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Resumo: Este ensaio pretendeanalisar a compreensão dos indicadores que tragam exposição da
mensagem existente no poema “Liberdade” escrito por Fernando Pessoa, em 1935. Identificar as
representações utilizadas por ele sobre liberdade impressas no poema. Refletir sobre os significados
dessasrepresentaçõestomando por base a filosofia de Séneca, que foi citado “indiretamente” no início do
poema. Refletir a cerca das convergências ou divergências no poema à luz da filosofia do estoicismo de
Séneca.
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INTRODUÇÃO
Fernando António Nogueira Pessoa é considerado um dos maiores poetas do
século XX e, embora o crítico literário Harold Bloomtenha dito que elefoi
fortementeinfluenciado por Luís de Camões e Walt Whitman, não se pode negar a
importância dele na literatura ocidental.Poeta, filósofo, dramaturgo, ensaísta, tradutor,
entre outras, Pessoa foi figura central do modernismo português. Porém,em suas
produções destacou-se na poesia com a criação dos heterônimos, cada um com
personalidadese biografias próprias, dentre eles, os mais conhecidos são:Alberto Caeiro,
Ricardo Reis e Álvaro de Campos.
A obra de Fernando Pessoa é vasta e, além dos heterônimos, ele também assinou
alguns trabalhos com o próprio nome, por exemplo, o poema ortónimo “Liberdade” que
é um dos poemas mais conhecidos e o objeto de estudo deste trabalho. Faremos uma
análise e reflexão do poema em contraponto com a filosofia de Séneca que foi citado no
início do poema e, que acreditamos ser uma pista dada pelo autor sobre o que diz o
poema ou o que o levou a refletir sobre a Liberdade. LuciusAnnaeusSéneca foi um
importante escritor e filósofo da época do Império Romano e segundo ele, o
cumprimento do dever era um serviço à humanidade e o destino do homem estava
predestinado cabendo apenas aceitá-lo ou não, sendo que somente a aceitação pode
trazer-lhe a liberdade.

POEMA LIBERDADE
(Falta uma citação de Séneca)
Ai que prazer
Não cumprir um dever,
Ter um livro para ler

E não fazer!
Ler é maçada,
Estudar é nada.
O Sol doira
Sem literatura.
O rio corre, bem ou mal,
Sem edição original.
E a brisa, essa,
De tão naturalmente matinal,
Como o tempo não tem pressa...
Livros são papéis pintados com tinta.
Estudar é uma coisa em que está indistinta
A distinção entre nada e coisa nenhuma.
Quanto é melhor, quanto há 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, música, o luar, e o sol, que peca
Só quando, em vez de criar, seca.
Mais que isto
É Jesus Cristo,
Que não sabia nada de finanças
Nem consta que tivesse biblioteca…
“Fernando Pessoa, in "Cancioneiro”

ANÁLISE DO POEMA LIBERDADE
No iníciohá uma chave que pode desvendá-lo, porém essa informação não
consta no poema, é apenas uma referência que está logo a seguir do título. Será uma
pista sobre o que diz o poema? Que citação é esta? Como esta informação não está
explícita, a análise se deterá no que disse Séneca sobre a liberdade do homem, que
segundo ele, se o homem quiser ser livre, terá de se submeter ao cumprimento do dever
que lhe é imposto.
Já na primeira estrofe o poema diz do prazer de não se ter obrigação, que o ato
de ler não significa nada diante do “real viver” quando ele cita o “sol que doira”, ou
seja, em seu esplendor o sol é digno de contemplação, símbolo de vida, vida que está
fora dos livros. A segunda reforça o que foi dito na primeira. Fala da natureza do rio, da

brisa e do tempo. O rio que independente de qualquer coisa ou tempo segue seu curso
naturalmente e sem pressa. Podendo-se então dizer que faz referência a cerca do
cotidiano humano que diante das obrigações impostas segue correndo contra o tempo.
Faz mais sentido ainda, se pensarmos nos dias atuais. São tantas as obrigações que nos
falta tempo de “viver”.Na terceira, ele fala dos livros que não passam de representações
e, mais uma vez que a vida está fora deles.Na quarta, chamou atenção a possível leitura
quando ele cita D. Sebastião como referência do que é próprio da vida adulta, das
convenções ou obrigações. E em seguida, quando se refere às crianças como melhor
coisa do mundo. Se pensarmos naessência da criança que é livre de preocupações e
obrigações, que vive seus dias de brincadeiras e descobertas como explorar a natureza
das coisas e o próprio habitat, podemos então dizer que no poema a criança representa
essa “tal liberdade” e que o ser verdadeiramente livre é como elas. E por último, na
quinta estrofe quando ele cita Jesus Cristo que não sabia nada de finanças, nem possuía
biblioteca. O poeta se utiliza de um argumento que para muitos é irrefutável, reforçando
a ideia de “verdadeira liberdade”. Jesusé considerado um exemplo de sabedoria e
simplicidade, não teve instruções através de livrose, embora tenha aprendido o ofício do
pai, viveu seus dias na terra dependendo da caridade do povo.Sendo assim, ler ou
possuir uma biblioteca não faz de ninguém um sábio, nem o dinheiro é garantia de
liberdade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalizamos dizendo que no poema liberdade existe uma oposição entre o dever
e o prazer. O prazer e a liberdade estão relacionados às coisas simples e corriqueiras da
vida, ou seja, que a liberdade é mais simples do que se pensa e foi dito por Séneca.
Porém, entendemos que sem os livros e a ciência não existiria o conhecimento diverso e
necessário à humanidade, nem seria possível conhecer e imortalizar as obras do próprio
Fernando Pessoa. Portanto, é necessário viver de maneira simples para não se perder as
boas surpresas da vida, como comtemplar um “simples pôr do sol”, mas não se pode
negar a importância dos estudos e das obrigações que nos rege enquanto sociedade.
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Fragmentar-se para compreender-se: a heteronímia em Fernando Pessoa
Por Priscila Sheila de Medeiros da Silva
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Enquanto criaturas sociais, somos o tempo todo condicionados à elaboração e à
utilização de máscaras em nome do"bem-estar social". Em uma sociedade de
aparências, estamos sempre tentando ser o que os outros esperam de nós, e não o que
somos ourealmente queremos ser. Nas entrelinhas entre o "ser" e o "não ser", o homem
moderno vive uma fuga incansável das armadilhas existentes no terreno da sua
subjetividade. O resultado disso são constantes crises, quando somos retirados da
alienação do mundo do trabalho e das forçosas relações sociais e somosobrigados a
olhar-nos além da superficialidade dos espelhos das cidades e buscar.
Fernando Antônio Nogueira Pessoa inova ao transformar toda essa problemática
humana em arte de altíssima qualidade através do fenômeno da heteronímia.
Obviamente, os heterônimos pessoanos não eram máscaras suas, mas diferentes
projeções que emanavam do centro de seu próprio "ser". Projeções essas tão vivas e
reais para ele, que o inquietavam. Onde termina Fernando Pessoa e começa Ricardo
Reis? Seria ele mesmo este ou aquele? E, finalmente, o que é ser Fernando Pessoa?
Não havia medo de enfrentar-se. Fernando Pessoa mergulhou em si mesmo a
ponto de descobrir personalidades que coabitava-o e desafiava-o. Na conhecida carta ao
crítico Adolfo Casais Monteiro, Pessoa vai dizer que a origem mental desses
heterônimos reside na sua “tendência orgânica para a despersonalização e para a
simulação”. Porém, devemos considerar a origem dessas personalidades por, no
mínimo, dois aspectos: um, é interior, e diz respeito a uma inegável procura do autor
pela sua identidade, existência e sentido (se é que essas são realmente coisas distintas) a
partir da despersonalização e fragmentação do seu próprio eu; o outro é exterior, e faz
remissão ao desejo de Pessoa de intervenção na dinâmica do grupo e vida social
lisboeta.
Seria fingimento a existência dessas personalidades? Simulacro da realidade? É
difícil de responder. Ao que parece, esses limites entre realidade e simulação não eram
definidos em sua literatura, conforme podemos inferir com a leitura do poema abaixo,
intitulado "Autopsicografia":

AUTOPSICOGRAFIA
O poeta é um fingidor
Finge tão completamente
Que chega a fingir que é dor
A dor que deveras sente.
E os que lêem o que escreve,
Na dor lida sentem bem,
Não as duas que ele teve,
Mas só a que eles não têm.
E assim nas calhas de roda
Gira, a entreter a razão,
Esse comboio de corda
Que se chama coração.
Nesse poema, Fernando Pessoa coloca o processo criativo como resultado da
intelectualização das emoções. O progresso e a maturidade do poeta consistiriam então
na supressão da sinceridade e na capacidade de fingimento. Com isso, a heteronímia
poderia ser vista ainda como um reflexo desse processo intelectualizador, sem, no
entanto, a poesia perder em verdade e em sentimento.
Em ensaio intitulado Dividiu Aristóteles a poesia em lírica, elegíaca, épica e
dramática, Pessoa comenta: "Por qualquer motivo temperamental que me não proponho
analisar, nem importa que analise, construí dentro de mim várias personagens distintas
entre si e de mim, personagens essas a que atribuí poemas vários que não são como eu,
nos meus sentimentos e ideias, os escreveria. Assim têm estes poemas de Caeiro, os de
Ricardo Reis e os de Álvaro de Campos que ser considerados."
São essas três, as principais personas que ganharam corpo e voz pela mão do
autor: Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis. A eles, Pessoa atribui
personalidade, estilo, visão de mundo e biografia.
Dos três, o mais diferente de Pessoa, ele mesmo, é Alberto Caeiro, o mestre do
próprio Fernando e dos outros heterônimos. Conhecido como o poeta da natureza e da
simplicidade, fundamenta sua poesia na troca do pensamento pelas sensações e pela
contemplação, repudiando, assim, a filosofia e a complexidade, como podemos observar
no trecho abaixo, retirado do poema "Guardador de Rebanhos":
"Sou um guardador de rebanhos.
O rebanho é os meus pensamentos
E os meus pensamentos são todos sensações.
Penso com os olhos e com os ouvidos
E com as mãos e os pés
E com o nariz e a boca."

