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O LABORATÓRIO POÉTICO
José Gil

Ele tinha o seu laboratório de linguagem. Estava consciente disso, e espantava ‑se e maravilhava ‑se 
como se tudo se passasse fora dele. «No lado de fora de dentro», como ele próprio diria. Porque era real‑
mente dentro dele que se produzia a obra, que se aceleravam os mecanismos que acompanham a produ‑
ção de palavras, de metáforas, de versos, de poemas, de odes inteiras. Observa ‑se, examinava atentamente 
o trabalho rigoroso do poeta, as transformações sofridas por essa matéria ‑prima (as sensações) de que 
emergia a linguagem. Matéria ‑prima ou transformada, porque se tratava também dos efeitos das palavras 
sobre a recetividade dos sentidos; não importa: por uma dessas reviravoltas em cascata em que ele era 
mestre, e graças às quais o segundo se torna primeiro, o direito, avesso, ou o dentro, fora, o seu próprio 
laboratório poético transformou ‑se em matéria de linguagem; produtor de sensações aptas a converter ‑se 
em poema.

Talvez nunca a reflexão sobre o processo criador se tenha tanto e tão maciçamente integrado na obra 
de um autor. Diz ‑se muitas vezes, de modo banal: porque escrever se tornara para ele mais do que uma 
segunda vida. (É verdadeiro e falso, e os dois num sentido diferente daquele que, demasiado simples, se 
atribui à dicotomia, de origem romântica, literatura/vida.) Numa quantidade enorme de poemas, o questio‑
namento acerca do sentir, acerca do movimento de construção da linguagem poética, acerca do ato de 
escrever no momento em que este se desencadeia, acerca do pensamento e da experiência, e da experi‑
ência e do pensamento, acerca da realidade «esculpida» e criada pela palavra poética e acerca da realidade 
dita por certa sensação, não traça apenas os contornos dos «temas», mas oferece ‑se também como matéria 
sensível da língua trabalhada. 

A um nível mais elevado, a estética de Pessoa comporta uma arte poética que considera as sensações 
como unidades primeiras, a partir das quais o artista constrói a sua linguagem expressiva. 

A doutrina das sensações, concebia ‑a Pessoa como uma ciência — e a atividade de analista, como 
aquilo que dava sentido à vida obscura de Bernardo Soares: «Reduzir a sensação a uma ciência, fazer da 
análise psicológica um método preciso como um instrumento, de microscopo [sic] — pretensão que ocupa, 
sede calma, o nexo de vontade da minha vida…» (Livro do desassossego). Em vários textos teóricos, em sim‑
ples notas sem continuidade, Pessoa volta incessantemente ao mesmo tema: é preciso criar a ciência futura 
das sensações, fundar a sua objetividade investigando os princípios de método mais adequados. Esta ciên‑
cia é a ciência do sonho, quer dizer a arte. 

Mas porquê analisar as sensações? Toda a arte poética de Pessoa gira em torno dessa operação. É pre‑
ciso analisar as sensações, porque desse modo é possível revelar as mais escondidas, as mais microscópicas 
e, portanto, as mais exacerbadas; porque é a melhor forma de as multiplicar, uma vez que cada uma delas 
contém uma infinidade que é preciso trazer à luz, «exteriorizar»; porque, ao serem analisadas nesse meio de 
semiconsciência, segregado pelo estado experimental, as sensações originárias de sentidos diferentes 
entrecruzam ‑se naturalmente, o vermelho torna ‑se agudo, o olfato dota ‑se de visão — assim se suscitam 
como que metáforas naturais; porque as sensações desdobram um espaço próprio que só pode ser apre‑
endido se o espaço e o tempo normais, macroscópicos, tiverem já deixado de impor a sua dominação — 
ora a análise, ao decompor os blocos de sensações, desestrutura o espaço euclidiano, fazendo nascer outros 
espaços, que acompanham as sensações minúsculas; trata ‑se por fim de testar os processos de abstração 
das emoções, procurando criar sensações já analisadas.

Tudo isto forma, na realidade, o programa experimental de Pessoa. Podemos resumi ‑lo num só enun‑
ciado: «sentir tudo de todas as maneiras».

Ora, acontece que a literatura e, em particular, a poesia permitem fazer sentir melhor o que se sente 
fora delas (nas situações naturais da vida) de modo grosseiro, ou confuso, ou misto, ou enfraquecido. Sentir 
tudo de todas as maneiras institui ‑se assim como princípio poético, o princípio primeiro da arte poética 
pessoana. Encontram ‑se ‑lhe imediatamente subordinadas duas exigências: tornar literários os órgãos dos 
sentidos; e ser ‑se capaz de múltiplos devir ‑outros.

José Gil, Fernando Pessoa ou a metafísica das sensações, in Carlos Reis e António Apolinário Lourenço, 
História crítica da literatura portuguesa, vol. VIII, Lisboa, Verbo, 2015, pp. 144 ‑147 (com adaptações).
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FERNANDO PESSOA ORTÓNIMO
JaCinto do Prado Coelho

O Pessoa ortónimo diverge muito de Caeiro e Reis porque não expõe uma filosofia prática, não inculca 
uma norma de comportamento; nele há quase apenas a expressão musical e subtil do frio, do tédio e dos 
anseios da alma, de estados quase inefáveis em que se vislumbra por instantes «uma coisa linda», nostalgias 
de um bem perdido que não se sabe qual foi, oscilações quase impercetíveis de uma inteligência extrema‑
mente sensível, e até vivências tão profundas que não vêm «à flor das frases e dos dias» mas se insinuam 
pela eufonia dos versos, pelas reticências de uma linguagem finíssima. Lirismo puro (se impura, no dizer do 
poeta, é a humanidade em que se enraíza), voz de anima que se confessa baixinho, num tom menor, melan‑
cólico, de uma resignação dorida, agravada, de quem sofre a vida sendo incapaz de a viver. 

Moderna, aparentada com Nobre e Sá ‑Carneiro pelo egotismo exacerbado, pelo ceticismo, pela sen‑
sação do tédio, pela ideia de que Saturno estigmatizou o poeta para a solidão e o desamparo […], pelo 
arrojo da expressão figurada ou analítica, esta poesia insere ‑se contudo na linha do lirismo nacional, tem um 
«sentido lusitano», como Pessoa diz da de Nobre num artigo comovido. 

Herdeiro, como Nobre, do gosto garrettiano pelo popular, também o seduz […] o mundo fantástico 
da infância, adotando para o sugerir reminiscências de contos de fadas, de cantigas de embalar e toadas de 
romanceiro. Mas separa ‑o de Nobre, como, de um modo geral, da lírica portuguesa do «coração ao pé da 
boca», o seu estrutural antissentimentalismo, a ausência do biográfico na sua poesia, a tendência para redu‑
zir as circunstâncias humanas concretas a verdades gerais. O sentimentalismo confessional estava natural‑
mente fora do seu caminho porque Pessoa viveu essencialmente pela inteligência intuitiva ou discursiva, 
pela sensibilidade que lhe é própria e pela imaginação. 

A sua extrema lucidez torna límpida, definida, a expressão dos próprios sentimentos indefinidos. Se há 
obscuridade, não é no texto mas no pré ‑texto, no motivo, tantas vezes um quase, um não sei quê.

Ou então esclarece, depois do uso do símbolo, o sentido simbólico: «Aqui à beira do rio / Sossego sem 
ter razão. / Este seu correr vazio / Figura, anónimo e frio, / A vida vivida em vão.» 

Refiro ‑me, claro está, à maneira típica de Pessoa. Com efeito, na poesia ortónima não há propriamente 
duas fases, mas duas maneiras. Uma delas é a «modernista», tão diferente da outra que justificaria mais um 
heterónimo. Ela própria abrange várias tendências, do simbolismo nefelibata de «Hora absurda» […] ao 
intersecionismo impressionista da «Chuva oblíqua», sem esquecer «Ficções do interlúdio», que se diria cari‑
caturarem a poesia ‑música de Verlaine, em ritmo de «minuete invisível», com profusão de aliterações e rimas 
interiores. 

O período «modernista» (incluindo o Simbolismo, o «Paulismo», o Intersecionismo) começa em 1913, 
se não antes, porque de março de 1913 data o poema «Pauis», e termina em 1917 […]. Portanto, não durou 
muito, exatamente por o constituírem as «atividades literárias» que, segundo uma carta de Pessoa ao 
mesmo Côrtes ‑Rodrigues, são apenas dos «arredores da sua sinceridade», quer dizer, mostram mais o virtu‑
ose que o homem espiritual. 

No Pessoa ortónimo o ritmo alicia, as próprias vivências são muitas vezes de essência musical; instintiva 
ou calculadamente, de qualquer modo apoiado à nossa melhor tradição lírica, Pessoa tira das combinações 
de sons efeitos muito felizes: Leve, breve, suave, / Um canto de ave / Sobe no ar com que principia / O dia. / 
Escuto, e passou… / Parece que foi só porque escutei / Que parou.

O processo é característico de Pessoa: primeiro a imagem ‑símbolo, depois a reflexão que lhe extrai o 
sentido. O verso inicial, só constituído por adjetivos (sugestivo de um som esguio e doce pelas duas pausas 
entre os três dissílabos, rigorosamente monossílabos, terminados em fricativa, e ainda pela rima interior), 
contém o que mais importa: a ideia da leveza, da brevidade, da suavidade do momento psicológico simbo‑
lizado pelo canto, cujas curvas descritas no ar (cf. «Ela canta, pobre ceifeira…») parecem ser reproduzidas 
pelo desenho estrófico, com versos de tamanho muito desigual e rimas suaves em ‑ave e ‑ia. Depois, o 
súbito aparecimento do canto: «Escuto, e passou…» É o eu consciente do poeta que intervém, a quebrar o 
encanto do momento inefável. A sintaxe da coordenação, da linguagem viva e espontânea, descreve 
melhor a rapidez com que o canto se esvaiu. Escutar no presente, passar no pretérito: o canto não chega a 
ser apreendido pela consciência. Depois, a filosofia desalentada: «Parece que foi só porque escutei / Que 
parou.» Na estrofe seguinte, a expressão quase épica (com ênfase da repetição da negativa e a aliteração: 
«Nunca, nunca, em nada…») grita aos quatro ventos a amargura do poeta. Aliança perfeita da comoção 
intelectual e da notação dos seus imponderáveis com a mais cativante musicalidade.

JaCinto do Prado Coelho, Diversidade e unidade em Fernando Pessoa, 7.ª edição, Lisboa, Verbo, 1982, pp. 41 ‑47 (com adaptações).
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BERNARDO SOARES
JaCinto do Prado Coelho

Bernardo Soares é o menos autonomizado dos principais heterónimos, e por isso Pessoa o diz um 
semi ‑heterónimo, isto é, não uma personalidade muito diferente da sua, mas a sua personalidade mutilada: 
«Sou eu menos o raciocínio e a afetividade», definição aliás pouco rigorosa. Surge em Pessoa quando este 
se encontra «cansado ou sonolento, de sorte que tenha um pouco suspensas as qualidades de raciocínio e 
de inibição». Daí o parecer ‑se com Álvaro de Campos. Mas nem sempre.

Em 1913 está ainda latente, porque o trecho do Livro do desassossego, publicado em A águia em agosto 
desse ano, vem assinado por Fernando Pessoa e revela, de facto, a atmosfera de O marinheiro e dos poemas 
modernistas ortónimos. Nos restantes trechos vindos a lume, adivinha ‑se, pelo contrário, a rotina da vida quo‑
tidiana — oscilações do tempo, breves episódios de rua, cenas de escritório, encontros de restaurante ou de 
café —, embora transfigurada por um devaneador; o próprio estilo se torna menos trabalhado, aparentemente 
mais sincero, próximo do vivido. São páginas de um «diário» assinado por Bernardo Soares, que vingou como 
autor do Livro no espírito de Pessoa, após uma vacilação entre o seu nome e o de Vicente Guedes.

Tanto Bernardo Soares como Álvaro de Campos nos deixam entrever o Fernando Pessoa da biografia, 
solitário e discreto correspondente comercial, num vaivém entre o real, dum lado, e a meditação, o sonho, 
a criação estética, do outro; quer dizer, negam bastantes vezes a afirmação de Casais Monteiro, de um modo 
geral exata, de que a obra de Pessoa é uma obra de divórcio «com a realidade presente». Soares, mordido 
pelo tédio, sonha diante das pautas de um ofício ou das filas vulgares de um armazém. O comércio dá ‑lhe 
ainda assim bons pretextos para imaginar.

Talvez por o achar demasiado confessional, autobiográfico, direto, Pessoa deixasse Bernardo Soares um tanto 
informe e na penumbra. A sua prosa tem, em dados trechos, um vago sabor a adolescência. Amigo, como Cesá‑
rio, de vaguear pela Baixa pombalina, turbado pelo mistério que envolve os homens e as coisas, amarfanhado 
pelo sem ‑sentido da existência, melancólico, abúlico, um dos seus principais méritos consiste em confirmar em 
Fernando Pessoa uma temática obsessiva e a permanência de certos estados psicológicos fundamentais.

A sensação de não ser nada, pura ausência consciente («Minha alma é um maelstrom negro, vasta 
vertigem à roda do vácuo»), a incompetência para a vida, o desgaste da indagação incessante («Para com‑
preender, destruí ‑me»), o desdobramento em vários, a descoberta de si mesmo através da ocultação e do 
disfarce («Só disfarçado é que sou eu») — eis outras tantas afinidades com Fernando Pessoa ele próprio. De 
cultura predominantemente francesa (esta uma das suas marcas individualizantes), Bernardo Soares vê ‑se 
refletido em passos de Chateaubriand e sobretudo Amiel.

JaCinto do Prado Coelho, Diversidade e unidade em Fernando Pessoa, 7.ª edição, Lisboa, Verbo, 1982, pp. 67 ‑69 (com adaptações).

O LIVRO DO DESASSOSSEGO
riChard Zenith

«Fernando Pessoa não existe, propriamente falando.» Quem nos disse foi Álvaro de Campos, uma das 
personagens inventadas por Pessoa para lhe poupar o esforço e o incómodo de viver. E para lhe poupar o 
esforço de organizar e publicar o que há de mais rico na sua prosa, Pessoa inventou o Livro do desassossego, 
que nunca existiu, propriamente falando, e que nunca poderá existir. O que temos aqui não é um livro mas 
a sua subversão e negação, o livro em potência, o livro em plena ruína, o livro ‑sonho, o livro ‑desespero, o 
antilivro, além de qualquer literatura. O que temos nestas páginas é o génio de Pessoa no seu auge.

Muito antes de os desconstrutivistas chegarem para nos ensinar que não há nenhum hors ‑texte, Fer‑
nando Pessoa viveu, na carne — ou na sua anulação —, todo o drama de que eles apenas falam. A falta de 
um centro, a relativização de tudo (inclusive da própria noção de «relativo»), o mundo todo reduzido a 
fragmentos que não fazem um verdadeiro todo, apenas texto sobre texto sobre texto sem nenhum signi‑
ficado e quase sem nexo — todo este sonho ou pesadelo pós ‑modernista não foi, para Pessoa, um gran‑
dioso discurso. Foi a sua íntima experiência e ténue realidade. E este livro ‑caos de desassossego foi o seu 
testemunho, lucidíssimo .

Dúvida e hesitação são os dois absurdos pilares ‑mestres do mundo segundo Pessoa e do Livro do 
desassossego, que é seu microcosmo. 

O Livro nasceu pelo menos um ano antes do trio Caeiro, Campos e Reis, com a publicação, em 1913, de 
«Na floresta do alheamento», a primeira prosa criativa publicada por Pessoa. 
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Tendo Ricardo Reis parado de evoluir […] e Alberto Caeiro […] cessado de escrever em 1930, Pessoa 
insuflou então nova vida no Livro do desassossego, que passou a impor ‑se não menos do que Álvaro de 
Campos (sempre uma presença marcante) na obra e no espírito do seu criador. Campos e Bernardo Soares 
nunca se conheceram no «drama em gente» encenado por Pessoa, mas é curioso notar que o primeiro 
documento contido no primeiro envelope do seu vastíssimo Espólio traz a indicação «A. de C. (?) ou L. do 
D. (ou outra coisa qualquer)». Havia, de facto, uma forte concordância intelectual e emocional entre o aju‑
dante de guarda ‑livros e o Campos do último período. Talvez não seja completamente por acaso que a 
figura de Soares se revele mais plenamente quando a biografia do engenheiro naval já se tinha definhado. 
Não que uma ficção pudesse substituir a outra, mas havia paralelismos nos seus hábitos. Soares, quando 
não estava no escritório, gostava de caminhar na Baixa, onde frequentava talvez os mesmos cafés e a 
mesma tabacaria que Campos, e os dois sentavam ‑se talvez não longe um do outro nos mesmos elétricos. 
Eram personagens de origem bem diversa no mundo definido por Pessoa, mas acabaram por ocupar o 
mesmo campo da sua sensibilidade, que por sua vez foi definida, ou muito colorida, pela cidade de Lisboa. 

