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Pode dizer-se que a história deste estudo sobre a poesia de Fer‑
nando Pessoa começa num dia de fevereiro de 1930, quando
Pierre Hourcade se encontra pela primeira vez com o poeta no
café Martinho da Arcada, em Lisboa. A empatia é imediata, re‑
cíproca, não tardando a transformar-se em amizade.
Impressionado pela originalidade da obra, o então estu‑
dante de 22 anos descreve este encontro com Fernando Pessoa
num primeiro artigo que em junho desse mesmo ano publica
na revista parisiense Contacts1. Aí, e pela primeira vez, Pes‑
soa é apresentado ao público francês como um poeta que pelas
suas fantasias criadoras «deixa muito para trás os nossos páli‑
dos e secos teóricos de vanguarda». Nos anos seguintes, com o
objetivo de revelar Pessoa à elite literária francesa e ao público
em geral, Hourcade traduz, apresenta e comenta em diversos
e sucessivos artigos a importância da poesia deste escritor,
que considera o mais europeu dos poetas portugueses do seu
tempo, digno de figurar entre os maiores no panorama inter‑
nacional, um poeta cuja originalidade não resulta de qualquer
concessão literária ou espiritual, mas sim da sua própria gran‑
deza. Pessoa segue de perto as traduções e aprecia a interpre‑
tação lúcida que Pierre Hourcade faz da sua poesia2, a tal ponto
que, na carta de candidatura que envia à Comissão Adminis‑
trativa do Museu-Biblioteca Condes de Castro Guimarães em
Cascais, cita como referência os artigos que sobre a sua poesia

tugal o resultado das suas descobertas, do seu entusiasmo e da
sua deferência para com uma obra que considerava «tão humana
sob a sua aparente desumanidade»8.
Foi através das suas traduções que alguns dos estudiosos
mais importantes de além-fronteiras se iniciaram no labirinto
da obra pessoana. Antonio Tabucchi, por exemplo, revela que,
ainda estudante, foi a leitura da magnífica tradução de «A Taba‑
caria» feita por Pierre Hourcade que despertou nele o interesse
pelo poeta e a vontade de aprender a sua língua9.
No entanto, para Hourcade faltava ainda realizar um velho
projeto: um estudo sobre o itinerário poético de Fernando
Pessoa, baseado na obra de, e não no caso, Pessoa; não para
acrescentar mais um comentário subtil a todos aqueles que sub‑
mergem a obra de Pessoa, «mas para reconstituir de maneira
sóbria o percurso espiritual, poético, pessoal e íntimo, solitá‑
rio e doloroso que foi o seu»10. Um sonho que ia enfim poder
concretizar, conseguindo assim «terminar o círculo onde tinha
começado»11. Um estudo sobre a poesia de Fernando Pessoa,
dedicado à memória de Carlos Queiroz, que num dia de feve‑
reiro de 1930 o apresentara ao poeta, que Hourcade tinha em
mente intitular, não sem alguma hesitação, «Itinerário Poético
de Fernando Pessoa». Em epígrafe deveria figurar um verso de
«Seguro assente na coluna firme», de Ricardo Reis: «A obra
imortal excede o autor da obra.»12 Esta epígrafe revela-se pre‑
monitória, na medida em que, pouco depois, Pierre Hourcade
morre deixando inédito e quase concluído este «Itinerário Poé‑
tico de Fernando Pessoa», em que segue ano a ano, mês a mês,
dia a dia, quase, o percurso cronológico da construção e evolu‑
ção de uma obra poética que, para o crítico, deve ser lida «tal
como está escrita e não pelo que se supõe que dá a entender».
Hourcade considerava que esta era a grande obra da sua vida e
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escreveram João Gaspar Simões, por um lado, e Pierre Hour‑
cade, por outro3.
Os dois trocam livros, ideias, informações e parecem enten
der-se sobre a pequenez do meio onde se encontram: o que
Hourcade escreve ainda em 1931 na revista Cahiers du Sud,
dizendo que Portugal é uma terra propícia ao suicídio dos poe‑
tas, que aqui põem fim à vida não pelas ideias mas pela ausên‑
cia delas, não terá decerto desagradado a Pessoa. Aliás, o poeta
diz-se lisonjeado pelos artigos que Hourcade escreve sobre a
sua poesia4 e confessa até, quando a ocasião se proporciona, que
gostaria de o ver contratado pela Faculdade de Letras de Lis‑
boa5 – desejo que veio a concretizar-se entre outubro de 1933 e
dezembro de 1934, período em que Hourcade foi leitor de fran‑
cês nessa mesma faculdade. Os encontros entre eles tornam-se
então mais frequentes. No ano seguinte, no entanto, Hour‑
cade parte para São Paulo, onde permanece durante três anos.
