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Resumo 

 
A literatura engloba a cultura de um povo, o contexto histórico de uma sociedade e 

reflete os sentimentos humanos de uma determinada época em prosa e verso. Assim, ela 

reflete a história de um povo ou nação com todas as suas características sociais, emocionais e 

científicas. Sendo assim torna-se natural uma interface entre a ciência e a literatura já que 

ambas bebem da mesma fonte: o homem.  

Desta maneira, analisaremos o conjunto de poemas de Alberto Caeiro (um dos 

heterônimos de Fernando Pessoa), nos livros Poesia completa de Alberto Caeiro/Fernando 

Pessoa, Obra Poética, Obras em Prosa e O Romance Experimental e o Naturalismo no 

Teatro do autor Èmile Zola fazendo então uma interface entre os conceitos de alguns aspectos 

científicos e literários, sobretudo o Naturalismo na construção poética do heterônimo Alberto 

Caeiro, um poeta bucólico que tem como objetivo a experimentação e observação da natureza 

através das sensações. 

O enfoque que nos permite fazer a história da ciência com uma interface entre a 

literatura e a ciência será dada pela conceituação do Naturalismo na ciência e na literatura 

resultando em uma convergência científico-literária que se acentuou na segunda metade do 

século XIX, e começo do XX, possibilitando uma convergência entre a ciência e a literatura. 
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Abstract 
 

 
 

The Literature includes people culture, the historical context from a society and 

reflects the human feelings on a specific time in prose and verse. Thus, it reflects the people 

or nation History with all social, emotional and scientific characteristics. So, it becomes 

natural the interface between science and literature once both drink on the same spring, the 

man. 

This way, we will analyze the set of Alberto Caeiro poems (Fernando Pessoa's 

heteronym) from the books Poesia completa de Alberto Caeiro/Fernando Pessoa, Obra 

Poética, Obras em Prosa and Experimental Novel and Naturalism in Theater by Èmile Zola, 

making an interface between concepts from some literary and scientific aspects; specially 

about the naturalism on poetical construction of Alberto Caeiro heteronym; a bucolic poet 

who had as objective the nature experimentation and observation by feelings. 

The goal, which permits us to make the science history with an interface between 

literature and science, will be given by Naturalism concept on the Science and Literature 

resulting on a scientific-literary convergence which became stronger on second half of 

nineteenth century and beginning of twentieth century, making possible the convergence 

between science and literature. 
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Introdução 

 
Neste trabalho analisaremos o conjunto de poemas de Alberto Caeiro (um dos 

heterônimos de Fernando Pessoa), fazendo uma interface entre a literatura e a ciência, pois 

acreditamos que esses poemas criam conceitos de alguns aspectos da ciência, sobretudo o 

Naturalismo literário e científico que dialogam com algumas idéias da comunidade científica 

e literária do seu tempo.  

 Para isso, utilizaremos como fonte primária os livros: Obra Poética de Fernando 

Pessoa, organizado por Maria Aliete Galhoz, da Editora Nova Aguilar S.A., do Rio de 

Janeiro, da 5a. edição publicada em 1986. Também utilizaremos o livro Obras em Prosa, de 

Fernando Pessoa, organizado por Cleonice Benardinelli, da Editora Nova Aguilar S.A., do 

Rio de Janeiro, da 11a. edição publicada em 1986 que abarcam a obra fernandina tanto no 

aspecto filosófico e conceitual do poeta como no aspecto literário. Além disso, utilizamos o 

livro Poesia Completa de Alberto Caeiro/ Fernando Pessoa, edição de Fernando Cabral 

Martins e Richard Zenith, da Companhia das Letras, editado em São Paulo em 2005.

 Ressaltamos que em algumas imagens colocadas no trabalho, nos livros consultados, 

não possuem paginação, e optamos em numerar as páginas na seqüência dos livros para 

facilitar a compreensão. 

Sobre o aspecto do Naturalismo utilizaremos o livro O Romance experimental e 

Naturalismo no Teatro do autor Èmile Zola, com introdução tradução e notas de Ítalo Caroni 

e Célia Berrettini, da Editora Perspectiva, em São Paulo no ano de 1982, que aborda a questão 

do experimento e da observação no processo científico e literário para desta maneira propor 

uma junção entre a literatura e a ciência.  

A dissertação está dividida em três capítulos onde abarcamos os aspectos que ao nosso 

ver, fundamentam a criação da heteronimidade, a temática naturalista de Alberto Caeiro e 

suas relações com a ciência naturalista. 
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No primeiro capítulo explicitaremos a heteronimidade em Fernando Pessoa, para isso 

analisaremos os antecedentes históricos, políticos e culturais que estavam ocorrendo no tempo 

do poeta que desembocam na formação cultural e estilística, bem como das idéias de 

Fernando Pessoa para a origem e construção dos heterônimos.  

No segundo capítulo explicitaremos um possível diálogo entre a ciência naturalista e a 

literatura nas obras de Fernando Pessoa. Conceituaremos a obra poética do heterônimo 

Alberto Caeiro sob o aspecto da ciência naturalista para compreender o sentido da criação do 

heterônimo, fazendo uma incursão sobre as idéias de Èmile Zola e as apreciações sobre a 

ciência e o fazer científico que serviram de referência para uma plena comunicação com a 

natureza dos personagens e poemas. Desta maneira acreditamos que Fernando Pessoa assim 

como outros intelectuais se engajaram no movimento literário naturalista, especialmente o 

heterônimo Alberto Caeiro, onde a literatura faz da ciência seu tema. 

No terceiro capítulo, analisaremos alguns trechos do poema O Guardador de 

Rebanhos, escrito em 08 de março de 1914, e buscaremos mostrar as relações com o sentir e o 

puro pensar, salientando a relação do poeta Caeiro com a natureza, retratando o homem em 

sua essência mais profunda, através das personagens mais simples, sem os vícios, conflitos e 

ambições dos centros urbanos e refletindo na obra poética os conceitos naturalistas da 

experimentação e observação dos fatos e da natureza transformados em contemplação e 

poesia. 

Com a junção entre a ciência e a literatura pode compreender o estilo literário de 

Caeiro que pode ser definido como aquele que “vive” tem o olhar nítido e preciso e “vê” 

exatamente o que “vê”, faz uma poética do olhar e expressa sua visão em poemas que “lêem” 

a natureza que o cerca. 
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                                      Fig. 01 – Fernando Pessoa em 1914, na época de Orpheu 

Retirada do livro Fernando Pessoa , Obra Poética,  p. XXXI 

 

 

 

 

 

 

"Tenho pensamentos que, se pudesse revelá-los e fazê-los viver, 

acrescentariam nova luminosidade às estrelas, nova beleza ao 

mundo e maior amor ao coração dos homens."1 
 
 

(Fernando Pessoa, em "O Eu Profundo”) 

                                                           
1 F. Pessoa, Obra em prosa, p.35. 
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1.1  -  Antecedentes da criação da heteronimidade 

“Sê plural como o universo!”2 

(Fernando Pessoa) 

 

 

A segunda metade do século XIX é caracterizada pela consolidação do poder da 

burguesia e o crescimento do proletariado. Por um lado havia o progresso, representado pelo 

crescimento das cidades, por outro lado havia o crescimento dos bairros pobres onde residiam 

os operários. As vantagens do livre comércio, para os países mais desenvolvidos, 

dispensavam os monopólios coloniais e as conquistas territoriais que haviam sido necessárias, 

nos séculos anteriores.3 

No decorrer do século XIX a Revolução Industrial, avançou e atingiu os países da 

Europa Ocidental (França, Alemanha, Bélgica, Itália, Holanda) e também os Estados Unidos, 

o Canadá e o Japão. Criaram-se nesses países sociedades fortemente industrializadas e 

avançadas tecnologicamente, garantindo, até 1914, a hegemonia européia no mundo. 