Percebemos que, para além da postura zen budista que norteia o discurso de
Caeiro nesse poema, também o seu estilo se afasta da tradição neoclássica e adentra o
modernismo emergente na poesia lusitana, escrevendo em versos brancos e livres. Por
outro lado, a poesia ortônima de Pessoa, tal qual a de seu primeiro heterônimo Ricardo
Reis, é visivelmente mais próxima da tradição, mas de valor equivalente à do seu
mestre.
De toda significativa obra deixada sob o lápis dessa poesia ortônima, uma
sempre reclama para si suas honras:o livro “Mensagem”. Único livro publicado em vida
escrito na língua materna do autor, expressa o nacionalismo místico e sóbrio de Pessoa,
cantando as glórias, o saudosismo e o futuro do povo português. Dividido em três partes
(Brasão, Mar Português e O Encoberto), ele glorifica o estilo camoniano e constitui-se
como uma epopeia fragmentada, isto é, sem aparente unidade narrativa, embora
misticamente una.
A partir dessa atmosfera mística e saudosa, Fernando Pessoa ecoa a voz do
Velho do Restelo e pinta a jornada e as quimeras portuguesas de seu tempo, emuladas
pelo sebastianismo. Conhecer Portugal pelos olhos de Pessoa nesse livro é contemplar o
fascínio alienante do nacionalismo, que faz crer em heróis e em demônios, que
reverbera em cada filho da nação um sentimento e uma identidade pulsantes.
Mensagem é grande e é atual posto que comunica ainda hoje a universalidade do
nacionalismo, que começa nos olhos da criança reconhecendo as cores da bandeira e
finda sendo “o nada que é tudo”.
Após esse necessário preâmbulo, é preciso destacar que, embora seja consensual
que os heterônimos são personalidades e poetas distintos de Pessoa, é também verdade
que todos eles são contemporâneos, enquadram-se nas correntes europeias da época e
sofreram crises de valores parecidas. Sendo assim, em muitos aspectos os heterônimos
se aproximam entre si e do ortônimo.
Com Fernando Pessoa, todos compartilham o paganismo. Pessoa e Reis, os mais
símiles, enquadram-se na estética neoclássica e na tendência de intelectualizar as
emoções; Pessoa e Campos, por outro lado, se assemelham na fragmentação do eu; e
todos aprenderam com Caeiro, o mestre, a importância dos sentidos e da apreensão da
realidade exterior, ainda que contemplem esses aspectos sob a luz de suas
individualidades.
Por fim, ousamos dizer que a poesia heterônima reflete a insatisfação humana
diante da finitude da vida e da infinitude do ser. Diante de seus limites e complexidades,
não conseguindo se compreender, Pessoa fragmenta-se em busca de si mesmo.
Fernando, Caeiro, Campos e Reis são partes dele e ele todo. E, enfim, fruindo a poesia
desses tantos "Pessoas" também nós partimos em busca daquilo que nos compreende e
que nos permite compreender, sentindo “tudo de todas as maneiras”.

Fernando, uma (Pessoa) através das suas palavras
“Procurar o sonho é pois procurar a verdade, visto que a única verdade para mim, sou eu
próprio. Isolar-se tanto quanto possível dos outros é respeitar a verdade.”
- Fernando Pessoa

Autor: Matheus Silva de Souza¹

Ao conhecer Fernando Pessoa, isto é, ao lidar com os seus escritos, nos encontramos diante
de um desafio.Um desafio que nos faz confrontar as nossas próprias convicções de ser pessoa, do
nosso eu "auto-evidente" e daquilo que há de oculto dentro de nós, acima dos nossos medos e
anseios sob as expectativas da plenitude da vida.Somos capazes de nos perdermos no entremeio
de suas palavras, com as quais se fazem existir um emaranhado de sensações geradas em suas
diversas almas, estilos de ser diferentes, e formas de enxergar o mundo, já que:
“ler Pessoa (e digo ler no sentido forte da leitura constante, da leitura em que o
consciente trabalha e o inconsciente se trabalha) é viver arriscadamente à beira-vácuo,
é sofrer à beira-mágoa, é quase não saber mais assinar seu próprio nome, minado pelo
nome, como que predestinado, daquele que se sentia um “mero Vácuo Pessoa”.
(PERRONE-MOISÉS, 2001, p. 7)

Acerca disso, nas constâncias e inconstâncias do seu sujeito poético, Fernando Pessoa
teceu entre prosa e poesia, um vasto arcabouço de pluralidade temática que comprova o grau
genuíno de expressão de si para o mundo desse grande homem multifacetado tanto como
pessoa comum, apegado à vida boêmia e a gostos pitorescos (vide crenças e valores inusitados,
a exemplo disso, sua paixão por astrologia, filosofia e drama), tão quanto, um homem
grandioso, considerado um dos poetas mais versáteis, incomuns e representativos da literatura,
especialmente portuguesa do século XX, primordial para a configuração do movimento
modernista nesse dito tempo histórico.

¹ Graduando em Letras (Língua Portuguesa) pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Em Pessoa, esse traço criativo se justifica na profunda reflexão sobre a relação entre
verdade, existência e identidade por meio da formação de outros “indivíduos” reunidos na
manifestação escrita do próprio poeta, e que inacreditavelmente, assumem características
físicas e psicológicas divergentes de si mesmo, refletidas no modo de escrita, estilo e conteúdo
abordado.
Mas, nem tudo estava perfeito. O poeta ortônimo, imerso no declínio políticoeconômico de sua “nação-mor”, a “pátria mãe” Portugal, certamente quis um lugar de
destaque em jornais, reconhecimento de seu talento em concursos literários, o sentimento de
idolatria ao se reconhecer a sua tamanha inquietude que define o seu gênio artístico, e talvez
uma vida ou outras vidas (heteronímia) que não poderiam ser vividas além da poesia, isto é, a
grandiloquência de ser/ter uma “persona multifacetada”.

No entanto, o território de suas palavras e o mundo que criou dentro de seus escritos
fantásticos e incógnitos, não logrou êxito, pois, embora hoje o considerem como um poeta
“excessivamente inteligente, excessivamente inventivo, excessivamente moderno, aparecia,
no marasmo português, como uma aberração.” (PERRONE-MOISÉS, 2001, p. 16, grifos meus),
tido como um mero sujeito tentado conquistar espaço em um país obcecado em suas próprias
glórias, e tão pouco preocupado com a qualidade artística e revolucionária de um artista único.
Considerando essa afirmativa, logo notamos o que há diante do livro"Mensagem"(1934),
premiado como o "melhor poema ou poesia solta" no Prêmio Antero de Quental, que se dá sob
um incrível nacionalismo, ao mesmo tempo que conseguimos justificá-lo (há quem discorde)
como um objeto idealizado e puramente mercadológico, estrategicamente lançado para, assim
como fez o seu amado Camões ao se doar por inteiro à pátria, alcançar o "status" de um poeta
de marco histórico-literário.

Nisso, já percebemos que Pessoa, enquanto humano, nunca alcançou a sua
normalidade, isto é, um estado de ser completo em si mesmo, visto que toda a sua poesia trata
do sujeito que

passou por dificuldades para se afirmar, ou até mesmo, para se

tornar/considerar um criador genuinamente singular.
"[...] conjugam-se para produzir um impulso excessivo que me paralisa a vontade. O
sofrimento que isto produz não sei se poderá ser definido como situado aquém da
loucura." (PESSOA, sobre o seu sentimento patriótico em 1908)

Assim, em vida, Fernando Pessoa nos deu pistas que, embora não tenham compromisso
com a verdade absoluta, podem nos levar a pensar que o seu processo criativo se deu pela
necessidade do poeta de expandir a sua alma em muitas, aquilo que possa simbolizar as facetas
inovadoras do seu espírito nebuloso e misterioso que se mostram através do código linguístico,
por aquilo que se caracteriza, sem compromisso com a realidade, como cosmovisões criadas
pela liberdade poética constituindo uma arte de fingir, impulsionadas pela solidão de si, no
emaranhado dos seus pensamentos, como podemos notar nas próprias palavras do poeta, pois:
“Cada vez estou mais só, mais abandonado. Pouco a pouco quebram-se-me todos os
laços. Em breve ficarei sozinho.
*
O meu pior mal é que não consigo nunca esquecer a minha presença metafísica na vida.
De aí a timidez transcendental que me atemoriza todos os gestos, que tira a todas as
minhas frases o sangue da simplicidade, da emoção directa.” (PESSOA, 1914?)

Então, há uma metafísica na vida? Para o poeta, sim!Em “Autopsicografia”,um dos seus
poemas mais conhecidos e citados, no fragmento “O poeta é um fingidor/ Finge tão
completamente/ Que chega a fingir que é dor/ A dor que deveras sente.”, por exemplo, se
evidencia essa dita estratégia pessoana, dada pela sua aguçada arte de criar. Ao assumir
diversos papéis que se tornam porta-vozes de sensações, vivências, e comportamentos
adversos diante do objeto, no caso a dor, se firma no uso do verbo “fingir” como a premissa
estética e temática do poeta, ou até mesmo, como um indicador da sua versatilidade artística

ao incorporar sentimentos exatamente humanos na tentativa de formar identidade naquilo
que está escrito, e que consequentemente, atinge o leitor por afecção e/ou identificação
gerada pelo poder avassalador da linguagem.
"eu sinto-me vários seres. Sinto-me viver vidas alheias, em mim, incompletamente,
como se o meu ser participasse de todos os homens, incompletamente de cada [?], por
uma suma de não-eus sintetizados num eu postiço." (PESSOA, 1915?)