O Livro do desassossego, um não ‑livro dentro da não ‑Biblioteca, é sintomático do embaraço do autor. 
Dá início ao seu projeto escrevendo textos que tentam elucidar um estado psíquico através de descrições 
do tempo e de paisagens irreais […], visões idealizadas de mulheres assexuadas […] e imagens orientais […] 
e medievais, com reis, rainhas, cortejos e palácios. São prosas poéticas, com muita atenção dada à cadência 
das frases e aos efeitos sonoros. Numa «Paisagem de chuva», o autor fez questão de sublinhar o som de x 
na frase «o chiar da chuva baixou». Nestes textos, a psique subjacente pertence a Pessoa, mas fica em abs‑
trato. A escrita é impessoal, a voz narrativa etérea, e as coisas e as frases que designam as coisas pairam, 
vibrando levemente com tons amarelos. A palavra desassossego refere ‑se não tanto a uma perturbação 
existencial no homem como à inquietação e incerteza inerentes em tudo e agora destiladas no narrador 
retórico.

Mas a força dum outro desassossego — mais íntimo e profundo — impõe ‑se pouco a pouco, e o livro 
assume dimensões inesperadas. Uma destas outras dimensões não era, na verdade, tão inesperada. Refiro‑
‑me ao aspeto teórico e até pedagógico, tendência quase omnipresente na obra de Pessoa. Assim, a exis‑
tência de trechos oníricos conduziu, muito naturalmente, a textos que explicavam o como e o porquê dos 
sonhos. 

Em Bernardo Soares — prosador que poetiza, sonhador que raciocina, místico que não crê, decadente 
que não goza — Pessoa inventou o melhor autor possível […] para dar unidade a um livro que, por natu‑
reza, nunca poderia tê ‑la. A ficção de Soares (a quase ‑realidade de Pessoa), mais do que uma mera justifica‑
ção ou explicação deste desconexo Livro, é proposta como modelo de vida para todas as pessoas que não 
se adaptam à vida real normal e quotidiana, e não só. Pessoa sustentava que para viver bem a vida era 
preciso manter sempre vivo o sonho, sem nunca realizá ‑lo, dado que a realização seria sempre inferior ao 
sonhado. E deu ‑nos Bernardo Soares para mostrar como se faz. 

Viver sonhando, sonhar imaginando, imaginar sentindo — era este o credo que ressoava em quase 
todos os cantos do universo pessoano, mas Soares era o exemplo mais prático disto. Enquanto as outras 
estrelas heteronímicas falam de sonhar e de sentir tudo, Bernardo Soares sonha e sente «realmente», diaria‑
mente. Para isso são fundamentais aqueles trechos pós ‑simbolistas com florestas, lagos, reis e palácios, pois 
são eles ‑mesmos sonhos, postos em palavras. 

Pessoa sabia demasiadamente bem que «a Natureza é partes sem um todo» («O guardador de rebanhos», 
xlVii) e que qualquer unidade é uma ilusão. Qualquer, não. Uma unidade relativa, provisória, fugitiva, uma uni‑
dade que não pretende ser absoluta e nem sequer especialmente una, construída em torno de uma imagina‑
ção, uma ficção, uma caneta — esta foi a unidade que Fernando Pessoa procurou. O Livro do desassossego, na 
sua dispersão e impossibilidade, conseguiu esta muito modesta mas verdadeira unidade. Talvez não haja, neste 
nosso século já quase no fim, outro livro mais honesto do que este Livro que nem sequer o é. 

Na prosa «musicante» de Bernardo Soares, ainda mais vincadamente do que nos outros eus que faziam 
parte do coro, Pessoa escreveu ‑se, escreveu o seu século e escreveu ‑nos a nós até aos infernos e paraísos 
que habitam cada um, mesmo que sejamos, como Pessoa, descrentes. Soares chamou a este não ‑livro as 
suas «confissões», mas estas nada têm a ver com confissões religiosas ou literárias. Não há, nestas páginas, 
nenhuma esperança, nem sequer desejo de remissão, salvação, ou coisa parecida. Também não há auto‑
compaixão, nem embelezamento da sua condição irremediavelmente humana. Bernardo Soares não con‑
fessa, salvo no sentido de «reconhecer». Conta, relata, o seu próprio ser, porque é a paisagem mais próxima, 
mais sua, mais real. E é um caos.

riChard Zenith, «Introdução», in Bernardo Soares, Livro do desassossego, Lisboa, Planeta DeAgostini, 2006, pp. 13 ‑30 (com adaptações).
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ALBERTO CAEIRO
JaCinto do Prado Coelho

Há dois Caeiros, o poeta e o pensador, sendo o primeiro que em teoria se desdobra no segundo. Os 
motivos fundamentais do poeta consistem na variedade inumerável da Natureza, nos estados de semicons‑
ciência, de panteísmo sensual, na aceitação calma e gostosa do mundo como ele é.

Os seus olhos azuis, infantis, se dermos fé ao testemunho de Campos, demoravam ‑se extasiados em 
cada coisa, admirando o que a tornava diferente das outras e diferente dela própria noutro momento. 

Caeiro surge, pois, como lírico espontâneo, instintivo, inculto (não foi além da instrução primária, 
informa Campos), impessoal e forte como a voz da Terra, de candura, lhaneza, placidez ideais. Tudo assume 
nele, diz ainda Campos, «qualquer coisa de luminoso e de alto, como o sol sobre a neve dos píncaros ina‑
tingíveis». Sol e neve, símbolos da pureza e da verdade. 

O certo, porém, é que é o autor de poemas; e começa aqui o paradoxo da sua poesia. Às palavras 
procura transmitir Caeiro a inocência, a nudez da sua visão. Daí, algumas vezes, a simplicidade quase infan‑
til do estilo, as séries paratáticas, a familiaridade de algumas expressões, as imagens e comparações come‑
zinhas, realistas, caseiras ou de ar livre. Mas como podia Caeiro exprimir linguisticamente a infinita diversi‑
dade, as incontáveis metamorfoses do mundo? A linguagem situa ‑nos numa esfera de abstrações.

Até certo ponto, é verdade, o artista pode […] restituir à linguagem a virgindade perdida. Mas o estilo 
de Caeiro, pobre de vocabulário, predominantemente abstrato, incolor, discursivo, de modo algum se pres‑
tava à descrição pictórica impressionista fiel à individualidade das coisas. Em Caeiro, o pensador, o «racioci‑
nador», suplanta o poeta; eis o que se induz do próprio estilo. Se aqui ou ali Caeiro se corrige, para adequar 
a linguagem à realidade experimentada, é ainda a inteligência de análise que intervém.

Aqui está: Pessoa, ao forjar Caeiro, partiu de uma imagem mental, de uma atitude apenas vivida pela 
inteligência, que «ilustrou» dando voz a uma «personagem» típica. Por isso, apesar de Caeiro, ao falar de si 
próprio, e Campos, ao evocar o mestre, quererem convencer ‑nos de que o pensamento de Caeiro é o pen‑
samento ingénuo de um poeta, o fruto verde de uma experiência instintiva, a poesia deste nos deixa uma 
impressão totalmente contrária. Medularmente, Caeiro é um abstrator paradoxalmente inimigo das abstra‑
ções; daí a secura, a pobreza lexical do seu estilo. Em regra, ouvimo ‑lo argumentando, criticando, não 
transmitindo sensações mas discorrendo sobre sensações — está então no seu elemento. É sintomático da 
qualidade do seu espírito que o conteúdo da sensação lhe seja indiferente, que sublinhe o ato de ver, não 
o objeto da visão: «Vejo.» «Vi como um danado.» Igualmente sintomática a preponderância da vista sobre 
os outros sentidos, porque a vista é o menos sensual de todos eles, aquele que pode metaforicamente 
indicar a perceção, a compreensão. Indubitavelmente, Caeiro é sobretudo inteligência. Filosofa contra a 
filosofia. Aqui o feitiço volta ‑se contra o feiticeiro: lendo Caeiro não vemos árvores, ouvimos expor uma 
teoria.

Caeiro vacila, não tem aquela inteireza de vidente e apóstolo, porta ‑voz de uma doutrina de felicidade, 
que as «Notas» de Campos levam a crer. As contradições [outros exemplos: animiza os fenómenos naturais, 
rasgo da sua faceta impressionista; alude, bafejado por um sopro de franciscanismo, à Terra ‑Mãe, às irmãs 
plantas; fantasia o que está para além de uma janela, embora logo se empertigue e afirme nunca transpor 
a realidade imediata; fala em Deus, em destino, em fatalidade sublime, etc.], é certo que tornam mais humana 
e dramática a sua poesia. Caeiro, longe de consubstanciar o paganismo, é um homem inseguro de si, em 
luta consigo mesmo. A sua lucidez (a inexorável lucidez de Fernando Pessoa) não lhe permite uma felici‑
dade completa. Ora quer parecer que não pensa, ora se censura por querer perceber. Mas não denunciam tais 
oscilações e inconsequências que Fernando Pessoa, tendo visionado Caeiro como protótipo de uma dou‑
trina sobre ‑humana, ficou, ao realizar os seus poemas, aquém do ideal proposto, que transparece do que 
Caeiro diz de si próprio, e revelou a madre intelectual da gestação deste, a precedência efetiva da teoria em 
relação às vivências poéticas, só mentalmente vividas […] e portanto abstratamente expressas?

O verdadeiro Caeiro define ‑se por íntimas tensões, por uma ascese da ingenuidade como limite dis‑
tante; é um civilizado que procura libertar ‑se da carga, tornada insuportável, dos produtos de uma razão 
milenária; representa ‑nos; tenta, como nós, fazer a lavagem ao cérebro tornada necessária […]. Glosando 
aqui o tema da felicidade em função do dilema consciência ‑inconsciência — tema partilhado pelos demais 
heterónimos e Pessoa ortónimo —, Caeiro desvenda ‑se na raiz como personagem nascida para encarnar 
uma aspiração, «como que o reverso ou o negativo — dirá Robert Bréchon — de uma consciência de si, de 
que tem a experiência autêntica».

JaCinto do Prado Coelho, Diversidade e unidade em Fernando Pessoa, 7.ª edição, Lisboa, Verbo, 1982, pp. 23 ‑32 (com adaptações).
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RICARDO REIS
JaCinto do Prado Coelho

A ressonância moral da poesia de Reis, «pagão por carácter», na definição de Campos, traduz ‑se num 
estilo denso e construído. 

O seu conceito de vida terrena aparenta ‑se, nas linhas gerais, com o homérico. Simplesmente, é um 
pagão que duvida, ou não fosse discípulo de Caeiro e condiscípulo de Pessoa… 

Em Reis a conceção dos deuses é vária e incerta. Vivem perto de nós, «tranquilos e imediatos», nos rios, 
nos campos, nos bosques? A sua presença confundir ‑se ‑á com a presença visível das coisas, de acordo com 
a lição de Caeiro. Ou moram no indefinido, plasmados em «matéria longínqua e inativa»? Ou não passam 
de realidades subjetivas que nos obsidiam?

Assim angustiado perante um Destino mudo que o arrasta na voragem, Reis procura na sabedoria dos 
antigos um remédio para os seus males. Também os Gregos sofreram agudamente a dor da caducidade e 
o peso da Moira cruel. Simplesmente, optaram por aceitar com altivez o destino que lhes era imposto. 
Reconhecendo que a vida terrena outorgada a cada um, não obstante a sua instabilidade e contingência, é 
o único bem em que podemos, até certo ponto, firmar ‑nos, souberam construir a partir dele uma felicidade 
relativa, encarando com lucidez o mundo e compensando a sua radical imperfeição pela criação estética, 
fazendo da própria vida uma arte. Reis copia ‑lhes o exemplo. Não hesita em confessar a Lídia que, de qual‑
quer modo, prefere o presente precário a um futuro que teme porque o desconhece. Mas como habilmente 
fruir do pouco que nos é dado — o dia que passa?

O poeta deixa ‑se tentar pelo ópio da perfeita inconsciência. Considera o contentamento dos que 
vivem distraídos. Ele próprio algumas vezes experimentou viver exterior a si, como os campos, regressar ao 
Caos e à Noite. Mas a noção da dignidade humana […] fá ‑lo arrepiar caminho, refluir ao eu consciente. Quer 
encarar o destino frente a frente, lúcido e solene. Já nisto segue Epicuro, para quem «uma clara perceção 
das coisas» era o melhor dom que sobre a Terra podíamos desejar.

Embora com tintas de estoicismo, devidas talvez ao facto de ser Horácio o seu autor de cabeceira, Reis 
formula uma filosofia da vida cuja orientação é, na verdade, epicurista (epicurismo também haurido, em 
parte, se não quase exclusivamente, na poesia do Venusino). O homem de sabedoria edifica ‑se, conquista 
a autonomia interior na restrita área de liberdade que lhe ficou. Essa conquista começa por um ato de abdi‑
cação: «Abdica / E sê rei de ti próprio.» Reis propõe ‑se e propõe ‑nos um duro esforço de autodisciplina.  
O primeiro objeto é a submissão voluntária a um destino involuntário, que deste modo cumprimos altiva‑
mente, sem um queixume. O homem de sabedoria chega a antecipar ‑se ao próprio destino, aceitando 
livremente a morte. O segundo objetivo é evitar as ciladas da Fortuna, depurando a alma de instintos e 
paixões que nos prendam ao transitório, alienando a nossa vida. Com Epicuro, […] que via tranquilamente 
a vida «à distância a que está», digno como um deus, aprendeu Reis que a ataraxia é a primeira condição de 
felicidade. A ataraxia, note ‑se, não implica para Epicuro ausência de prazer mas indiferença perante todo o 
prazer que nos compromete, colocando ‑nos na dependência dos outros ou das coisas. Além da sensação 
elementar de existir, os prazeres tipicamente epicuristas são espirituais, como a volúpia levemente melan‑
cólica de recordar os bons momentos do passado. 

Tão repetidamente, às vezes com pequenas variantes, glosa Reis certos temas horacianos, decalcando 
atitudes e processos de estilo, que as suas odes chegam a dar a impressão de exercícios literários tornados 
possíveis por afinidades de temperamento e gosto.

Moralistas ambos, tanto Reis como Horácio fundam a sua filosofia prática na reflexão sobre o fluir do 
tempo, a inanidade dos bens terrenos, os enganos da Fortuna e a morte. Ambos descrevem em pequenos 
apontamentos o inverno e o regresso da primavera, evocam o dançar cadenciado das ninfas, lembram a 
brevidade da existência humana. Ambos pregam a moderação nos desejos e nos prazeres, as delícias do 
viver campestre, a vantagem em iludir o sofrimento com o vinho e o espetáculo das flores. 

A imitação parece em desacordo com o frouxo erotismo de Reis quando este dirige apelos a mulheres 
fictícias, cujos nomes foram colhidos no próprio Horácio (Lídia, Neera, Cloe…), para corresponderem ao seu 
desejo amoroso, aquecidas pela ideia de que a juventude passa e a morte ronda. Igualmente horaciana a 
conceção da grandeza do poeta, inteiramente consagrado à obra. 

Reis parece existir apenas em função de um problema, o problema crucial de remediar o sentimento 
da fraqueza humana e da inutilidade de agir por meio de uma arte de viver que permita chegar à morte de 
mãos vazias e com um mínimo de sofrimento.

JaCinto do Prado Coelho, Diversidade e unidade em Fernando Pessoa, 7.ª edição, Lisboa, Verbo, 1982, pp. 23 ‑32 (com adaptações).
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JaCinto do Prado Coelho

Poeta sensacionista e por vezes escandaloso (qualificativos da carta de Pessoa a Casais Monteiro, já 
citada), Campos é o primeiro a retratar ‑se e a referir circunstâncias biográficas, o que reforça a simulação e 
daria ao próprio Fernando Pessoa estímulos para se manter na pele do heterónimo. Descreve ‑se «de monó‑
culo e casaco exageradamente cintado», «franzino e civilizado», «pobre engenheiro preso a sucessibilíssimas 
vistorias». Escreve, febril, «à dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica», ou, no seu cubículo, 
ouvindo o «tic ‑tac estalado das máquinas de escrever».

Dos vários heterónimos é aquele que mais sensivelmente percorre uma curva evolutiva. Tem três fases: 
a do «Opiário», poema com a data fictícia de 3 ‑1914; a do futurismo whitmaniano, exuberantemente docu‑
mentado na «Ode triunfal» (4 ‑1914), em «Dois excertos de odes» (30 ‑6 ‑1914), «Ode marítima» (publicada no 
n.º 2 do Orpheu, 1915), «Saudação a Walt Whitman» (11 ‑6 ‑1915) e «Passagem das horas» (22 ‑5 ‑1916), para só 
episodicamente assomar em poemas posteriores; enfim, uma terceira fase a que chamarei pessoal por estar 
liberta de influências nítidas, desde «Casa branca nau preta» (11 ‑10 ‑1916) até 1935, ano da morte de Pessoa.