Surgiram as fábricas, pequenas e médias empresas que competiam entre si pelos mercados. 

Novas técnicas e máquinas agrícolas aumentavam a produtividade nos campos4. 

Essas correntes idealistas apostavam desde o primeiro momento, que a simples 

superioridade econômica inglesa – acentuada pela Revolução Industrial – seria capaz de 

                                                           
2 F. Pessoa, Obras em prosa, p. 81. 
3 A. de Tocqueville, O Antigo Regime e a Revolução, [s.p].Os movimentos liberais europeus passam a exigir que 
o Estado garantisse a proteção do mercado interno face à concorrência internacional. No final do século 
reclamam a intervenção do Estado na conquista de novos mercados internacionais e o acesso a regiões com 
recursos naturais.  
O Liberalismo passa a andar associado ao Imperialismo. É nesta fase que o Liberalismo incorpora o 
"Darwinismo social", isto é, a concepção de que o Estado deve apenas centrar-se em criar as condições para que 
os mais aptos prevaleçam sobre os mais fracos. O Estado deve estar ao serviço dos ricos e poderosos (os mais 
aptos) e manter na ordem os mais fracos (os operários, camponeses, etc).  
4 Idem. A Revolução Industrial desenvolveu também uma nova sociedade: a sociedade capitalista, baseada na 
divisão dos indivíduos em duas classes: os capitalistas, detentores dos meios de produção e os trabalhadores, 
homens livres que vendem sua força de trabalho em troca de um salário, mas criou também uma massa de 
trabalhadores pobres, no campo e na cidade. Os economistas liberais, defensores da sociedade capitalista 
sustentavam a idéia de que o Estado não precisa interferir na economia, que deve ser regulada apenas pelo 
mercado.  
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promover a especialização "primário-exportadora" das economias descolonizadas e 

transformadas em “periferia” político-econômica dos estados mais ricos e poderosos5. 

Enquanto a burguesia lutava pelo dinheiro e pelo poder, o operário manifestava sua 

insatisfação promovendo as primeiras greves e o desenvolvimento científico fez com que o 

idealismo e o tradicionalismo fossem substituídos pelo materialismo e racionalismo. O 

método científico passou a ser o meio de análise e compreensão da realidade6. 

Podemos observar, segundo Èmile Zola, que os métodos científicos utilizados eram a 

observação e a experimentação.  

 

“Dá-se o nome de observador àquele que aplica processos de investigação simples ou 

complexo ao estudo de fenômenos que não faz variar e que recolhe, por conseguinte tal qual a 

natureza lhes oferece; dá-se o nome de experimentador àquele que emprega processos de 

investigações simples ou complexos  para fazer variar ou modificar, com um objetivo 

qualquer, os fenômenos naturais, e fazê-los aparecer em circunstâncias ou condições nas quais 

a natureza não os apresentava.” 7 

 

À medida que o século XIX avançava, campos como a química, a medicina, e mesmo 

a biologia começa a ocupar lugares próprios e até específicos na ciência moderna. E, se bem 

que não tenham seguido as normas do modelo mecânico, as ciências naturais puderam, cada 

uma a sua maneira, ir entrando no edifício científico8: “Por exemplo, a Astronomia é uma 

ciência de observação, porque não se concebe um astrônomo agindo sobre os astros; enquanto 

que a química é uma ciência de experimentação, pois o químico age sobre a natureza e a 

modifica”.9 

 

                                                           
5 Idem. 
6 M.B.R. de Alcântara, Fernando Pessoa e o Momento, p.65. 
7 È.Zola,  Romance experimental e o Naturalismo no Teatro,  p.29. 
8 A.M.A. Goldfarb, O que é História da Ciência, p.63. 
9 Ibid, p. 29. 
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Quando tudo parecia estar se assentando, as primeiras décadas do século XX 

começaram a arrebentar o edifício científico de todos os lados. Começando pela Teoria da 

Relatividade, de Einstein; pela Quântica, de Planck; Teoria da Psicanalista, de Freud; 

Lingüística Estrutural, de Saussure e desaguando nas teorias da genética e da robótica, seja no 

nível técnico (eletricidade, telefone, aviação, automóvel etc). O século XX desenvolveu novas 

maneiras de fazer ciência10.  

Nesse período, são questionados os princípios positivistas do século XIX e registram-

se profundas transformações em todos os campos do conhecimento. A crise do 

“progressismo” evolucionista, de caráter burguês, estimulou o surgimento de ideologias 

irracionalizas, ao final do século XIX e início do século XX11. 

Sendo assim, a poesia traduz-se por uma forma de conhecimento que não apenas 

resgata eventos e coisas do passado, mas possibilita um controle do imaginário, uma 

expressão de realidade exterior ou interior, real ou fictícia, de acordo com as experiências 

pessoais de cada escritor. 

A literatura, nessa perspectiva, exprimiria a impressão de verdade, não 

necessariamente falsa, que se inclui no espaço ficcional, enquanto a história pretenderia o 

verdadeiro, no sentido da representação do acontecimento particular. 12. 

O exílio político também era motivo de separação e saudade. Portugal tornara-se 

ausência e os poetas passam a concebê-lo como o país que poderia ter sido, como pura 

virtualidade, promessa não cumprida. Vivem pela memória do passado, na medida em que 

exaltam os feitos ancestrais. Perante o sentido da História portuguesa divergem, naturalmente, 

os poetas.  

E assim podemos entender que a obra poética de Fernando Pessoa (Fig. 01) se 

constitui de uma pluralidade em sua expressão estilística, tanto nos poemas todos que 

                                                           
10  Ibid.  p. 68. 
11 B. Abdala Jr,  História Social da Literatura Portuguesa, p. 136. 
12 F. Pessoa, Páginas de Estética e de Teoria e Crítica Literária, p. 62. 
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escreveu como igualmente dos seus personagens,  Alberto Caeiro, Ricardo Reis e  Álvaro 

de Campos e muitos outros,  que ele, o poeta,  usa para ser outros ou que o usam para serem 

eles mesmos. Por isso, tentar entender a relação existente entre Pessoa e seus heterônimos é 

interpretá-lo como artista.  

Desta maneira, podemos dizer que o poeta era um produto da modernidade, sendo que 

ela é uma condição civilizacional que alterou completamente a relação com o tempo, com o 

espaço e dos agrupamentos humanos entre si.  

No entanto, diferentemente de outros autores que a circunscrevem a partir do 

Renascimento, entendo que a idéia de um sujeito autônomo em tensão permanente com uma 

noção de tempo encarado como processo – desenhando, nesse sentido, uma nova relação entre 

consciência e mundo – ganhou plenitude durante os séculos XIX e XX.  

Para esta exposição, entretanto, faremos um recorte específico: a modernidade 

referente ao contexto cultural de Fernando Pessoa (1888-1935)13.   

As mudanças e transformações ocorridas no campo do conhecimento, assistidas pelas 

pessoas nesta época se assemelham muito a uma tempestade: a força delas parece impessoal, 

uma necessidade histórica, mas não esvaziam completamente o papel da vontade humana de 

construir meios que contenham ou reconfigurem seus efeitos.  

