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Rien, cette écume, vierge vers
A ne désigner que la coupe;
Telle loin se noie une troupe
De sirènes mainte à l’envers.
Mallarmé, Salut

no t a pr é v i a

11

nota pr é via

Nem Fernando Pessoa nem o Livro do Desassossego necessitam
de introdução. Mas qualquer livro sobre eles, mesmo este breve
ensaio, deve aos leitores senão uma justificação, pelo menos
uma exposição sucinta dos motivos, métodos e objectivos de
mais um acréscimo à já vasta bibliografia pessoana.
Ao iniciar o seu estudo sobre Mallarmé, Jacques Rancière
afirmava que «alguns nomes projectam uma sombra que os de‑
vora» (1996, p. 7). Tal seria o título de poeta e, especificamente,
o nome de Mallarmé. Talvez com mais razão ainda se possa
dizer o mesmo sobre o nome de Pessoa, arauto dessa dispersão
múltipla em que o seu detentor se afirmou como um dos mais
importantes poetas europeus. A sombra que ameaça devorar o
nome do poeta português, no entanto, é constituída tanto pelo
mito gerado e pela admiração, como pela inveja e pelo desejo de
apropriação e co‑opção da luminosidade do seu pensamento, e
da força e beleza da sua expressão. Assim, a decisão de escre‑
ver sobre o Livro do Desassossego, porventura a sua «obra» mais
complexa e menos estudada, pode parecer temerária e até le‑
viana. O motivo principal, no entanto, é bem simples.
Durante vários anos, tive o privilégio de dirigir um seminário
de pós‑graduação sobre o Livro do Desassossego com estudantes
que me levaram a questionar cada vez mais certas abordagens
do texto, assim como a tentar desenvolver respostas a pergun‑
tas de índole teórica, e tornou‑se‑me claro que só através da