Campos é o primeiro a reconhecer uma evolução. E, na poesia à memória de Caeiro, declara que o 
mestre, acordando ‑o para a «sensação» e a «nova alma», lhe tirou a capacidade de ser apenas um deca‑
dente «estupidamente pretensioso / Que poderia ao menos vir a agradar…». 

Compreende ‑se que este Álvaro de Campos que desponta — o da segunda fase — com a sua vitali‑
dade transbordante, o seu amor ao ar livre e ao belo feroz, venha a condenar a literatura decadente, planta 
de estufa corrompida, em cujos pecados, como o Fernando Pessoa ortónimo, incorreu: fá ‑lo ‑á a defender 
uma estética não aristotélica baseada já não na ideia de beleza, no conceito de agradável, em suma, na 
inteligência, mas sim na ideia de força, na emotividade individual pela qual o escritor subjuga os outros sem 
procurar captá ‑los pela razão. 

Intelectual, apesar do rótulo de sensacionista, a poesia de Campos é ‑o tanto como a de Caeiro. 
Justifica ‑a o desejo de afogar o tédio, de suprimir pela embriaguez a dor de viver. Campos sentiu como 
Whitman para deixar de sentir como Campos. 

Publicados na revista Athena em 1924, estes «Apontamentos para uma estética não aristotélica» esclare‑
cem o que Álvaro de Campos já era, como poeta emotivo e sensacionista, em 1914. Grassava então, nos meios 
literários avançados, o entusiasmo por uma poesia que espelhasse a civilização industrial da época. Em França 
e na Itália, Marinetti divulgara a partir de 1909 os princípios basilares do futurismo: luta sem quartel às tradições, 
à cultura feita; exaltação dos instintos guerreiros; apologia de um novo Homem protótipo isento de sensibili‑
dade, saudável, amoral, dominador, livre de todas as peias. Na arte, o futurismo daria pela cor, pelo som ou pela 
palavra «a própria sensação dinâmica», «a vibração noturna dos arsenais e dos estaleiros».

Em França são Apollinaire, Blaise Cendrars e Valery Larbaud os poetas das fulgurações da mecânica, do 
automóvel, do paquete, do avião, da «respiration légère et facile des locomotives», como diz A. O. Barna‑
booth. Mas o grande precursor de uns e de outros, como tal reconhecido por Marinetti, é Whitman, já 
influente a ponto de Henri Ghéon temer que o entusiasmo pelo «bárbaro» genial fizesse esquecer a tradição 
estética da poesia francesa. Será também Whitman o grande inspirador de Álvaro de Campos da segunda 
fase, aquele que realiza a intenção inicial de Pessoa: criar um poeta da vertigem das sensações modernas, 
da volúpia da imaginação, da energia explosiva. 

Após a descoberta do futurismo e de Whitman, Campos adotou, além do verso livre, já usado pelo seu 
outro mestre Caeiro, um estilo esfuziante, torrencial, espraiado em longos versos de duas ou três linhas, 
anafórico, exclamativo, interjetivo, monótono pela simplicidade dos processos, pela reiteração de apóstrofes 
e enumerações de páginas e páginas, mas vivificado pela fantasia verbal perdulária, inexaurível.

Neste estilo vagabundo, vertiginoso, cantou ele ora a hipertrofia de uma personalidade viril que tudo 
integra em si e não respeita limites, ora os impulsos que emergem da lava sombria do inconsciente, o maso‑
quismo, a volúpia sensual de ser objeto, vítima, a prostituição febril às máquinas, à Humanidade, ao mundo, 
a ponto de se tornar «um monte confuso de forças», um eu ‑Universo, disperso nas coisas mais díspares.

A partir de 1916, Campos é o poeta do abatimento, da atonia, da aridez interior, do descontentamento 
de si e dos outros. 

Decadente, não já no sentido histórico ‑literário da palavra, mas por se ter despenhado da exaltação 
heroica, nervosamente conseguida, dos longos poemas à Whitman. Longe de ser medularmente o «turbu‑
lent, fleshy and sensual» autor de Leaves of grass, corre ‑lhe nas veias o sangue aguado de Pessoa; e a curva 
evolutiva da sua poesia mostra que o seu pretenso dinamismo é narcótico para afogar o tédio, bebedeira 
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para transpor «o muro da sua lógica», da sua inteligência «limitadora e gelada». O estilo ressente ‑se da 
modorra como das crises de histerismo. Atira desordenadamente ao papel desejos, pensamentos, imagens 
que lhe ocorrem, num estado de semi ‑inconsciência, à deriva. Brusco e opresso, as suas palavras são agora 
mais humanas, lateja nelas maior sinceridade.

Perante este Campos decaído, cosmopolita, melancólico, devaneador, irmão do Pessoa ortónimo no 
ceticismo, na dor de pensar e nas saudades da infância ou de qualquer coisa irreal, compreende ‑se que seja 
o único heterónimo que comparticipe da vida extraliterária de Fernando Pessoa. Conta Alfredo Guisado que 
às vezes Pessoa o encontrava na rua e lhe dizia: «Você hoje vai falar com o Álvaro de Campos.» E não era só 
por blague, acrescenta Guisado: «tinha realmente nesse dia uma maneira de falar, uma maneira de dizer, 
uma maneira de sentir diversa daquela com que costumávamos encontrá ‑lo.»

Campos disserta de vez em quando em prosa, chegando a criticar e refutar opiniões de Pessoa ortónimo. 
No entanto, contrariamente ao plano de simulação, Campos e Pessoa estão por vezes de acordo: pensam 
ambos, por exemplo, que a metafísica é a pseudociência de se figurar mundos impossíveis; Campos assevera 
que nada se prova, que todo o pensamento enche eternamente um tonel eternamente vazio […], o que Pes‑
soa confirma, em seu próprio nome, nas «Palavras de crítica a Entrevistas» a respeito de Cabral Metello, em 1923: 
«Teve razão porque a não teve. [Campos escrevera: «Diga ao Fernando Pessoa que não tenha razão.»] Interpre‑
tar é não saber explicar. Explicar é não ter compreendido.» Ambos aprenderam a lição de Caeiro…

No íntimo, a divergência é mais temperamental, e daí estilística, do que de opiniões ou preocupações. 
É palpável sobretudo na poesia. Campos, desordenado, febril, ora nos surge na dependência da circunstân‑
cia exterior, do estado dos nervos, das sensações do momento, ora mergulha em si próprio para sentir o 
terror do mistério de todas as coisas; em qualquer caso é o poeta da inspiração sem comando, da expressão 
solta e desleixada, dos hiatos da inteligência que organiza e clarifica. Pelo contrário, Pessoa, fiel a uma longa 
tradição estética, procede a uma estilização mais avançada da matéria lírica; transmite em versos musicais, 
densos, sóbrios, serenos, translúcidos, vivências subtis e dignas de recato. Distinção, aliás, que nem sempre 
se observa com a mesma nitidez.

JaCinto do Prado Coelho, Diversidade e unidade em Fernando Pessoa, 7.ª edição, Lisboa, Verbo, 1982, pp. 57 ‑66 (com adaptações).

CAMPOS E CAEIRO
CleoniCe Berardinelli

Formalmente, […] Caeiro e Campos igualam ‑se na maioria dos versos deste, mas iludir ‑se ‑ia quem 
supusesse que igual forma expressaria mensagens semelhantes. Na verdade, é fundamental a divergência 
dos caminhos percorridos pelos dois poetas, divergência sintetizada nas definições que Pessoa dá de seus 
filhos na tantas vezes citada carta a Casais Monteiro. Tendo Pessoa ele ‑mesmo como ponto de origem, 
Caeiro é o que dele mais se afasta; Campos é o que nele mais se adentra. Caeiro, o mais objetivo; Campos, 
o mais subjetivo, e, pois, emotivo, extrovertidamente emotivo, a lamentar, em versos de insuperável beleza, 
o não poder ser o outro, o mestre que tentou levá ‑lo «para o alto dos montes» onde ele, «criança das cida‑
des do vale, não sabia respirar».

Do mesmo modo que, em decassílabos rimados, heroicos ou sáficos, Camões cantou tanto os seus 
próprios problemas existenciais — tendo por centro o amor —, como as glórias da pátria, utilizando, pois, 
um mesmo veículo para diferentes fins, o verso livre e brando dos heterónimos pessoanos será usado por 
Caeiro como linguagem entre narrativa e reflexiva, totalmente despida de ênfase, por vezes quase tocando 
a prosa; a linguagem de Campos é também por vezes narrativa, por vezes reflexiva, diferindo ele de Caeiro 
por não propor uma filosofia, como o mestre; suas reflexões são sobre alguém (sobretudo ele mesmo) ou 
alguma coisa; não pretendem generalizar, atingindo a totalidade. Muitas vezes é passionalmente enfática. 

Pode ‑se dizer que o Caeiro de «O guardador de rebanhos» é quase o mesmo dos «Poemas inconjun‑
tos». O diferente é o de «O pastor amoroso»: e o que surpreende é a manutenção do mesmo tom, manso e 
fluente, com repetições insistentes, anafóricas ou não, a reforçar o empenho em persuadir, próprio do mes‑
tre. Enquanto guardador de rebanhos, o poeta se relaciona com o mundo fenomenológico através dos 
sentidos; enquanto pastor amoroso, tem entre si e a natureza o objeto do amor que lhe interceta a perceção 
pura, fazendo ‑o pensar com o coração.

CleoniCe Berardinelli, «O discurso inovador de Caeiro e Campos», in Carlos Reis e António Apolinário Lourenço, 
História crítica da literatura portuguesa, vol. VIII, Lisboa, Verbo, 2015, pp. 152 ‑153 (com adaptações).
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JaCinto do Prado Coelho

D. Sebastião, protótipo da loucura heroica, obsidia com frequência a moderna lírica portuguesa, quer 
para simbolizar a decadência quer polarizando as esperanças messiânicas no ressurgimento pátrio. 

Tentando a épica sem abandonar uma atitude lírica essencial, Fernando Pessoa insere ‑se na mesma 
corrente. [J]á em 1912, Fernando Pessoa rematava com estas palavras uma série de artigos sobre «A nova 
poesia portuguesa» dados a lume em A águia: «E a nossa grande Raça partirá em busca de uma Índia nova, 
que não existe no espaço, em naus que são construídas «daquilo de que os sonhos são feitos». E o seu 
verdadeiro e supremo destino, de que a obra dos navegadores foi o obscuro e carnal anterremedo, realizar‑
‑se ‑á divinamente.» Anunciava assim, com a obscuridade própria de um profeta, uma extraordinária aven‑
tura espiritual para que as almas dos Portugueses deviam preparar ‑se. 

O autor de Mensagem singulariza ‑se como um épico sui generis, introvertido, cantor, sem tuba ruidosa, 
de miríficas irrealidades. Escreve o seu livro «à beira ‑mágoa», de olhos humedecidos, para expandir a «febre 
de Além» que atribui ao infante D. Fernando, para condensar em verbo poético o sonho de uma Índia que 
não há, por isso melhor. Ao Império português do século xVi não chamou ele «obscuro e carnal anterre‑
medo»? O idealismo estreme, ocultista ou platónico, de alguns dos seus poemas líricos reduz o mundo 
visível a cópia grosseira do mundo invisível. Aqui sobre a terra «tudo é noturno e confuso», tudo são proje‑
ções, sombras, fumo de um lume escondido; no outro mundo é que vivemos como almas. Mensagem 
reafirma a cada passo a mesma repugnância pelo carnal, pelo que o sonho ou a loucura não redimem. 

São as potências do invisível, o mito («nada que é tudo»), a tenda, a chama que desce a iluminar o herói, 
são essas potências que, fecundando a realidade, tornam a vida digna de ser vivida, ou, melhor, transformam 
a existência, mero vegetar, em vida, quer dizer, promessa do que não há, perseguição do Impossível, grandeza 
de alma insatisfeita. «Braços cruzados, fita além do mar.» Olhar sem alvo definido, olhar típico da Mensagem.

Deus ou os deuses talharam o destino dos povos. 
Mensagem é também um elogio do Português, desvendador e dominador de mundos. O que o define 

não é a ânsia do poderio terreno mas a fome de Absoluto, um ideal cujo escopo pertence à «alma interna». 

JaCinto do Prado Coelho, Diversidade e unidade em Fernando Pessoa, 7.ª edição,  
Lisboa, Verbo, 1982, pp. 49 ‑52 (com adaptações).

MENSAGEM — À PROCURA DA IDENTIDADE /  
A PENETRAÇÃO NA ALMA DA PÁTRIA
dalila Pereira da Costa

À procura da sua identidade, desse seu eu perene, que incessantemente à sua apreensão imediata e 
fenomenal lhe fugia, sempre vivera como poeta. 

Agora essa identidade de novo é procurada e encontrada, pela união com a pátria. Assim ela surge em 
Mensagem. Pela sua consciência mítica, pela comunhão no saber existencial desse ser, o poeta atinge aqui 
a identidade tão ansiada, sob outra forma ou plano. Assim, não empiricamente, não subjetivamente, mas 
pela sua transcendência, através dum outro ser: dum não ‑eu. 

Assim, essa identidade, esse conhecimento, é ‑lhe dado por uma ligação anímica vivida, profunda, que 
é a do amor: essa a que se referiria ao chamar ‑lhe «o meu intenso sofrimento patriótico».

[P]oder ‑se ‑á dizer que, em Mensagem, ele expressou poeticamente os mitos que os Descobrimentos 
tinham expressado sob a forma de ação.

Assim a lenda se escorre / A entrar na realidade, / E a fecundá ‑la decorre. 
E por esta transmutação do real, sobre este real mais verdadeiro, o poeta se curvará, a partir dos pri‑

mórdios da sua pátria, no mesmo movimento para captá ‑la, desde as origens, tal como fará na sua aventura 
espiritual sobre si mesmo, na mesma finalidade de, por esta tomada total de consciência através dos seus 
tempos, tentar captar sua identidade, seu ser eterno, aquele que emerge e subsiste, incólume ao tempo, ao 
devir. Tal como para si mesmo, «como as páginas já relidas, vergo minha atenção sobre quem fui de mim», 
nesse regresso às fontes, para refazer depois a sua história.

E num processo, o de lógica dos mitos, poderosamente estruturado, mas não seguindo o desenvolvi‑
mento realista da história; nela elegendo e fazendo subir a existência só os factos e os homens que em si 
contêm uma essência paradigmática.
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Assim este curvar ‑se sobre um ser em transformação incessante, a pátria na sua história, não implicará 
em si um propósito e uma visão puramente ou intencionalmente historicista, mas antes, toda a obra  
Mensagem, na sua particular formulação simbólica e mitológica, implicará e transportará nela uma conceção 
trans ‑histórica. Como toda a realidade dita por esta forma de conhecimento, ela conterá em si uma reali‑
dade para além das coordenadas do tempo. Uma perene atualidade que não vive na história, mas noutro 
plano: aí onde a cronologia não é a deste tempo do mundo real e fenomenal, mas como a feição dum outro 
movimento: como o desenvolvimento interno duma aventura que se faz (e se deve ver), no mundo e tempo 
da alma. Aí, todos esses homens, reais antepassados fundadores e heróis, evoluem numa paisagem que já 
não é a deste mundo e as figuras e feitos possuem um recorte e erguem ‑se num halo de eternidade.

Aí há uma transcrição da história duma nação, mas transfigurada. Uma transfiguração das personagens 
históricas em míticas. Que assim, pelo arquétipo, acedem a outro plano da realidade.

Foi o ser eterno, «a vida verdadeira» da pátria, o que o poeta tentou fixar na sua poesia. Tal como o 
pretendeu para si próprio e a sua vida. E foi uma certa e peculiar história de Portugal aquela que ficou 
expressa em Mensagem, como uma criação mítico ‑poética.

Aí também, ele tentou captar um ser «para além do tempo e do espaço»: esse feito de sentido eterno 
e transcendente que múltiplas vezes surge formulado na sua obra como ideal último a atingir.

Conjunto de gestos arquetipais desses antepassados, que abriram o caminho da realização dum ente 
coletivo (ou iniciaram um mundo), Mensagem surge a um tempo como mito e rito que conta a criação 
duma pátria — tal como outra cosmogonia. 

Assim, ele não explicou, mas tornou visíveis na sua obra os mitos fundamentais da sua pátria, tornando 
possível a sua maior tomada de consciência por esse povo — erguendo ‑os a mitos significativos. Serão 
esses os que estruturam toda a obra Mensagem. E, entre eles, acentuará sobretudo os que a ligaram a uni‑
versalidade: os propulsores dos descobrimentos. Estes, vistos como o momento da sua verdadeira realiza‑
ção. O seu ato mais específico e mais universal.