Em Portugal, ocorreu a superação de todo um paradigma político (Antigo Regime) 

depois do advento de práticas e idéias liberais durante o século XIX.  Com o reagrupamento 

social impulsionado pelo liberalismo econômico (trata-se de um dos mais importantes 

movimentos de transição na História, assinalado pela passagem da idade moderna para a 

contemporânea, representada pela transição do capitalismo comercial para o industrial); 

novos personagens sociais e agentes políticos surgiram na cena portuguesa, tencionando 

                                                           
13 F.Pessoa, Obras em prosa, p.209. 
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constantemente o “velho” e o “novo”, tornando evidente que tudo que era sólido estava se 

desmanchando14. Nesse sentido, onde estariam as certezas de outrora?...  

Entre uma lenta e bucólica paisagem campestre, surge Alberto Caeiro – palco da 

liberdade de expressão e pensamento, mas também de ameaças e inseguranças –entre 

necessidade e vontade, configura-se o desconforto de um sujeito: Fernando Pessoa.  

 A escrever sobre Fernando Pessoa15, o poeta mexicano Octavio Paz declara que ‘’os 

poetas não tem biografia’’. Afirma ainda, que, no caso de Pessoa, nada em sua vida é 

surpreendente - nada, exceto seus poemas’’.  

 Concordamos com essa posição do poeta mexicano, entendemos que o que distingue  

o artista do cidadão comum é a sua criação artística. Fernando Pessoa se destacou pela suas 

obras, a poesia e a criação dos heterônimos. 

Homem de vida pública modesta, Fernando Pessoa16  dedicou-se a inventar. Através 

da poesia, criou outras vidas, despertando, assim, o interesse por sua própria vida tão pacata. 

Tornou-se, portanto, o “enigma” em pessoa. 

Mais do que meros pseudônimos outros nomes com os quais um autor assina sua obra, 

os heterônimos são invenções de personagens completos, que tem uma biografia própria, 

estilos literários diferenciados, e que produzem uma obra paralela a do seu criador.  

Além disso, Fernando Pessoa viveu durante os primórdios tempos do Modernismo, 

uma época em que a arte se fragmentava em várias tendências simultâneas, as chamadas 

Vanguardas: Futurismo, Cubismo, Expressionismo, Dadaísmo, Surrealismo e muitas outras. 

                                                           
14 A. de Tocqueville, op.cit., [s.p.]. 0 liberalismo econômico prega o fim da intervenção do Estado na produção e 
na distribuição das riquezas, o fim das medidas protecionistas e dos monopólios e defende a livre concorrência 
entre as empresas e a abertura dos portos entre os países. Foi defendido por escritores como Adam Smith, 
Thomas Malthus, David Ricardo, James Mill, Nassau Senior entre outros que formaram a "Escola Clássica 
Inglesa".  
15 M.B.R. de Alcântara, op.cit., p.65. 
16 Fernando Pessoa perdeu o pai aos cinco anos de idade. Em 1896, a família se transfere, levado pelo segundo 
marido de sua mãe para a Cidade de Durban na África do Sul. 
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A arte, no momento de explosão das inúmeras Vanguardas modernistas por todo o 

mundo, também se dividia e se multiplicava. Fernando Pessoa, introdutor das Vanguardas 

modernistas em Portugal, ao se dividir, levou a fragmentação da arte moderna às últimas 

conseqüências.17 

A diferenciação e choque de heterônimos são um mediador artístico da inquietude de 

uma época e, ao mesmo tempo, é a forma de Pessoa  refletir sobre a realidade que o cerca e 

lidar com ela. Foi a sua multiplicação simbólica na poesia que lhe permitiu procurar pensar 

sobre si e sobre o mundo no momento em que se sentia inseguro ou desconfortável.  

O início deste processo de fragmentação heteronímica foi explicado pelo próprio 

Pessoa: teria ocorrido em um único dia, 8 de março de 1914, encarado por ele como o “dia 

triunfal” de sua vida. Neste dia triunfal, teriam surgido Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e 

Ricardo Reis, formando o seu triângulo heteronímico. E mais: Pessoa, ele mesmo, também 

não seria mais o mesmo.18  

Fernando Pessoa explicou em detalhes a vida de cada um de seus heterônimos. Assim 

apresenta a vida do mestre de todos, Alberto Caeiro “nasceu em Lisboa, mas viveu quase toda 

a sua vida no campo. Não teve profissão, nem educação quase alguma, só instrução 

primária’’19. 

Pessoa cria uma biografia para Caeiro que se encaixa com perfeição a sua poesia, 

como podemos observar nos 49 poemas da série “O Guardador de Rebanhos’’. Segundo 

Pessoa, foram escritos na noite de 8 de março de 1914, de um só fôlego, sem interrupções. 

Esse processo criativo e espontâneo traduz exatamente a busca fundamental de Alberto 

Caeiro: completa naturalidade20. 

                 

                                                           
17 F.Pessoa, Obras em prosa, 133. 
18 Ibid., p.96. 
19 Ibid.,p.115.  
20 Ibid., p.96. 
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Eu não tenho filosofia: tenho sentido... 

Se falo na Natureza não é porque saiba o que ela é. 

Mas porque a amo, e amo-a por isso, 

Porque quem ama nunca sabe o que ama 

Nem por que ama, nem o que é amar...21 

 

Com Caeiro, Pessoa pôde viver diferentemente do que era. Tratava-se de uma tentativa 

de Pessoa resolver o seu intenso desassossego relacionado com o mundo que o cercava: um 

Portugal politicamente inseguro para novas apostas de futuro.  

Por isso, sua consciência sobre esta realidade parecia cada vez mais dolorosa. Assim, 

com Caeiro, Pessoa buscava a paz, que sabia cada vez mais distante, mas daí mesmo advém a 

ânsia dolorosa de sua busca.  

Nesse sentido, o refúgio deste heterônimo na natureza é muito significativo, pois 

expressava a nostalgia pela “vida simples de outrora”, reencontro com a inocência perdida,  e 

a mesma inocência de alguém que tudo vê pela primeira vez e, por isso, não tem ainda motivo 

ou necessidade de atormentar-se.  

   

Caeiro é o pastor simples que não teve profissão nem educação quase alguma, apenas 

a instrução primária. Constituindo esta singularidade para Caeiro, Pessoa pretendia dispor de 

um heterônimo livre de influências que ele mesmo teve, sobretudo educacionais.  

Desta forma, em sua inocente ignorância, Caeiro ao seu modo não seguia regras da 

mesma forma que Álvaro de Campos (outro heterônimo de Fernando Pessoa), embora não 

através dos mesmos meios –, ou seja, não precisava dispor obrigatoriamente deste ou daquele 

sistema filosófico para explicar o que sentia ou pensava22.  

 

 

                                                           
21 F. Pessoa, Obra poética, p. 139. 
22 F. Pessoa, Obras em prosa, p.133. 
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Ora, não seguir modelo algum é o mesmo que se despir de qualquer submissão em 

relação à autoridade de uma tradição de pensamento, idéias, regras, comportamento ou 

metafísica revolucionária.  