Na última carta que lhe escreve, marcando encontro para o dia
seguinte, Pessoa, embora diga estar contente «pela formidável
notícia», lamenta antecipadamente o vazio que a ausência do
amigo francês deixará nele e em todos os que o conheceram6.
É, pois, no Brasil que Pierre Hourcade se encontra em 30 de
novembro de 1935. Pouco depois, em janeiro de 1936, quando
Carlos Queiroz lhe anuncia a morte de Pessoa, Hourcade, domi‑
nado pela emoção, relembra os encontros com o poeta, e como
nesses momentos o sentia a viver intensamente, como se qui‑
sesse recuperar as horas e horas de inexistência que precediam
esses encontros, prometendo que «jamais, jamais o esque‑
cerá»7. Prometeu e cumpriu.
Durante cerca de meio século, Pierre Hourcade tentou ir
sempre mais longe na compreensão e na divulgação da obra de
Fernando Pessoa, publicando em França, no México e em Por‑

coisas são o único sentido oculto das coisas». Uma descrição minu‑
ciosa, realizada por alguém que sentiu o eco desse apelo discreto
e pudico de Pessoa, o homem, esse apelo por companhia, não uma
companhia qualquer mas a daqueles que lhe pareceram capazes
de com ele comunicar sobre coisas que de facto contavam e que
para ele eram reais. Alguém que conheceu em primeira mão a
dolorosa solidão do poeta e tenta ir mais além na sua compreen‑
são, sem receio de, com sinceridade, admitir como são incer‑
tas as nossas certezas, pois «quanto mais nos aproximamos,
mais Pessoa – poeta e homem – nos reserva algumas surpresas,
apresentando-se diverso e contraditório», e que são quase tan‑
tos os contrastes «na obra ortónima como entre esta e os hete‑
rónimos». Hourcade recusa-se assim a explicar a obra de Pessoa
através da sua vida, como Gaspar Simões faz, mas também a pro‑
curar uma suposta unidade por detrás da sua aparente diversi‑
dade, como Jacinto do Prado Coelho defende. Para Hourcade,
«Fernando Pessoa não é, antes de mais, um caso extraordinário,
um problema a resolver. É acima de tudo uma obra, ou um con‑
junto de obras que devem ser consideradas em si mesmas e por
si mesmas»15. Foi nesta perspetiva que o amigo francês de Fer‑
nando Pessoa percorreu a sua obra poética durante mais de meio
século, um itinerário que infelizmente não pôde concluir, por ter
morrido em fevereiro de 1983, sem acrescentar uma nota final ao
seu ensaio minucioso e rigoroso, e sem ter realizado o seu desejo:
terminar o círculo por onde o tinha começado.
Muitas das lacunas editoriais que Pierre Hourcade aponta
no material então disponível foram entretanto preenchidas,
o que de forma alguma diminui a importância do seu estudo
e testemunho. Tratando-se de uma apresentação e análise do
percurso poético de Pessoa, Hourcade compara as várias edi‑
ções sucessivas e alerta para as contradições e incoerências que
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pretendia com ela refletir «a história das metamorfoses por que
passou a grande figura de Fernando Pessoa na consciência de
um estrangeiro e amigo»13. Um amigo que, de 1930 a 1983, não
se cansou de pugnar pelo reconhecimento válido e legítimo que
o génio do poeta exige.
Longe do que Pierre Hourcade designa por «ininteligíveis»14,
do comentário sobre o comentário, e distanciando-se quer dos
primeiros estudiosos da obra de Fernando Pessoa – João Gaspar
Simões e Casais Monteiro, de quem era amigo –, quer daqueles
que no tempo lhes sucederam – Jorge de Sena, Jacinto do Prado
Coelho, Eduardo Lourenço, entre tantos outros –, o percurso poé‑
tico pessoano é aqui descrito em sete capítulos em que o ensaísta
se propõe fazer o inventário e a descrição da obra poética de Fer‑
nando Pessoa e seus heterónimos, não à luz de qualquer técnica
de interpretação a que a crítica em função das modas e das escolas
se submete, não numa perspetiva linguística, psicanalítica, for‑
malista, e menos ainda de historiador da literatura, mas antes
realizando um simples exercício descritivo, fazendo suas as pala‑
vras de Alberto Caeiro, para quem «o que importa é saber ver»,
uma humilde tarefa, considerada secundária, quando não negli‑
genciada, que põe em evidência a fragilidade de muitos dos siste‑
mas interpretativos que fundamentam essas exegeses. Um «essai
de topographie descriptive», segundo as suas palavras, realizado
por quem não pratica qualquer técnica de interpretação, nem tem
qualquer ponto de vista doutrinal. Pierre Hourcade procura ape‑
nas ver. Ver para mostrar, ou tentar destacar o que é aparente e,
por ser aparente, muitas vezes negligenciado ou desvalorizado,
e assim preencher modestamente uma lacuna, para que o uni‑
verso pessoano seja compreendido através da evolução da sua
obra tal como aos nossos olhos se apresenta e não como a ima‑
ginamos, porque para Hourcade, como para Alberto Caeiro, «as

balhou durante tantos anos. O autor escreve até que, apesar das
suas afirmações, «com ele [Pessoa] é preciso evitar as defini‑
ções perentórias e definitivas, mesmo quando afirma […] uma
aparente convicção».