Sob essa assertiva, no que diz respeito ao “ser fingidor”, entramos em uma questão
bastante delicada, e foco de muita discussão nos estudos literários, que se relaciona ao
tratamento dado aos elementos biográficos na constituição da obra dos autores e o uso de tal
artifício como sendo um componente significante na análise literária. Há quem defenda que
não devemos nos ater as questões dessa natureza, porém, é importante lembrar que com
Fernando Pessoa, acerca de sua qualidade multidirecional, se torna impossível desassociar a
sua vivência, ou melhor, o espectro de suas fragmentações em diversos sujeitos, da sua escrita,
pois, segundo Perrone-Moisés:
“é preciso cessar de afirmar uma lucidez-razão capaz de dominar as emoções e o
destino. Assim como é preciso cessar de sorrir diante do grande mistificador,
disfarçado com nomes postiços, mas bem a salvo num “ele mesmo” reconfortante. Sua
lucidez não dominou coisa alguma, e ele não encontrou o lugar protegido de um “si
mesmo”. (PERRONE-MOISÉS, 2001, p. 17)

Nesse universo místico de "eus postiços", se encobre uma solidão que, por mais triste que possa
ter sido, alimentou o processo intelectual de sua produção poética. Ao passo em que analisamos a vida
do poeta, cuja existência beira a excêntrica qualidade de ser muitos, do seu nascimento até o ápice de
sua produção artístico-literária, notamos que “o reconhecimento de sua falta de ser, por Pessoa “ele
mesmo”, é o resultado da experiência do poeta como não-sujeito – aquele que, ao escrever, se rasura e,
exibindo-se, suprime-se.” (PERRONE-MOISÉS, 2001, p. 40), e por isso, por mais que tentemos encontrar
uma justificativa para a composição da "alma segmentada" do poeta, não encontraremos uma resposta
exata.

Tal resposta, por mais complexa que seja, pode ser encontrada e sinalizada na própria
escritura, nos vestígios de uma incessante autocrítica velada pela ironia do seu estado de ser.
Pessoa escreveu motivado sob a amplitude do seu imaginário transposto nas suas palavras, no
simbolismo que há nas suas "incógnitas textuais", que servem para nos deixar atônitos, pela
sensação de que quanto mais se busca concretude factual em suas criações, mais teremos a
certeza de que nada saberemos sobre ele.

Ao analisarmos a sua fotografia, enxergamos os contornos de Fernando Pessoa, sempre
bem arrumado, quase que sorrateiro pelas ruas da cidade, escondido dentro de um "sobretudo" e chapéu de “estilo vintage”, posto que só conseguimos ver as suas mãos e algumas
partes do seu rosto, como apologia ao entrelaçamento de tantos segredos, ora internalizados,
ora postos para fora pelo poder do verbo escrito. Encobertar-se, então, consiste em um ato
poético e introspectivo, em busca do firmamento de uma identidade, de uma alma, que assim
como o corpo, possua forma concreta.

Disponível em: http://educacao.globo.com/literatura/assunto/autores/fernando-pessoa.html

Na verdade, Pessoa, por personalidade, foi, segundo registros, um homem de poucos
amigos, e de um comportamento bastante intimista, caracterizando-se como um poeta
"nonsense", ou melhor, fora do comum que quebra com os padrões lógicos de personificação,
por ser um homem moderno fundido a perspectiva do "não-ser”, estritamente relacionada ao

seu estado de espírito, que ensimesmado, certamente pela sua não necessidade humana de
socialização, criou diversos "eus" dos quais se tornam seus companheiros de vida.

Ainda nessa justificativa, podemos pensar que a materialidade desses seres se deu num
elevado nível de exercício mental sobreposto pelo autoconhecimento na incontida
multiplicidade da alma e no estar solitário consigo mesmo, e portanto, a mágica pessoana, neste
incrível caso de subjetividade, se concretiza no "conseguir dizer o mesmo de tantas formas que

este é sempre outro, ou seja, o sujeito tentando constituir-se, em luta entre a identidade e a
alteridade” (PERRONE-MOISÉS, 2001, p. 94, grifos meus), como podemos ver na fala do
próprio Fernando Pessoa que nos diz:
"Hei-de analisar isto; um dia hei-de examinar melhor, destrinçar, os elementos que
constituem o meu carácter, pois a minha curiosidade acerca de tudo, aliada à minha
curiosidade por mim próprio e pelo meu carácter, conduz a uma tentativa para
compreender a minha personalidade." (PESSOA, 1908?)

Como notamos, Pessoa foi um ensaísta nato, escreveu notas incríveis e textos de auto-análise
que orientam os nossos estudos, e que revelam muito sobre o estado de ser do poeta. No ato de

"destrinçar" o seu caráter, Fernando Pessoa se tornou um alguém que" não se multiplica para fora,
mas para dentro; não podendo “estourar de viver” num mundo objetivo de que irremediavelmente se
separa, estoura subjetivamente: faz “explosão para dentro”. (PERRONE-MOISÉS, 2001, p. 96), já que é

por meio do texto que a vida transcende o real, pois,pinça toda a sua tessitura diante da
subjetividade que se faz pela possibilidade "fingimento” poético.
Acerca disso, se torna fatidicamente difícil analisar a obra ortônima do poeta, como já
falamos, sem desassociar o ser ou não ser Pessoa.Há uma visível ambiguidade diante dos
escritos deste sujeito imensamente ficcional, no que se relaciona ao seu fazer prosaico e a
articulação dos poemas, uma vez que relata em um de seus textos reflexivos e pessoais que a
sua escrita reflete a sua existência e que as coisas são visíveis e palpáveis diante do poeta.

"Finjo? Não finjo. Se quisesse fingir, para que escreveria isto? Estas coisas passaram-se,
garanto; onde se passaram não sei, mas foi tanto quanto neste mundo qualquer coisa se
passa, em casas reais, cujas janelas abrem sobre paisagens realmente visíveis. Nunca lá
estive — mas acaso sou eu quem escreve?" (PESSOA, sd)

Assimilamos, assim, que quanto mais lemos sobre ele, mais confusos nós ficamos. As perguntas
feitas diante de uma afirmação – “Não Finjo” – não comprovam racionalidade, e certas respostas dadas
em vida através destes escritos imprecisos, simbolizam uma tentativa puramente meticulosa de
esconder as suas reais intenções com a dialética da razão e da imaginação, por meio do doce veneno de
sua ironia e do carisma forçado de um bom poeta, afinal, estamos lidando, na melhor das hipóteses,
com um ator nato.

Muito ligado ao drama, e talvez por isso o seu amplo desenvolvimento de personas "aquém do
seu eu", Pessoa desejou ir além porque segundo o mesmo, “há poesia em tudo”, e portanto, há
perante a objetividade da vida, a possibilidade de transgredir a partir da atividade racional de transferir
aos escritos, uma espécie de “intelectualização” dos sentimentos, e talvez por isso, possamos pensar
que há um imenso vazio entre a concretude do sentir e a incompletude que está no vazio do sentimento
relato, do exercício de definir em moldes reais e universais a angústia que há em cada um de nós.

"Abismo de ser muitos! Noite Minha!
Encruzilhada do meu vasto ser!
Quem quero que seja eu? Quem, no entrever
Do que fui, treva anónima e mesquinha?"
(PESSOA, "Abismo de ser muitos"s.d)

A condensação desse "abismo de ser muitos", se encontra, nesse excerto, na
experiência do sujeito poético consigo mesmo, na intimidade dos seus pensamentos, dado a

algum grau de ceticismo, sempre estabelecendo uma matriz filosófica diante da dor plural
encadeada pela fragmentação do seu eu, no clima enigmático de uma “noite minha”. Há uma
evidente crise diante da “encruzilhada” que se estabelece na multiplicidade no ser do eu lírico,
encontrando-se no dilema implacável de duvidar de quem deve ser, em que, no momento
particular do que foi “treva anónima”, se debruça no paradoxo da dúvida sentida/pensada pelo
ser.Opinião confluente com o próprio pessoa em um texto auto-analítico, considerando que:

“Perpassam dentro de mim; não são pensamentos meus, mas sim pensamentos que
passam através de mim. Não pondero, sonho; não estou inspirado, deliro. Sei pintar
mas nunca pintei, sei compor música, mas nunca compus. Estranhas concepções em
três artes, belos voos de imaginação acariciam-me o cérebro; mas deixo-os ali dormitar
até que morrem, pois falta-me poder para lhes dar corpo, para os converter em coisas
do mundo externo.” (PESSOA, 1910?)

Os pensamentos pessoanos consistem em instâncias magnânimas, que ultrapassam o
sonho e o delírio, das quais alimentam o homem e as suas fantasias ao tornar real o desejo de
criar, de “dar corpo” ao surreal transpondo-o para o mundo real. A premissa “antiplatônica” de
Fernando Pessoa, determinada pela sua intensa vontade de “por para fora” as ideias efêmeras
presas na imaginação. A natureza elementar e diferencial de Pessoa está, e assim é o seu
legado deixado aos poetas pósteros, ao viver em nome de outras vidas para alimentar a sua
consciência poética.O impulso imaginativo, ou a sua vasta compreensão acercada vida, o
permite viver a escrever, revelando que:
"Escrevo e divago, e tudo isto parece-me que foi uma realidade. Tenho a sensibilidade
tão à flor da imaginação que quase choro com isto, e sou outra vez a criança feliz que
nunca fui, e as alamedas e os brinquedos, e apenas, no fim de tudo, a supérflua
realidade da Vida... Perdoe-me que lhe escreva assim... A Vida, afinal, vale a pena que se
lhe diga isto. Deus escuta-me talvez, mas de si ouve, como todos que escutam. A
tragédia foi esta, mas não houve dramaturgo que a escrevesse..." (PESSOA, 1914?)

A escrita, nesse ponto de vista, assume um papel catalisador do modo artístico do poeta
e um meio da transposição criativa pessoana. Nisso, é interessante pensar que a linguagem,
enquanto forma de comunicação, é o que difere a vida do homem racional para o homem
animal. A fala é o que configura o homem ao seu estado de ser e estar no mundo e o permite
adquirir identidade. Contrário a isso, Fernando Pessoa atribui à atividade de escrita a ação de
“sair de dentro de si” e desconstrói qualquer barreira existencial sobre o desejo de ser muitos.

Se engana quem pensa que o poeta não logrou êxito ao, pelo menos, tentar separar
vida e obra.Claramente, poderíamos dizer que quem ganha em arte, perde em vida, mas isso
não sucedeu com ele. E então, valeu a pena? Não se pode ter certeza, e se sim ou se não, não
importa! O poeta louco conquistou o seu desejo e cativou muitos corações com os seus
poemas, e viveu por e pela plena força mobilizadora da palavra. Pessoa morreu muito jovem, e
por mais que tentemos justificar o seu processo criativo, ou até mesmo descrever como se deu
a heteronímia e a criação do poeta ortônimo em termos de processos psíquicos, nunca iremos
decifrá-lo, entretanto, devemos considerar que estamos lidando com uma verdade única: o
valor incomparável de sua arte.