Nesse sentido, a paisagem bucólica de Caeiro não representa um regressismo 

tradicionalista, mas a ratificação de um “eu desenraizado”.23 

 

Procuro despir-me do que aprendi,  

procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram  

e raspar a tinta com que me pintaram os sentidos,  

desencaixotar as minhas emoções verdadeiras,  

desembrulhar-me e ser eu, não Alberto Caeiro,  

mais um animal humano que a natureza produziu.24  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
23 A revista Orpheu, fundada em 1915 por Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e outros amigos, como 
Almada Negreiros e Luis de Montalvor, representa o marco inicial do Modernismo em Portugal. 
24 F. Pessoa, Poesia completa de Alberto Caeiro,p.254. 
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1.2 – A formação cultural e o universo literário de Fernando Pessoa 
 

 

No dia 13 de junho de 1888, nasce Fernando Antonio Nogueira Pessoa, às três horas 

da tarde25, na Cidade de Lisboa, em Portugal.  

Fernando Pessoa, melhor, Fernando Antônio Nogueira Pessôa – Pessôa ortografado 

com um acento circunflexo, característica que apenas tombará do seu nome quando vierem a 

amadurecer os talentos que fizeram dele um grande escritor português.  

Na época, já então, gravemente “enferma”, a monarquia portuguesa seguia seu curso e 

iria sofrer nos próximos dois anos, a partir do nascimento do poeta, a primeira queda nesse 

regime político predominante e a fase de ópera que se encerrara havia dois meses no Teatro 

  de S.Carlos26. Na (Fig. 02) vemos O Largo de São Carlos no fim do século XIX, visto da 

casa onde nasceu Fernando Pessoa. 

 

 

  
(Fig.02)    O Largo de São Carlos no fim do século XIX, visto da casa onde nasceu Fernando Pessoa. 

Retirada do livro, Vida e Obra de Fernando Pessoa, Volume I, p. 25 

                                                           
25 Optamos por detalhar o horário de nascimento do poeta, pois isso é um dado importante na vida dele, pois ele 
fazia o mapa astral dos seus heterônimos, sendo que para isso é necessário ter os dados do dia, hora e local do 
nascimento. 
26 J.G. Simões, Vida e Obra de Fernando Pessoa - história duma geração, p. 18. 
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Neste teatro aconteceu uma das últimas temporadas líricas do fim do século XIX 

escutadas pela alta sociedade lisboeta na pueril inconsciência da sentença de morte que já 

pesava sobre a monarquia e a corte27. 

Seus pais eram: Joaquim de Seabra Pessoa28 (Fig.03), crítico musical e do Teatro de 

Ópera de São Carlos e Maria Madalena Nogueira Pessoa29(Fig.04). O pai era um modesto 

empregado da Secretaria de Estado, que trabalhava às noites, desde os 18 anos, na redação do 

Diário de Notícias. Trabalhador inteligente, cultivado e fino, se bem que não tivesse cursado 

qualquer escola superior, desde muito novo se afeiçoara aos estudos, consagrando-se, 

especialmente, com apreciável brilho, à musicologia.  

Dona Maria Madalena, sua mãe, era uma senhora muito culta, incomum para a época e 

desde muito pequenina revelara raros dotes de inteligência. 

                                                                                    (Fig. 03) Sr. Joaquim de Seabra Pessoa, pai do poeta 

 
     (Fig. 04) D. Maria Madalena Pinheiro Nogueira Pessoa, 
                                         mãe do poeta                   Figuras retiradas de J.G. Simões, op. cit., p. 41. 
                                                           
27  Idem. 
28  Eram do Sr. Joaquim, desde muito, as pequeninas crônicas anônimas que o Diário de Notícias publicava à 
cerca dos espetáculos líricos de S. Carlos, e pouco antes de falecer, lançara a público um opúsculo crítico sobre 
O Navio Fantasma , de Wagner. Falava e escrevia o francês e o italiano. Era desde longa data um tuberculoso e a 
doença minava-o. (Ibid., p. 20). 
29  Dna Maria Madalena falava o francês como se fosse sua própria língua Natal. Aprendeu alemão e estudou 
Latin com o próprio pai. Em solteira escrevia versos e lia, com requintes de intelectual, as boas obras literárias. 
Quando o poeta nasceu, ela, Dna Maria Madalena tinha 26 anos e era uma moça muito bonita. Casara-se, por 
amor, com um homem de modesta profissão, pobre, doente, mas a quem aprendiam delicadas afinidades.  A 
mesma inclinação pela leitura, o mesmo culto da música, a mesma finura de gosto e sensibilidade.(Ibid., pp.23-
24). 
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Dona Maria Madalena, sua mãe, era uma senhora muito culta, incomum para a época e 

desde muito pequenina revelara raros dotes de inteligência. Amigos do pai, como Manoel 

Arriaga, por exemplo, tanto a admiravam que chegaram a lamentar por ela não ter nascido 

homem. Ainda assim, recebeu instrução esmerada e invulgar. Freqüentou o colégio britânico 

de Miss Calf e teve como professor da língua inglesa o próprio preceptor dos Príncipes D. 

Carlos e D. Afonso. 

No dia 13 de janeiro de 1893 nasce seu irmão, de nome Jorge, e é nesse meio tempo, 

entre janeiro e julho de 1893, que o círculo familiar do poeta sofre uma profunda alteração.  

Seu pai, o Sr. Joaquim, é acometido de uma nova crise de sua doença e os médicos afastam-

no de Lisboa, passou então, a refugiar-se nos arredores de Lisboa, como um pestífero, longe 

dos seus.  A mãe, amargurada com a doença do marido abandona o pequeno Fernando aos 

cuidados das criadas Joana e Emília, as duas servas idosas, que o rodeavam de ternuras 

mulherengas. Isso passa-se em meados de 189330.   

No dia 13 de julho, o Sr. Joaquim morre aos 43 anos de idade, deixando sua esposa, 

ainda jovem, aos 31 anos, com dois filhos pequenos.31 Na (Fig.05) vemos o pequeno 

Fernando Pessoa na ocasião da morte do Sr. Joaquim. 

Em breve, Fernando Pessoa iria conhecer um novo núcleo familiar (Fig. 06) e social, 

decorrente do casamento da mãe, pois, na ocasião do falecimento de seu irmão Jorge no dia 

02 de janeiro de 1894, sua mãe D. Maria Madalena Pinheiro Nogueira Pessoa conheceu o 

comandante João Miguel Rosa, com quem encontrou consolo para as tragédias familiares e 

que irá se tornar seu padrasto, logo em seguida. 

 

 

                                                           
30 Desenganado Joaquim Pessoa é trazido de Telheiras, onde ultimamente se hospedara na residência de seu grande amigo, Dr. Korth, e 
assim às 5 horas da manhã do dia seguinte, portanto, os padecimentos atingem o seu termo, após 30 dias do 5º aniversário do seu filho 
Fernando Antonio.  
31   Em 1894, no dia 2 de janeiro, falece Jorge, o irmão mais novo do poeta, pois herdara a fraqueza idêntica do pai, concebido como fora 
num período agudo de sua doença de peito,  pouco mais de trinta dias após a mudança e em resultado de uma crise provocada pelas vacinas, 
deixando a casa mais triste e a todos de forma inconsolável(J.G. Simões, op. cit., pp. 29-30). 
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                                                     (Fig.05) Fernando Pessoa, órfão de pai (1891) 
                                                      Retirada do livro, J.G. Simões, op. cit., p. 57 
 

 

(Fig. 06) Fernando Pessoa com a mãe, o padrasto e os irmãos: Henriqueta Madalena, Luis Miguel e João Maria.Durban, África do 
              Sul, 1904.Retirada do livro, Obra Poética, p. XLVIII. 
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Em 1896, devido a essas circunstâncias familiares (o casamento de sua mãe viúva com 

o cônsul português na África do Sul),levam o menino Fernando, com 8 anos 

incompletos,(Fig.07) a viver e estudar em Durban, Colônia de Natal, onde permaneceu até os 

17 anos de idade.  