Mensagem poderá ser vista como uma epopeia. Porque parte dum núcleo histórico, mas a sua formulação, 
sendo simbólica e mítica, do relato histórico, não possuirá a continuidade. Aqui, a ação dos heróis só adquire 
pleno significado dentro duma referência mitológica. Aqui serão só eleitos, terão só direito à imortalidade, 
aqueles homens e feitos que manifestam em si esses mitos significativos. Assim, sua estrutura será dada pelo 
que, noutra linguagem, se poderá chamar os esquemas ideológicos, ou as ideias ‑forças desse povo: regresso ao 
paraíso, realização do impossível, espera do messias… Raízes do desenvolvimento dessa entidade coletiva.

Os antepassados, os fundadores, que pela sua ação criaram a pátria, a ergueram a personalidade, 
separada, ou a plasmaram na sua alma própria; as Mães, as que estão na origem das suas dinastias, cantadas 
como «Antigo seio vigilante », ou «humano ventre do Império»; os heróis navegantes, aqueles que percor‑
reram o mar em busca do caminho da imortalidade, cumprindo um dever individual e pátrio (realização 
terrestre duma missão transcendente); e, finalmente, depois desta missão cumprida, desta realização, na era 
crepuscular de fim de vida, os profetas, as vozes que anunciam já aquele que viria regenerar essa pátria 
moribunda, abrindo ‑lhe novo ciclo de vida, uma nova era — o Encoberto.

Assim, a estrutura de Mensagem, sendo a dum mito numa teoria cíclica, a das Idades, transfigura e 
repete a história duma pátria como o mito dum nascimento, vida e morte dum mundo; morte que será 
seguida dum renascimento. Desenvolvendo ‑a como uma ideia completa, de sentido cósmico e dando ‑lhe 
a forma simbólica tripartida — Brasão, Mar Português, O Encoberto. Que se poderá traduzir como: os funda‑
dores, ou o nascimento; a realização, ou a vida; o fim das energias latentes, ou a morte: essa que conterá já 
em si, como gérmen, a próxima ressurreição, o novo ciclo que se anuncia — o Quinto Império. Assim,  
a terceira parte é toda ela um fim, uma desintegração; mas também toda ela cheia de avisos, prenhe de 
pressentimentos, de forças latentes prestes a virem à luz: depois da Noite e Tormenta, vem a Calma e a Ante‑
manhã: estes são os Tempos. E aí sempre perpassarão, com um repetido fulgor, a nota cantada, como evo‑
cação religiosa num coro pátrio, sempre a mesma mas em modulações diversas, a nota da esperança: 
D. Sebastião, O Desejado, O Encoberto…

É dessa Tormenta, o mítico caos, a noite, o abismo, donde surgirá o novo mundo, «Que jaz no abismo 
sob o mar que se ergue […] Isto, e o mistério de que a noite é o fausto… / Mas súbito, onde o vento ruge, /  
O relâmpago, farol de Deus, um hausto / Brilha, e o mar’scuro ‘struge».

E como uma penetração na alma pátria, na sua mitologia, é tanto mais profunda quanto maior é o seu 
poeta, e como a universalidade deste é também tanto maior quanto mais genuinamente ele carrega em si 
e traz à luz o seu mais particular, específico e profundo ser anímico, será dado aqui, nestes poemas, medir 
a grandeza de Fernando Pessoa.

dalila Pereira da Costa, O esoterismo de Fernando Pessoa, 4.ª edição, Porto, Lello Editores, 1996, pp. 162 ‑171 (com adaptações).
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A ESTRUTURA SIMBÓLICA DE MENSAGEM
antónio Quadros

Poeta ‑filósofo, Poeta ‑mágico e Poeta ‑alquimista, dá Fernando Pessoa a Mensagem uma estrutura rigo‑
rosa em termos simbólicos.

Observe ‑se como as três grandes teorias proféticas em cujo corpus o poeta se inspirou, a das Sete ida‑
des de Santo Agostinho, reinterpretadas por Fernão Lopes; a das Três idades de Joaquim Flora, aperfeiçoadas 
por Dinis e Isabel, os Franciscanos e os Cavaleiros portugueses da Ordem do Templo–Ordem de Cristo e a 
dos Cinco impérios, do Profeta Daniel, de Luís de Camões ou do Padre António Vieira, estão subjacentes à 
poética de Mensagem, cuja estrutura se baseia efetivamente nos números 3, 5, 7 e também 12, conjunção 
do 5 e do 7.

O livro divide ‑se efetivamente em três Partes ou três Épocas: Brasão, Mar Português e O Encoberto, cor‑
respondentes, em termos lusíadas, às Idades do Pai (os fundadores da nação portuguesa), do Filho (os que, 
recolhendo a herança, a dilataram pelos mares e continentes) e do Espírito (que ainda não veio, embora 
tenha sido anunciada, o Espírito encoberto, que espera o Desejado).

Na Parte I, Brasão, retrato heráldico da Pátria antiga, os Sete Castelos correspondem exatamente, embora 
transpostos para uma história lusíada sacralizada, às Sete Idades. A primeira não é a do mítico Adão, como 
em Santo Agostinho, fundador da raça humana, mas a do não menos mítico Ulisses, o lendário fundador de 
Ulissipona ou Lisboa, a que se seguem Viriato, o Conde D. Henrique, D. Tareja e D. Afonso Henriques, ocu‑
pando sintomaticamente D. Dinis o lugar da 6.ª Idade, a da preparação para o segundo Advento, ele que 
criou a Ordem de Cristo sobre as cinzas ainda ardentes da Ordem do Templo e ritualizou as Festas da Coro‑
ação do Imperador do Espírito Santo. Como em Fernão Lopes, a Sétima Idade Portuguesa é aberta por 
D. João I, agora ladeado por Filipa de Lencastre. O primeiro é apresentado como Mestre, sem o saber, do 
Templo / Que Portugal foi feito ser; lembramo ‑nos aqui da simbólica do Templo de Salomão e da Jerusalém 
Celeste que, na profecia de São João em Patmos, há de descer sobre a Cidade dos Homens. E a segunda é 
vista como Princesa do Santo Graal / Humano ventre do Império./ Madrinha de Portugal, assim estatuindo, como 
no par Conde D. Henrique–D. Tareja, o equilíbrio dos princípios masculino e feminino, paternal e maternal.

Ulisses, Viriato, o Conde D. Henrique, D. Afonso Henriques / D. Tareja, D. Dinis e D. João I / D. Filipa 
seriam, pois, os castelos do brasão português, os seus bastiões paradigmáticos, em número fixado a partir 
da dinastia de Avis no brasão nacional.

Se os Castelos são 7, as Quinas ou as Chagas de um Portugal ‑Cristo, sacrificando ‑se a um destino glo‑
rioso porque da Ordem divina, são 5, correspondendo a 5 mártires da pátria. O quinto é D. Sebastião, Rei de 
Portugal, sendo os anteriores o Rei D. Duarte, o Infante Santo, D. Fernando, o lnfante D. Pedro e o Infante 
D. João. Aliás, para encontrar cinco príncipes ‑mártires, todos de Avis, Fernando Pessoa teve que forçar a 
nota, pois, verdadeiramente, só o Infante Santo e D. Sebastião poderiam ser considerados mártires ao ser‑
viço de uma causa nacional; a analogia dos restantes, embora todos com mortes prematuras, é problemá‑
tica, sendo discutível admitir que D. Pedro tenha sido levado a uma morte violenta em Alfarrobeira, por 
razões outras de que a sua ambição pessoal.

Estranha, mas compreensível, é a designação de Nun’Álvares, afinal de contas Condestável do Reino, 
mas não o Rei, como o portador da coroa. É que, tal como o fizeram Oliveira Martins e Guerra Junqueiro, 
também Pessoa o vê como o arquétipo do herói ‑cavaleiro puro. Ele é o cavaleiro da Távola Redonda, que, 
como Lancelote, Parsifal ou Galaás, parte em demanda do Graal, levando consigo a espada do Rei Artur, 
Excalibur. É Nun’Álvares que coroa simbolicamente o fundador da dinastia de Avis, D. João l, com o qual se 
inicia a sétima idade do Mundo. Entre Nun’Álvares, o herói ‑cavaleiro que acabou os seus dias entrando em 
religião e escolhendo a pureza e a castidade, o Infante D. Henrique, sábio, visionário e casto, e D. Sebastião, 
o herói ‑cavaleiro que morreu também casto, há analogias mais do que evidentes, pois trata ‑se de outras 
tantas metamorfoses do herói ‑Galaás.

O timbre do brasão português, o dragão, surge nas armas portuguesas com D. Filipa, a princesa do 
Santo Graal, pois heraldicamente provém da casa dos Lancaster. É interessante e aliás aberta à controvérsia 
a substituição feita por Fernando Pessoa: o grifo que se representaria como um animal fabuloso, com 
cabeça e asas de águia, e corpo de leão — é nomeado em vez do dragão, representado heraldicamente 
como uma espécie de serpente com asas. O dragão ou serpe que na heráldica não exprime obviamente a 
representação negativa do espírito do mal, mas antes a função da realeza, é também um símbolo ambiva‑
lente do Yin e do Yang, significando a complementaridade ambígua do princípio terrestre e do princípio 
celeste.
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Porque terá feito o poeta esta transferência heráldica? Talvez porque, havendo nítidas analogias sim‑
bólicas entre o dragão e o grifo, contudo este último, vincando melhor em termos icónicos uma dupla 
natureza celeste (a águia) e terrestre (o leão) as duas qualidades de sabedoria e de força ou mesmo a dupla 
natureza, divina e terrestre, de Cristo, desvela de forma mais nítida a agência dessas duas realidades positivas 
na história mítica de Portugal.

Eis porque, para o poeta, a cabeça do Grifo, o Espírito, a Sabedoria, o Sonho inspirado do Alto, é repre‑
sentado pelo lnfante D. Henrique, o único Imperador que tem deveras / o globo mundo em sua mão. Exprime 
aqui Pessoa mais uma vez a sua conceção agostiniana, cisterciense e renovadamente templária, embora em 
termos gnósticos, de que o verdadeiro Império é o da Cidade de Deus, como Império eminentemente 
intelectual e espiritual. O Infante não foi um conquistador, foi o iniciador, o sonhador, o «descobridor da 
ideia da descoberta», a cabeça da Ordem de Cristo e da epopeia, o destinatário de uma mensagem provi‑
dencial e o seu missionário arquétipo.

Em contrapartida as asas do grifo, isto é, os órgãos físicos, materiais que transportaram o sonho, do 
plano celeste ao plano terrestre, que o asseguraram, que o solidificaram, incorrendo aliás no risco de um 
desvio por falta de energia criativa, são as figuras paradigmáticas da força e da potência: D. João II e Afonso 
de Albuquerque.

O 7 com o 5 dá 12, exatamente o número de poemas da Segunda Parte ou Época, Mar português. É tão 
rica a simbólica deste número que só poderemos reter aqui algumas das suas significações: a de que era 
um número de eleição, o número do povo de Deus, do povo eleito: os 12 filhos ou as 12 tribos de Israel, os 
12 frutos da árvore da vida, os 12 discípulos de Cristo, as 12 portas da Jerusalém Celeste no Apocalipse de 
São João, os 12 fundamentos da Cidade do futuro, em ouro fino, o número da Igreja triunfante, o número do 
ciclo completo, do cumprimento, que por isso é o número dos Cavaleiros do Rei Artur, que hão de encontrar 
o Graal perdido.

O que se descreve em Mar Português é primeiro a epifania oceânica do novo povo eleito, depois a sua 
perdição na noite e na tormenta e, enfim, a sua prece a Deus, para o ressurgimento ou a reconquista da 
Distância, símbolo que eleva desde o sentido literal, de distância geográfica para a Ásia e as Américas, até 
ao sentido anagógico, de distância para o mistério do absoluto ou do divino.

Toda a terceira parte, O Encoberto, se baseia no 5 e no 3. Cinco símbolos, revelando os cinco grandes 
mitos portugueses: o de D. Sebastião, que regressará numa manhã de nevoeiro; o do Quinto Império, em 
que a terra será teatro / Do dia claro…; o do Desejado, que virá revelar o Santo Graal; o das Ilhas Afortunadas, 
onde o rei aguarda e espera; e o do Encoberto, visto portuguesmente como o Messias — D. Sebastião — 
Pedra Filosofal, não um Ditador político, como por vezes se tem avançado de forma reducionista, mas, 
rosa ‑crucianamente, como um Mestre, um lluminado, um Guia, um Emissário, um Avatar do Cristo ‑Espírito 
do Segundo Advento.

As Sete Idades podem resumir ‑se nos Cinco Impérios e estes essencializar ‑se nos Três Reinos de Joa‑
quim da Flora: Três são os Avisos (dos Profetas de Portugal, o Bandarra, o Vieira e Pessoa); e três são, como 
vimos, a Cabeça e as duas Asas do Grifo.

E por último, cinco tempos, culminando com o Quinto, por aqueles profetas vaticinado, o tempo do 
Nevoeiro, o tempo do Encoberto, o tempo do Regresso ou da Hora, o tempo do Quinto Império, Império do 
Espírito como Espírito da Verdade, em que se reunirão enfim o lado esquerdo e o lado direito da sabedoria, a 
razão e a intuição, a ciência e a mística, a matemática e a gnose ou a cabala — e que é também a Sétima 
Idade do Mundo (Santo Agostinho, Orósio, Fernão Lopes) e a Terceira (Joaquim de Flora). 

E no fim o anúncio ‑mensagem: É a Hora! (que nós vemos frustrado, mas que permanece uma pro‑
messa em aberto, pois o nevoeiro continua cerrado), revela ‑nos como o poeta, mais do que evocar a poesia 
lusíada ou cantá ‑la em termos líricos ‑épicos, quis fazer ou refazer. Fazer ou refazer Portugal, como Portugal‑
‑Universo, gema ou ovo de universalidade virtual num mundo espiritualmente diminuído. Regenerar pela 
mente. «Mens agitat molem.» Recriar na adunação do político e do social ao mítico, ao iniciático, ao intelec‑
tual, ao espiritual.

Injunção mágica e operação criacionista e alquímico ‑poética num ritual em que não se sentia sozinho 
e, por isso, apôs ao poema propriamente dito uma discreta mensagem aos irmãos (aos iniciados, aos por‑
tugueses arquétipos, aos compatriotas em geral): Valete, Fratres.

antónio Quadros, «O título de Mensagem», in Fernando Pessoa, Mensagem — Poemas esotéricos,  
edição crítica de José Augusto Seabra, Madrid, Archivos/CSIC, 1993, pp. 233 ‑237 (com adaptações).
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O NEORREALISMO
CaRlos Reis

O Neorrealismo literário pode definir ‑se como um movimento que se desenrolou aproximadamente 
entre finais dos anos 30 e finais dos anos 50 […], num contexto particular, correspondendo a parte do 
tempo histórico ‑político do salazarismo e sob o signo ideológico do marxismo. […] De um modo geral, 
trata ‑se de uma geração de personalidades congraçadas por alguns fatores comuns: nascidos em grande 
parte na segunda década do século, tendo ‑se formado intelectualmente num tempo de crise social e eco‑
nómica muito aguda, perfilhando um ideário cultural de filiação marxista, manifestando distanciamento em 
relação ao legado modernista, críticos e ensaístas que associamos ao Neorrealismo português configuram 
uma unidade periodológica relativa, não isenta de diferenças internas.

Importa notar que o termo neorrealismo, como tantas vezes acontece em história literária, não constitui 
uma designação pacífica. Assim, Mário Dionísio, insistindo nas diferenças entre o Realismo e o Neorrealismo, 
escrevia em 1946 que, «quando se fala hoje em realismo, até, por evidente escrúpulo, com alguma infelici‑
dade de termo, em Neorrealismo, ninguém pode pensar num regresso próximo ou afastado aos realistas 
do passado». 

Embora possamos aceitar que a expressão «neorrealismo» é algo escassa para designar o movimento 
para que remete, o que é certo é que ela acabou por triunfar e hoje sabe ‑se bem o que entre nós designa: 
uma projeção, no domínio da criação literária, de orientações culturais cujos fundamentos ideológicos se 
encontram no materialismo histórico e dialético; uma análise, através da literatura, da dialética das transfor‑
mações sociais e em particular da luta de classes, num quadro económico ‑social capitalista; uma denúncia, 
pela valorização de específicos temas literários, das contradições que afetavam um tal cenário económico‑
‑social; além disso e, consequentemente, o Neorrealismo tentou também rearticular, de acordo com as 
motivações sugeridas, certos géneros literários dominantes (como o romance e o conto) e determinadas 
categorias literárias (como a personagem e o espaço), de forma a repercutir vigor persuasivo a uma mensa‑
gem literária que se pretendia fortemente interventora. 

[É] possível distinguir, no âmbito do Neorrealismo, obras e autores de feição claramente militante de 
obras e autores em que é mais nítida uma certa preocupação com a qualidade estética do discurso literário. 