Quanto à tradução, procurei sempre, e de forma quase exclu‑
siva, seguir o texto original o mais fielmente possível, objetivo
que nem sempre foi fácil atingir devido à complexidade da estru‑
tura sintática das frases, não por Hourcade recorrer a qualquer
tipo de preciosismo sintático ou de maneirismo lexical, mas pela
densidade das suas ideias, algumas expressas por vezes de forma
lapidar, concisa, outras caracterizando-se por uma justaposição
de noções complementares ao conceito principal. Se, como diz
o provérbio italiano, traduzir é trair (traduttore traditori), a trai‑
ção foi involuntária, na medida em que evitei recorrer a qualquer
adaptação que não respeitasse o pensamento do autor. Quando,
por exemplo, Hourcade fala em «essai de topographie descrip‑
tive», refere-se a um conceito de difícil tradução literal em por‑
tuguês, visto o conteúdo semântico de «essai de topographie»
ser mais amplo em francês do que em português.
Outra questão com que me deparei foi a tentação de atualizar
as notas e as referências mencionadas por Hourcade. Com efeito,
no período que decorreu entre a data em que redigiu este ensaio
e a atualidade, algumas das questões sobre as quais Hourcade se
interroga foram esclarecidas por diversos estudiosos da obra de
Fernando Pessoa. É o caso, entre outros, da atribuição de «Para
além doutro oceano», de Coelho Pacheco, que Pierre Hourcade
comenta como se de um heterónimo de Fernando Pessoa se tra‑
tasse, comentário que suprimi neste ensaio, por não me pare‑
cer oportuno incluir aqui. Esta observação, no entanto, em nada
diminui a importância e o interesse do longo estudo de Pierre
Hourcade. O mesmo acontece com as chamadas de atenção de
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estas apresentam, muitas vezes no que diz respeito aos cri‑
térios de seleção e à atribuição de datas de composição dos
poemas, o que o leva a afirmar, não sem algum desagrado, que
«quanto mais se avança na exploração da herança poética de
Pessoa, mais se confirma a impressão de que a progressiva
descoberta da sua obra foi deixada aos caprichos do acaso,
sem qualquer plano de investigação sistemático e delineado».
De forma contundente, mais adiante, reafirma, numa das pági‑
nas deste ensaio, que «os inéditos de Pessoa ipse parecem pois
ter servido de forma continuada e incoerente para projetos
interesseiros – diria até de saque», opinião que o leva a con‑
cluir com o seguinte desabafo: «Pobre Pessoa ortónimo, o mais
maltratado dos protagonistas do ‘drama em gente’! O fenó‑
meno da heteronímia parece ter turvado a vista de alguns para
a existência e a riqueza da inspiração de Pessoa ortónimo, direi
mesmo que ele parece incomodar esses intérpretes, pondo em
causa os seus sistemas de interpretação».
A poesia de Fernando Pessoa e dos seus heterónimos, Alberto
Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis, é assim apresentada e
comentada em sete capítulos que correspondem, para o crítico,
a três grandes períodos da criação poética de Fernando Pessoa:
antes da revelação dos heterónimos, em 1914; a fase interme‑
diária, de 1914 a 1927; e a fase final. O último capítulo é dedi‑
cado a uma análise de Mensagem. Falta, portanto, a este denso
ensaio uma conclusão geral que a morte não permitiu a Pierre
Hourcade terminar.