agr a deci m e n t os

Qualquer estudo, por mais insignificante ou modesto, é sem‑
pre um repositório de dádivas e dívidas, recebidas e contraídas
de e para com uma multidão: todos os que anteriormente se
debruçaram sobre o mesmo assunto, independentemente dos
resultados; assim como colegas, amigos, familiares. Eduardo
Lourenço constitui sem dúvida um dos guias mais seguros para
quem deseje afoitar‑se no labirinto da obra de Pessoa, mesmo
se a dada altura cada leitor tenha de desbravar a sua própria
senda. Maria Irene Ramalho Santos, José Gil, Silvina Rodrigues
Lopes e Ellen W. Sapega, de modos bem diversos, exploraram
facetas teóricas do Livro do Desassossego, sem as quais não me
seria possível abordar certos temas. Sem o diálogo com estu‑
dantes e colegas, muitas das questões sobre Pessoa e o moder‑
nismo não seriam levantadas. A Jerónimo Pizarro devo, em
especial, o convite generoso e o encorajamento, assim como
o exemplo de trabalho e rigor, e uma generosidade ímpar. Em
diversas alturas, tive o privilégio de poder trocar impressões
sobre os temas deste ensaio em vários encontros académicos,
e desejo agradecer aos colegas os convites que me proporcio‑
naram essas oportunidades: Ana Paula Arnaut, em Coimbra;
Isabel Gil, em Lisboa; Gonçalo Villas‑Boas e a equipe do Insti‑
tuto de Literatura Comparada Margarida Losa, no Porto; David
Frier, em Leeds; Thomas Earle, em Oxford; José N. Ornelas,
em Amherst; e Estela Vieira, em Bloomington. Agradeço o
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escrita um pouco mais sistemática e desenvolvida poderia en‑
contrar algumas respostas possíveis. O Livro do Desassossego é,
antes de mais, um antilivro, que coloca em questão, de forma
absoluta e radical, muitos dos pressupostos da literatura. E fá
‑lo, antes de mais, através da técnica do fragmento. Seria ten‑
tador então, ao escrever sobre o Livro do Desassossego, fazê‑lo
igualmente através de fragmentos. Mas tal evocação ou simula‑
ção seria sempre não só falsa como uma anulação da índole do
texto. Daí a escolha do ensaio como forma mais apropriada de
responder a alguns dos desafios colocados pelo texto de Pessoa;
um ensaio fragmentado em pequenos ensaios, cada um dirigido
a um aspecto individual do texto. Por detrás desta escolha está o
exemplo maior, como método de leitura, de Erich Auerbach em
Mimesis, ou seja, o desejo de proceder a uma análise cuidada do
texto a partir de pormenores significantes.
Sem cair na tentação de reduzir as análises a uma única tese,
o intuito deste livro é ilustrar a importância teórica do Livro
do Desassossego, num esboço preliminar de uma possível res‑
posta à invocação de Alain Badiou quando afirma que uma das
tarefas da filosofia seria a de chegar à altura do pensamento de
Pessoa. Nas páginas que se seguem, uso Fernando Pessoa como
o nome do autor do Livro do Desassossego, se bem que, como é
sabido, originalmente fosse Vicente Guedes o eleito e, claro,
depois Bernardo Soares. A assinatura do Livro do Desassossego
encontra‑se sempre sob rasura. Mas a distância entre Ber‑
nardo Soares e Fernando Pessoa talvez seja só a do espaço ne‑
cessário para desafiar a sombra da mesquinhez quotidiana com
o meio‑dia da escrita.
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Impossível pensar em Pessoa sem pensar no carácter espectral
da sua figura e da sua obra. Desde o início que a crítica salientou
essa imagem de Pessoa como um espectro, dos seus textos como
fantasmáticos e da sua influência decisiva na literatura portu‑
guesa como uma espécie de assombramento. Daí que a primeira
questão que se ponha a quem tente ler o Livro do Desassossego
seja a de procurar entender até que ponto realidade e mito se
confundem, quais as possíveis relações entre a autocriação de si
próprio como outro que é sempre uma forma de automitificação,
e o processo de envolver o poeta e a sua obra no manto etéreo e
vácuo da fama. Se se deve levar a sério a classificação de Pessoa e
do seu legado como espectrais, importa distinguir entre um uso
vulgar, fácil e até gratuito do termo, e a sua aplicação fundada
nas questões, profundas e radicais, que a textualidade da obra
pessoana levanta. Isto é, há espectros e espectros. Se ninguém
imagina que Pessoa tivesse sido um fantasma literalmente,
assim como nenhum leitor entretém qualquer dúvida sobre
a materialidade dos textos de Pessoa, não deixa de ser crucial
ter‑se uma noção tanto quanto possível lúcida sobre o que se
pode – e deve – designar como uma «espectralidade» pessoana
e separá‑la da mistificação decorrente do processo de mitifica‑
ção ou do simples equívoco crítico: evite‑se as fantasmagorias.
O Livro do Desassossego é em muitos aspectos uma obra impos‑
sível e infinita, que inaugura um modo diferente de conceber
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acolhimento mais do que generoso de Cláudia Pazos‑Alonso,
no Wadham College, de Oxford, que me proporcionou a possi‑
bilidade de escrever partes deste livro ao abrigo das intempé‑
ries da rotina académica, como Keeley Fellow em 2011‑2012,
assim como o recebimento cordial dos demais colegas, Claire
Williams, Thomas Earle e Stephen Parkinson, que me deram
a conhecer o verdadeiro valor de uma comunidade académica.
A solidariedade e o rigor intelectual dos meus colegas em
Warwick são um apoio e desafio imprescindíveis. Sem a minha
família nada do que se segue seria escrito.

E mostrou‑me como era steril a sperança de melhores dias,
quando se não nascera com alma, com que os dias melhores se
obtivessem. Mostrou‑me como o sonho não consola, porque a
vida doe mais quando se accorda. Mostrou‑me como o somno
não repousa, porque o habitam phantasmas, sombras das cou‑
sas, restos dos gestos, embryões mortos dos desejos, despojos
do naufragio de viver.
(129; c. 1916)1

1 O texto base de consulta é Fernando Pessoa. Livro do Desasocego. Edição Crítica de Fer‑
nando Pessoa. Vol. XII, tomo 1. Ed. Jerónimo Pizarro. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da
Moeda, 2010, p. 135. Texto 129, tal como indicado entre parênteses, antes da datação crítica
correspondente. As citações textuais subsequentes, excepto se assinaladas, referem‑se a esta
edição, cuja numeração foi seguida na edição de 2013 publicada pela Tinta‑da‑china.