 

 

 
(Fig.07) Fernando Pessoa, aos sete anos,data em que escreve a sua primeira quadra 

  Retirada do livro, J.G. Simões, op. cit., p. 57 
 
 

 

Na sua imaginação e atração pela ficção (que se manifestara já desde os seus 6 anos, 

ainda em Lisboa, quando criou seu primeiro heterônimo - Chevalier de Pas), começou a 

escrever os seus primeiros estudos e os seus primeiros textos em inglês, obviamente por ter 

recebido uma educação inglesa, por mais ou menos 10 anos. Na (Fig. 08) vemos o menino 

Fernando Pessoa, aos 10 anos de idade, já morando em Durban. 
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(Fig.08)  Fernando Pessoa aos dez anos (1898) 

Retirada do livro, J.G. Simões, op. cit., p.04 
 

É, portanto, nesse período vivido fora de Portugal que se realiza a formação cultural 

básica de Fernando Pessoa, e sob o influxo da língua, do pensamento e cultura inglesa, 

diretrizes que, afinal, o poeta nunca abandonará por completo, apesar de sua profunda 

consciência de portucalidade.32 Essa educação básica realizada no St. Joseph’s School, na 

Igreja do Convento de Durban (Fig.09), foi decisiva para o desenvolvimento posterior de seu 

pensamento crítico-reflexivo e para a sua criação poética (e talvez para seu próprio sentimento 

de nacionalidade) e prova a persistência com que o poeta Fernando Pessoa usou a língua 

inglesa para expressão de seu pensamento.   

 
 
 
 

                                                           
32 F.Pessoa, Obra Poética, p. XX. 
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(Fig. 09) Igreja do Convento de Durban (St. Joseph’s School), onde Fernando Pessoa 
 estudou as primeiras letras. Retirada do livro J.G. Simões, op. cit., p.97. 

 
 

 Não poderíamos, obviamente, neste breve espaço, tentar estabelecer quaisquer 

relações ou “confluências” entre a natureza de sua poesia e a de certos poetas ingleses que 

Pessoa tanto considera. Em Durban, ainda em 1903, percorre, com sucesso, os diversos graus 

de ensino até se candidatar à Universidade do Cabo e se desilude com o ensino ali ministrado, 

não tendo sequer concluído o primeiro ano do curso. 

Mesmo tendo a possibilidade de ingressar naquela universidade africana, Fernando 

Pessoa, como que respondendo a um chamado da pátria, regressa, sozinho, a Portugal, que 

nunca esquecera, associando-a sempre quer à imagem do pai quer à lembrança de uma 

infância feliz. Traz consigo o propósito de se matricular no curso superior de Letras de 

Lisboa. 
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1.3  -  O retorno à pátria e o isolamento do poeta 

 

Em 1905, em seu regresso a Lisboa (de onde não sairá até sua morte, em 1935), 

Fernando Pessoa ingressa na Faculdade de Letras, que freqüenta durante dois anos apenas e 

onde estuda Shakespeare e a filosofia alemã, em Schopenhauer e Nietzsche.  

É desse período que datam seus primeiros “textos filosóficos”, cuja produção mais 

significativa (a julgar pelos dois volumes já publicados) abrangendo aproximadamente dez 

anos (1906/1916). Essa preocupação com o conhecimento filosófico (e mesmo com a 

teorização literária) precede o definitivo encontro do poeta com a poesia33. 

Nessa perspectiva, uma vez mais, conforme se sabe, fica mais claro que um poeta e 

sua obra não dependem apenas de fatores de inspiração, de momentos mágicos ou coisas do 

gênero. A poesia, assim como a literatura artística de um modo geral dependem, 

obrigatoriamente, de elementos prévios, como mencionados anteriormente,  para que possam 

ser materializadas. 

Fernando Pessoa não é uma exceção e nem poderia ser, dada a envergadura de sua 

obra. O nosso escritor português teve claramente muitas influências não só de filosofia, como 

da ciência; e tal fato se deve a vários fatores. Um deles é a questão contextual. O poeta produz 

literatura numa época em que o Ocidente, conforme é sabido, vive um momento bastante 

particular de inúmeras polêmicas, especialmente, nas ciências e conseqüentemente na 

filosofia.  

Muitas teorias do século XIX estavam sendo rediscutidas e redimensionadas. Logo, 

Fernando Pessoa, assim como todas as Vanguardas artísticas, foi de certa forma influenciada 

por tais movimentos. 

A obra de Fernando Pessoa indica aspectos ligados à ciência e à filosofia e foi, antes 

de tudo, um grande leitor de filosofia. Em relação aos problemas existenciais e sobre a vida 

                                                           
33 J.G. Simões, op. cit., p.20. 
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em geral, Pessoa pela sua própria história, não podia senão tecer teorias sobre essa questão e 

ele, o poeta, filosofou a sua poesia. 

Fernando Pessoa chega a fazer suas considerações em relação aos filósofos, como 

Descartes, Heráclito, Parmênides e outros. A intenção do poeta não foi ser um filósofo, 

apenas utilizou deste meio para investigar o conhecimento e dar continuidade a sua vida de 

poeta que em muitos momentos, se encontra naturalmente com a filosofia, com a ciência e 

com outras áreas do conhecimento. 

Afirmou João Gaspar Simões em Obra Poética de Fernando Pessoa, que toda a vida 

do poeta foi direcionada para uma participação ativa na vida social portuguesa, mesmo que 

esta participação ativa tenha ocorrido no tímido recolhimento do poeta. Ele nunca deixou de 

dar sua opinião sobre os fatos de sua época34.  

O poeta escreve poesias que nos induzem antes de qualquer coisa a pensar e a duvidar 

das nossas próprias bases e desta forma chegamos a uma reflexão, onde adquirimos uma 

noção maior de nós mesmos e do mundo que nos cerca. 

Desta maneira podemos afirmar que a intenção do poeta era a de reunir, em sua obra,  

o espírito português, então disperso e estagnado; de estimular um levante nacional em uma 

época de desânimo e desesperança, do cativeiro e da decadência em que Portugal se 

encontrava. Imaginava o poeta que assim marcaria o início de uma nova era de grandes e 

surpreendentes conquistas em que Portugal pudesse considerar-se um exemplo a ser seguido 

pelo mundo. 

 Escrevendo artigos literários e políticos, entrando em confronto e polêmica com 

pessoas importantes das letras e política portuguesas, Fernando Pessoa não foi, ao nosso 

entender, o anti-social como freqüentemente é retratado. O problema dos críticos é que, 

                                                                                                                                                                                     
 
34Ibid., p. 20. 
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muitas vezes, não param para avaliar as bases de suas próprias críticas, confrontando suas 

posições35. 

 “Fernando Pessoa pertenceu à geração dos "Ismos", que tumultuou a Europa dos anos 10/20. 