Pessoa sempre será um poeta a frente de seu tempo, talvez um "supra-camões" mais
interessante e menos ligado a sede de glória. Podemos pensar que o seu real propósito, de
maneira muito pretensiosa, era quebrar padrões existencialistas que nos impedem de agir
conforme nossas vontades. A sua incessante paixão pelo transcendência gerada pela poesia
foi tão forte que no do leito de sua morte,no seu derradeiro instante de vida, na busca por
deixar mais um suprassumo de racionalidade, com papel e caneta na em punho, escreveu a sua

última mensagem para o mundo:“I know not what tomorrow will bright...” (Eu não sei o que o
amanhã trará...)

Subdividir-se e ainda assim “sê inteiro” foi revolucionário. Fernando Pessoa e os
heterônimos sempre foram delimitados, com traços físicos e temperamentais bem
reconhecidos, e não é loucura pensar que são “seres” totalmente diferentes e que nasceram
de uma necessidade não tão concreta, porque de fato, o ser humano nunca foi completo.
Parece uma obviedade, mas nunca seremos plenos e isso é, assim como os feitos desse poeta,
incontestável.
Seria mais uma pessoa incompleta no mundo, e que dessa vez não se calou... Além de se
comprometer contra o objetivismo da vida moderna e empregar a subjetividade como um
escape das maleficências da alma, Fernando Pessoa se fez autêntico, complexo e misterioso
até os últimos instantes de sua vida, quando beirando a morte, deixou claro que nem o fim da
vida o deixou sem palavras, e que por mais que o tempo passe, as suas verdades, embora
sendo essencialmente enigmáticas, sempre irão ecoar em nossa memória.

— Só a Arte é útil. Crenças, exércitos, impérios, atitudes — tudo isso passa. Só a arte
fica, por isso só a arte vê-se, porque dura.
- Fernando Pessoa
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Os seres dentro de si mesmo: alguns apontamentos sobre o
fenômeno da heteronímia em Fernando Pessoa
Autor: Matheus Silva de Souza¹

Pessoa: uma persona multifacetada e o processo de criação
Escrever poesia lírica, odes, poemas dramáticos ou qualquer texto a luz de uma
determinada significação, é um processo intrínseco e de um genuíno exercício de escolhas
linguísticas que reflete no ápice do autoconhecimento de quem as produz. Constitui um
processo contínuo de “lapidação textual”, ou seja, na escrita rebuscada pela construção
respaldada no ato afirmativo de si em relação a uma visão particulado mundo, subjacente ou
não na nossa realidade, e que assume através de um jogo de palavras, aquilo que se tem como
a mais excepcional e pura materialização do pensamento humano.
Sob essa afirmativa, é possível constatar que dissertar sobre a habilidade poética de
alguém não é algo simples e foge de qualquer juízo de valor, pois por traz da figura de um
poeta sempre irá existir um conjunto de “razões de ser” que o rege e lhe permite determinadas
descobertas essencialmente únicas, direcionando-o ao aflorar do processo criativo que se
instaura na fineza de suas palavras. É no manusear intuitivo dessas palavras, cuidadosamente
escolhidas diante da liberdade poética, que o texto gera sentido no outro (leitor), e é disso que
se fala quando nós, enquanto indivíduos dotados de sensibilidade, reconhecemos o valor
literário e, sobretudo, humano da obra de Fernando Pessoa.

¹ Graduando em Letras (Língua Portuguesa) pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Entre prosa e poesia, há um vasto arcabouço de pluralidade temática que comprova o
grau genuíno de expressão de si para o mundo desse grande homem multifacetado como
pessoa que foi apegada à vida boêmia e a gostos pitorescos (crenças e valores incomuns, a
exemplo a sua paixão por astrologia), tão quanto, grandioso como um dos poetas mais
versáteis, incomuns e representativos da literatura européia e especialmente portuguesa do
século XX, primordial para a configuração do movimento modernista nesse panorama.
Ao considerar a obra poética de Fernando Pessoa, que conseguintemente alude aos
seus feitos mais significativos, comprova-se aquilo que já foi mencionado: a liberdade poética
expressiva num alto nível de significação e subjetividade, concretizadas na heteronímia, que
no etmo derivado do grego significa:

heteros – diferente, e, ónoma – nomes,

o que

representa uma metamorfose, em irremediável versatilidade, na extensão da sua consciência
artística pela geração de múltiplas e diferentes personalidades dentro de si próprio.

Em Pessoa, esse traço criativo se justifica na profunda reflexão sobre a relação entre
verdade, existência e identidade por meio da formação de outros “indivíduos” reunidos na
manifestação escrita do próprio poeta, que inacreditavelmente, assumem características físicas
e psicológicas divergentes de si mesmo, refletidas no modo de escrita, estilo e conteúdo
abordado. Através desse fenômeno de feitio poético, e puramente pragmático por se tornar
uma filosofia criativa de Fernando, a criações assumem uma autoria autônoma, e que de
acordo com José Paulo Cavalcanti Filho no mais recente trabalho de pesquisa registrado no
livro “Fernando Pessoa – uma quase autobiografia”, somam cerca de 127 heterônimos dos
quais se destacam os três fatidicamente mais importantes, sendo esses: Álvaro de Campos,
Ricardo Reis e Alberto Caeiro.

O objetivo desse ensaio é evidenciar alguns aspectos da formação da heteronímia
como um processo artistico-literário com “razão de ser”, e ainda apresentar uma
contraposição de ideais entre Alberto Caeiro e Álvaro de Campos, discorrendo sobre o fazer
poético heteronímico de Fernando Pessoa em detrimento das características divergentes entre
esses heterônimos, por uma abordagem temática e comportamental do estado de ser dessas
personagens em relação direta a sua construção individual baseadas nas concepções sobre a
“vida própria” de cada um deles.

O que há dentro de si mesmo: de Pessoa para o mundo
E então, o que pensar desse poeta? Como se deu esse fenômeno heteronímico? Seria
ele um louco? Quem são essas pessoas diferentes entre si, produzidas por uma única pessoa?
Qual o intuito disso? – São as perguntas que, certamente, qualquer leitor faria ao se deparar
com os heterônimos de Fernando Pessoa. Na verdade, são perguntas necessariamente sem
resolução exata, no território cósmico e imaginário das palavras do poeta, daquelas incógnitas
que servem para nos deixar atônitos, e que passam a sensação de que quanto mais se busca
concretude factual em suas criações, nada se sabe sobre ele.

De qualquer maneira, em vida, Pessoa nos deu pistas que, embora não tenham
compromisso com a verdade absoluta, pode nos levar a pensar que o processo heteronímico se
deu pela necessidade do poeta de expandir a sua alma em muitas, aquilo que talvez possa
simbolizar as facetas inovadoras do seu espírito nebuloso e misterioso que se mostram através

das palavras, por aquilo que talvez se caracterize, sem compromisso com a realidade,
cosmovisões criadas pela liberdade poética constituindo uma arte de fingir.
Em “Autopsicografia”, um dos seus poemas mais conhecidos e citados, no fragmento
do ortônimo “O poeta é um fingidor/ Finge tão completamente/ Que chega a fingir que é
dor/ A dor que deveras sente.”, por exemplo, se evidencia essa dita estratégia pessoana, dada
pela sua aguçada liberdade poética, em assumir diversos papéis que se tornam porta-voz de
sensações, vivências, e comportamentos adversos diante do objeto, no caso a dor, através do
uso do verbo “fingir” como um indicador da versatilidade artística de Fernando Pessoa, ao
incorporar sentimentos exatamente humanos na tentativa de formar identidade naquilo que
está escrito, e que consequentemente, passa a atingir o leitor pela plena afecção e/ou
identificação.

Nessa perspectiva, em uma carta a Adolfo Casais Monteiro, o poeta escreve em torno
do fenômeno heteronímico, pondo em questão, aspectos que segundo ele fundamentam a
natureza de suas criações e que se justificam na complexidade de seus processos mentais.
"[...]Seja como for, a origem mental dos meus heterónimos está na minha tendência
orgânica e constante para a despersonalização e para a simulação. Estes fenómenos
— felizmente para mim e para os outros — mentalizaram-se em mim; quero dizer,
não se manifestam na minha vida prática, exterior e de contacto com outros; fazem
explosão para dentro e vivo — os eu a sós comigo."(Fragmento da carta a Casais
Monteiro, 1935)

A felicidade com que se organizam os seus pensamentos nessa ação de si para o
mundo, e que não sinalizam um compromisso com a “vida prática”, mas que se
desenvolveram nessa necessidade de por para fora aquilo que faz “explosão para dentro” no
intimo de Fernando, o faz, através da heteronímia, um poeta espetacular, de um trabalho
genuíno justificado pela premissa dos “seres dentro de si mesmo”.
"Assim têm estes poemas de Caeiro, os de Ricardo Reis e os de Álvaro de Campos
que ao ser considerados não há que buscar em quaisquer deles ideias ou sentimentos
meus, pois muitos deles exprimem ideias que não aceito, sentimentos que nunca
tive. Há simplesmente que os ler como estão, que é aliás como se deve ler.".
(Fragmento do ensaio: Dividiu Aristóteles a poesia em lírica, elegíaca, épica e
dramática, SD.)

Na assimilação das personagens heteronímicas em evidência (Caeiro, Reis e Campos),
Fernando Pessoa por meio do ensaio “Dividiu Aristóteles a poesia em lírica, elegíaca, épica
e dramática” relata ainda, em detrimento desse sujeito que se multiplica assumindo outras
identidades, que em termos ideológicos, declara que “muitos deles exprimem ideias que não
aceito, sentimentos que nunca tive”, conduzindo o leitor informado ao seu propósito: a
fidelidade entre as palavras e as personas, evidente expressão na minúcia de detalhes que
assumem em seu registro escrito.

Retomando a carta-resposta enviada a Casais Monteiro, Pessoa justifica a escrita
desses três seres em questão, e até então mais conhecidos entre todos os heterônimos, de
existência tanto incrível quanto enigmática, a atribuição de inspiração através de processos
diversificados entre si, que de alguma forma pode nos fazer pensar que muito além de se
articularem na mente do poeta, assumem um papel na sua vida criativa, fazendo-o, claro que
de maneira metonímica, vestir a máscara real dessas personas.

