
responsabilidade de António Feijó, um dos que mais tem procurado atentar na 
necessidade de se ler Pessoa com Pascoaes nas proximidades e com um esvaziar 
progressivo de alguma da mitologia valorizadora do conjunto de trabalhos dados à 
estampa nos dois números consagradores da dita geração do Orpheu. Essa linha de 
leitura tem, entre outros, valorizado a figura de José Régio e o contributo da presença, 
por reacção, por exemplo, ao paradigmático esquematismo redutor de Eduardo 
Lourenço, assim como o singular poder de antecipação crítica de Agustina Bessa-
Luís, no modo como caracteriza o embate Pessoa-Pascoaes no roman à clef O Susto 
(1958).  

De resto, algumas das mais esclarecedoras descrições do paralelismo entre 
vários entendimentos de modernidade e revolução literária nas primeiras décadas 
do século XX, e de como o relativo desconhecimento dos modernistas num público 
mais vasto foi mais importante do que se pode supor hoje, encontram-se nas páginas 
de um autor ignorado neste cânone, José Gomes Ferreira, por exemplo no fantástico 
A Memória das Palavras. O estudo recente de Luís Trindade, O Estranho Caso do 
Nacionalismo Português, ajuda também a perceber a coexistência de vários cânones 
num momento marcante em qualquer leitura de um panorama que hoje temos como 
certo. Trindade atenta na inevitável instabilidade e fugacidade dos cânones de um 
modo que no presente debate muito importa reter. Segundo o autor, entre os 
primeiros anos de reacção da Geração de 90 ao perfil dos mais canonizados autores 
da Geração de 70 e o momento em que Fernando Pessoa e outros nomes hoje fulcrais 
se tornaram quase sinónimos de “cânone literário português”, os consagrados em 
qualquer empreendimento antológico canonizador seriam, entre outros, Júlio 
Dantas, Augusto de Castro, Agostinho de Campos, Antero de Figueiredo, Afonso 
Lopes Vieira, António Corrêa de Oliveira, Mário Beirão, Joaquim Manso, Fidelino 
de Figueiredo, João Ameal, António Ferro, entre outros. Quantos destes nomes 
seriam sequer equacionados por um projecto de canonização sério e atento, hoje em 
dia? Não poderá o mesmo dizer-se de vários nomes referidos pela sua ausência neste 
balanço e contas contemporâneo, incluindo alguns dos que referi acima? 

                                                            
2 Luís Miguel Queirós, “Um cânone da literatura portuguesa que quer valer pelos argumentos”. Em 
linha: https://www.publico.pt/2020/10/15/culturaipsilon/noticia/canone-literatura-portuguesa-quer-
valer-argumentos-1935304. 

https://www.publico.pt/2020/10/15/culturaipsilon/noticia/canone-literatura-portuguesa-quer-valer-argumentos-1935304
https://www.publico.pt/2020/10/15/culturaipsilon/noticia/canone-literatura-portuguesa-quer-valer-argumentos-1935304
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É, em parte, à luz da consciência desse predomínio relativo de autores 
posteriores ao tempo por vezes consensualmente tido como fundador da Geração 
de 70 que devem ler-se contributos formidáveis como os de Hélio Alves (Barroco e 
Renascimento), João Dionísio (Lírica Medieval) e Rui Ramos (Memórias), que, 
precisamente por não terem espelho em ensaios sobre outras etiquetas 
convencionais (Romantismo, Realismo ou Modernismo, por exemplo), apontam 
para um implícito desejo de responder a eventuais críticas antecipadamente, no 
próprio terreno. É o que faz o magnífico esforço panorâmico  de Hélio Alves, que, 
no texto sobre o Barroco, produz o que poderia em parte ser um outro ponto de vista 
geral sobre a noção de cânone, que poderia ler-se como o cânone dos esquecidos ou 
o cânone da incúria portuguesa: a escassez de dedicação das instituições 
responsáveis a períodos considerados pelo leitor comum como desimportantes 
conduz a um tal silenciamento de autores seiscentistas que deixa de ser razoável 
canonizá-los, apesar de o deverem ser se o critério fosse não apenas a qualidade, mas 
o facto de terem feito algo de único entre nós. Por outro lado, Alves não deixa de 
sublinhar um outro procedimento que por vezes se segue na edificação de cânones 
e que neste caso é recusado: a concentração crítica em torno de autores 
monumentalizados em excesso e cuja ausência produz automaticamente ruído, caso 
de Rodrigues Lobo.  