[E]m obras de Carlos de Oliveira, de Mário Dionísio, de Fernando Namora […], de Cochofel e mesmo 
Manuel da Fonseca (que se revelou um contista notável em Aldeia nova, 1942, e O fogo e as cinzas, 1953), a 
situação é bem diversa. Sem porem em causa os fundamentos ideológicos do Neorrealismo, o que os 
autores mencionados propõem é uma prática literária mais atenta às potencialidades artísticas da narrativa 
ou da lírica.

CaRlos Reis, «Neorrealismo», in Biblos — Enciclopédia Verbo das literaturas de língua portuguesa,  
vol. 1, Lisboa, Editorial Verbo, 1995, 1100 ‑1102 (com adaptações).

SOBRE O FOGO E AS CINZAS DE MANUEL DA FONSECA
MaRia isaBel RoCHeta

Na base desta leitura ‑escrita, uma opção: encarar O fogo e as cinzas como um livro. Não como uma 
simples coletânea de contos dispersos, mas como um todo, um conjunto coeso. A unidade que os textos 
revelam a uma primeira abordagem motivou esta atitude; e o texto inicial, «O largo», funcionando como 
abertura, como índice em relação a todos os contos, influenciou decisivamente esta escolha. 

A evasão — no passado, na bebida, na loucura — torna ‑se a atitude característica destas personagens. 
O passado é o espaço ‑tempo de refúgio para que todos afinal convergem — os bêbedos, os loucos, os 
marginalizados. Os bêbedos e os loucos surgem a cada passo nestes contos, como figuras delirantes a 
demonstrar a impotência de uma sociedade que ignora e por isso destrói quem não «rende». A fuga deter‑
minada pelo desespero assume mesmo em certos casos a forma de suicídio: o «velho Rana» (in «Um nosso 
semelhante») e o «velho Rata» (in «Sempre é uma companhia») não encontram outra saída. Os marginaliza‑
dos — personagens regra geral de estrato social mais desafogado, mas igualmente votados ao abandono; 
também estes veem o presente em constante e desfavorável confronto com o passado: a infância, as lendas, 
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os mitos — a Idade do Ouro. São estes velhos, por vezes, a memória das localidades; surgem então como 
narradores — como contadores de histórias. 

São marginais — marginalizados — os seres que povoam o universo apresentado nestas narrativas. 
Mais do que os fortes, encontramos os fracos, mais do que o «herói» encontramos o «anti ‑herói», caracteri‑
zando uma sociedade que afasta do seu centro (que descentra) a maioria dos seus cidadãos. Estas figuras 
não têm acesso a pontos de decisão, na esfera do coletivo, e nem mesmo no âmbito individual dispõem de 
meios para se autodeterminarem. O texto propõe ‑nos personagens fortemente marcadas pelas limitações 
da sua condição social.

Como reagem as personagens às restrições impostas pelo meio? A altivez afasta ‑as de situações aco‑
modatícias. Reagem sobretudo pela evasão que de vários modos se concretiza, como dissemos: álcool, 
loucura, suicídio. Não são personagens combativas, não estão coletivamente organizadas; as suas ações não 
são estruturadas em torno de eixos de tensão de carácter social. 

A passividade no interior deste universo fechado articula ‑se também com a vivência do espaço por 
parte das personagens. Um espaço socialmente muito demarcado: note ‑se, por exemplo, a rígida oposição 
«casebre» vs. «herdade». Um espaço determinante: a paisagem, os cenários, surgem pulsando em uníssono 
com os protagonistas, numa imbricação mútua; é patente, por exemplo, a adequação entre a descrição da 
planície e a caracterização das personagens. Um espaço mítico: o Largo, a planície, os montes. Um espaço 
de clausura, de que as personagens não podem libertar ‑se. Um espaço cindido, com(o) o tempo: «Antiga‑
mente, o Largo era o centro do mundo. Era aí o lugar dos homens, sem distinção de classes. O Largo… 
morreu. O "Largo", agora, é todo o mundo» (in «O largo»).

Foi através do espaço que chegou o novo tempo, tão estranhado, arrastado pelo movimento do com‑
boio. É ainda através do espaço que chega a esperança nesse novo tempo — a abertura às possíveis trans‑
formações, ao futuro, afinal. Trata ‑se da introdução da telefonia, como meio de informação e de aproxima‑
ção entre lugares diversos: «Ouve ‑se e vê ‑se, querendo, a alegria que certas notícias trazem aos ceifeiros; o 
gosto e o propósito que eles têm ao ouvir determinada voz que é de todas a mais desejada e acreditada.  
A esperança de melhor vida para todos, que a voz poderosa do homem desconhecido levava até à aldeia» 
(in «Sempre é uma companhia»). 

Outros contos são assumidos por um narrador/autor. Este desempenha, regra geral, apenas uma fun‑
ção narrativa, não se espraiando em comentários ao processo narrado. A descrição e a narração alternam 
com o monólogo ou, mais frequentemente, com o diálogo de personagens; o narrador assume apenas o 
discurso narrativo propriamente dito, não introduzindo comentários de cariz político, moralizante, jocoso, 
etc., que pudessem constituir um «discurso de autor». O narrador parece assim desempenhar uma função 
estritamente narrativa; no entanto, na descrição de personagens e paisagens e na apresentação de diálogos, 
ele introduz sobriamente a sua ótica. Isto é particularmente flagrante em textos como «Um nosso seme‑
lhante» e «Sempre é uma companhia», perante os quais podemos ser levados a atribuir ao narrador uma 
função ideológica. 

Em outras descrições notamos a perspetiva do narrador, sobretudo através do uso de comparações e 
hipálages. Aliás em muitos contos é sensível a adesão do narrador ao mundo narrado. A perspetiva adotada 
na narração é a de certas personagens: mendigos, doentes, velhos e também as crianças; é do seu ponto 
de vista que nos são contadas as histórias de que são protagonistas. A fraternidade face aos desamparados 
ressalta desde a primeira leitura destes textos. 

Em O fogo e as cinzas, as personagens surgem isoladas na sua angústia e na sua impotência. [E]m 
nenhum dos contos os protagonistas estão coletivamente organizados, em condições de agir, de lutar. Pelo 
contrário, é muitas vezes sublinhado o clima de apatia sonolenta […] em que se arrastam por diversas cau‑
sas (tédio, solidão, fome, alcoolismo…). São muitas, e recorrentes, as expressões que caracterizam neste 
sentido ambientes, vozes, gestos e, sobretudo, o olhar. 

Não é pois uma imagem idealizada do Alentejo a que estes contos nos transmitem. O apelo à solida‑
riedade que neles encontramos, só nas entrelinhas o podemos ler; está de todo ausente de O fogo e as 
cinzas o tom panfletário. A atitude de fraternidade do escritor face aos trabalhadores alentejanos exprime ‑se 
apenas na recriação das suas condições de vida.

MaRia isaBel RoCHeta, «Sobre O fogo e as cinzas de Manuel da Fonseca», in Três ensaios sobre a obra de Manuel da Fonseca,  
Lisboa, Seara Nova/Editorial Comunicação, 1980, pp. 53 ‑75 (com adaptações).



49ENTRE NÓS E AS PALAVRAS • Português • 12.o ano • Material fotocopiável • © Santillana

Contos

2
UNIDADE

A VISÃO DO MUNDO DE MARIA JUDITE DE CARVALHO
MaRia GRaCiete Besse

O corpo, lugar de afetos, vulnerabilidade, emoções e desejos, mas também lugar da experiência dos 
limites, encontra ‑se no âmago da prática literária de Maria Judite de Carvalho (1921 ‑1998), cuja obra (dezas‑
seis títulos, três dos quais póstumos) é marcada «por uma grande coerência temática que faz dela uma 
espécie de inventário de situações sem saída», como já observou José Manuel Esteves.

Desde Tanta gente, Mariana (1959) até Seta despedida (1995), a escritora nunca deixou de dar a palavra 
ao corpo sofredor das mulheres, nomeadamente as da pequena burguesia urbana, marcadas pela  
solidão e pelo desespero. Concebidos resolutamente na sua relação com o espaço, os corpos ofere‑ 
cem variações de sentido que funcionam em relação direta com os diferentes lugares que ocupam.  
Parece ‑nos interessante observar que não é o movimento absoluto do corpo jovem e desejado, objeto de 
uma sintaxe feliz, que mais interessa a escritora, mas antes a imobilidade do corpo em rutura de movimento, 
corpo da imagem interiorizada, corpo doente ou envelhecido, que permite salientar uma representação 
alienada da mulher encerrada na sua condição subalterna, a qual é imposta pela ideologia da sociedade 
patriarcal.

Para dizer estes corpos femininos aprisionados numa existência frequentemente dramática, Maria 
Judite de Carvalho recorre à forma breve (conto, novela, crónica), desenhando com muita precisão uma 
cartografia da clausura que vai da deceção à perda, da expectativa ao cansaço e que transmite, com uma 
lucidez implacável, situações de crise vividas em geral por mulheres solitárias e introvertidas, condenadas 
involuntariamente a um destino infeliz. Estas heroínas silenciosas e desiludidas («rompues», diria Simone de 
Beauvoir, 1973) são quase sempre mulheres banais, sem história, cujo corpo se exprime sobretudo através 
das lágrimas e da «voz enlutada» (Loraux, 1999), de tonalidade trágica, manifestando um profundo sofri‑
mento sublinhado pelo monólogo interior, sobretudo quando este se constrói em torno dos três lugares 
do informe que são a dor, a doença e a obsessão da morte. Estas figuras femininas encontram sem dúvida 
um eco na obra pictórica deixada pela escritora, nomeadamente nos retratos que Fernando Pernes, no 
magnífico volume editado pela Câmara de Aveiro (1998), define como figurações da «fragilidade‑
‑serenidade»: «Tais figuras mostram ‑nos, frequentemente, olhos rasgados de luz e mistério sem metafísica 
nenhuma. […] Mulheres […] captadas na ocultação dos corpos e na nudez da alma.»

Poderíamos assim considerar que grande parte da obra de Maria Judite de Carvalho é atravessada por 
uma visão pessimista do mundo e por uma consciência dolorosa do tempo efémero, mas também pela 
experiência de uma lucidez abissal, ora vivida segundo a modalidade trágica da fatalidade, ora sob a forma 
de uma ironia amarga que, pela distanciação, permite ultrapassar os momentos de crise.

MaRia GRaCiete Besse, «Adeus ao corpo em "Tanta gente, Mariana", de Maria Judite de Carvalho:  
in Maria Judite de Carvalho: palavras, tempo, paisagem (org. Paula Morão e Cristina Almeida Ribeiro),  

Lisboa, Edições Húmus, 2015, pp. 73 ‑74 (com adaptações).

«UMA MANEIRA DE DIZER ADEUS»
José Manuel da Costa esteves

Nos livros de Maria Judite de Carvalho podemos constatar a omnipresença das marcas do tempo, em 
todas as suas cambiantes e variantes, com uma preponderância do tempo psicológico entrelaçado com o 
tempo cronológico, inexoravelmente irreversível apesar das tentativas sempre vãs de o iludir. Correlativa‑
mente manifesta ‑se a presença da morte física ou figurada através de todas as formas possíveis de renúncia. 
Nas suas narrativas há sempre alguém que morre ou que está à beira da morte, há sempre alguém que se 
despede e que, nos contornos sinuosos do tempo, acena face ao destino, movido pela mão invisível do 
arqueiro, evidente em Seta despedida, último livro publicado em vida da autora, onde podemos ler, por 
anagrama, como afirmou Manuel Gusmão (1998), «Esta despedida». 

A solidão, o grande tema de Maria Judite que se estende ao conjunto da obra, vai a par da temporali‑
dade ou o mistério da passagem do tempo. A fusão do presente e do passado cria a impressão de um 
destino irreparável no qual as personagens se tornam atores a representar no teatro da vida. A escrita capta 
o instante, os pequenos gestos do quotidiano repetidos e ritualizados como para pôr em evidência o 
absurdo da existência humana condenada à efemeridade.
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O tempo é vivido mais do lado de dentro, do interior das personagens do que de uma forma mera‑
mente discursiva que as encerra na incomunicabilidade e na solidão e as empurra para a reflexão, aparen‑
temente fragmentária na sua organização, que assenta num sistema de alusões ao passado.

José Manuel da Costa esteves, «A obra de Maria Judite de Carvalho: "Uma maneira de dizer adeus"»,  
in Maria Judite de Carvalho: palavras, tempo, paisagem (org. Paula Morão e Cristina Almeida Ribeiro),  

Lisboa, Edições Húmus, 2015, pp. 41 ‑42 (com adaptações).

INTERMITÊNCIAS DO OLHAR E DA VOZ
MaRia GRaCiete GoMes da silva

[É] perturbadora […] a insistência da escrita juditiana em refrasear interpelando, como quem se compraz 
num contraditório deixado em suspenso. George, como se lê no conto homónimo, «perdeu a bússola não 
se sabe onde nem quando, perdeu tanta coisa sem ser a bússola. Perdeu ou largou?» (itálico meu). Institui ‑se 
assim a ambiguidade — e, com ela, o diferimento como condição do sentido — na ativação de presentes 
invariavelmente anacrónicos, pautados pela irrupção fortuita de vozes e gestos que atravessam os tempos, 
em corroboração daquela que é talvez a mais confrangedora das ausências: a ausência de si a si mesmo.

Pode ser uma falha originária, um «vínculo precário» que tende a confundir ‑se com lucidez, de que a 
desistência é variante, ou então a anagnorisis resultante de um acontecimento traumático (uma das várias 
mortes em que se reconhece o universo juditiano), que é ato reflexo, inopinada aparição de si a si mesmo, 
enquanto figura sem imagem no espelho do outro. 

A […] retórica da preservação interseta ‑se, em Maria Judite de Carvalho, com o elogio da despossessão, 
às vezes bem próximo do culto ou do mito […], outra reivindicação de um despojamento calculado, even‑
tualmente uma teoria da ação ou o seu negativo: «Queria estar sempre pronta para partir sem que os 
objetos a envolvessem, a segurassem, a obrigassem a demorar ‑se mais um dia que fosse. Disponível, pen‑
sava. Senhora de si. Para partir, para chegar. Mesmo para estar onde estava» («George»).

Até onde vai o livre ‑arbítrio? Certa é a sua confusão com a retórica da fuga, num quadro de resistência 
à clausura que extravasa o caso de George e tem igualmente o seu reverso em quartos que são redutos, 
fortalezas, espaços de preservação e relançamento da memória pessoal, funcionando, por isso, como cen‑
tros nevrálgicos de irradiação e reencenação do plurivocalismo juditiano. São, entretanto, diversas as moda‑
lidades da fuga.

[As] respostas e as soluções, quando acontecem, são pontuais e voláteis, à imagem das meninas que 
fantasmaticamente se revezam no jogo de espelhos de Seta despedida, ou como decorre ainda da encena‑
ção de uma convergência nominal (George, Gi, Georgina) que mais não faz do que patentear o vazio de 
qualquer unidade plausível, muito para além do topos de partida: as três idades da vida. Máscaras ou silhue‑
tas que a proximidade atrofia, as personagens de «George» interessam ‑me, pois, fundamentalmente pelo 
chiaroscuro da sua evanescência, quando não pela desfocagem voluntária: «A proximidade destrói ultima‑
mente as imagens de George, por isso a vai vendo pior à medida que ela [Gi] se aproxima. É certo que podia 
pôr os óculos, mas sabe que não vale a pena tal trabalho.» Balizado entre o natural e o metafórico, entre o 
que seria obra da idade e a problemática da escolha, o ato de pôr ou não pôr os óculos reenvia, aliás, a um 
reconhecimento performativo do poder do olhar do observador que dá azo a apontamentos belíssimos.  
[P]ôr os óculos para quê, se não ver, ou ver com um quanto baste de imprecisão, será porventura a melhor 
forma de sobreviver a uma sucessão de desencontros, em que vozes e olhares intermitentemente se cruzam 
e divergem, com volatilidade idêntica. Atingem ‑se, então, matizes pictóricos bem representativos da exi‑
gência do olhar que escreve e, uma vez mais, da vocação ecfrástica do discurso de quem repartiu a sua arte 
pela pintura e pela escrita:

Depois ambas [George e Gi] dão um beijo rápido, breve, no ar, não se tocam, nem tal seria possível, começam 
a mover ‑se ao mesmo tempo, devagar como quem anda na água ou contra o vento. Vão ficando longe, mais 
longe. E nenhuma delas olha para trás.

Lá se distanciam, em uníssono e em câmara lenta, por assim dizer, deixando para trás o registo quoti‑
diano da morte de paisagens e gente, dessa evanescência, ou dessa destinação à morte, que sinaliza e 
repercute o tom da fuga protagonizada no conto (até quando?).