Se a argumentação da Morte não surpreende, já o facto de Pes‑
soa a contradizer – não simplesmente ao preferir a vida, mas ao
considerar, num trecho posterior, que a vida é sempre uma forma
de morte, especialmente a vida normal do quotidiano, a que é ne‑
cessário resistir através da imaginação e do sonho –, é notável:
«Somos morte. Isto, que consideramos vida, é o somno da vida
real, a morte do que verdadeiramente somos. Os mortos nascem,
não morrem. Estão trocados, para nós, os mundos. Quando julga‑
mos que vivemos, estamos mortos; vamos viver quando estamos
moribundos» (357; c. 1931). Poder‑se‑ia pensar que a diferença
principal residiria no facto de entre um e outro texto terem pas‑
sado quase duas décadas. E, decerto, a fascinação com a Morte do
primeiro trecho pode ser relacionada não só com a juventude de
Pessoa como também com a sua inserção numa fase mais sim‑
bolista. No entanto, entre um e outro trechos não há uma distân‑
cia radical. O fascínio com a Morte informa‑os do mesmo modo,
assim como a crítica ao que se julga ser a vida e a importância dada
à necessidade de criar uma vida alternativa. Aliás, noutra passa‑
gem, possivelmente de 1918, essa ambivalência e recusa de uma
simples dicotomia entre a morte e a vida é nítida:
Um passado feliz em cuja lembrança torne a ser feliz; sem nada
no presente que me alegre ou interesse, sem sonho ou hypo‑
these de futuro que seja diferente d’este presente, ou possa ter
outro passado que este passado – jazo a minha vida, consciente
espectro de um paraiso em que nunca estive, cadaver‑nado das
m[inhas] esperanças por haver.
(153; c. 1918)

Se Pessoa se refere com alguma frequência a fantasmas e es‑
pectros no Livro do Desassossego, por vezes a pensar nos outros
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a literatura moderna como questionamento ontológico radical
ao insistir na sua qualidade antifundacional enquanto texto e
ficção do Eu. A escrita de Pessoa, particularmente no Livro do
Desassossego, desconstrói contínua e implacavelmente, num
sentido rigoroso e antecipado, quaisquer dicotomias simples,
incidentais ou estruturantes. A vida é oposta à morte, mas a vida
é também, desde sempre, uma forma de morte; o sonho é irreal,
mas mais real do que a dita realidade; a materialidade existen‑
cial é tanto uma ficção como a fenomenologia do desassos‑
sego nas suas múltiplas acepções, o que é sem dúvida um facto
incontornável.
Uma das passagens do Livro do Desassossego onde Pessoa ex‑
plicitamente se refere a fantasmas é a «Marcha Fúnebre para o
Rei Luís da Baviera», onde, depois das devidas apresentações,
é a Morte que assume a palavra, oscilando o texto entre as con‑
siderações do narrador e a elocução directa da Morte. Mais ao
menos a meio deste grande fragmento, lê‑se:
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Quando vivemos constantemente no abstracto – seja o
abstracto do pensamento, seja o da sensação pensada –, não
tarda que, contra nosso mesmo sentimento ou vontade, se nos
tornem fantasmas aquelas coisas da vida real que, em acôrdo
com nós mesmos, mais deveriamos sentir.
(434; c. 19‑6‑1934)