O problema do cânone, como admiravelmente Alves sugere, é também um 
problema de escassez de dedicação à releitura de nomes praticamente 
desconhecidos, mas cuja grandeza, pela amostra, parece inequívoca. O caso de 
Vasco Mousinho é crucial, podendo esta obra, involuntariamente, ajudar a uma 
revisão crítica do seu tempo. Que nem sequer seria despicienda para o mais 
recorrente estudo das diversas linhagens que condicionaram o desenvolvimento da 
literatura portuguesa novecentista, dado o impacto que nos autores do período teve 
esse contexto de difícil catalogação situado entre as cantigas trovadorescas e 
Camões, a que Pessoa e Cesariny dão atenção surpreendente, e que o segundo 
designa como Primeiro Renascimento. O mesmo poderá dizer-se do Barroco, tão 
relevante para poetas como E. M. de Melo e Castro e Ana Hatherly, entre outros.  

A construção deste cânone vive muito de um equilíbrio produtivo entre 
inclusões surpreendentes que vários outros textos convocam para melhor serem 
justificados e de exclusões inesperadas e para alguns provocatórias que são referidas 
noutros contextos, muitas vezes em comentários que ajudam a esvaziar o seu peso. 
E vive também de canonizações subtis, que não se fazem de os autores serem 
elevados ao convencional número dos nomes tutelares, mas de amplas incursões 
críticas nos textos de abrangência temática. O caso mais bem-vindo será o de 
António Variações, no “cânone das tentativas de fuga ao armário” proposto por João 
Figueiredo. Merece nota o já referido duplo contraponto entre Camilo e Eça e entre 
Herculano e Martins, pelo que manifestam, não apenas de alguns vestígios de teses 
programáticas que os organizadores em parte assumem, mas também de como um 
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cânone pode jogar-se na opção entre dois universos irredutíveis, mesmo quando 
igualmente presentes. São numerosas, não apenas em Abel Barros Baptista, mas 
também em Miguel Tamen ou António Feijó, as críticas à fixação da crítica no 
modelo queirosiano e às suas consequências na edificação de uma certa 
compreensão da identidade portuguesa e de como esta deve ser tratada pela 
literatura. É dessa crítica que parte o reforço do peso de Camilo numa outra 
linhagem crucial, patente em Nobre, em Brandão, em Pascoaes, em Aquilino, em Sá-
Carneiro, em Régio, em Torga, em Agustina ou mesmo em Ruben A.  

O mais relevante é que essa via, e a que fica subentendida por contraste e que 
é normalmente a única lembrada pelos historiadores da literatura, parece em grande 
medida dialogar com os dois paradigmas de História representados pelas figuras 
tutelares de Herculano e de Oliveira Martins, de cujas obras deriva boa parte da 
ambição historiográfica da literatura portuguesa novecentista. Importa ver como 
através da revalorização destes autores se processa uma plenamente consciente 
proposta de revisão do conjunto canónico, mesmo se Eça é considerado o autor de 
uma forma de ler Portugal ou de falar das suas maleitas quase omnipresente e se 
Fernando Pessoa iguala Camões também enquanto um dos dois nomes tidos como 
bitola em quase todos os textos.       

Passo agora a uma leitura mais directamente relacionada com os ensaios 
dedicados a Fernando Pessoa e ao Orpheu, os de maior importância no âmbito de 
uma publicação como a Pessoa Plural.  

Nos ensaios de António Feijó e de Nuno Amado, oferecem-se duas leituras 
alternativas de um dos problemas fundamentais na obra de Pessoa: a pertinência de 
se ter em conta ou não a consistência dos heterónimos como entidades distintas do 
seu autor e, por isso mesmo, capazes de produzir observações independentes. Nuno 
Amado, dando sequência ao trabalho que tem desenvolvido nos últimos anos e que 
teve um ponto alto na edição recente da sua tese de doutoramento, Os Anos da Vida 
de Ricardo Reis (1887-1936), aproveita uma pouco lembrada carta de 1919 dirigida a 
Geraldo Coelho de Jesus para expor a dúvida sobre quantos afinal são ou existem 
em Pessoa. 