MaRia GRaCiete GoMes da silva, «Intermitências do olhar e da voz em Maria Judite de Carvalho»,  
in Maria Judite de Carvalho: palavras, tempo, paisagem (org. Paula Morão e Cristina Almeida Ribeiro),  

Lisboa, Edições Húmus, 2015, pp. 107 ‑113 (com adaptações).
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UMA LEITURA DO CONTO «GEORGE»
MaRia João Pais do aMaRal

Integrando Seta despedida (1995), derradeiro volume de contos de Maria Judite de Carvalho, «George» 
ocupa aí o segundo lugar na sequência de doze textos que o constituem. A vários títulos significativa, essa 
posição afigura ‑se particularmente rica de sentido se tivermos em conta que, no último livro publicado em 
vida da autora — justamente considerado como sumula de toda a sua obra —, a presença do Tempo, per‑
sonagem maior do universo narrativo juditiano, adquire relevância acrescida que em «George» se evidencia, 
convidando a ler este texto na sua ligação fundamental ao conto epónimo do volume, que o abre, e a «Frio», 
que o encerra. Estas e outras relações inevitáveis conduzirão a leitura de um dos mais admiráveis contos da 
autora, onde o reencontro de temas, motivos, personagens e modos de composição narrativa recorrentes 
na prosa de Maria Judite nos permitirá adentrar ‑nos no seu universo ficcional particular, cuja unidade e 
coerência assenta numa visão muito própria do mundo e da vida na sua relação fundadora com o Tempo 
e com a Morte. A mesma leitura em contexto alargar ‑se ‑á ainda à produção plástica de pintores convocados 
pela pena da escritora que um dia sonhou ingressar em Belas ‑Artes e, tendo afinal cursado Letras e abra‑
çado a escrita, não deixou nunca de desenhar e pintar, nem de semear os seus textos de alusões às artes 
visuais — ora por meio de técnicas narrativas de teor visualizante, ora evocando telas ou nomes de pintores 
como Rousseau, Modigliani ou Munch. A singularidade de «George», a mestria que preside à sua construção, 
as surpresas que nos reserva relevam dessa arte narrativa onde a pintura, o cinema e a fotografia deixaram 
marcas indeléveis, testemunhando uma sensibilidade artística e uma mundividência invulgares que neste 
conto exemplarmente se plasmam. 

A natureza espectral da Fotografia, a sua ligação umbilical a Morte são de resto apreendidas de forma 
inigualável pela escrita lúcida e reveladora de Maria Judite também em dois textos inaugurais, Tanta gente, 
Mariana e Seta despedida, cuja posição ‑chave resulta ainda mais significativa se pensarmos que abrem e dão 
título à primeira e à última das suas recolhas de contos. 

No que a Mariana diz respeito, enfatize ‑se que essa mesma fotografia constitui, como o retrato de 
George, vestígio único de um tempo morto e de alguém muito amado que com ele morreu também, mas 
que ainda assim se guarda na tentativa vã de o conservar vivo — quando, na realidade, só o seu espectro 
subsiste. Porque a marcha do Tempo não se detém a não ser ilusoriamente no mundo ideal da Arte ou no 
mundo mágico da Fotografia — e, ainda aí, tornando ‑nos paradoxalmente conscientes da sua irreversibili‑
dade e da sua ação destrutiva —, Cronos (e George parece sabê ‑lo tão bem quanto nós) alcançou já a 
protagonista deste conto, cuja história parece ter sido antecipadamente sintetizada por Munch também 
noutro dos seus quadros: Esfinge ou As três idades da mulher.

Pintada cerca de 1894, esta tela caracteriza ‑se igualmente por um notável sentido de movimento, pela 
impressão de estarmos perante uma representação do ciclo da Vida, uma vez mais concebido como um 
trajeto circular, cujo centro é, aqui, uma mulher em plena maturidade, facilmente associável a George. Nua, 
o seu corpo branco expõe ‑se diante dos nossos olhos de forma provocadora — devido à nudez, é certo, 
mas também porque ela nos olha de frente, sorrindo, como se no ‑lo oferecesse. Simboliza o pecado, a 
tentação, o perigo inerente à mulher, uma das facetas femininas frequentemente representadas na obra do 
pintor norueguês. Mas pode também ser vista como figuração da mulher liberta e independente, cujo 
coração não lança amarras e cuja libertação e sucesso são encarados pelo homem como ameaça. A mulher 
cuja sede de liberdade e autonomia logra vencer interditos vários, como a partida e o abandono dos entes 
que lhe são mais próximos (a família, o noivo…) — partida e abandono representados, no lado esquerdo 
da tela, pela figura em movimento da jovem de branco, cor da inocência e da pureza, talvez também de um 
ideal a cumprir. Cabeça erguida, ramo de flores nas mãos, esta última lembra Gi, com «o seu lindo sorriso 
branco de 18 anos», a jovem frágil e inocente que sonhava com uma carreira de pintora fora do sufocante 
ambiente pequeno ‑burguês em que crescera e onde jamais teria chegado a realizar ‑se como artista. A par‑
tida e a deambulação, a rejeição desse pequeno mundo provinciano e a renúncia ao seu amor de juventude 
podem igualmente considerar ‑se sugeridos na tela de Munch, onde a figura masculina, a direita, quase 
impercetível de tão imersa no negro que a rodeia, a cabeça baixa, os ombros curvados, parece sofrer mais 
do que ninguém, enquanto, à esquerda, a jovem de branco começa a deslocar ‑se ao longo de um caminho 
tão claro como o seu vestido e cujos traços se perdem no horizonte longínquo. E, no entanto, subsiste em 
nós a impressão de que há, ainda assim, um caminho de regresso ao lugar de origem. Essa impressão nasce 
da figura central, que pode também ser encarada como símbolo de fertilidade, e cujo corpo branco nos 
cega tanto mais quanto contrasta gritantemente com o da mulher um pouco mais idosa à sua direita, ligei‑
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ramente atrás dela e toda vestida de negro. Claramente separada do homem pelo que se diria um tronco 
de árvore em sangue, símbolo de sofrimento e de ligação profunda à terra que podem associar ‑se ao noivo 
abandonado de Gi, a cabeça quase tão baixa como a dele… essa mulher de negro não é George nem 
Georgina, mas decerto uma figura mais próxima da última: porque é a mais idosa das três mulheres e por‑
que é também, de todas, a mais só, aquela que parece vestir luto por si própria antes ainda da sua morte 
física. Não é a velhice mas representa a sua proximidade — e sobretudo a solidão e a morte, sugeridas na 
metade direita e noturna do quadro, enquanto a vida, essa, triunfa à esquerda e ao centro, em luminoso 
esplendor diurno. 

Uma vez mais, como em As quatro idades da Vida, o círculo fecha ‑se… para logo recomeçar. Do berço 
à tumba, e desta àquele. É, aliás, esse círculo que podemos aperceber, tanto em A dança da vida (1899), tela‑
‑síntese da mundividência de Munch pelo próprio descrita como «parable of human existence and of des‑
tiny that dominates our adventure on earth», como na sequência acima referida de 2001, odisseia no espaço. 
A aproximação do filme de Kubrick à última peça do conjunto O friso da vida — Poema sobre o amor, a vida 
e a morte faz, de resto, todo o sentido se pensarmos que 2001 é película eivada de idêntica angústia meta‑
física e cósmica, interrogando ‑se também sobre o rumo da nossa aventura na Terra e, já em época de 
conquista do espaço e apenas um ano antes dos primeiros passos do homem na Lua, no Universo. Percetí‑
vel nas questões que levanta sobre a natureza humana, a inteligência, a origem do homem e o seu lugar no 
Universo, o sentido filosófico e alegórico do filme, objeto até hoje das mais diversas interpretações, o sim‑
bolismo de que se reveste, o onirismo da sequência acima referida, o elevado cuidado científico e estético 
que presidiu à sua elaboração, patente na preocupação com um rigor e um realismo invulgares em filmes 
de ficção científica, e também no jogo de simetrias, cores e formas… foram já, por mais de urna vez, justa‑
mente postos em relevo. O que deve aqui enfatizar ‑se é o facto de, à semelhança de A dança da Vida, as 
formas e os movimentos circulares adquirirem uma relevância e um significado particulares. Ligados a tudo 
o que é humano, contrastam com a forma retangular, que simboliza uma inteligência superior representada 
no monólito negro — espécie de esfinge ou mistério a interpelar ‑nos desde os tempos do homem primi‑
tivo, com que abre o filme, até aos da aventura no espaço. Avistado primeiro na Terra, depois na Lua e, por 
fim, em Júpiter, é este intrigante objeto que parece comandar as sucessivas metamorfoses sofridas pelo 
cosmonauta que assiste à sua própria transformação em feto astral (forma circular) pouco antes de regressar 
à Terra para um prometido renascimento. Tanto como misteriosa epifania de uma inteligência superior com 
origem provável fora da Terra, o monólito pode ser símbolo do mistério da Vida que As três idades da mulher, 
também denominado Esfinge, parece igualmente interrogar. Não será também esse o mistério que em  
A dança da Vida, como em As quatro idades da Vida, se interroga? E não será esse ainda o mistério que a obra 
de Maria Judite interroga e tenta dilucidar? 

[O] que nos é dado ver através dos olhos das personagens juditianas, a cujo fluxo de consciência temos 
acesso e onde fragmentos do passado se intersetam em permanência com o presente e o futuro, numa 
reprodução fiel da natureza errática e lacunar do pensamento e da memória, corresponde a uma perceção 
da realidade tal qual a tem quem a vê. 

É este ciclo que a escrita de Maria Judite e a pintura de Munch representam de forma tão obsidiante 
quanto conseguida. À impossibilidade de deter o Tempo na sua inexorável marcha, estes dois artistas 
opõem a única maneira de o combater e, em certa medida, de o vencer: apreendê ‑lo no seu incessante 
movimento, mimando a sua movência essencial. À semelhança dos fotógrafos e dos poetas (dos retratistas 
como Modigliani, afinal), com quem partilham a atitude lírica que subjaz aos géneros mais praticados por 
esta escritora ímpar — o conto e a crónica —, imobilizam alguns dos seus momentos, instantes, pedaços 
soltos, fragmentos… Mas, se logram alcançá ‑lo e prendê ‑lo, é justamente porque o apreendem na sua 
deslizante essência e a representam melhor que ninguém no que ela tem de intrinsecamente melancólico 
e vital.

«Seta despedida não volta ao arco.» E, no entanto, é ainda assim possível descrever o seu percurso, ou 
pelo menos parte da sua trajetória — afinal circular — e do mesmo passo desvendar não apenas o Real mas 
a própria essência da Vida.

MaRia João Pais do aMaRal, «Leitura [do conto "George"]», in Conto português: séculos xix -xxi — antologia crítica,  
coordenação de Maria Isabel Rocheta e Serafina Martins, Porto, Caixotim, 2006, pp. 121, 132, 133 ‑135, 137 ‑138 (com adaptações).
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TEXTOS CRÍTICOS

MIGUEL TORGA
FeRnAndo guimARães

A sua poesia inicial […] é marcada por um tom declamatório e dramático que a aproxima de uma lin‑
guagem ostensivamente discursiva que, aliás, é também a do seu companheiro de geração José Régio. No 
entanto, há tematicamente um certo desvio relativamente a Régio pelo modo como é minimizada uma 
referência religiosa, dado que Miguel Torga se empenha na afirmação de uma imanência humana que 
tende mesmo a pôr em questão qualquer transcendência divina, o que não exclui, de certo modo, a vivên‑
cia humana que decorre polemicamente dessa negação. Eduardo Lourenço fala num «desespero huma‑
nista», considerando o modo como Miguel Torga defende uma literatura mais «interessada» ou «compro‑
metida» na realidade ou na situação humanas, privilegiando ‑se aí a própria dimensão do eu, o qual tantas 
vezes se manifesta através de conflitos vividos consigo mesmo, com o outro ou com a própria criação lite‑
rária (sendo esta a «musa insatisfeita» a quem o poeta se dirigirá assim: «Pisa os meus versos»). Tudo isso 
implica um envolvimento fortemente subjetivo — por vezes dir ‑se ‑ia mesmo pessoal —, a que um pathos 
explorado verbalmente dá um forte acento oratório. Curiosamente, será em obras de carácter memorialís‑
tico — e, portanto, de índole mais subjetiva ou pessoal — que se nos depara com uma outra direção na 
sua poesia. Com efeito, nos vários volumes do seu Diário, cujo primeiro volume saiu em 1941, é possível 
surpreender uma maior contensão, um vivo sentido de unidade dado pelo modo como o poema verbal‑
mente se concentra em certas imagens, uma maestria rítmica que acompanha a surpresa que decorre da 
visualidade dessas imagens, muito ligadas à revelação de um mundo agrário ou pastoril que sempre se há 
de apresentar como denominador comum na obra de Miguel Torga. Ao mesmo tempo, surpreende ‑se um 
registo todo voltado para uma interioridade que já não se confunde com uma manifestação de subjeti‑
vismo ou expressão confessional que fosse diretamente expressa. Esta nova opção poética fará com que o 
nome de Miguel Torga se possa aproximar do de outros poetas como Vitorino Nemésio e Ruy Cinatti, que, 
seguindo entre si caminhos muito diferentes, marcaram a partir dos primeiros anos da década de 40 a 
passagem para os anos 50, o que representa, em última análise, um verdadeiro desvio relativamente à poé‑
tica presencista. No entanto, a poesia de Miguel Torga, até à publicação de um dos seus últimos livros 
integralmente constituído por poemas, Câmara ardente (1962), não se exime a retomar uma certa eloquên‑
cia onde a revolta ou a crítica social se convertem em imprecação ou invetiva: «Acordo e recomeço /  
O canto interrompido: / O desvairado canto / Da ira irrequieta…» Em Alguns poemas ibéricos (1952, reed. 
acrescentada em 1965, com o título Poemas ibéricos) cria ‑se, através de vários leitmotive, como os da terra, a 
pobreza do solo, a expansão marítima, o espírito liberto «por ascese» ou a luta contra a repressão, um 
imaginário que se identifica com a realidade da Ibéria. Aí se desenvolvem algumas detetáveis referências a 
Unamuno, Oliveira Martins ou ao Fernando Pessoa da Mensagem, as quais são envolvidas pela linguagem 
metafórica e dramaticamente afirmativa que tão característica é de Miguel Torga e que o levou dizer, no vol. 
IX do Diário: «A minha humanidade tem agora as dimensões da Península, com todas as contradições que 
a dilaceram harmonizadas.»

FeRnAndo guimARães, «Miguel Torga», in Dicionário de literatura portuguesa (org. Álvaro Machado),  
1.ª edição, Lisboa, Editorial Presença, 2003.

JACinto do PRAdo Coelho

Escritor situado no concreto. Ligado ao húmus natal, dir ‑se ‑á que pela via do casticismo atinge a uni‑
versalidade? É dizer pouco, embora signifique muito. Torga não é apenas expressão duma paisagem ou 
duma «alma» coletiva. Afirma ‑se como personalidade única, de singular poder criador. A sua obra é ele e a 
Natureza, ele e Portugal, um Portugal que, em parte, o fez, mas que, em parte, ele inventou, como Unamuno 
«gerou» a Espanha nas suas entranhas. Mais: a sua obra é ele contra a natureza, ele contra os portugueses, 
numa luta incessante que resulta dum invencível amor a Portugal. «Comprei a consciência de que sou / 
Homem de trocas com a Natureza.» Dois mundos que, dramaticamente, a um tempo se buscam e se repe‑
lem. […]
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O estilo poético de Torga, duma eloquência sóbria, depurada, viril, que ora aquece de entusiasmo, ora 
nos fustiga, manifesta, pela escolha das palavras, uma inspiração genesíaca: seiva, sémen, sexo, cio, fecundar, 
germinar, parir, etc.; a ela se vem juntar o delírio sensual das invocações báquicas: o cacho, o vinho, o mosto. 
Mas outra zona de inspiração, em contraponto, traduz ‑se por termos como sonho, ilusão, aventura, Deus, 
mito, lua, estrela, astral. Como permanente traço de união, a ânsia de liberdade, o culto da liberdade — sem 
a qual a vida é só aparência de vida: «Livre não sou, mas quero a liberdade, / Trago ‑a dentro de mim como 
um destino.» Lírico, fala de si, exibe ‑se, reabilita Narciso, o homem que se busca numa imagem inteira. 
Entretanto, a presença dos outros é condição de plenitude, a incompreensão, o isolamento forçado, motivo 
de fundo ressentimento, amargura que destila pelas páginas dos onze volumes do Diário. Há em Miguel 
Torga, como reverso da franqueza agreste, a sede de fraternidade […]. Outras vezes um lamento por não ter 
sabido amar ou por o amigo se lhe haver negado […]. É o impulso afetivo para o outro que faz do lírico um 
poeta da comunidade — ele, cuja vocação não é, todavia, agir, ele que, em plena consciência, compra 
inteireza, com a situação de marginal: «Não me dói nada meu particular. / Peno cilícios da comunidade. // 
Mas não podia, lírico poeta, / Ficar, de avena, a exercitar o ouvido, / Longe do mundo e longe do ruído.» Seja 
ao confessar ‑se pela palavra estética, seja ao deplorar os males de todos, Torga é simultaneamente (mais um 
sinal de ampla dimensão humana) o poeta da angústia e o poeta da esperança: «Brota de mim a angústia, 
como um joio / Imortal.» Angústia provocada pela ausência de absoluto, ausência de Deus ou do divino nos 
homens, pelas mortes em vida, pela morte final. «A paz possível é não ter nenhuma.» E esperança que é a 
resposta raivosa da vida que em nós continua a latejar: «Sou a ave da esperança, / Pássaro triste que na luz 
do sol / Aquece as alegrias do futuro.» Por isso, o humanismo acre de Torga se resolve numa lição de juven‑
tude. «Orfeu rebelde», o poeta denuncia, ilumina, constrói. Na linha do horizonte, um mundo novo, o 
mundo que os poetas sabem e que os mesquinhos temem.