"Como escrevo em nome desses três?... Caeiro por pura e inesperada inspiração, sem
saber ou sequer calcular que iria escrever. Ricardo Reis, depois de uma deliberação
abstracta, que subitamente se concretiza numa ode. Campos, quando sinto um súbito
impulso para escrever e não sei o quê." (Fragmento da carta a Casais Monteiro,
1935)

Verifica-se também, além da “inesperada inspiração/ deliberação abstacta/ súbito
impulso”, a total pluralidade de personalização de suas criações, que se firmam através da
verossimilhança humana, ou melhor, da dinamicidade do ser, em suas concretudes e
inconsistências que deliberaram no fazer poético de Fernando Pessoa à capacidade de
multiplicidade de suas facetas, que embora estejam em mundos diferentes, representam num
todo, o equilíbrio desejado por todos os seres do mundo.
"Sinto-me múltiplo. Sou como um quarto com inúmeros espelhos fantásticos que
torcem para reflexões falsas uma única anterior realidade que não está em nenhuma
e está em todas." (FRAGMENTO - 1915? Páginas Íntimas e de Auto-Interpretação.
Fernando Pessoa. (Textos estabelecidos e prefaciados por Georg Rudolf Lind e
Jacinto do Prado Coelho.) Lisboa: Ática, 1966. - 93.)

Na verdade, Fernando Pessoa foi um homem de poucos amigos, e de um
comportamento bastante intimista, com crenças e valores complexos sobre a existência
humana, por isso, é interessante pensar que a formação desses heterônimos está estritamente
relacionada ao estado de espírito do poeta, que ensimesmado, certamente pela necessidade
inerente aos seres humanos de socialização, criou diversos "eus" dos quais se tornam seus
companheiros de vida. Ainda nessa tangente, podemos pensar que a materialidade desses
seres se deu num elevado nível de exercício mental sobreposto pelo autoconhecimento na
incontida multiplicidade da alma e no estar solitário consigo mesmo.
"[...]pus no Caeiro todo o meu poder de despersonalização dramática, pus em
Ricardo Reis toda a minha disciplina mental, vestida da música que lhe é própria,
pus em Álvaro de Campos toda a emoção que não dou nem a mim nem à vida.
Pensar, meu querido Casais Monteiro, que todos estes têm que ser, na prática da
publicação, preteridos pelo Fernando Pessoa, impuro e simples!" (Fragmento da
carta a Casais Monteiro, 1935)

Acrescentando a afirmativa do próprio Fernando de que “todos estes têm que ser, na
prática da publicação, preteridos pelo Fernando Pessoa, impuro e simples” ao seu gênio,
assim como se constrói para o relato à Aldofo Casais Monteiro, o poeta magnânimo, a fim de
completar a sua concepção do processo criativo de seus “seres”, retrata aquilo que faz dessas

criações um produto de si mesmo exclusivamente sensíveis e passíveis de qualquer reação sob
as coisas da vida, ou de uma visão propriamente característica do próprio poeta.

–“Eu vejo diante de mim, no espaço incolor mas real do sonho, as caras, os gestos de
Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Construí-lhes as idades e as vidas”(1935) – Caeiro
como um ser aparentemente simples e sem qualquer reconhecimento dramático, Ricardo Reis
como um alguém tranquilo consigo mesmo e de declarado equilíbrio mental, e Campos ligado
às emoções demasiadamente instáveis, e que aos olhos pessoanos não se apresenta semelhante
a si próprio.
Com isso, se faz necessária a exposição de um pequeno estudo comparativo, no intuito
de explorar as características composicionais e desenvolver alguns apontamentos de caráter
temático entre dois heterônimos (Alberto Caeiro e Álvaro de Campos)para tornar ainda mais
evidente a qualidade da escrita de Fernando Pessoa na construção de “Ethos” totalmente
diferentes em termos de análise do conteúdo e do comportamento dado pelas marcas textuais
da heteronímia expressa nos poemas.

Da sensatez nas palavras a não contemplação de si próprio, ou melhor
dizendo, de Alberto Caeiro à Álvaro de Campos: uma comparação sob uma
contraposição
Alberto Caeiro era o mestre de Ricardo Reis e Álvaro de Campos, e se constituiu
como sendo o mais bucólico entre os três. Nasceu em Lisboa, precisamente em 1889, e
morreu em 1915.Não teve uma grande educação, vivendo no campo com uma tia após se

tornar órfão de pai e mãe. Nesse contorno campestre, se tornou um poeta ligado a harmonia
da materialidade do "locus amoenus", ou melhor, na expressividade, em si só, da natureza da
qual está envolto.
É imprescindível destacar uma ideia ousada: esse estado sublime de ser de Alberto
Caeiro em relação ao mundo pode nos levar a pensar que, ainda sob a perspectiva defendida
de que os heterônimos podem ser partes da alma de Pessoa que se subdividiram em outros
seres, se caracteriza como aquele que Pessoa, enquanto individuo repleto de alusões, um dia
desejou ser. E como no território das palavras, tudo é possível, Alberto Caeiro se tornou o
poeta dos sentidos, daquilo que se instaura no presente, na beleza particular do que está em
nossa frente.
Analisa-se abaixo, um poema de caráter epifânico, que o leva a uma súbita e sincera
descoberta sobre o seu estado de vida e do seu espírito em relação à essência do seu ser que
aparentemente se desprende daquilo que possa poluir a sua visão, ao compreender a sua
própria realidade.

“Se, depois de eu morrer, quiserem escrever a minha biografia,
Não há nada mais simples.
Tem só duas datas —a da minha nascença e a da minha morte.
Entre uma e outra coisa todos os dias são meus.
Sou fácil de definir.
Vi como um danado.
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.
Compreendi que as coisas são reais e todas diferentes umas das outras;
Compreendi isto com os olhos, nunca com o pensamento.
Compreender isto com o pensamento seria achá-las todas iguais.
Um dia deu-me o sono como a qualquer criança.
Fechei os olhos e dormi.
Além disso, fui o único poeta da Natureza.
8-11-1915

Poemas Inconjuntos”. In Poemas de Alberto Caeiro. Fernando Pessoa. (Nota explicativa e notas de João
Gaspar Simões e Luiz de Montalvor.) Lisboa: Ática, 1946 (10ª ed. 1993).’ - 88.1ª publ. in “Poemas
Inconjuntos”. In Athena, nº 5. Lisboa: Fev. 1925.

As palavras de Caeiro falam por si só já que não há qualquer pretensão em se usar
linguagem rebuscada ou qualquer construção metafórica de difícil acesso, e nisso se nota essa
“facilidade de se definir” como um simples reconhecimento próprio e pela pureza na escrita,
sobretudo por trazer uma concretude de espírito que nos passa a calmaria dos verdes campos,

do realismo sensorial provocado pela natureza sublime, ou aquilo que talvez possa simbolizar
esse prazer pelo presente que se verticaliza numa instância superior de compressão do mundo.

Amar para Caeiro se conjuga na objetividade desse “ver" relatado no poema ("vi como
um danado"), que se sustenta em suas vivências que resultam em constatações sobre uma
beleza sem mistérios, salientando um olhar que não está ligado a sentimentalismos, mas sim,
num conceito imagético de apreciação das coisas que, mesmo sabendo que cada objeto visto é
diferente um do outro, não se afeta pelas imperfeições do pensamento, pois sabe que tudo
possui a sua própria harmonia, e está visivelmente ligada a verdade dessa existência desigual.
Além disso, para tornar a discussão mais complexa, na filosofia zen-budista que o
poeta pretende construir, há certo desenvolvimento da autorreflexão sob sua condição
enquanto sujeito reagente a brevidade da vida. O verbo “compreender” remete a uma
constatação que certamente é o produto desse fazer por conhecer a si mesmo, consistindo
também no modo de enxergar a imagem “com os olhos, nunca com o pensamento”, daquilo
que em sua concretude se torna livre de qualquer correção da mente e de nossos mecanismos
de autorregulação, ou seja, o que está a nossa frente é sentido na sua concretude, em seu
estado real e contemplativo.

Em contraposição a construção do heterônimo Alberto Caeiro, há um pólo temático
oposto, aquele que as determinações do ser estão no vazio, na não conformidade consigo e
com o mundo. Álvaro de Campos se firma como uma personagem presa ao rancor, àquele que
factualmente estando no século XX, em meio às evoluções do ramo industrial ainda do século
anterior, vive sobe as inconstâncias do seu ser, num tédio sem fim que nos aponta para uma
situação de produção em "locus horrendus", não por aludir a morte, mas por alimentar a
fúnebre depressão pela sua grotesca solidão.
Campos nasceu em Tavira, em outubro de 1890, teve uma educação vulgar de liceu,
foi engenheiro naval formado na Escócia, viveu intensamente sob a sua rotina quando logo foi
afastado e passou a viver só em sua inatividade, sempre alimentando as suas desilusões.
Tornou-se o poeta da não conformidade consigo e com o mundo, vivendo a margem de sua
poesia que lhe retratava como um eu lírico rancoroso, provavelmente por não aceitar a sua
condição atual de vida.
Em demasiada racionalidade, dividiu-se em três fases de escrita poética: a
Decadentista que se destaca pela expressão tediosa sobre o estado da vida, na qual o poeta
exprime o grande desejo de mudança de rumo; a Sensacionalista/Futurista denotada e envolta
pela vida industrial e pelo fascínio das máquinas e das sensações que esta ambientação
provoca no imaginário do poeta e por último a fase Intimista/Pessimista que se coloca como
sendo a mais fragmentada e depressiva, sempre abordando questões de conflito de identidade
e frustrações que envolvem diversos aspectos da sua vida conflituosa.