Foram seus contemporâneos, pintores, como Picasso, Braque, Kandinski, Mondrian, Larionov, 

Natalia Goncharova... ; músicos como Schönberg, Stravinsky...; ficcionistas como Henri 

James, Joyce, Jorge Luis Borges, Virginia Woolf, Kafka, Hermann Hesse, John Dos Passos, 

E.E.Cummings... e poetas como Apollinaire, Mallarmé, Marinetti, Max Jacob, Ezra Pound, 

Valery, T.S.Eliot, A.Breton, Maiacovski, Gertrude Stein, Vicente Huidobro, Oswald e Mário 

de Andrade, Mário de Sá Carneiro, Almada Negreiros... “36 

 

Podemos afirmar que, em Lisboa, Fernando Pessoa fez parte daquela juventude 

(Fig.10) que sofreu em sua formação cultural o primeiro impacto da revolução-evolução, em 

marcha. Através dos estudos, ela foi disciplinada por um sistema de pensamento e valores 

ainda rigorosamente estruturados (o sistema tradicional europeu e no caso específico de 

Fernando Pessoa , o britânico ). 

Sendo que, logo em seguida, quando começava seu momento de produção artística, ou 

de atuação no plano da vida prática, é abalada pela rebelião cultural-política que se manifesta 

na Arte, com os "Ismos"; e na política, com a Guerra de 14 e com a Revolução Comunista de 

17. Procurando conforto e refúgio no seu isolamento, cria os heterônimos Charles Robert 

Anon e H.M.F. Lecher, nas suas leituras de Shakespeare, Milton, Byron, Poe, Keats, Shelley, 

Tennyson, entre outros, e nos seus escritos. O isolamento e a solidão do poeta parecem ter 

marcado a maior parte da sua vida, ao longo da qual, todavia, foi criando, no sentido literal do 

termo, novos amigos.  

                                                           
35 Ibid., pp. 19-21. 
36 Não conheci exemplo igual ao de Fernando Pessoa: o do homem substituído pelo poeta!.  Esta sobreposição do 
poeta ao homem, outro que não Fernando Pessoa poderia tê-la feito mal. Mas ele tinha posto efetivamente toda a 
sua vida na Poesia; ele é exatamente o poeta dos seus versos. A esta cedência do homem ao poeta, chamem-lhe 
renúncia, convento, morfina, clausura, segredo de resistir, chamem-lhe o que quiserem, mas Fernando Pessoa fê-
lo bem, com inteireza e com suas próprias posses”. (Ibid., p.20) 
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(Fig.10) O poeta na juventude. 

                                           Retirada de F. Pessoa, Obra Poética, p. XLVI. 
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O primeiro, aos seis anos, anteriormente mencionado, a quem chamou Chevalier de 

Pás os mais conhecidos, entre 1912 e 1914, a que chamou Ricardo Reis, Alberto Caeiro e 

Álvaro de Campos. 

Afirmava José de Almada Negreiros, pintor e poeta companheiro de Fernando Pessoa, 

numa das melhores caracterizações que existem sobre o poeta37, como veremos na (Fig.11). 

Essa afirmação poderia caracterizar que Fernando Pessoa buscou na poesia e em sua 

arte, uma forma de supri-lo e assim não se sentia atraído pelas ambições externas e comuns a 

um ser humano. Ele não escrevia para expressar sentimentos (como é hábito em nossa 

tradição lírica).  

 
(Fig. 11) Pintura a óleo de Almada Negreiros, existente no Café Irmãos Unidos, de Lisboa, onde se reuniam os 

poetas de Orpheu. Retirada do livro F. Pessoa, Obra Poética, p.XLIX. 

 

                                                           
37 J. de A. Negreiros apud A. Quadros, Fernando Pessoa: Vida, Personalidade e Gênio, p. 97. Notar a 
diversidade de opções dadas por Almada Negreiros na tentativa de definição do poeta. 
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Ele dialogava com a própria poesia e avaliava a condição humana, abria caminhos 

insuspeitos, oferecidos aos anseios mais comuns. E, procurava um sentido para uma 

existência mais digna, mais consciente em que houvesse mais verdades. 

 

Para Almada,38. 

 

“o homem poeta, de grande inteligência, possui uma vida à parte, pois, em geral, é 

incompreendido na sua própria época. Sua essência é, portanto, a inadaptação ao ambiente. 

Esse modo de ser não consiste numa originalidade absoluta, visto que o mundo está "repleto de 

idéias brilhantes ...”. 

 

Através de sua poesia, Pessoa pretendia atingir um sentimento que tivesse um caráter 

mais globalizado, chamando a atenção da humanidade. E é nesse sentido de universalidade 

que a obra de Pessoa desenvolve sua especulação filosófica.39 

 Baseado nessas suas reflexões, podemos dizer que o próprio poeta não se enganava com 

essa sua preocupação obsessiva: "Eu era um poeta impulsionado pela filosofia, não um 

filósofo dotado de faculdades poéticas40" e sondou praticamente todas as possibilidades de 

posicionamentos do "eu" em face do mundo a ser conhecido e  viveu intensamente todas as 

gamas do conhecimento e das sensações que se lhe ofereciam à inteligência e à experiência 

sensível.41 

Em 1904 recebe o Prêmio Rainha Vitória, concedido ao seu ensaio de inglês, prova de 

exame de admissão à Universidade do Cabo, realizado no ano anterior.  

                                                           
38 Ibid., p. 99. 
39 F. Pessoa, Textos Filosóficos, [sp]. Texto estabelecido e prefaciado por António de Pina Coelho. 
(Em seus Textos Filosóficos encontramos menções a praticamente toda a gama de filósofos. Desde os gregos até 
os modernos ( Heráclito, Parmênides, Zenão, Górgias, Platão, Protágoras, Sócrates, Anaxágoras, Aristóteles, 
Descartes, Kant, Leibniz, Berkeley, Vico, Nietzsche, Pascal, Schopenhauer... ), 
40 F. Pessoa, Obra Poética, p. XX. 
41 Os seus fragmentários esboços filosóficos, ao contrário dos seus escritos estéticos, não representam 
teoretizações próprias, já que na maioria dos casos, comentários sobre as suas leituras filosóficas dos anos de 
1905 até 1907 aproximadamente. A partir de 1917 cessam praticamente os textos, até agora descobertos de 
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Em 1908 inicia a profissão, no universo do comércio, como “correspondente 

estrangeiro”. Dedica-se de modo profissional, ao longo da sua vida, aos trabalhos de 

correspondência comercial, sobretudo naquela que foi a sua língua mãe durante a 

adolescência.  

Esta atividade permite-lhe obter a independência econômica suficiente para se dedicar 

à sua intensa atividade literária e intelectual e os seus conhecimentos de inglês constituirão 

fonte de sobrevivência para o poeta. De acordo com Nunes: "O pensamento de Fernando 

Pessoa não foi filosófico no sentido tradicional do termo, porque foi, antes de tudo, uma arte 

do paradoxo e uma concepção lúdico-artística da filosofia." 42 

A tendência dominante em Fernando Pessoa para o pensamento reflexivo e a 

simultânea atração pelos vários gêneros literários: ficção, poesia, teatro e também pela 

filosofia que ele considerava uma arte. E em sua ânsia de descobrir a forma mais adequada à 

expressão do conhecer, Fernando Pessoa tentou todos os gêneros, inclusive o conto policial (o 

que confirma sua preocupação visceral com o enigma).  