JACinto do PRAdo Coelho, «Casticismo e humanidade em Miguel Torga», in Ao contrário de Penélope, Lisboa, Bertrand Editora, 1976.

EUGÉNIO DE ANDRADE
FeRnAndo guimARães

[Realce ‑se] um aspeto essencial: a importância da linguagem, sobretudo através da maneira como é 
valorizada a imagem e a expressão metafórica. Um segundo aspeto a considerar diz respeito ao sentido 
rítmico dessa poesia, aliás com flutuações métricas, ao paralelismo frásico, às recorrências fonéticas, ao 
modo de estrofação, à sua tonalidade melódica ou musical. Há entre os dois referidos aspetos uma íntima 
relação, o que faz com que Óscar Lopes admita que a metáfora em casos como este não seja mais que um 
elemento do ritmo. Para compreendermos devidamente esta valorização da linguagem através da recor‑
rência do ritmo, da imagem e da metáfora, importa estar atento a algumas linhas de desenvolvimento da 
nossa poesia na década de 40, considerando ‑se, em especial, os casos de Ruy Cinatti e Sophia de Mello 
Breyner Andresen. Ao lado de Eugénio de Andrade, são estes dois poetas que melhor hão de retomar certas 
linhas de desenvolvimento que se desviam, nitidamente, do discursivismo, do subjetivismo ou do empe‑
nhamento ideológico que, sob formas diferentes e por vezes contraditoriamente, marcara os movimentos 
presencista e neorrealista. Procura ‑se prestar uma maior atenção ao valor das palavras no poema, tendo em 
vista as suas potencialidades imagísticas e metafóricas. Em Eugénio de Andrade, se considerarmos sobre‑
tudo algumas das suas obras iniciais, tais potencialidades são encaradas tendo em vista o exemplo dos 
poetas espanhóis da geração de 27, nomeadamente Federico García Lorca, de cuja poesia é tradutor. Pos‑
teriormente — numa atitude em que a exuberância metafórica que podia derivar deste exemplo é atenu‑
ada na procura de um invocado «ostinato rigore» —, conciliará a originalidade da sua poesia com o perse‑
guido, e por ele tantas vezes reconhecido, exemplo de alguns poetas medievais galaico ‑portugueses e do 
simbolista Camilo Pessanha. Por outro lado, dá ‑se a circunstância de as suas obras inicialmente referidas 
coincidirem, precisamente, com o momento alto do nosso surrealismo, havendo mesmo a considerar o 
convívio literário que manteve com alguns dos seus representantes. No entanto, só muito indiretamente se 
faz sentir a influência dos surrealistas, tanto mais que a opção por formas poeticamente antiartísticas e de 
índole imediatamente expressiva tão próprias do movimento em questão iam chocar com o exigente 
lirismo de Eugénio de Andrade. O desenvolvimento imaginário e metafórico desse lirismo conduz a um 
envolvimento temático que é extremamente importante para o caracterizar. Há, assim, uma referencialidade 
de natureza amorosa e desejante que faz com que a sua poesia se concentre numa invocada realidade do 
próprio corpo ou dos sentidos.
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Complementarmente existe um outro polo imaginário, disfórico este. Trata ‑se do tema da morte ou 
do seu «obscuro domínio» — assim se intitula um livro seu de 1972 —, o qual ganha um peso especial, 
sobretudo quando se cruza com a extrema emoção e, até, exaltação com que se afirma uma outra referên‑
cia, a presença materna, que aparece consagrada em O coração do dia (1958). Finalmente, considere ‑se o 
modo como aflora ocasionalmente na sua poesia uma alusão a conflitos ou uma afirmação de valores a 
que, por exemplo, a referência à Guernica, às «palavras interditas», etc., dão um especial sentido. Mas todas 
estas referências não deixam de estar sujeitas a um certo esvaziamento que acompanha a predileção pelo 
poema verbalmente despojado, breve ou sem sobrecargas de natureza retórica, como acontece em Limiar 
dos pássaros (1972) e Véspera da água (1973), o que levou o seu autor a dizer que, neles, «a destruição foi a 
minha Beatriz. Isto mostra a que distância esses livros se encontram dos outros». Mais recentemente, como 
em O sal da língua (1995), tende já para uma certa descrição de ordem circunstancial ou para o que seria 
uma mais direta afirmação dos afetos. Mas tais afirmações não comprometem a essencial unidade e conti‑
nuidade que há na sua relativamente extensa obra poética. Ocasionalmente, há nela a considerar a utiliza‑
ção do poema em prosa, o que é o caso de todos os textos incluídos em Memória de outro rio (1978).

FeRnAndo guimARães, «Eugénio de Andrade», in Dicionário de literatura portuguesa (org. Álvaro Machado),  
1.ª edição, Lisboa, Editorial Presença, 2003.

ALEXANDRE O'NEILL
ClARA RoChA

A partir de Tempo de fantasmas [1951], a poesia de O'Neill assume, pois, o seu empenhamento político, 
procurando formas diversas de recusa da ordem estabelecida: a provocação, a sátira, o escárnio, a blasfémia, 
o divertimento poético, o jogo como expressão do princípio de prazer, o nonsense, o curto ‑circuito das 
metáforas insólitas, a imaginação como hipótese de criação de um mundo outro que se sobrepõe ao 
mundo real. O poder revolucionário do irracional torna ‑se, assim, um aliado do poeta, que não enjeita, nesse 
ponto, a lição surrealista. Também a nota lírica, que remete para o lado «icário» do amor presente em 
alguma literatura erótica surrealista, pode estar carregada de força combativa. O poema «Um adeus portu‑
guês», entre outros, é disso exemplo. Dedicado a Nora Mitrani, uma francesa vinda a Portugal em 1949 no 
âmbito das atividades surrealistas, ele é o requiem por um amour fou impossível, ao mesmo tempo que 
cauteriza a realidade histórica de um país oprimido e o sentimento coletivo de impotência e de renúncia.

Quer se trate de uma poesia da abjeção ou de uma poesia prometeica, ela é sempre um meio de 
intervenção, o contraponto do conformismo pátrio, dessa «pequena dor à portuguesa / tão mansa quase 
vegetal» de que fala o poeta em «Um adeus português». O humor é, sem dúvida, o seu principal trunfo. 
Continuando uma rica tradição intertextual que vai das cantigas de escárnio e maldizer até Nicolau Tolen‑
tino e Bocage, a faceta humorística de O'Neill (patente em textos como «Meditação na pastelaria», «O revól‑
ver de trazer por casa», «Os domingos de Lisboa», «Fala», «Velho de Lisboa» e tantos outros) é a sua forma de 
«soltar as feras» (Aragon) do inconsciente e de emancipar o espírito em relação a todas as sentinelas da 
razão, da moral e do gosto. A própria criação é objeto de autoironia no poema «Albertina ou o inseto ‑insulto 
ou o quotidiano recebido como mosca», uma espécie de arte poética às avessas em que o autor dinamita 
a instituição literária e o conceito de obra ‑prima: «O poeta está só, completamente só. / Do nariz vai tirando 
alguns minutos / De abstração, alguns minutos / Do nariz para o chão / Ou colados sob o tampo da mesa 
/ Onde o poeta é todo cotovelos / E espera um minuto que seja de beleza. / Mas o poeta é aos novelos; / 
Mas o poeta já não tem a certeza / De segurar a musa, aquela / Que tantas vezes arrastou pelos cabelos… 
/ A mosca Albertina, que ele domesticava, / Vem agora ao papel, como um inseto ‑insulto, / Mas fingindo 
que o poeta a esperava […].»

Mas a poesia de O'Neill é também rica em jogos verbais, a forma mais imediata por que se manifesta, 
ao nível textual, a sua imaginação criadora. O aproveitamento da materialidade fónica e visual do signifi‑
cante, os neologismos, as justaposições, as aglutinações, a prática esporádica da escrita automática, os 
inventários à maneira de Prévert, os exercícios parodísticos, os diálogos, etc., povoam a sua obra de achados 
surpreendentes e reforçam a sua dimensão simultaneamente lúdica e subversiva.

ClARA RoChA, «Alexandre O'Neill», in Biblos — Enciclopédia Verbo das literaturas de língua portuguesa,  
Lisboa: Editorial Verbo, 1995.
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RUY BELO
mARgARidA BRAgA neVes

Tratando ‑se de um poeta que sempre intercalou o labor poético com o exercício da crítica e da refle‑
xão teórica, como o atesta a publicação do volume de ensaios Na senda da poesia, será curioso verificar 
como o espaço aberto por Ruy Belo é equidistante, quer do Surrealismo — de um Herberto Helder, por 
exemplo — quer da «poesia pobre» e reduzida ao essencial, preconizada pelos poetas mais jovens agrupa‑
dos em Poesia 61. Significa isto que, ao sintetizar contributos alheios a que não deixa de incorporar o seu, 
Ruy Belo abre uma nova senda, que começa por procurar romper com a tradição discursivista da poesia 
portuguesa. Essa renovação passa pelo sistemático dinamitar dos núcleos sintáticos e semânticos, o que 
produz as mais inesperadas e insólitas contiguidades no interior dos poemas, por forma a provocar a desin‑
tegração da função utilitária, em favor da dimensão estética da linguagem. Num discurso caudaloso como 
o seu, estes elementos, aliados a uma permanente experimentação formal, sobretudo ao nível da camada 
fónica — através da insistência em repetições, anáforas, aliterações, assonâncias, rimas internas e externas 
— contribuem para a perplexidade e a permanente surpresa do leitor — decifrador hábil e ativo —, que os 
poemas explicitamente convocam. Afastando ‑se da problemática religiosa, semeada de referências bíblicas, 
obsessivamente presente tanto no seu livro de estreia como no segundo, O problema da habitação — alguns 
aspetos, a poesia de Ruy Belo, em que a palavra «deus» começa a surgir grafada com minúscula, ao mesmo 
tempo que se esboçam os contornos de uma indistinta figura feminina, alarga as suas referências a outras 
áreas (o cinema, as artes plásticas, as viagens, o desporto, etc.) e aproxima ‑se do real e das coisas quotidia‑
nas. Atravessada por preocupações de índole social e de cariz humanista, esta poesia assume no seu ter‑
ceiro livro, Boca bilingue, um carácter mais vincadamente experimental e autorreflexivo. Progressivamente, 
o laboratório dá lugar à oficina onde o poeta — Homem de palavras(s) (suas e alheias, sendo porventura as 
de Cesário, Nobre, Pessoa/Campos, João Miguel Fernandes Jorge e também Eliot as mais marcantes) — se 
ocupa em domar e polir poemas cada vez mais extensos, a que não é estranha a tradição grandiloquente 
do Romantismo. Isto levará o seu mais importante crítico, Joaquim Manuel Magalhães, a falar em Neorro‑
mantismo a propósito desta poesia. Com poemas apoiados em versos longos — o alexandrino ou o decas‑
sílabo («essa / criatura ondulante e repousante o decassílabo») —, o poeta como que procura deter o curso 
do tempo, tentando resistir à veloz progressão da morte. Os efeitos do «tempo detergente» fazem sentir ‑se 
dolorosamente sobre o sujeito, cujo corpo devastado enfrenta a insónia, o envelhecimento, a dor, a solidão, 
o outono e a presença insidiosa da morte — temas que ao longo da obra se avolumam, sendo responsáveis 
pela avassaladora melancolia que dela emana. Importante é igualmente a presença da História, que, entre‑
tecida com a memória e a história individual do «eu», está na origem do longo poema «A margem da ale‑
gria», glosa dos amores de Pedro e Inês. Amores e desamores entre Portugal e Castela, que esta poesia 
constantemente aproxima, por intermédio do poema, meio de transporte privilegiado, não só no espaço 
como no tempo, como no ‑lo recorda o título de outro dos seus livros: Transporte no tempo. A meditação 
acerca do espaço assume em Ruy Belo particular relevo: no centro está Portugal, o País possível. Delimitadas 
pelas terras de Espanha e pelo mar, estão as areias de Portugal (sendo a praia e o verão os lugares em que 
a mulher e o amor quase parecem possíveis). Mas esta poética tem na terra o seu elemento primordial. 
E disso são eloquente testemunho os seus últimos livros: Toda a terra, que é a terra de morrer, e, sobretudo, 
o volume póstumo Despeço -me da terra da alegria.

mARgARidA BRAgA neVes, «Ruy Belo», in Biblos — Enciclopédia Verbo das literaturas de língua portuguesa,  
Lisboa: Editorial Verbo, 1995.
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TEXTO CRÍTICO

FACTUALIDADE DA FICÇÃO: RICARDO REIS E PESSOA EM SARAMAGO
maria aLzira seixo

Em O ano da morte de Ricardo Reis, Saramago ficcionaliza o último período da vida do aludido heteró‑
nimo pessoano, autor de odes clássicas de timbre horaciano e estoico. Fiel ao modo temático que inaugu‑
rara em Memorial do convento, o romancista trabalha aqui também uma época histórica determinada, que 
evoca por meio de processos descritivos de tipo realista (radicação cronológica, fidelidade aos aconteci‑
mentos, encenação de personagens com existência real), ao mesmo tempo que organiza ambos os con‑
juntos narrativos em torno de um facto (acontecimento) inteiramente inventado, e que se manifesta em 
plena impossibilidade de sucesso, se se tiver em conta a sua relação de plausibilidade com o mundo empí‑
rico. […]

A aliança do facto com a ficção corresponde ao que Saramago chama por vezes, quando reflete oral‑
mente sobre a conceção dos seus romances, uma «ideia» — que os organiza e que os conduz. Esta «ideia», 
cujo alcance simbólico e ideológico pode ser apreciado em estudos críticos, equivale à forma ‑romance que 
é fielmente a sua desde há dez anos. A forma ‑romance de Saramago, constituída por um tipo de discurso 
muito articular, e agenciando correntes de sentido específicas, insiste, através de uma proposta concreta de 
relação entre a escrita e o social, num modelo muito particular de leitura da História, passível de se correla‑
cionar com aquilo que Lubomir Dolezel designa por «literary transduction», e no qual a noção de historici‑
dade coincide em grande arte com a própria noção de sociedade (em termos de uma reflexividade ideo‑
lógica da escrita, também aparentada com os desenvolvimentos manifestos nos trabalhos de Michel de 
Certeau). Com efeito, Saramago também diz, quando fala dos seus romances, que tudo é História, e que 
toda a narrativa dá conta do passado, o que pode fazer equivaler enunciação e referência (como assinalá‑
mos atrás) e considerar o texto em processo de escrita como uma espécie de paradigma temporal passado/ 
/presente (quer dizer: um sistema de escolhas que faz do presente uma grelha de escolha de leitura de um 
passado suscetível de criar, por sua vez, através de alterações fictivas, e sobretudo através da escrita que 
seleciona essas escolhas de leitura, o próprio presente — onde a dimensão estética produz o efeito de 
correção ética), ou ainda como um efeito de interpretação do mundo, cuja abordagem de descodificação 
possível faz (factualiza) esse mesmo mundo, ou ainda, acrescentemos, reorganizando os conceitos, como 
um mundo possível cujo efeito de real consiste em articular uma leitura face ao «outro» (leitura ou leitor) e 
assim justamente instituir o tempo do vivido, e portanto a ilusão, já não da referência, mas da ficção. Pelo 
que de certo modo as relações entre facto e ficção se encontrariam, pelo menos parcialmente, invertidas.