Talvez, a construção dessa personagem se aproxime aos ideais pessoanos de
introspecção, já que o poeta Pessoa, enquanto sujeito empírico era boêmio e dado à
individualidade e como o mesmo já havia relatado em carta a Casais Monteiro, Campos surgia
da "súbita" vontade de escrever aquilo que ele mesmo não sabia e a partir dessa abordagem
em que se encara "os seres dentro de si mesmo", possivelmente podemos justificar os atos
desse heterônimo como sendo um anexo do seu criador, tanto pelas experiências próprias
tidas em laboratório real na sua introspecção, quanto pela capacidade de autocrítica própria de
Fernando Pessoa em relação a Álvaro de Campos.
Agora, serão trabalhadas as questões de ordem composicional de Campos, na articulação de
dois poemas de ordem Intimista/Pessimista, para justificar a análise no que diz respeito aos
elementos temáticos que divergem entre ele e Caeiro.
"Estou vazio como um poço seco
Não tenho verdadeiramente realidade nenhuma
Tampa no esforço imaginativo!"
Álvaro de Campos

s.d. - Livro de Versos . Fernando Pessoa. (Edição crítica. Introdução,

transcrição, organização e notas de Teresa Rita Lopes.) Lisboa: Estampa, 1993. - 182.

No poema acima, se destaca essa vertente pessimista de Álvaro de Campos, que em
não conformidade consigo mesmo, promove um ato sensacionalista de ser colocar como um
sujeito em desespero, sem saída para as armadilhas de sua mente.
Ao contrário de Alberto Caeiro, Campos se mostra mais eufórico em relação a sua
realidade, e chega a se comparar a um “poço seco” que se mostra sem conteúdo, um homem
sem contemplação com forças positivas de pensamento. Muito ligado a metáforas, constrói a

imagem de vazio em torno desse objeto que sem água, ou melhor dizendo, sem conteúdo, se
torna tão obscuro que se não se concretiza como algo possível pelo “esforço imaginativo”.
A “tampa” que certamente fecha qualquer capacidade de exercício do pensamento é
um produto do cansaço poético, na busca por uma inspiração, aquela que talvez lhe faça sair
desse infindo vazio. Como característica da terceira fase de Álvaro de Campos, são
evidenciados o descontentamento sobre si mesmo, a não progressão em busca de uma saída
dessa “realidade nenhuma” e a aridez em se contentar como um poeta sem alusões, utilizando,
mesmo que de forma não relatada, o pensamento racional no processo de não aceitação do seu
estado de espírito.
Nota-se também que em confronto direto com Alberto Caeiro, embora sendo uma
relação de discípulo aplicando os ensinamentos poéticos de seu mestre, um desejo de
transformação do espaço com o uso do pensamento que polui a percepção de qualquer pureza
que possa existir ali, sem se quer admiração daquilo que se dá na individualidade de suas
reações.
Abaixo há outro poema do poeta Campos, no qual podemos analisar outros aspectos
de cunho temáticos para delimitar as diferenças entre os heterônimos destacados.
"Começo a conhecer-me. Não existo.
Sou o intervalo entre o que desejo ser e os outros me fizeram,
Ou metade desse intervalo, porque também há vida...
Sou isso, enfim...
Apague a luz, feche a porta e deixe de ter barulho de chinelas no corredor.
Fique eu no quarto só com o grande sossego de mim mesmo.
É um universo barato."
Poesias de Álvaro de Campos. s.d. Fernando Pessoa. Lisboa: Ática, 1944 (imp. 1993).
- 124.

O poeta constrói a imagem, como mais uma manifestação do “modus operanti” da
personagem Álvaro de Campos, de crise de identidade que se constata pela afirmação de que
“não existo”. A extensão desse questionamento se dá pelas inconstâncias de ser, entre desejos
de uma vida que não se faz concreta em sua realidade, ou daquilo que outros lhe fizeram ser.
Tal sensação é o fruto de sua aridez interior provocada pela solidão que o fez enxergar a si
mesmo, em sua interioridade, como alguém que não se faz plural, mas sim a entediado com a
mesmice, da sensação de impotência com o que já está instaurado, tudo como imutável, em

detrimento da crueza de suas palavras que ignoram qualquer tentativa de “embelezamento” do
seu discurso. Ele, enquanto sujeito dotado de ideais e escolhas, decide: “sou isso, enfim...”
Ao escrever “apague a luz, feche a porta e deixe de ter barulho de chinelas no
corredor. Fique eu no quarto só com o grande sossego de mim mesmo”, o eu lírico evidencia a
sua vontade de estar ensimesmado, "só com o grande sossego de mim mesmo”, apenas em
companhia dos sons gerados pelo caminhar num corredor e das portas se fechando,
constituindo a visão de conformidade com a solidão, está que pode ser considerada como a
sua zona de conforto.

Nessa análise, também é importante salientar que Álvaro de Campos era adepto da
filosofia do niilismo que apontam para esse forte pessimismo do poeta em se entregar a sua
solidão, além de indicar que essa constante busca por soluções é invalidada quando se encara
com negação extrema um possível recomeço, pensando que nada vale um esforço, e
permanecer inerte perante as não conformidades do ser é a condição mais aceitável, como
quando o poeta diz que se trata de um “universo barato”, uma oferta mais vantajosa.
Entre Alberto Caeiro e Álvaro de Campos existe uma barreira. Caeiro nos passa a
tranquilidade de quem já é maduro, aquele ser que admite a ordem natural das coisas, no olhar
sereno e puro sob a plenitude existente na natureza. Campos arrasta-se nas não conformidades
e isso faz um poeta derivado da obscuridade que reflete nessa introspecção. Caeiro se liga ao

presente de maneira a viver o agora e não se deixa levar pelas vias da poluição do
pensamento, dando valor ao que os olhos vêem em contato direto com a objetividade do
locus. Campos absorve para si a energia sombria do ambiente solitário em direção do
sofrimento pelo baixo grau de aceitabilidade própria vivendo rancoroso a imagem do seu
passado produtivo em atividade industrial.
Com a finalização desse estudo comparativo, temos a visualização da alta
complexidade e densidade psicológica que essas personagens heteronímicas têm entre si,
comprovando que Fernando Pessoa, através da escrita prudente e repleta de bagagem
emocional e leituras de mundo incomuns, criou não só nomes que assinam poemas com
temáticas e estilos de escrita diferentes, mas sim,"indivíduos" que assumem estados de
espírito e pensamentos divergentes, tornando o poeta criador dessas "personas" um genuíno
mágico,que ao manipulara sua própria alma, se fragmentou e gerou múltiplos seres de si
mesmo.

A Pessoa incompleta...
Fernando Pessoa existiu? Como poderíamos provar isso se tanto fez por seus
heterônimos? Justifica-se viver em nome de outras vidas para alimentar a sua
consciência poética?
É impossível responder tais questionamentos. Quanto mais lemos sobre ele, mais
confusos ficamos. E certas respostas dadas em vida através de seus escritos secretos hoje já
revelados, os textos ensaísticos de pura reflexão pessoal, ou até mesmo as cartas-resposta aos
críticos que se tornaram amantes de sua poesia despersonificada (vide os heterônimos),
simbolizam uma tentativa puramente meticulosa de esconder as suas reais intenções com a
heteronímia, por meio do veneno de sua ironia e do carisma forçado de um bom poeta, afinal,
estamos lidando com um ator nato.
Pessoa morreu muito jovem, e por mais que tentemos justificar o seu processo
criativo, ou até mesmo descrever como se deu a heteronímia em termos de processos
psíquicos, nunca iremos decifrá-lo, entretanto, devemos considerar que estamos lidando com
uma verdade única: a sua arte. Pessoa sempre será um poeta a frente de seu tempo, talvez um
supra-camões mais interessante e menos ligado a sede de glória. Podemos pensar que o seu
real propósito, de maneira muito pretensiosa, era de quebrar padrões existencialistas que nos

impedem de agir conforme nossas vontades reais, tendo que nos ocultarmos no nosso
inconsciente.
Fernando (ortônimo) simplesmente quis um lugar de destaque em jornais,
reconhecimento de seu talento em concursos literários, e talvez uma vida ou outras vidas que
não poderiam ser vividas além das palavras, mas que conseguiram um lugar de destaque e/ou
idolatria para aqueles que reconhecem a sua inquietude que definem o seu gênio artístico.

Subdividir-se e ainda assim “sê inteiro” foi revolucionário. Fernando Pessoa e os
heterônimos sempre foram delimitados, com traços físicos e temperamentais bem
reconhecidos, e não é loucura pensar que são “seres” totalmente diferentes e que nasceram de
uma necessidade não tão concreta, porque de fato, o ser humano nunca foi completo. Parece
uma obviedade, mas nunca seremos plenos e isso é, assim como os feitos desse poeta,
incontestável.
Seria mais uma pessoa incompleta no mundo, e que dessa vez não se calou...Além de
se comprometer contra o objetivismo da vida moderna e empregar a subjetividade como um
escape das maleficências da alma, Fernando Pessoas se fez autêntico, complexo e misterioso
até os últimos instantes de sua vida, quando beirando a morte deixou claro que nem o fim da
vida o deixou sem palavras, e que por mais que o tempo passe, as suas palavras, embora
sendo enigmáticas, sempre irão ecoar em nossa memória...

“I know not what tomorrow will bright...”(Eu não sei o que o amanhã trará...)
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O ortônimo Fernando Pessoa

Manoel Alves de Freitas1

Para qualquer escritor, a possibilidade de desdobrar-se em múltiplas personalidades
líricas é um grande desafio e considerada por muitos como uma dádiva, um privilégio. De
fato, a heteronímia não é corriqueira no universo literário. Uma vez que se consiga essa
multiplicidade, torna-se quase impossível não continuar tentando. Seria como não exercitar
um músculo para que ele se desenvolva ao máximo. O heterônimo habita universos
inventados, mas reais. Se assim não o fosse, por que escreveríamos?
O ortônimo que dá a luz, como uma parturiente angustiada, sufocada, ansiosa por aliviar o
peso da existência, não tem como voltar atrás. Ele se tornará escravo de suas criaturas, que
devorarão seu criador. Assim é, de maneira geral, a literatura Pessoana, na qual o pai
desaparece em benefício dos filhos. Quando Fernando Pessoa exercita seu desdobramento,
quando se recria em seus próprios sonhos que por sua vez são sonhados por outros, alcança
seu objetivo: abraçar a imensidade da alma sem a limitação do corpo.

Fernando Pessoa nasceu neste edifício, no bairro do
Chiado, frente à ópera de Lisboa, a 13 de junho de
1888.