É de se compreender, pois, seu obsessivo interesse pela filosofia, encontrando assim, a 

própria possibilidade do conhecimento, o fenômeno investigado. Entretanto, apesar desse 

interesse, sua verdadeira realização se deu apenas no campo da poesia.43 

A sua estréia literária realiza-se na revista “A Águia”, com a publicação de uma série 

de ensaios acerca da Nova Poesia Portuguesa, sendo que seu primeiro texto publicado foi de 

teoria estética (“A Nova Poesia Portuguesa Sociologicamente Considerada, in Águia, abril de 

1912”), enquanto o primeiro poema publicado, “Pauis”, é de 1913.44  

                                                                                                                                                                                     
índoles exclusivamente filosóficas em favor da crescente produção estética e esotérica, iniciada desde 1915 
aproximadamente (in Homenagem a Fernando Pessoa, p. 72). 
42 Benedito José Viana da Costa Nunes, nascido em Belém, Pará, no dia 21 de novembro de 1929. Um dos 
fundadores da Faculdade de Filosofia do Pará, posteriormente absorvida pela Universidade Federal do Pará. Fez 
mestrado na Sorbonne, em Paris. Professor emérito da Universidade Federal do Pará, estudioso de estética e de 
Heidegger, o filósofo Benedito Nunes é também um dos grandes críticos em atividade no Brasil. ( F. Pessoa, 
Obra poética, p. XXII.) 
43 Idem. 
44 Ibid., p. XLVIII. 
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A colaboração com esta revista dura, contudo, pouco tempo. Em 1914, o poeta afasta-

se da revista, já movido pela experimentação de novas formas literárias.  

Na companhia de amigos como Santa-Rita Pintor, (Fig.12), Almada Negreiros 

(Fig.13) e Mário de Sá-Carneiro (Fig.14)  Fernando Pessoa ficará para sempre associado às 

novas correntes modernistas como o Paulismo, o Interseccionismo e o Sensacionismo45. 

 
(Fig.12)  Santa Rita Pintor (Fotografia de Vitoriano Braga) 

                                        Retirada do livro, Vida e Obra de Fernando Pessoa, 4ª ed., p. 285 
 
 

 
 
                      (Fig.13)   José de Almada Negreiros no tempo da sua conferência do Teatro  República (Fotografia de Vitoriano Braga)  

Retirada do livro, Vida e Obra de Fernando Pessoa, 4ª ed., p. 285. 
 

 
 

                                                           
45 F. Pessoa, Obra Poética, p.XXX. 
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(Fig.14) Bilhete de identidade de Mário de Sá-Carneiro, aluno do Sourbonne, remetido a Fernando Pessoa nas vésperas do seu 
suicídio. Retirada do livro, Vida e Obra de Fernando Pessoa, p. 296. 

 

A sua influência na literatura portuguesa deste século é indissociável da reunião do 

grupo na criação da revista Orpheu, na qual desenvolvem e expressam, de uma forma que 

causou escândalo, mas também inúmeras adesões, as tendências modernistas literárias. Em 

poemas Indícios de Oiro , publicados em 1915 na revista Orpheu 1, temos46: 

 
A ponte levadiça de Eu-Ter-sido 

Enferrujou – embalde a tentarão descer ... /.../ 

Percorre-me em salões sem janelas nem portas, 

“Esta inconstância de mim próprio em vibração 

É que me há transpor às zonas intermédias,” 

Eu não sou eu nem sou o outro, 

Sou qualquer coisa de intermédio, 

- Ó pântanos de Mim – jardim estagnado ...47 

                                                           
46 Ibid., p.XX. 
 
47 F. Pessoa, Obra poética, p.XXX. 
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São em inglês os primeiros poemas que ele decidiu publicar em livro (plaquetté), 

Antinous-1918 (escr. Em 1915); como o é também a quase predominância dos textos em 

prosa, em sua produção de teoria e crítica (filosofia e estética) deixada inédita e publicada 

parcialmente. 48 

Apesar de vir a adotar para os seus escritos a língua portuguesa, continuará sempre a 

escrever em inglês, seja nos seus textos críticos e notas íntimas, seja nos seus trabalhos de 

tradução de poetas ingleses, seja nos seus textos poéticos (à exceção da Mensagem, os únicos 

livros que publica são os das coletâneas dos seus poemas ingleses: Antinous e 35 Sonnets, e  

English Poems I - II e III entre 1918 e 1921).  

Ao longo da sua vida, desde a revista A Águia, passando pela criação de Orpheu, 

(Fig.15),Fernando Pessoa exerce a sua atividade literária através de inúmeras publicações.49 

Destacamos a colaboração com a revista Portugal Futurista, de Almada Negreiros, em 1917, 

com a Contemporânea, de José Pacheco, a direção e fundação da revista Athena em 1924,  

num gênero já distante de Orpheu, a colaboração, desde 1927, com a Presença. Na (Fig.16) 

veremos uma fotografia de Fernando Pessoa retirada por Vitoriano Braga na época de Athena. 

(Fig. 15) Capa do primeiro volume da Revista Orpheu 
Retirada do livro Vida e Obra de Fernando Pessoa, p.249. 

 

                                                           
48 Ibid., p.XX. 
49 Idem. 
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(Fig. 16) Fernando Pessoa fotografado por Vitoriano Braga no tempo de Athena. 
              Retirada do livro Vida e Obra de Fernando Pessoa, p. 302. 
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De destacar ainda, num outro âmbito, a direção, em parceria com o seu cunhado, da 

Revista de Comércio e Contabilidade, no ano de 1926, onde Fernando Pessoa publica artigos 

sobre temas socioeconômicos: “Era a arte que nos juntava? Era. Arte era a solução. A nossa 

solução comum. Era o neutro entre nós.” 50 

O que Almada diz aí, com respeito à “geração Orpheu”, pode ser estendido a toda a 

geração européia e americana que nos anos 10/20 fez sua entrada no mundo da Literatura e da 

Arte.  

Por diversos que fossem os gêneros adotados por cada um ou a natureza de suas obras, 

identificava-os uma mesma paixão: a da Arte em face a um espaço cultural vazio ou 

agressivo, onde lhes “faltava território” para viverem em plenitude. Esse “território” só a 

Arte, a Literatura podiam oferecer. 51 

Mas esta já é uma fase em que Fernando Pessoa passa a desenvolver a sua atividade 

num plano mais individualista. Os tempos do Orpheu estavam já distantes e o grupo desfeito: 

Mário de Sá-Carneiro morrera em 1916, no ano seguinte morreriam Almada Negreiros e 

Santa-Rita Pintor.  

Outros membros do Orpheu estavam também afastados: Côrtes-Rodrigues vai para os 

Açores e Antonio Ferro experimenta novos terrenos literários, dedicando-se ao jornalismo, à 

cultura e à política. Fernando Pessoa sentirá sempre saudades dos tempos do Orpheu, tal 

como dos tempos felizes da sua infância, anteriores à partida para a África do Sul.  

Com uma profunda consciência das metamorfoses como processo fundamental da 

vida, Fernando Pessoa, tal como os grandes criadores, seus contemporâneos, introjeta o 

passado no presente, como algo vivo, que ocultamente dinamiza as realidades.52 

 

 

                                                           
50 J. G. Simões, op.cit., p. XXX. 
 
51 F. Pessoa, Obra poética, p.XXX. 
52 Ibid., p.XXVIII. 
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Raros poetas terão manifestado essa certeza, essa lucidez de Pessoa, não só com 

relação à essencialidade de sua própria criação, mas principalmente, à tarefa fecundadora que 

ela iria cumprir no processo renovador da poesia de seus contemporâneos53. 