 A concepção de Nuno Amado leva-o a defender que não é importante pensar 
no que um poeta afirma porque, seja esse poeta um heterónimo ou não, a poesia 
nada afirma. Deste modo, não é relevante o que supostamente Caeiro, Reis ou 
Campos afirmam, aparentemente por contraste com o entendimento que tendemos 
a ter do que Pessoa afirmaria, mas o modo como Pessoa produz literariamente uma 
nova solução poética. É o recurso técnico de linguagem com que Pessoa manipulou 
os seus contemporâneos e boa parte da tradição crítica posterior que interessa a 
Nuno Amado, levando-o a afastar-se das duas grandes linhas de leitura do problema 
heteronímico – a que recusa a suposta distinção entre os vários heterónimos, 
entendendo-as como mera partida que Pessoa deliberadamente pregara aos seus 
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contemporâneos, e a que considera existirem diferenças de veracidade consoante as 
assinaturas com que os textos são apresentados ao público. 

 Amado propõe antes a necessidade de uma leitura da obra pessoana que tem 
de considerar os textos como textos e o seu conjunto como um outro texto, pleno de 
relações, à luz do mecanismo criador que os articula e lhes dá sentido: as 
personalidades distintas só o são e ganham sentido precisamente na medida em que, 
enquanto estratégia literária, dialogam intertextualmente uns com os outros. Esta é 
uma perspectiva com a qual tendo a concordar e que tem conduzido a alguns dos 
mais relevantes desenvolvimentos na compreensão de Pessoa, retirando-lhe parte 
da ganga derivada de uma série de tendências analíticas nem sempre produtivas e 
que desviam a atenção do texto propriamente dito para funcionarem como caixas de 
ressonância de pressupostos teóricos que pouco dizem do poeta propriamente dito. 
A atenção aos textos, afim da preocupação com a leitura rigorosa da materialidade 
dos documentos e do recente interesse pela marginália dos livros da biblioteca 
particular de Fernando Pessoa, aponta para aquele que considero o elemento 
decisivo: a compreensão do que Pessoa disse a respeito da literatura, incluindo o 
problema do cânone literário.   
 Por seu lado, num dos textos inaugurais do livro, António Feijó encara Pessoa 
de acordo com um outro ponto de vista, partindo da noção de que de facto os 
heterónimos devem ser lidos como uma necessidade não apenas do âmbito do que 
se encontra dito no texto mas de uma resolução de problemas íntimos, desde logo a 
perturbação tipicamente romântica da cisão interior de um sujeito que se contempla 
continuamente e exerce sobre si próprio uma espécie de obsessão judicativa. Os 
heterónimos teriam permitido a Pessoa conceber os principais dilemas identitários 
que perturbaram a tradição romântica europeia através de uma sequência de 
personalidades alheias à experiência pessoal do autor, aliviando-o do sofrimento 
causado pelo confronto directo com o problema. 

Segundo Feijó, essas figuras teriam necessariamente de ser três, de acordo 
com uma concepção do heteronimismo, segundo a qual este fenómeno deve ser 
apreciado como um drama em etapas sequenciais análogo aos três momentos da 
evolução de um dia, em contraponto com a consideração contemporânea de uma 
galeria vasta de heterónimos. Esta leitura está em grande medida alinhada com algo 
que Nuno Amado defende parcialmente na sua tese: Reis depende necessariamente 
de uma primeira manifestação de um processo que parte de Caeiro e, depois de uma 
determinada fractura, conduziu à emergência de uma outra figura, reveladora de 
uma outra etapa no aprofundamento da consciência de si. O papel de Campos nessa 
concepção continua em parte por descrever. A grande diferença estará no facto de 
Amado procurar ler o fenómeno exclusivamente a partir dos processos criativos – 
como descrito pelo próprio, pensando na comparação possível com questões 
futebolísticas, importa sobretudo ver como é que o jogador dobra os joelhos para 
fazer certos movimentos –, enquanto Feijó sugere a experiência de problemas 
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identitários mais vastos, verdadeiras inquietações ontológicas que a literatura em 
parte compensa.  