1

Durban High School é um colégio localizado na cidade de
Durban, Kwazulu-Natal na costa leste da África do Sul.
Antigo Liceu onde Pessoa estuda por três anos.

Discente do Curso de Letras Língua Portuguesa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

A criação heteronímica de Fernando Pessoa é uma idéia afastada de qualquer
conotação espiritual ou religiosa e ligada diretamente à criação literária. No ponto de vista de
Pessoa, o poema é fruto muito mais do intelecto do que da emoção. Seria um tipo de
fingimento poético, onde se intelectualiza as sensações.
A obra ortônima de Fernando pode ser dividida em três momentos distintos:

1. Retirados dos livros Mensagem, À Memória do Presidente-Rei Sidônio Paes, e o Quinto
Império, temos os poemas messiânicos, que relembram as conquistas marítimas de Portugal e
gera uma expectativa por um possível retorno àquela época gloriosa. Mar Português é o mais
conhecido dos poemas messiânicos:
Ó mar salgado, quanto do teu sal
São lagrimas de Portugal!
Por te cruzarmos, quantas mães choraram,
Quantos filhos em vão rezaram!
Quantas noivas ficaram por casar
Para que fosses nosso, ó mar!
Valeu a pena? Tudo vale a pena
Se a alma não é pequena.
Quem quer passar além do Bojador
Tem que passar além da dor.
Deus ao mar o perigo e o abismo deu,
Mas nele é que espelhou o céu.
2. Presentes nos livros Cancioneiro e Poemas Ingleses, teremos os poemas ocultistas, nos
quais o poeta trata da eterna dicotomia entre a vida plena e a constante alusão ao sofrimento,
entre a brevidade da existência e o grande mistério que a envolve. O poema Não é ainda a
noite reflete essa visão:

Não é ainda a noite
Mas é já frio o céu.
Do vento o ocioso açoite
Envolve o tédio meu.

Ergue-te, ó vento, do ermo
Da noite que aparece!
Há um silêncio sem termo
Por trás do que estremece...

Que vitórias perdidas
Por não as ter querido!
Quantas perdidas vidas!
E o sonho sem ter sido...

Pranto dos sonhos fúteis,
Que a memória acordou,
Inúteis, tão inúteis —
Quem me dirá quem sou?

3. Servindo-se da linguagem teatral e fazendo parte dos livros A Floresta do Alheamento, O
Marinheiro e O Primeiro Fausto, encontraremos os poemas dramáticos, onde o eu lírico
convoca o leitor a saborear um ceticismo intenso, que resvala fronteiras ambíguas entre a
realidade e a ilusão. Há um movimento em busca do significado da vida, sem, contudo,
alcançar um resultado definitivo. Um poema do Primeiro Fausto exemplifica isso:
Primeiro Tema
O Mistério do Mundo
I
Quero fugir ao mistério
Para onde fugirei?
Ele é a vida e a morte
Ó Dor, aonde me irei?
II
O mistério de tudo
Aproxima-se tanto do meu ser,
Chega aos olhos meus d'alma tão [de] perto,
Que me dissolvo em trevas e universo...
Em trevas me apavoro escuramente.
São muitos os motivos pelos quais Fernando Pessoa foi, e continuará sendo um dos
maiores gênios da literatura portuguesa e mundial. Um homem que apesar de “gerar” diversos
filhos, com personalidades distintas, conseguiu manter a individualidade e “pessoalidade” em
sua obra ortônima. Pessoa passou toda a vida transcendendo-se a si mesmo, buscando o
sentido da sua própria existência, perguntando-se, fugindo, desconfiando. A escrita, mais uma
vez, prolonga nossas vidas, essa busca inútil nos mantém vivos, enquanto a realidade, pouco a
pouco vai nos destruindo.

Pessoa em Pessoa
E amei cada um dos vários nomes, e também as palavras
especiosas que na
retrosaria designam o belo fio e aquelas que me mostravam os tecidos em sequências
de alucinações novas.
(Fiama Hasse Pais Brandão)

Por Lena Azevedo Ritzel
Graduanda em Letras pela UFRN
Fernando
António Nogueira Pessoa é um poeta
notavelmente conhecido por sua
capacidade de criar suas personagens
com riquíssima qualidade poética muito
bem definidas. Contudo, possui obra
poética denominada ortônima, ou seja, o
Fernando Pessoa por ele mesmo.
O escritor nasceu em Lisboa, Portugal,
no dia 13 de junho de 1888, e morreu
aos 47 anos, no dia 30 de novembro de
1935, deixando grandes obras na
literatura mundial, traduzidas em vários
idiomas, sendo decididamente, um autor
que
desperta
interesse
pela
multiplicidade em suas obras.
Acredita-se que parte da atração que
contagia há décadas, centenas de
interessados distribuídos pelo mundo
por sua obra, ocorre pela pluralidade de
suas personagens que de algum modo
pode nos revelar ou disseminar
elementos de originalidade do que se
espera quando se lê o autor. O leitor
desprende-se de conceitos, de marcas
que o imprime a condição humana, das
instâncias geradoras de busca pelo
abismo, das tentativas de alçar voos
longínquos, das possibilidades de se
trocar de pele como algo a ser
experimentado para o novo, daquilo que
não se é novo aos seus olhos e
imperceptível ao coração.

Pessoa diz que é um seguidor de seu
próprio personagem, Alberto Caeiro,
assim como é de Álvaro de Campos, e
de tantos outros de suas criações. Parece
dizer que tanto ele, o próprio Fernando
Pessoa como os seus hetenônimos
coadunam com sua história, ou que suas
histórias nos dizem que tanto ele como
seus personagens compõem sua própria
história.
Discutir a veracidade histórica ou
ficcional Pessoana não é de primeira
ordem, mas é interessante observar o
processo de transformação que as vidas
criadas por Fernando Pessoa em seus
personagens oferecem aos seus leitores.
Assim, cabe-nos o deleite de sua poesia
na multiplicidade e na individualidade
que cada personagem representa ou se
faça presente em seus textos. Talvez
algo que realmente se procura do poeta
lusitano seja o mesmo que o próprio
criador deseja, às vezes ele deseja ser
um vazio, outras, o preenchimento, um
oxímoro presente na sua existência.
Fernando Pessoa pode transitar no
desejo de ser absoluto e viver suas
figuras sonhadas. Sua liberdade de
escolhas são apreendidas e pontuadas
expressivamente em suas narrativas. Ele
vai tecendo sua obra biográfica como se
tivesse desenrolando seus novelos
coloridos, usando uma agulha sem cor
arrematando os pontos de sua tapeçaria.
Dessa forma, Pessoa reflete em Álvaro
de Campos, um de seus heterônimos o

Pessoa em Pessoa
E amei cada um dos vários nomes, e também as palavras
especiosas que na
retrosaria designam o belo fio e aquelas que me mostravam os tecidos em sequências
de alucinações novas.
(Fiama Hasse Pais Brandão)

qual diz, “Não sou nada. Nunca serei
nada. Não posso querer ser nada. À
parte isso, tenho em mim todos os
sonhos do mundo”. Vê-se que o
fragmento identitário de Álvaro de
Campos em “Tabacaria” acentua a
legitimidade de ser a personagem de
forma descomprometida com sua
persona, usando a “licença poética”
como ferramenta para falar de si,
desdobrando em suas personagens
oferencendo à sua obra tamanha
sensibilidade e propriedade que alcança
recônditos da alma humana, como pode
ser visto no trecho “Que sei eu do que
serei, eu que não sei o que sou? Ser o
que penso? Mas penso tanta coisa! E há
tantos que pensam ser a mesma coisa
que não pode haver tantos!”.
Sem dúvida, Fernando Pessoa usa a arte
da escrita para legitimar aos seus
ledores todo o seu talento e
peculiaridade de escritor brilhante e
atemporal.

WHITMAN RENASCIDO
Por Isaac Renne
Graduando em Letras pela UFRN

Um pequeno praeambulus
Para o Prof. Márcio de Lima Dantas
Sem dúvida teve um fim a minha personalidade
Sem dúvida porque se exprimiu, quis dizer
qualquer coisa]
Mas hoje, olhando para trás, só uma ânsia me
fica -]
Não ter tido a tua calma superior a ti-próprio,
A tua libertação constelada de Noite Infinita.
Trecho de “Saudação a Walt Whitman”,
de Álvaro de Campos

Isto aqui é para dizer o que eu ainda não disse, nem em sala, nem no ensaio passado. É uma
indulgência que concedo-me: não escrever estas linhas pelo compromisso da avaliação, mas
pelo prazer de uma batalha. Para fazê-lo, escolho dentre minhas poucas armas a que mais me
desperta o interesse (o que não garante que eu de todo entenda-a): um quase conhecimento,
espaçado e mofado, da língua e literatura anglófona. Proponho-me ao exercício de encontrar
algum sentido à consideração de Harold Bloom, registrada em O Cânone Ocidental, de que
Fernando Pessoa seria “Whitman renascido”. Durante essa luta, tentarei lançar meus golpes
ao lado desses dois poetas que possuem um espaço decisivo nas fileiras da minha mente.