Houve dois motivos que me levaram a optar pelo título A Mais
Incerta das Certezas. Primeiro, o próprio Pierre Hourcade ainda
não tinha escolhido um título definitivo para este ensaio16;
segundo, intitulá-lo Itinerário Poético não me parece refletir
inteiramente o conteúdo do ensaio em que Pierre Hourcade tra‑
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Hourcade aos diversos editores da obra poética de Pessoa sobre
os critérios que prevalecem nessas edições, e já vimos que por
vezes o faz de forma severa e contundente. Creio, pois, que atua‑
lizar as referências que Hourcade assinala recorrendo a edições
mais recentes, por exemplo, seria em certa medida desviar-me
do propósito inicial, que consistia em seguir o mais fielmente
possível o texto original. Por essa razão, limitei-me a verificar
as fontes que são citadas, retificando, quando necessário, algu‑
mas referências e às vezes acrescentando alguma informação
mais atual, chamando a atenção sempre que tal ocorre. Assim,
e na medida em que os poemas analisados neste estudo atual‑
mente estão disponíveis em várias edições, inclusivamente na
Internet, suprimi nesta tradução os números de página para os
quais Pierre Hourcade tem o cuidado de remeter, referindo-se
às duas principais edições da obra poética de Fernando Pessoa, a
da Ática e a da Nova Aguilar, que lhe servem de base de trabalho,
e coloco em parêntesis o primeiro verso dos poemas sem título,
a fim de facilitar a consulta.
Gostaria de agradecer a Isabelle e a Remy Hourcade, filhos de
Pierre Hourcade, por me terem confiado o manuscrito do estudo
inédito que agora se apresenta, assim como pela disponibilidade
e pelos esclarecimentos prestados sempre que o rigor da tradu‑
ção e da edição o exigiu. Por fim, agradeço a Jerónimo Pizarro,
pelo encorajamento constante, o empenho e o interesse demons‑
trado em ver publicado o testemunho de alguém que teve o privi‑
légio de conviver com Fernando Pessoa: uma dádiva que o destino
concedeu a Pierre Hourcade.
Fernando Carmino Marques
F i g. 1 – Ca pa da rev is ta Co ntacts (j unho d e 1930)

Fig. 2 – «Ren con tre avec Fer n a n d o P es soa », Co n tac ts (j u n h o de 1 9 3 0)

F i g. 3 – Ca rta de Pierre Ho urcad e a Carlos Queiroz
( P r esenç a, n.º 4 8, Coim b ra, j ulho d e 1936, p. 12 )

A M a is Incerta
da s Certez a s:
i t iner á r io poé t ico
de F er na ndo Pe ssoa

Fig. 4 – P r efác i o d o o r i g i n a l d e P i er r e H o urc ade

pr imeiro proj e t o de pr efácio
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As páginas seguintes são, ou tentarão ser, um exercício de mo‑
déstia. São páginas que teriam sido irrealizáveis, ou até in‑
concebíveis, não fora o prodigioso esforço de decifração e de
comentário a que a obra poética de Pessoa deu origem. Antes
de marcar a diferença que me separa dos meus ilustres prede‑
cessores em exegese pessoana, e referindo-me apenas aos au‑
tores portugueses, manifesto o meu reconhecimento para com
João Gaspar Simões, Jacinto do Prado Coelho, Jorge de Sena,
Adolfo Casais Monteiro, Maria Aliete Galhoz, Jorge Nemésio,
Joel Serrão, Eduardo Lourenço, Arnaldo Saraiva, José Augusto
Seabra, entre muitos outros que nem sempre li, ou que siste‑
maticamente me recusei a ler, evitando assim que o meu estudo
caísse, como é corrente, especialmente no meio académico, no
comentário sobre comentário, na glosa pela glosa.
Se em quase todos eles admirei a agudeza da análise, a pro‑
fundidade, e por vezes a audácia da interpretação, não posso
deixar de constatar que muitas vezes este gigantesco edifício
interpretativo assenta em bases incertas e frágeis alicerces. Isto
porque os seus arquitetos parecem ter negligenciado, ou con‑
siderado secundário, a humilde tarefa de fazer previamente o
inventário da obra e a sua descrição. Ora é precisamente a essa
tarefa que de forma deliberada me restrinjo.
Descrevo este trabalho como «descrição minuciosa» do uni‑
verso pessoano, numa perspetiva diacrónica, não em função

diversos editores, não raro em desacordo uns com os outros,
ignorando-se umas vezes, outras contradizendo-se. Bendita e
temível arca, de que se extraíram textos ao acaso, sem que uma
visão do conjunto da obra prevalecesse durante a prospeção.
Como se, e a comparação é brutal, fosse um feto morto à nas‑
cença de que, um após outro, se arrancam os pedaços para sal‑
var a parturiente – operação que só a robusta constituição da
vítima, isto é, todo o génio poético de Pessoa, impediu de ter sido
fatal e lhe permitiu resistir. Nestas condições, como proceder,
era esse o meu intuito, ao inventário da obra poética de Pessoa,
como descrever o itinerário da sua evolução, se muita informa‑
ção sobre várias etapas nos escapa ou se desconhece? Não tenho
essa pretensão. Por esta razão, nas páginas seguintes são mais as
interrogações que as afirmações, mais as suposições – sempre
que possível fundamentadas em factos, isto é, nas obras e na sua
data de composição – do que as certezas inquestionáveis.