O ensaio de Feijó tem um dos seus méritos numa consideração que, reduzida 
ao último parágrafo, aproveita assuntos tratados, por exemplo, por Fernando Cabral 
Martins e por Jerónimo Pizarro. Teria gostado de ler um pouco mais sobre o assunto, 
quanto a mim decisivo para a compreensão da totalidade da obra pessoana, em 
todos os seus ângulos potenciais, sobretudo na medida em que, como já deixei claro, 
vejo as abordagens a um autor a partir do ângulo de leitura do cânone como uma 
oportunidade para a equação de quais as componentes da sua obra que merecem 
inevitável canonização. Parece-me, para esse efeito, extremamente oportuna a noção 
de que o próprio Pessoa, a partir de certo momento, teria dado cada vez menos 
relevo ao problema dos heterónimos para se dedicar a uma profunda leitura das 
condições de enunciação originais do gesto literário, no Livro do Desassossego, por 
exemplo. Penso que será por aqui que se poderá prosseguir a revisão crítica da obra 
de Pessoa, sobretudo se lida como um conjunto orgânico e dinâmico, pleno de 
evoluções e, sobretudo, dos comentários do próprio a essas etapas e às suas 
implicações teóricas e práticas. 

No ensaio sobre Almada Negreiros, Fernando Cabral Martins prossegue 
algumas das suas leituras do papel da performatividade e da transdisciplinaridade 
não apenas em Almada, mas também no conjunto do Orpheu. O início do texto, de 
resto, oferece uma exemplar síntese do que poderia dizer-se a respeito do Orpheu, 
“Tudo ao mesmo tempo, e sem que a escolha seja exclusiva” (p. 67). Almada destaca-
se, de facto, pelo modo quase sem precedentes nem paralelos com que trabalha em 
diversos domínios e registos, combinando vocabulários que a tradição cultural 
procurara dispersar ou raramente conjugara e que, no programa de Orpheu e mais 
tarde do Surrealismo, se tornam parcelas indispensáveis de uma interpretação 
sincrética da cultura, questão ainda largamente por explorar. É a exemplos como os 
de Almada que poderá pensar-se num outro âmbito representativo do interesse de 
um cânone literário com impacto mais vasto na cultura portuguesa, aquele que 
conduz a uma projecção crescente de alguns autores no espaço público. Sem 
aprofundar o que já é conhecido para quem acompanha a argumentação crítica do 
autor, encontra-se neste contributo de Fernando Cabral Martins mais um avanço 
seguro na sua abordagem ao Modernismo como território da performance e da 
participação criativa de artes e discursos. 
 O mesmo de resto poderá ser dito do seu ensaio sobre Mário de Sá-Carneiro, 
no qual é convocado um dos tópicos fundamentais na hermenêutica do autor de A 
Confissão de Lúcio, a conjugação entre permanências de uma tradição moderna de 
travo marcadamente simbolista e sobretudo decadentista e algumas demarcações 
inegavelmente modernistas, quer as que surgem por evidente aproximação ao 
vocabulário e aos pressupostos pessoanos, quer as que conduzem à definição de 
uma voz própria com algumas marcas de distanciamento relativamente às propostas 
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de Pessoa, sobretudo nos últimos poemas. Um percurso que a correspondência entre 
os dois autores documenta, como é conhecido. E que Cabral Martins lê, com grande 
acuidade crítica, de acordo com as próprias circunstâncias contextuais, entre o 
momento em que o autor aprendeu a escrever com um determinado panorama 
literário ainda bem vivo e por discutir e aquele momento em que foi um dos grandes 
responsáveis por uma renovação sentida como imperativa. O texto sobre Sá-
Carneiro será menos abrangente do que o dedicado a Almada, não dando dimensão 
particular à prosa de Sá-Carneiro, tão ou mais importante do que a sua revelação 
poética. Importa lembrar, por exemplo, que Pessoa deu amplo relevo à prosa de Sá-
Carneiro, e considerando A Confissão de Lúcio um documento fundamental para a 
compreensão do falecido co-editor do Orpheu (14E-75-76) ou incluindo Céu em Fogo 
entre as obras a incluir na Bibliotheca da Europa, logo em 1914 (68A-3).  
 Finalmente, uma palavra para o texto de António Feijó sobre Orpheu e a 
presença. É relevante a análise do contraste entre os dois poemas que compõem a 
primeira aparição poética de Pessoa, os dois poemas de “Impressões do 
Crepúsculo”, expressivos de duas dicções poéticas pessoanas que, à semelhança do 
que ocorreu na época com Mário de Sá-Carneiro, revelam o embate entre heranças 
finisseculares e modismos contingentes da época das vanguardas e a matéria prima 
na qual os autores encontrariam a sua voz própria. No caso de Pessoa, a produtiva 
perpetuação desse segundo modo, menos comprometido com causas e pressupostos 
que não os do próprio projecto poético por si delineado, encontra ecos, quer na 
reedição de poemas num novo momento, como no caso de “Ó sino da minha aldeia”, 
quer na variação sobre motivos relativamente constantes, no caso de boa parte da 
produção do corpus hoje reunido, editado e compreendido através da etiqueta 
“Pessoa ortónimo”. Feijó interpreta o contraste entre estes dois modos como uma 
constante ao longo de etapas decisivas do percurso pessoano, permitindo, por 
exemplo, que o propósito profundo do drama em gente coabite no tempo com os 
processos mais ou menos provocatórios em que assentou a prática discursiva e 
editorial dos tempos do Orpheu. Formulações necessárias a um espírito superior face 
a um mundo que exigia diferentes manifestações consoante as circunstâncias de 
cada momento, sugere Feijó, numa observação que me parece mais válida do que 
outras, como a que poderia derivar de uma certa menorização relativa da real 
qualidade da revista icónica do Modernismo português, Orpheu, como Feijó e outros 
autores que ecoam nestes parágrafos, como Nuno Amado ou Pedro Sepúlveda, 
sugeriram em ensaios publicados em 2015, aquando do centenário do movimento 
modernista nacional. Não estando certo de que a presença tenha sido, com o Orpheu, 
o mais importante movimento cultural do século XX em Portugal, penso que é de 
saudar que num livro com os objectivos deste se valorize a capacidade rara com que 
a presença promoveu uma outra forma de encontro de indivíduos e correntes muito 
diversos, fazendo-os conjugarem-se e sucederem-se nas suas páginas ao longo de 
mais de uma década, num tempo marcado pela transição entre discursos com 
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veemência ainda hoje reconhecível. Nesta leitura, portanto, o essencial da 
intervenção modernista situa-se em certos momentos do Orpheu, na abrangência 
programática da presença, no fulgor das obras de Pascoaes, sobretudo nas biografias 
louvadas por Feijó no artigo dedicado ao vate amarantino e numa compreensão 
invulgar de Raul Brandão, que reduz o peso de Húmus e faz sobressair obras como 
Os Pescadores.  