Se aceitarmos estes argumentos, poderemos compreender uma certa relação que os romances de 
Saramago entretecem habitualmente com a alegoria. Macroestrutura narrativa, num sentido fixo no qual 
nada acontece a não ser o que já se sabia, ou julgamento de valor que afixa desde o início uma história já 
conhecida, os movimentos ficcionais inesperados que configuram a tessitura alegórica (sequências, temas, 
situações) surgem em Saramago como «desvios semânticos» (e estou a pensar na noção de «semantic 
deviation», de Alan Bailin, que considera a organização do mundo ficcional como um conjunto de proposi‑
ções dependentes de relações de consistência, em sentido semelhante ao da conceção de preditibili-
dade proposta por Umberto Eco, quer no plano da produção do texto quer no da sua receção). E o que se 
passa particularmente com O ano da morte de Ricardo Reis é que esses desvios semânticos, ao quebrarem a 
consistência das relações de possibilidade na constituição do seu mundo ficcional, ou curto ‑circuitando a 
preditibilidade do leitor, aparecem afinal como indicadores dos factos históricos, ao passo que as compo‑
nentes ficcionais fazem parte da coesão desse mesmo mundo. Um exemplo desse processo poderia ser o 
das mulheres de Reis (que apenas existem na ficção de Saramago): Lídia, a musa da sua poesia (na história 
literária) é uma criada do Hotel Bragança, de existência factual em Lisboa, próximo do Tejo; e Marcenda, que 
não existe nos dados da História, é pura invenção do romancista que aparece a justificar os interesses médi‑
cos de Reis (devido a uma afeção patológica em suas mãos) tanto como os seus interesses afetivos (pro‑
vinda de uma educação burguesa que a coloca ao nível social do poeta, neste ponto dissociado de Lídia). 
A musa é, no romance, a criatura prosaica e simpática, enquanto Marcenda representa a figura poética e 
idealizada que não chega a tomar conhecimento da existência (própria ou figurada) do seu escritor.
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Por outro lado, a ficção pode ser considerada como um ponto de partida do carácter fictivo do texto; 
quer dizer: a ficção (o facto de Fernando Pessoa ter imaginado um heterónimo como Ricardo Reis) torna ‑se 
facto (Ricardo Reis é constituído e de algum modo realizado pela sua obra), e através dele a literatura 
engendra ‑se num processo sequencial e autonímico cujos sentidos e alcance nos não são imediatamente 
acessíveis. O trabalho de intertextualidade é provavelmente um dos mais sensíveis no que toca a este 
aspeto da questão: Saramago escrevendo a partir de Pessoa em 1984, um ano antes do cinquentenário da 
sua morte e quatro anos antes da do seu nascimento; Saramago integrando nos motivos literários abundan‑
tes alusões a vários escritores portugueses — Eça e Camões, entre outros; Saramago incorporando no seu 
texto, por variadíssimas vezes e em vários tipos de registos, excertos das Odes de Ricardo Reis — o que é 
afinal o único facto efetivamente acontecido (ou pelo menos concreto) que suporta todo este conjunto de 
ficção.

Motivo literário e simbólico é também o da referência frequente a um livro dado como da autoria de 
Herbert Quain, nomeadamente no início e na conclusão do romance; trata ‑se de uma narrativa policial que 
Reis tomara da biblioteca do navio onde viajara do Brasil, e que se intitulava The god of the labyrinth; não 
tendo terminado a sua leitura, e esquecendo ‑se de o restituir, leva ‑o consigo no momento em que Fer‑
nando Pessoa o vem procurar para que abalem ambos para os territórios da morte, numa alegoria difusa 
— quer da identidade e perda da criação poética, quer da identificação relativa da galáxia pessoana, quer 
do próprio ato genérico e totalizador da criação literária; e leva o livro, dizendo: «Deixo o mundo aliviado de 
um enigma», enigma cujo traçado a existência do livro na ficção afinal fundou.

Na verdade, a figura do labirinto, o jogo com a pronúncia portuguesa do nome Quain (assimilável, em 
relação paronímica, a «quem», e em formulação interrogativa ou apropriativa, correlacionando ‑se com pes‑
soas, e muito nitidamente com o conteúdo de «pessoa» do poeta ortónimo e com a questão da identidade 
e da heteronímia — e da problemática da relação entre autor, narrador e personagens na escrita de ficção), 
a referência à língua inglesa (quase uma língua materna, para o escritor do Livro do desassossego), assim 
como as implicações borgesianas e mesmo joycianas do conjunto, fazem deste motivo do «labirinto», ligado 
ao «enigma», um elemento relevante de uma leitura hermenêutica da obra, assim como um emblema fic‑
cional da composição da personalidade de Reis por Pessoa e por Saramago, ao mesmo tempo que funciona 
como «mise -en -abîme» do livro que lemos enquanto motivo essencial mais vasto do efeito de conheci‑
mento.

Compreende ‑se deste modo como o empreendimento de Saramago procura juntar a dinâmica tex‑
tual do possível com a do impossível, através da aceitação dos dados pseudorreferenciais que quebram a 
lógica do universo proposto. Tal universo, comunicado à partida como fictivo — o leitor culto conhece 
Pessoa e Reis, assim como o mundo histórico ‑literário de ambos —, constitui ‑se através de um conjunto de 
processos atinentes à produção do efeito de real: acumulação de pormenores descritivos e de localização 
e identificação histórica, respeitantes à Lisboa da época; comportamento humano e moral de Ricardo Reis 
que tem em conta, além das informações exíguas fornecidas por Pessoa (e, para elas, a fonte é sempre a da 
célebre carta a Casais Monteiro de 13 de Janeiro de 1935), características inferidas da leitura das suas Odes; 
e as relações entre Reis e Pessoa, construídas apenas através de diálogos, em longas conversações desen‑
volvidas durante a aparição do fantasma do poeta, na sua maioria inesperadas, manifestadas pelo criador 
em relação à sua criatura, e que focam a relação entre a literatura e o mundo, entre o indivíduo e os outros, 
entre a sobredeterminação e o imprevisível (no que em última análise pode ser encarado como uma epifa‑
nia, não já da obra, em manifestação de composição inspirada e inelutável, ao seu autor, mas, pelo contrário, 
do autor, enquanto entidade diluída por entre textos e interpretações, à sua própria obra).

No que diz respeito à descrição de Lisboa e ao ambiente coevo do País, acontecimentos marcantes da 
época são registados sobretudo na medida em que suscitam, enquanto potencialidades evocativas, uma 
informação atual sobre os anos trinta; por outras palavras, é a visão do ano de 1936 hoje existente que 
comanda esta focalização do passado, até aqui ainda bem pouco «histórica», antes pragmática, no sentido 
de uma visão atual construtiva desse passado (e tangencial ao «performativo» que de início assinalámos), 
puro objeto de uma ficção reelaboradora. Por exemplo, Reis almoça no restaurante Irmãos Unidos (o que 
terá o mesmo efeito no leitor português que um romance escrito sobre Sartre teria se o descrevesse a 
almoçar no Café de Flore); ou então o pormenor narrativo que obriga Reis a apresentar ‑se na Pide, a polícia 
política salazarista; ou ainda o desembarque de Algeciras e os seus ecos na marinha portuguesa, que rele‑
vam de uma oposição já significativa ao governo de Salazar, pouco contestado na época, em termos mani‑
festos.
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Quanto à constituição da personagem de Ricardo Reis, verificamos que os seus predicados narrativos 
se orientam sempre em torno das seguintes ações: passeios na cidade (atitude ligada ao ponto precedente, 
na medida em que permite as descrições de exteriores e a ordenação de itinerários) e exercício da medicina 
(que é mais uma busca de efeito de real: uma vez que Pessoa nos deu a indicação de que Reis é médico, 
Saramago coloca ‑o à procura de um lugar onde possa exercer a sua profissão, que provisoriamente ocupará 
como substituto de um colega na policlínica do Largo de Camões). Mas os predicados verdadeiramente 
narrativos (os que constituem a intriga) são os que estabelecem as suas relações amorosas, assim como os 
que determinam os seus contactos com Fernando Pessoa. No que diz respeito aos amores, a fonte é a de 
uma relação estabelecida em termos de «o homem e a obra»; Reis é o heterónimo classicizante de Pessoa, 
situado na linha de Valéry mas bastante mais ligado aos autores antigos, sobretudo a Horácio, aos epicuris‑
tas e aos estoicos. Nesta medida, as musas das suas odes (Lídias, Chloés, Neeras) são entidades convencio‑
nais despojadas das particularidades específicas de mulheres realmente amadas, e não ficamos surpreen‑
didos por ver surgir, nas páginas de O ano da morte de Ricardo Reis, uma Lídia fresca quase de carne e osso, 
sensualmente o atraindo, contraposta a uma Marcenda (etimologicamente: a que murcha, ou seca) figura 
de salão e de papel. Só que essa Lídia não é mais que uma pobre criada do hotel onde ele se instalou, 
mulher sem cultura e sem convenção, que entra no seu quarto e no seu leito mais facilmente do que a 
outra se insere nos seus poemas; esta ficção do facto literário serve, assim, uma conceção ideológica de 
Saramago que faz com que Reis, monárquico e conservador, seja obrigado, através destes laços, a entrar em 
contacto com a realidade popular portuguesa, e com as suas tendências de simpatia para com os patriotas 
espanhóis, já que Lídia tem um irmão que é marinheiro num dos barcos que protagonizam uma revolta 
nacional falhada, organizada à semelhança dos movimentos políticos do país vizinho. É, aliás, com a morte 
do irmão que Lídia desaparece da vida de Reis, que então segue também Pessoa definitivamente para a 
morte, ou para o papel — e, com estas mortes, o que fica são de facto «os papéis», ou a literatura. Trata ‑se, 
portanto, aqui, de um caso de «desvio semântico», que não corresponde à previsibilidade do leitor, mas que 
dá consistência à ficção da História. Em todo o caso, o efeito paródico da construção da personagem de 
Lídia como uma serviçal é atenuado (porque não se pretende satirizar ou ridicularizar Reis, pretende ‑se tão‑
‑somente dar conta das contradições das suas relações com o mundo real — ao qual, de facto, ele não 
pertence) através da construção da outra personagem feminina, Marcenda, a mulher ideal tal como aparece 
na sua poesia, culta e distante, educada e com sentimentos delicados, que vem de tempos a tempos a 
Lisboa com o pai e se instala no mesmo hotel. Contudo, por um efeito de lógica romanesca que quebra, 
mais uma vez, a lógica da ficção literária que funda a factualidade deste romance, ela parte definitivamente 
também e deixa ‑o, sem mesmo chegar a saber que amou um poeta. O homem discreto, moderado, sensí‑
vel, amante da leitura e dos prazeres, mas pronto a sacrificar as paixões em prol da sua tranquilidade pessoal, 
tal como a leitura dos seus poemas no ‑lo poderá fazer imaginar, institui o protocolo de leitura que Sara‑
mago desenvolve na sua personagem. Ricardo Reis hesita entre duas mulheres que representam, uma, o 
amor desprovido de artifício, a outra, o amor integrado na convenção.

Na última série dos predicados da personagem, os encontros com Pessoa revelam ‑se ‑nos, porém, 
como portadores de alguns dos aspetos mais interessantes do nosso tópico. Expectativa, previsibilidade e 
antecipação são três possibilidades maiores da cooperação do leitor na constituição dos mundos possíveis, 
segundo o tratamento que deles faz Umberto Eco. Ora os encontros entre Reis e Pessoa definem a estrutura 
não só ficcional do texto mas também a de um encontro social entre o texto, o seu leitor e a história que lê 
a História. O mesmo é dizer que o leitor que inicia a leitura de O ano da morte de Ricardo Reis espera obvia‑
mente que o livro lhe fale de Fernando Pessoa nas relações que entretece com o seu heterónimo menos 
acessível e, de uma maneira geral, menos lido: de facto, Reis não apresenta a facilidade de integração na 
história literária que se encontra, por exemplo, no seu «irmão» Campos, poeta futurista, nem a hipotética 
ingenuidade filosófica de Caeiro, «escândalo» modernista reconhecido, nem sequer a modernidade estilha‑
çada e ofuscante de Soares, o criador do Livro do desassossego, ou mesmo a marca simbolista já em desuso 
do Pessoa ortónimo; Reis é um moderno que escreve odes clássicas, um homem que vive fora da sociedade 
do seu tempo, obcecado pela fuga do tempo e pela busca dos prazeres moderados, pelo amor plácido das 
ninfas e pelo discurso raciocinante e inteligente do mundo e da sensação. O leitor descobre então que Reis 
vive uma vida real, enquanto personagem de ficção, mas descobre ‑o depois de Pessoa ter já morrido. E as 
possibilidades de previsibilidade constituem ‑se: exercício da medicina, amores com Lídia, escrita dos poe‑
mas; biografia imaginária, portanto, e de alguém que só teve existência no plano da ficção existencial desen‑
volvida pela obra literária.
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Após o primeiro encontro com Pessoa (que o espera no quarto de hotel, após um passeio de passa‑
gem de Ano Novo pelas ruas da cidade), a antecipação institui ‑se em conjunto de possíveis narrativos, a 
partir de algumas direções de sentido que não tinham sido previstas, numa espécie de aliança da possibi‑
lidade com a contingência: outros encontros plausíveis; estatuto de comunicação entre a morte e a vida, e 
entre a literatura e o mundo; lógica das relações de imanência num ambiente marcado pelo sobrenatural 
da intervenção do fantasma; busca da identidade — «e, além disso, se refletirmos bem, quem é você», 
acrescentando ‑se a seguir: «tudo são palavras». No segundo encontro de ambos, ao canto da Rua de Santa 
Justa (rua moderna por excelência, com a alusão Eiffel), confrontam ‑se deste modo: «Quem estiver a olhar 
para nós, a quem é que vê, a si ou a mim, Vê ‑o a si, ou melhor, vê um vulto que não é nem você nem eu, 
Uma soma de nós ambos dividida por dois, Não, diria antes que o produto da multiplicação de um pelo 
outro, Existe essa aritmética, Dois, sejam eles quem forem, não se soma, multiplicam ‑se». No capítulo 
seguinte, Reis observa a Pessoa: «Você disse que o poeta é um fingidor», e Pessoa riposta: «Eu o confesso, 
são adivinhações que nos saem pela boca sem que saibamos que caminho andámos para lá chegar, o pior 
é que morri antes sem ter percebido se é o poeta que se finge de homem ou o homem que se finge de 
poeta […] Eu apenas fingi, você finge ‑se.» Reis é portanto concebido como uma entidade de ficção que 
partilha da realidade do criador mas a ele se assimila ou assimila ‑o ao seu estado de ser vivo no espírito do 
leitor. Um dia, refletindo sobre uma representação de teatro a que tinha assistido no Teatro Nacional (Tá -Mar, 
de Alfredo Cortez), Reis reflete, «acha que o objeto da arte não é a imitação, que foi fraqueza censurável do 
autor escrever a peça no linguajar nazareno, ou no que supôs ser esse linguajar, esquecido de que a reali‑
dade não suporta o seu reflexo, rejeita ‑o, só uma outra realidade, qual seja, pode ser colocada no lugar 
daquela que se quis expressar, e, sendo diferentes entre si, mutuamente se mostram, explicam e enumeram, 
a realidade como invenção que foi, a realidade como invenção que será». Eis o preceito de Saramago: a 
realidade como invenção passada e a invenção como realidade a vir — que esboça a definição do sentido 
da maior parte dos seus romances, incluindo a escrita da História no texto de ficção, a relação mundo/lite‑
ratura e as irradiações literárias do acontecimento no campo ficcional. A ficção poderá, pois, ser, para José 
Saramago, uma leitura crítica da realidade, já que a leitura é sempre, pelo facto de só poder exprimir ‑se 
através da linguagem, uma reescrita e, em si mesma, um acontecimento, um facto determinante da evolu‑
ção do sentido e da vida. Aí temos, aliás, a manifestação de uma consciência de dominação teórica de toda 
a atividade da escrita, ou pelo menos da necessidade que dela retira.

Em conclusão, insistiremos nas relações de interdependência dos dois registos, o factual e o ficcional, 
na construção do texto literário; por outras palavras, a automatização da comunicação linguística que 
deverá ser quebrada para que o efeito poético se produza encontra aqui o seu equivalente ficcional pelo 
facto «impossível» que subtrai as características de simples descrição histórica, ou biográfica, ou panegírica, 
a textos que ainda por cima têm sempre uma pertença genológica determinada pelo autor ou instância 
editorial equivalente (na capa anota ‑se a designação de «romance»). Mas O ano da morte de Ricardo Reis 
ajuda ‑nos a retomar esta conclusão de uma perspetiva menos banal, e eventualmente produtora de desen‑
volvimentos futuros: é que a ficção literária pode, por si própria, constituir um facto definido que muda a 
História (literária), e que tais factos são suscetíveis de reescritas diferenciadas e divergentes, que produzem 
ficções, deslocando assim os horizontes de expectativa e reconstruindo os protocolos de leitura que não 
apenas a crítica, mas também a teoria, parece, estão interessadas em seguir na mudança dos tempos e das 
perspetivas.

maria aLzira seixo, «Factualidade da ficção: Ricardo Reis e Pessoa em Saramago»,  
in Lugares da ficção em Saramago, Lisboa, IN ‑CM, 1999, pp. 83 ‑95.