Não podendo, pelas razões referidas, levar a cabo uma descri‑
ção minuciosa do universo pessoano tão completa e indiscutível
como desejava, limito-me a analisar com o maior rigor possível
o que já se conhece, circunscrevendo claramente as zonas mais
obscuras, bem como a sugerir a lista do que na minha perspetiva
constitui um problema, fazendo em certa medida uma proposta
de orientação para investigação. Nem a idade nem os limites
que me reconheço me permitem terminar um projeto tão vasto
quanto este3, um projeto que permitiria, estou certo disso, um
melhor conhecimento e uma melhor compreensão do conjunto
da obra pessoana. Se até à data esse projeto não se concretizou,
é porque, para muitos exegetas, de forma mais ou menos cons‑
ciente, Pessoa representa um caso e não uma realidade poé‑
tica viva na sua extrema complexidade. A melhor prova do que
afirmo é a inexistência de estudos de fundo quer sobre os seus
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da história vivida do autor, da sua biografia (das relações pes‑
soais que tive o privilégio de manter com o poeta, refiro apenas
impressões gerais e esporadicamente anedóticas), mas da evo‑
lução da sua obra, no seu tempo próprio, tal como aos nossos
olhos se apresenta, e não como a imaginamos a partir de pres‑
supostos mais ou menos arbitrários, tarefa que desde já con‑
fesso só parcialmente pude realizar, em parte pela inexistência
de uma edição verdadeiramente completa e crítica do conjunto
da obra de Pessoa. Sabe-se que permanece inédita1 a maior parte
dos poemas em português assinados por Pessoa em seu próprio
nome, escritos entre 1907 e 1914, antes dos heterónimos, por‑
tanto. Sabe-se também, por outro lado, que um grande número
de poemas em inglês do próprio Pessoa, ou assinados por Ale‑
xander Search, escritos entre 1903 e 1917, grosso modo, são des‑
conhecidos ou se encontram dispersos em revistas nacionais
ou estrangeiras onde permanecem esquecidos2. Por fim, as Poesias Inéditas do período de 1919-1935, publicados pela Ática,
não suscitaram ainda a atenção que merecem, e isto apesar de
o seu elevado número romper o equilíbrio do conjunto da obra
em favor daquele que designo como Pessoa ipse, permitindo ao
mesmo tempo uma perspetiva nova e singular, quer pela quanti‑
dade, quer pelo conteúdo, além do valor que de facto têm. E nada
garante que Álvaro de Campos, Ricardo Reis, ou qualquer outro
heterónimo, não nos reserve alguma surpresa. Quanto à apre‑
sentação crítica dos textos conhecidos que Maria Aliete Galhoz
faz na edição da Obra Poética de Fernando Pessoa, na Nova Agui‑
lar, apesar do esforço digno de gratidão, é evidente que muito
está ainda por fazer. Trata-se de uma situação indesejável, que
muito deve às estranhas condições em que a publicação da obra
de Pessoa se concretizou, arrancada da famosa arca fragmento
após fragmento com critérios duvidosos e injustificados, por

difícil de crer, como Pessoa insinua na «Tábua Bibliográfica»
que publicou na Presença em 19285, que esta abundante produ‑
ção tinha um interesse limitado e passageiro, estando ainda
«por aperfeiçoar ou redefinir», que se tratava apenas «de
pequenas composições em prosa ou verso ou que seria difícil
lembrar e tedioso enumerar, depois de lembradas», sendo ape‑
nas por estas razões que ele se teria recusado a publicá-las ou
até a incluí-las nos inúmeros projetos de planificação da sua
obra, na perspetiva de uma eventual edição completa que aca‑
bou por abandonar nos últimos anos da sua vida. Como se Pes‑
soa quisesse trazer para primeiro plano os heterónimos e
pretendesse atribuir um carácter definitivo às suas obras, dei‑
xando no esquecimento, salvo raras exceções, os poemas escri‑
tos em nome próprio, e como tal reconhecidos, poemas que
deliberadamente deixou incompletos e em esboço. E não se
trata de um pequeno número de textos isolados, mas do con‑
junto de poemas publicados nos três volumes de «Poesias Iné‑
ditas» da Ática, ao qual, relembro, se devem acrescentar os do
período 1907-1914, revelados por Jorge Nemésio6, sem contar
com aqueles que estão certamente por descobrir, uma quanti‑
dade que impressiona, nem sempre pelo seu valor, mas pelo
volume e pela sua existência. Caeiro, Reis, Álvaro de Campos, e
alguns, raros, textos de Pessoa ipse surgem como ilhéus na
superfície de um fluxo contínuo de meditação e expressão poé‑
tica impregnada de confidências, reflexões sobre ele próprio,
notas sobre o seu estado de espírito e humor que ciosamente o
poeta guarda para si e não pretende divulgar. Assim se justifica
a razão que me leva a intitular a minha iniciativa «ensaio de
topografia descritiva», no intuito de estabelecer relações de
analogia ou de contraste entre os textos já conhecidos e analisa‑
dos do universo poético pessoano e esse vasto magma subjacente
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primeiros anos de produção poética (antes de 1914), quer sobre
os últimos, como se o génio de Pessoa se tivesse revelado apenas
a partir, e em função, da criação dos principais heterónimos.