Ironia, portanto, o facto de tantos críticos terem querido ver
Pessoa ou os seus heterónimos como fantasmas, tal como fez,
nos anos 40, Carlos Queiroz, na conferência «Fernando Pes‑
soa e os seus fantasmas»1. Um dos pontos mais interessantes
do que se pode apelidar de elegia feita por Queiroz à memória
ainda recente de Pessoa tem a ver com a distinção introdu‑
zida por Queiroz entre o que ele refere como sendo a acepção
freudiana de fantasmas e a sua. Para este autor, os fantasmas
segundo Freud seriam «as fantasias originárias de desejos insa‑
1 A data da conferência, como Maria Bochicchio explica, foi 10 de Maio de 1940, tendo o
título sido dado na notícia publicada no jornal A Voz no dia 13 de Maio de 1940 (Queiroz, 2011,
p. 13).

tisfeitos», enquanto, na sua perspectiva, aquilo que ele designa
como fantasmas em Pessoa seriam os heterónimos, portanto
desdobramentos do Eu em vários outros «eus parciais autóno‑
mos e criadores» (Queiroz, 2011, p. 30). Carlos Queiroz refere
como fonte o ensaio de Freud com o título «A criação literária
e o sonho acordado». O texto original, «Der Dichter und das
Phantasieren», uma palestra proferida em Dezembro de 1907 e
publicada em Março de 1908, não fala de fantasmas, mas de fan‑
tasias. Menciona, apenas uma vez, «Phantast», mas no sentido
de sonhador. O lapso, se é que se pode considerar lapso, já que
se deve provavelmente à tradução francesa de Marie Bonaparte,
assume ainda mais interesse, pois aponta para a possibilidade
de uma leitura influenciada pela psicanálise e pelo conceito de
«fantasma», embora a rejeite. Como se Queiroz necessitasse de
recusar um elo entre a obra de Pessoa e a análise de Freud, sem
que isso se pudesse sequer ancorar no texto de Freud, imagi‑
nando os fantasmas que não estão lá. Aquilo que Freud considera
ser humanamente comum, a criação de fantasias (Phantasien),
é traduzido por fantasmes, e daí os «fantasmas» da conferência
de Queiroz, que, mais propriamente, seriam talvez já o indício
de um «fantasma» de Freud em Queiroz e subsequentemente
noutros críticos de Pessoa.
Depois de Queiroz, torna‑se necessário referir Octavio Paz,
para quem Pessoa seria, em alusão nietzschiana, o «taciturno
fantasma do meio‑dia português» (Paz, 1988, p. 10)1, uma ex‑
pressão que deveria ser investigada, mas que Paz não investiga.
Também Jorge de Sena e Cleonice Berardinelli se referem a
1 Sobre a visão de Pessoa como fantasma quer da parte de críticos, quer de escritores,
tive a oportunidade de escrever já um breve ensaio: «Fantasmas de Pessoa: Amat, Saramago,
Tabucchi». Nesse ensaio, o objectivo era relacionar as várias visões entre si e não, como no
presente, considerar o texto de Pessoa e a sua escrita como fantasmáticos. Desse ensaio apro‑
veito, no entanto, a breve discussão sobre a relação entre Pessoa e Baudelaire.
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que o rodeiam, é porque visa a sua própria imaginação desses
outros, assim como a infâmia da mediocridade que o rodeia:
«Lapidam‑me de alegres e desdenhosas troças todos que pas‑
sam por mim. Caminho entre fantasmas inimigos que a minha
imaginação doente imaginou e localizou em pessoas reaes» (76;
c. 1914). O que está em causa não é tanto a questão de um assom‑
bramento externo, mas muito mais de um assombramento in‑
terno, mesmo quando exteriorizado. Se os fantasmas inimigos
são os outros à sua volta, eles só assumem essa qualidade através
da percepção e imaginação de Pessoa. Num trecho de 1934, Pes‑
soa expõe essa situação de modo bem nítido, embora paradoxal:

lação sobre a função do texto como instrumento para evitar o
suicídio de Pessoa, avança uma hipótese arrojada e, penso, de
grande relevância: «O suicídio que se cumpre nele [texto] é es‑
sencialmente o da mitologia heteronímica». (Lourenço [1984],
2008, p. 123).
Ambos os textos datam de 1984, portanto pouco depois
da primeira publicação do livro, e formam, por assim dizer,
as primeiras reacções a uma obra certamente ímpar, se bem
que característica. Mesmo discordando da visão do texto como
sendo suicida, penso que Lourenço aponta desde o início para
uma singularidade do texto que poderia e deveria levar os leito‑
res a descartarem as afirmações gratuitas sobre os heterónimos
enquanto fantasmas de Pessoa, embora Lourenço também use o
termo «fantasma» de modo totalmente impreciso ao comparar
Pessoa com o monarca germânico. Talvez a mais recente expres‑
são deste gosto crítico seja a referência feita por Jerome Boyd
Maunsell (2012) – num ensaio aliás extremamente útil como
introdução à obra do escritor, particularmente ao Livro do Desas‑
sossego –, à posição, ainda por definir, de Pessoa no cânone do
modernismo europeu e à suposta criação, por ele, de modernis
mos‑fantasma1. Embora aliciante, tal proposição revela mais o
modo como a crítica se deixa ainda seduzir pela noção romântica
avulsa da figura do artista como ente supernatural, uma espécie
de armadilha conceptual estranha ao rigor da escrita de Pessoa.
Um dos exemplos mais pertinentes desse rigor seria o se‑
guinte poema, datado de 14‑3‑1917:
1 Logo no início, Maunsell afirma: «Em resumo, a sua obra reconfigura as narrativas
assumidas do modernismo internacional, ao mesmo tempo que proporciona um moder‑
nismo fantasma ou sombra próprio.» Maunsell baseia‑se, por seu lado, nas afirmações de
Anna Klobucka e Mark Sabine na introdução do livro Embodying Pessoa (2007): «Klobucka e
Sabine referem‑se à ‘presença espectral de Pessoa no palco do cânone da literatura ociden‑
tal moderna’ e a imagem de Pessoa como fantasma é deveras apropriada» (Maunsell, 2012,
pp. 115‑116).
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Pessoa como um fantasma, sendo que Berardinelli tem o cui‑
dado de usar o termo mais próximo da prática psicanalítica e de
desenvolver um questionamento da relação autoral com os lei‑
tores, em que os pactos assim estabelecidos, com referência ao
trabalho de Phillipe Lejeune, seriam «fantasmáticos», o que não
só indica uma maior precisão, como aponta para um assunto já
bastante diferente (Berardinelli, 1978, pp. 187‑198). Para além
dos críticos, também vários escritores se apropriaram da figura
de Pessoa e a tornaram em fantasma, com maior ou menor su‑
cesso. De todos, talvez José Saramago tenha ido mais longe, e
alcançado mais, ao tornar não só Pessoa num fantasma, como
fazendo com que Ricardo Reis regressasse do Brasil, para explo‑
rar o surgimento do fascismo na Península Ibérica e inscrever
‑se na história literária portuguesa. Sem dúvida que há nessas
várias explorações ficcionais da figura de Pessoa um desejo
e um imperativo de identificar Pessoa como uma figura‑chave,
e portanto, de certo modo, espectral, no cânone das letras
portuguesas. Mas isso nada nos diz sobre os textos de Pessoa.
Aliás, mesmo Eduardo Lourenço, que se aproxima mais de um
questionamento da textualidade pessoana, especialmente em
relação ao Livro do Desassossego, e que releva passagens‑chave da
obra, lança pistas que ele próprio não segue. Por exemplo, numa
passagem de um ensaio bastante conhecido e repleto de suges‑
tões, Lourenço afirma: «Quem sonhou todas estas ficções foi
o passeante da Rua dos Douradores, um homem triste por não
existir como se sonhava, irmão gémeo por dentro de Luís da Ba‑
viera, prisioneiro como ele de idênticos fantasmas» (Lourenço
[1984], 2008, p. 25). A esta passagem deve‑se relacionar outro
ensaio de Lourenço sobre o Livro do Desassossego como texto
suicidário, cuja relação do texto com a Morte e com o sonho é
realçada, e onde Lourenço, se deixarmos de lado a sua especu‑
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