Outras revistas associadas ao Modernismo, de Centauro à Contemporânea, 
assim como o percurso pascoalino na Renascença Portuguesa, as controvérsias 
envolvendo a teoria e a prática neo-realistas, outras publicações como Cadernos de 
Poesia, Seara Nova, Távola Redonda, o ciclo de Córnios promovido por José-Augusto 
França, A Árvore, Graal ou O Tempo e o Modo, só para citar algumas mais relevantes 
do período relativo às relativamente maltratadas décadas de 20 a 60, assim como as 
diversas manifestações surrealistas coligidas por Cesariny, por exemplo em A 
Intervenção Surrealista, são quase por completo pesos mortos nesta visão do cânone. 

Para pressupostos tão abrangentes e delicados como a discussão de um 
cânone nacional; talvez seja excessiva a carga de assertividade que o título da obra e 
a sua cuidada apresentação determinam sem grandes dúvidas e que nenhum dos 
argumentos em contrário dos organizadores, por exemplo nos lançamentos, 
consegue ocultar convincentemente. Quem sabe se não teria sido mais adequado 
aquele primeiro título que, segundo António Feijó, chegou a cogitar-se: Primeira 
Divisão do Lado Ocidental. Talvez não eliminasse de todo a polémica, que certamente 
passaria para essa outra palavra terrível para alguns dos quadrantes mais vigorosos 
de uma certa crítica estéril dos nossos dias, a noção de “ocidental”, mas pelo menos 
daria o palco por completo à supremacia dialogante dos argumentos. 
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