Nunca subestimando a sua importância, destaco nas páginas
seguintes três dos seus mais ilustres exemplos: Alberto Caeiro,
Álvaro de Campos e Ricardo Reis. No entanto, não me parece
que esses heterónimos tenham sido entre eles, termo a termo,
comparados desde o momento que foram criados e em simul‑
tâneo cresceram, nem tão-pouco se tenha estudado como cada
um deles evoluiu, conheceu períodos de eclipse, reapareceu e
se transformou. É comum falar-se de Alberto Caeiro, Álvaro
de Campos e Ricardo Reis como se as obras de cada um deles
constituíssem um todo homogéneo, independente das outras,
uma peça única. Uma das minhas preocupações é precisamente
mostrar – sobretudo em Álvaro de Campos – os contrastes sin‑
gulares entre os diferentes momentos da sua produção poética,
e tentar compreender em que medida esses contrastes corres‑
pondem ou não a uma evolução da temática e da matéria poética
em Pessoa ipse.
Por Pessoa ipse, entendo a obra escrita em nome próprio,
frequentemente considerada uma «heteronímia ortónima»,
enquanto expressão de uma outra personagem do drama em
gente, e nem sempre a mais importante4. Por desconhecimento,
sobretudo da produção anterior a 1914, e pela abundância, o
que, pelo contrário, em si me parece significativo, não se pres‑
tou a devida atenção à sua presença constante, quase ininter‑
rupta e na qual, à luz do que se conhece, se verifica uma relativa
unidade. Mais significativo ainda me parece o facto de Pessoa
ter deixado inédita uma grande parte dessa produção poética,
quase sempre por acabar ou em esboço. «Ele não foi um eu mas
um anti-eu», escreve Jorge de Sena. Em todo o caso, parece-me

É certo que Alain disse que a pura aparência nunca aparece («La
pure apparence n’apparaît jamais»)7 e que há sempre uma com‑
ponente de interpretação, mais ou menos consciente, na
apreensão daquilo a que chamamos os factos. Todavia eles exis‑
tem, e não é indiferente, por exemplo, que em alguns períodos
a criação poética de Pessoa tenha sido muito limitada (períodos
que designo como «travessia no deserto»), ou que um heteró‑
nimo se destaque dos outros e que, exceto Álvaro de Campos,
passem para segundo plano nos últimos anos de Pessoa. Distin‑
guir as datas de composição – quando são conhecidas – e as
datas de publicação não é de forma alguma indiferente, por elas
é possível chegar a conclusões que podem abrir perspetivas
para a exegese de cada uma das partes da obra e do seu conjunto,
mostrando que a obra poética de Pessoa tem de ser vista como
organismo vivo e não como justaposição de rubricas ou de pre‑
textos para variações exegéticas subtis. É por nem sempre ter
sido submetido a este humilde esforço descritivo que o Pessoa
de cada um dos seus grandes intérpretes se parece tão pouco
com este que aqui se revela; há, por exemplo, um Pessoa de Gas‑
par Simões, um Pessoa de Eduardo Lourenço, um Pessoa de
Jorge de Sena, etc., entre os quais as diferenças são tão marcan‑
tes que chegam a ser contraditórias, o que em si, além de natu‑
ral, é desejável, na condição expressa de que a matéria em que
esses sistemas interpretativos legitimamente ambiciosos se
fundamentam tenha sido antes de mais circunscrita com rigor,
reconhecida, descrita, assinalada nas suas diferenças mais mar‑
cantes, inventariada. É isso que designo como descrição minu‑
ciosa do universo pessoano, e enquanto método de superfície
de compreensão desse universo. Como se pode verificar pelas
anteriores reflexões, tal como nos estudos que constituem o
presente ensaio, o lugar reservado à obra em prosa de Fernando
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que o autor parece ter desejado esconder do público. Este con‑
fronto talvez permita uma nova visão sobre as grandes obras e o
seu autor, sem esquecer o significado que se pode atribuir a essa
estranha atitude da parte de um poeta consciente e genial, como
era o seu caso, sendo, por isso mesmo, de crer, pouco inclinado
a condenar ao esquecimento uma parte substancial da sua obra.