Whitman Renascido
Existe uma boa quantidade de publicações que se referem ao elo entre o poeta português
Fernando Pessoa e o poeta estadunidense Walt Whitman. Para mim, é descoberta recente e
fruto das pesquisas para o ensaio da primeira unidade. Foi uma surpresa, pois eu tenho vivido
os versos de ambos. E quando digo vivido, refiro-me primeiro à lembrá-los, o que já diz
muito. Em seguida faço o exercício de recitação e reflexão, para procurar significá-los em
meio a isso que chamam de Vida. Acredito que posso dizer que sou um leitor de Pessoa e de
Whitman, e não apenas porque os li muito ou apressadamente. Mas nunca me passou pela
cabeça semelhança alguma, nunca os pensei comparativamente, então fui aos artigos.
De início, ressalto aqui o trabalho de Denise de Campos e Silva Kuhn, da Universidade de
Ribeirão Preto, intitulado Paralelismos em “Song of Myself”, de Walt Whitman e “Saudação
a Walt Whitman”, de Álvaro de Campos, publicado na Revista de Estudos Literários terra
roxa e outras terras da Universidade de Londrina. Neste trabalho há o elo de nível
heteronímico: Álvaro de Campos é inspirado em Walt Whitman. O uso do verso livre e de
versos longos são algumas das convergências, mas a grande atração fica com o estudo do
paralelismo feito nos poemas e que pode explicar, em parte, a força poética desses gigantes.
Já em Alma à janela: Perfil intensivo de Álvaro de Campos, de José Ney Costa Gomes,
sendo sua tese de doutorado em Literatura Portuguesa da Universidade de São Paulo, é
evidenciado mais ainda o elo de nível heteronímico, sob os óculos nomeados de platô do fora
e platô do livro (conceptualização de platôs de intensidade de Deleuze), de como a poesia de
Campos ocupa a mesma paisagem semelhante de Whitman (como indivíduo e como poeta),
tendo Fernando Pessoa, de certa forma, assinado com sua rubrica. Isso tudo afunila para uma
imagem explorada por Whitman, continuada por Campos heterônimo, mas totalmente
sublimada por Pessoa ortónimo, e aqui entra Bloom para nos iluminar:
Pessoa não era nem louco nem mero ironista; ele é
um Whitman renascido, mas um Whitman que dá
nomes separados para “eu mesmo”, “o eu real” ou
“eu, eu mesmo”, e “minha alma”.
Harold Bloom, em The Western Canon.
Tradução livre e própria.

É necessário dizer agora sobre a poesia de Whitman, e o que ele promove em Folhas de
Relva, livro que, segundo Harold Bloom (que já toma as palavras de Maria Irene Ramalho de
Sousa Santos, a crítica canônica de Pessoa) inspirou o fenômeno de heteronímia do poeta
português. O caso é que Walt Whitman divide-se e transborda-se em tudo, em muitos,
anunciando que é poeta do corpo e da alma, do homem e da mulher, como ele mesmo o é
ambos e deseja ambos, assim como suas ideias são as mesmas que podem brotar em qualquer
espaço de terra regada, em todas as mentes humanas, em todas as épocas e não lhes são
originais, mas originais de todos nós. Divide-se em seu eterno e longuíssimo Song of Myself,
mas apenas para evidenciar a unidade que existe na nossa pluralidade, tanto de pessoas

individuais, como de estados mentais. E não é isso que Pessoa faz com seus tantos
heterônimos? Celebrar um mundo inteiro, de muitos, através de um. Assim, quando ele assina
como Whitman, está na verdade demonstrando seu total entendimento da proposta
whitmaniana de unidade (e pluralidade) do ser, e o faz atribuindo nomes as instâncias de eus
que Whitman apresenta em Song of Myself.

Última fotografia de Walt Whitman, 1892
Talvez seja interessante dizer que Whitman é um democrata nato, o que na época era
extremamente mal visto e interpretado como a “dominância do povo”, ideia condizente com
as imagens que o poeta pinta em sua obra, já que a liderança (única) seria feita pelo povo
(todos). É claro que isso é o oposto do que Fernando Pessoa, monarquista mítico, compreende
da política (lembremos do verso “Democrata epidérmico” da Saudação de Pessoa, que pode
ser lido como uma crítica à posição política de Whitman). E talvez também seja interessante
trazer que ambos os poetas foram alvo de especulações sobre sexualidade, e até hoje o são.
Acho que para isso, Whitman diria que quem o lê assim, não leu corretamente, atendo-se a
pista da sexualidade, que é utilizada apenas como um meio para contrastar mais forte as
imagens que deseja pintar. A poesia de Whitman afeta Pessoa ortónimo em seu ser, em seu
devir poético e humano, culminando na expressão heteronímica que consagra o poeta
português. Em definitivo: Pessoa é Whitman, e não em sentido plagioso, como Antônio Lobo
Antunes e muitos outros gostam de lembrar, mas da mesma forma que Fernando Pessoa é
seus heterônimos.

Eu sou Whitman, eu sou Pessoa
Fez-se o caso que depois de aprender um pouco sobre as relações de Pessoa e Whitman,
voltei aos poemas de ambos para tirar minhas próprias conclusões, as quais tentarei explicitar
aqui, como o humilde leitor empírico e leigo leitor modelo que sou.
Primeiro preciso me retratar sobre uma ocasião em que foi perguntado em sala o que se
havia achado da poesia heteronímica de Pessoa. Um de meus colegas disse mais ou menos
assim: que a impressão remanescente era de que o fingimento imperava, e que Pessoa não
estava dizendo, afinal, nada. Sou especialmente contra essa “opinião”, pois no meu ouvido ele
sempre disse muito. Existe um rigor estético tão polido na poesia de Pessoa, eu não saberia a
quê atribuir. E quero me deter por um momento na de Álvaro de Campos, que é um dos
poetas que mais me resignifica a Vida. Os símbolos são muitos, a misticidade, a míticidade, e
um exaustivo adicionar mais e mais à imagem que se constrói ao longo dos versos e poemas.
Tenho essas impressões em especial nos poemas Opiário e Tabacaria, fortes que são. Eu
caminhei muito por esta cidade buscando o meu Oriente ao oriente do Oriente.
A segunda coisa que preciso retratar, a forma como recebo os poemas, tanto de Fernando
Pessoa como de Walt Whitman. Mais um ano e serão 10 que conheço Whitman. Pessoa, não
me lembro a primeira vez que li. Mas lembro muito bem da impressão de ambos! Do gosto
que fica após um bem lido poema desses titãs. Muito jovem, me foi grande a descoberta de
encontrar poesia que não se apoiasse em amor e saudade (muito clichê e kitsch que chegam as
pobres crianças, que acabam romantizadas, como fui). Impossível esquecer de O Captain! My
Captain!:
“O Captain! my Captain! our fearful trip is done,
The ship has weather’d every rack, the prize we sought is won,
The port is near, the bells I hear, the people all exulting,
While follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring;
But O heart! heart! heart!
O the bleeding drops of red,
Where on the deck my Captain lies,
Fallen cold and dead.
O Captain! my Captain! rise up and hear the bells;
Rise up—for you the flag is flung—for you the bugle trills,
For you bouquets and ribbon’d wreaths—for you the shores a-crowding,
For you they call, the swaying mass, their eager faces turning;
Here Captain! dear father!
This arm beneath your head!
It is some dream that on the deck,
You’ve fallen cold and dead.
My Captain does not answer, his lips are pale and still,
My father does not feel my arm, he has no pulse nor will,
The ship is anchor’d safe and sound, its voyage closed and done,
From fearful trip the victor ship comes in with object won;
Exult O shores, and ring O bells!
But I with mournful tread,
Walk the deck my Captain lies,
Fallen cold and dead.”

Nunca li análises desse poema, mas a leitura que eu fiz e ainda faço, é a de devoção. Um
conluio voluntário entre homens a cumprir um propósito. É sabido que quando um Capitão
morre em um navio, outro deve ser nomeado em seu lugar, mas a voz desse poema anuncia ao
já morto Capitão, a chegada e o cumprimento do dever. Foi pela devoção de sua tripulação
que através da morte ele tornou-se para sempre Capitão. Para mim é uma imagem forte.
Com Fernando Pessoa não foi diferente. Não sei se meus colegas gozavam da minha bemaventurança quando tivemos contato com Mensagem no ensino médio. Eu não sei se eles
ouviram os mesmos versos que eu ouvi quando não sei quem foi convidado a ler:
X. MAR PORTUGUÊS
“Ó mar salgado, quanto do teu sal
São lágrimas de Portugal!
Por te cruzarmos, quantas mães choraram,
Quantos filhos em vão rezaram,
Quantas noivas ficaram por casar
Para que fosses nosso, ó mar!
Valeu a pena? Tudo vale a pena
Se a alma não é pequena.
Quem quer passar além do Bojador
Tem que passar além da dor.
Deus ao mar o perigo e o abismo deu,
Mas nele é que espelhou o céu.”

Mas eu ouvi. Ainda ouço. Devoção, homenagem, e de novo a força arrematadora que a poesia
pode causar em quem está Vivo. Eu não entenderia todo o significado que o conteúdo de
Mensagem pode vir a ter, se não tivesse há pouco tempo atrás tido contato com o texto
Psicanálise Mítica do Destino Português, parte do Labirinto da Saudade de Eduardo
Lourenço, que li na disciplina de Portuguesa I, guiado pelos apontamentos do Prof. Mauro
Dunder. Mas já faz anos que eu sinto a força do significado de suas mensagens.

Fernando Pessoa na Baixa Lisboa, data imprecisa.

Para muitos, Walt Whitman, o pai do verso livre, é o maior poeta estadunidense que já
existiu. O próprio Harold Bloom, que consagrou-se como o maior crítico de poesia
estadunidense do século XX, considera o poema Song of Myself de Whitman como um dos
mais fortes e o mais belo poema americano. Cabe lembrar que os poemas When Lilacs Last in
the Dooryard Bloom’d, bem como o já citado O Captain! My Captain! são considerados
fomentadores para o culto mitológico do presidente Abraham Lincoln. Já Fernando Pessoa,
também para muitos, é o maior poeta português que já existiu. E por acaso Mensagem
também não vem cumprindo papel semelhante ao das lilases? Fomentando ainda mais a
imagem do destino mítico de Portugal? A totalidade da composição de Mensagem me soa
elegíaca. É emocionante como as homenagens a um filho morto em batalha, e com certeza
tem resignificado desde sua publicação o imaginário cultural e artístico que navega as águas
portuguesas.
Ambos são conhecidos como poetas de sua terra. Whitman escreveu o eterno I Hear
America Singing, pintando uma imagem de trabalhadores no presente dos Estados Unidos, o
que não poderia ser diferente para a cultura do Novo Mundo. Enquanto Pessoa pintou em Mar
Português e O Quinto Império, e em toda Mensagem, a imagem de um passado de glória, tão
significante para tantos portugueses, eternizando as marcas de uma poesia em prol da cultura
e identidade nacional. Ambos devotos de sua terra.
Por fim, penso que eles deixaram, como já foi discutido em sala, um legado e uma
responsabilidade para a posteridade. Grandes poetas sempre projetam uma luz que acaba por
sombrear os outros. É desnecessário falar da abrangência que Pessoa e Whitman alcançaram,
e o quê e quem influenciaram. Mas a César o que é de César. Pois a eles o reconhecimento!
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