Percebe-se pois, pelas considerações precedentes, que não
pratico qualquer técnica de interpretação, não faço meu
nenhum ponto de vista doutrinal a que a crítica atual se sub‑
mete, não sou nem linguista, nem psicanalista, nem puramente
formalista – e menos ainda historiador de literatura no sentido
comum do termo. Procuro apenas ver, mostrar, ou tentar desta‑
car o que é aparente e, por ser aparente, muitas vezes negligen‑
ciado ou desvalorizado. Em resumo, fico-me pela superfície.
Poderia justificar esta opção evocando Alberto Caeiro («O
essencial é saber ver […] as coisas são o único sentido oculto
das coisas»), e sobretudo o seu discípulo, por vezes infiel,
Ricardo Reis («A Natureza é só uma superfície. Na sua superfí‑
cie ela é profunda / E tudo contém muito / Se os olhos bem olha‑
rem») – é evidente que seria um subterfúgio e também uma
injustiça. Subterfúgio, porque seria arbitrário incluir a criação
do espírito, nos dois poetas em questão, o que só diz respeito ao
mundo exterior, à realidade sensível e apercebida. Injustiça,
porque corresponderia a negar a validade de todos os esforços
de interpretação realizados a partir dessas «aparências» ambí‑
guas. Essas ambiguidades constituem o ponto de partida e a
referência, pressupondo desde logo que se admitam, se reco‑
nheçam, para que em seguida, e antes de qualquer exegese, se
tente, tanto quanto possível, identificá-las e se considerem as
lacunas da nossa visão atual, assim como as obscuridades e as
possibilidades de erro que essas lacunas podem originar.

dos casos, uma profunda indiferença pelas conclusões que
imperturbavelmente deduz das premissas mais ou menos arbi‑
trárias que apresenta. Quer se trate de estética «antiaristoté‑
lica», à maneira de Álvaro de Campos, da definição de literatura
dramática9, de antidemocracia, do paradoxo do «Banqueiro
Anarquista» – quatro exemplos entre tantos possíveis –, fica-se
com a impressão que para ele é um mero «divertimento», tal
como Pascal definia a palavra. Não quer isto dizer que da sua
parte não houvesse convicção, entusiasmo, mas trata-se de uma
convicção e de um entusiasmo de circunstância, como para o
paganismo de Ricardo Reis (a única exceção a este aspeto
circunstancial do pensamento pessoano talvez resida no ocul‑
tismo; é bastante significativo que em Pessoa o ocultismo se
manifeste essencialmente pela poesia). Os resultados de toda
esta singular atividade são, há que reconhecê-lo, pouco conclu‑
sivos. Isto leva-nos a ter dúvidas sobre a importância que ele
realmente lhe atribuía, passada a circunstância que justificou o
seu aparecimento. Teria essa atividade mais valor para ele do
que o «Anuário Indicador Sintético», e outras quaisquer classi‑
ficações, consultável em qualquer língua, que em 1926 paten‑
teou? Se a resposta for sim, direi francamente que ele estava
enganado – e com isto julgo não pôr em causa o que justifica o
essencial da sua glória. Há que ter a honestidade de reconhecer
que em muitas das notas mais ou menos elaboradas que nos
últimos anos se têm reverencialmente publicado e comentado,
as afirmações arbitrárias servem de premissas para o encadea
mento quase automático de raciocínios cuja conclusão frisa por
vezes o pueril. O mesmo se pode dizer do famoso «Ultimatum»,
que se atribui a Álvaro de Campos, e que interessa apenas na
medida em que contribui para a definição da personagem e cir‑
cunscreve a personalidade de Campos, sendo no fundo um
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Pessoa é limitado, em particular às suas páginas de doutrina refe‑
rentes à política, sociologia, religião, ocultismo, filosofia, ou até
de estética, não porque o autor as desvalorize ou pretenda
ignorá-las, mas sim por pensar que atualmente se atribui
demasiada importância a aspetos marginais de uma inspiração,
de uma atividade mental que é sobretudo poética. Pessoa é em
primeiro lugar poeta, o maior poeta português desde Camões
(ele é o anti-Camões, segundo a bela definição de Jorge de
Sena8), um dos três ou quatro grandes nomes da poesia euro‑
peia ou até mundial, do século xx. No entanto, e apesar da sua
atividade intensa em quase todos os domínios do pensamento,
não considero que toda essa produção possa ser considerada
genial ou realmente inovadora. Sustento esta afirmação através
da comparação com outro grande espírito digno em todos os
aspetos de com ele se comparar: Paul Valéry (um leitor anglo‑
-saxónico terá certamente tendência para o comparar com T. S.
Eliot). Valéry é, antes de mais, um intelectual cuja poesia é o
espelho da sua reflexão sobre os mecanismos do pensamento.
Pode até dizer-se que, por muito admirável que seja, a sua poe‑
sia é marginal e acidental quando comparada com a sua obra em
prosa, metafísica, estética, analítica, etc. A sua poesia submete‑
-se aos critérios que retira das suas reflexões sobre a condição
humana e sobre o funcionamento do espírito, sendo no fundo
tão pessimista e niilista como Pessoa. Mas Pessoa é um angus‑
tiado que não se resigna com a sua angústia, que não concentra
a sua atenção sobre as razões que movem a sua vida afetiva e
mental. Procura, sim, ou pelo menos aceita com uma espécie de
reconhecimento, todos os pretextos que se lhe apresentam para
a esquecer, saciando a sôfrega necessidade de compreender e
raciocinar que dele se apodera, a partir de um esquema tri
partido não desprovido de rigidez mecânica, com, na maioria

que publicou em vida, ou que mais tarde foram revelados, os
textos que acabo de referir, e outros da mesma natureza, são em
grande medida minoritários. O resto, embora mereça a nossa
atenção, como tudo o que diz respeito à personalidade de Pes‑
soa, não deve ser valorizado em detrimento do essencial. Mais
ainda, para mim, Pessoa não é um grande espírito, nem um
doutrinador político ou sociológico, um filósofo, ou um crítico
de primeiro plano, é, sim, e basta para sua glória, um imenso
poeta. É preciso evitar admirá-lo a contratempo e sem discerni‑
mento, «canonizá-lo» em tudo o que escreveu ou em tudo o que
terá pensado, mas também evitar confrontá-lo, erradamente na
maioria dos casos, com esta ou aquela atitude política e social,
não raro interpretada em sentido contrário. Deve-se antes
procurar vê-lo integralmente e apreender na aparência da sua
totalidade uma obra poética multiforme mas una (diversidade
e unidade sublinhadas por Jacinto do Prado Coelho), objeto de
intensa satisfação poética antes de constituir um pretexto para
exegeses subtis e profundas. Vejamos o poeta como ele se revela
e não como acreditamos poder explicá-lo. Neste aspeto ainda
há muito para fazer, e a este «muito» nada mais pretendo tra‑
zer que o meu contributo parcial e incompleto. Defino e pro‑
ponho uma linha de investigação que a outros compete levar a
seu termo, tirando daí as conclusões, isto é, as interpretações,
que entenderem impor-se. Para mim, a «geografia descritiva de
superfície», para outros a «geologia das profundezas».
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exercício de heteronímia. Creio até que o próprio Pessoa não
teria hesitado muito em classificá-lo como uma dessas «palha‑
çadas» para épater (o termo é seu) que alguns anos antes rene‑
gava numa famosa carta para Armando Côrtes-Rodrigues10. É um
exemplo em si pouco convincente, na medida em que o «Ulti‑
matum» e os «Apontamentos para uma estética não-aristoté‑
lica», publicados muito mais tarde na Athena, fazem parte do
folclore de um dos mais importantes heterónimos e se justifi‑
cam em função deste. Quanto a quase todos os outros escritos
em prosa de Fernando Pessoa, e certamente para os que escre‑
veu em seu próprio nome, não estaremos longe da verdade se os
descrevermos como exercícios que concebe para satisfazer a
necessidade constante que tem de atividade – de agitação inte‑
lectual – fora dos períodos de inspiração poética. No fundo, dis‑
trações para a obsessiva angústia natural que por vezes o levou a
recear a loucura.
Os únicos textos em que se sente o seu compromisso verda‑
deiro são aqueles em que reage a alguns episódios do quotidiano,
quando considera que são questionadas a dignidade e a liber‑
dade do espírito: «Aviso por causa da moral», «António Botto
e o ideal estético em Portugal», «Sobre um manifesto de estu‑
dantes», ou ainda, em 1935, o artigo contra as medidas anun‑
ciadas pelo poder para suspender a maçonaria. Nesses casos,
Campos, ou Pessoa, são breves, incisivos, por vezes virulentos,
mostrando-se a descoberto, sem qualquer subterfúgio retórico
nem prudência verbal. Sempre que considerou necessário, Pes‑
soa foi um polemista temível. Se o respeito que a sua personali‑
dade inspira sai reforçado por estas demonstrações de coragem
– não apenas intelectual – e de fidelidade aos seus princípios,
estes textos, em si, nada acrescentam ao conhecimento da sua
obra poética. Aliás, na enorme quantidade de escritos em prosa
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