Em sua fase áurea de modernidade e despersonalização, foi exatamente no início deste 

século que certas interrogações se avolumam e se tornam obsessivas ou angustiantes: como 

posso saber se minha sensibilidade, sensações ou minhas intuições têm realmente “formas a 

priori” que fundamentem em verdade o ser-das-coisas? 

Obviamente, as dúvidas quanto à possibilidade ou não de conhecimento, que vem 

desafiando o homem, desde fins do século passado até hoje (homem pressionado por mil 

descobertas nas mais variadas áreas da Vida e da Cultura), não se colocam assim de maneira 

direta e simples (ou ingênua).  

Mas para nosso objetivo aqui, tal enunciado é suficiente. E de certa maneira, podemos 

dizer que nessas interrogações está uma das marcas mais flagrantes de modernidade que vai 

distinguir a poesia tradicional da poesia contemporânea: a despersonalização na qual a perda 

de identidade do eu vai desembocar. 

Pode-se dizer que essa perda de identidade do eu é o denominador comum que, para 

além das enormes diferenças individuais, identificou os integrantes do grupo “Orpheu” como 

uma geração literária. Não foi outro o elemento apontado por Almada Negreiros quando, em 

1965-(50º.aniversário da revista Orpheu), escreveu: 

 

“Ainda hoje desconheço felizmente a identidade dos inesquecíveis companheiros do “Orpheu” 

/...? que foram os meus, precisamente por  nos ser comum uma mesma não identidade. Éramos 

em realidade muito estranhamente diferentes uns dos outros, e todos suspensos do mesmo fio 

de nos faltar território. E assim nasce o profundo da palavra “companheiro”.54  

 

                                                           
53 F. Pessoa ,  Obras em prosa – pp. 489-514. 
54 F. Pessoa, Obra Poética, p.XXIX. 
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1.4 -  As idéias de Fernando Pessoa:  origem e construção dos heterônimos  

 

  

Não sou em quem descrevo. Eu sou a tela 

E oculta mão colora alguém em mim.” 

“Emissário de um rei desconhecido 

Eu cumpro informes instruções de além 

E as bruscas frases que aos meus lábios vêm 

Soam-me a um outro e anômalo sentido ..55. 

(FERNANDO PESSOA) 

 

Se, depois de eu morrer, quiserem escrever a minha biografia,  

Não há nada mais simples. 

Tem só duas datas – a da minha nascença e a da minha morte. 

Entre uma e outra cousa todos os dias são meus.56 

(ALBERTO CAEIRO) 

 

Não ser nada, ser uma figura de romance, 

Sem vida, sem morte material, uma idéia, 

Qualquer cousa que nada tornasse útil ou feia, 

Uma sombra num chão irreal, um sonho num transe”57. 

(ÁLVARO DE CAMPOS) 

 

A glória pesa como um fardo rico, 

A fama como a febre, 

O amor cansa, porque é a sério e busca, 

A ciência nunca encontra, 

E a vida passa e dói porque o conhece ... 

O jogo do xadrez 

Prende a alma toda, mas, perdido, pouco 

Pesa, pois não é nada58  

(RICARDO REIS) 

 

 

 

                                                           
55 F. Pessoa, Obra poética, p. XVI. 
56 J. G. Simões, op. cit., v.1, p.8. 
57 Idem. 
58 Idem. 
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Uma das facetas mais curiosas deste poeta é a sua heteronimidade e, para muitos, o 

resultado de uma poética complexa e também desmultiplicação de um pensamento.  

Os movimentos de Vanguarda59 da Europa seguem as ebulições políticas de sua época: 

são explosivos e descontínuos. Por outro lado, beneficiam-se da incorporação de uma técnica 

altamente desenvolvida. Se até então o artista tinha seu referencial na realidade, imitando-a 

em suas produções, agora ele inicia uma linha de ruptura, iniciando um movimento surrealista 

que se propõe também a cortar o passado e a exprimir artisticamente o dinamismo da vida 

moderna. 

E a arte, no momento da explosão das inúmeras Vanguardas modernistas por todo o 

mundo, também se dividia e se multiplicava e Fernando Pessoa, introdutor das Vanguardas 

modernistas em Portugal, ao se dividir, levou a fragmentação da arte moderna às últimas 

conseqüências.  

Segundo a citação da Obra Poética de Fernando Pessoa60: -  tocamos em um dos 

“nervos” centrais desse intrigante organismo poético-filosófico que é a obra fernandina: os 

modos de conhecer61.  

Fernando Pessoa foi um obsessivo investigador do conhecimento. Ou melhor, das 

novas possibilidades ou impossibilidades de um conhecimento objetivo do homem / palavra / 

mundo / Deus, em um universo em acelerada transformação. 

Podemos perceber que o poeta observa o mundo que o cerca e o que nele acontece em 

muitos aspectos e assim como os cientistas fazem os seus experimentos, ele criou os 

heterônimos, procurando assim retratar em várias facetas, aquilo que observou e pesquisou,  

vejamos o que nos diz Èmile Zola62 sobre o escritor: 

 

                                                           
59 B. Abdala Jr, História Social da Literatura Portuguesa, pp. 136-137. 
60 F. Pessoa, Obra Poética, p. XVI. 
61 Poeta do século XX, tal qual seus companheiros de geração (Ezra Pound, T.S. Eliot, Valéry, cubistas, 
futuristas, surrealistas...) e em diferentes graus. 
62 È. Zola, O Romance Experimental e o Naturalismo no Teatro, p.18. 
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“A experiência nada mais é do que uma observação provocada. Todo o raciocínio experimental 

é baseado na dúvida, pois, o experimentador não deve ter nenhuma idéia preconcebida diante 

da natureza e deve conservar sempre sua liberdade de espírito. Ele aceita sem reservas os 

fenômenos que se produzem, quando estes fenômenos são provados”63. 

 

E no caso do nosso poeta, o caminho por ele percorrido muito se assemelha ao que 

Èmile Zola descreve. Seus pontos de partida foram, muitas vezes, os questionamentos e as 

dúvidas para as questões mais profundas e inerentes ao ser humano.  

Com invenções de personagens completos, que têm uma biografia própria, estilos 

literários diferenciados e que produzem uma obra paralela à do seu próprio criador. Três deles 

foram excelentes poetas e seus poemas estão nessa antologia, lado a lado com os que Pessoa 

assinava com seu próprio nome: “A ciência experimental não deve se preocupar com o porquê 

das coisas, ela explica o como, e nada mais”64. 

Os estudiosos seguem discutindo por que Pessoa teria criado seus heterônimos. Seria 

esquizofrenia? Psicografia? Uma grande piada? De certo, sabemos que a criação de Fernando 

Pessoa é grande demais para caber em um só poeta. Como bem o sintetizou o seu heterônimo 

mais atribulado, Álvaro de Campos: 

 

Quando mais eu sinta, quanto mais eu sinta como várias pessoas, 

Quando mais personalidades eu tiver, 

Quanto mais intensamente, estridentemente as tiver, 

/.../ 

Estiver, sentir, viver, for, 

Mais possuirei a existência total do universo, 

Mais complexo serei pelo espaço inteiro fora.65 

 

 

                                                           
63 Idem. 
64 Idem. 
65 B. Crego, & E. L. Pereira & M. L. Carita & R. Correia , Homenagem a Fernando Pessoa, p.17. 
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Pode-se dizer que é essa a base filosófica que unifica ou identifica, na origem, seus 

diversos heterônimos (Fig. 17), (Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos) ou os 

semi-heterônimos (Bernardo Soares, Barão de Teive, Vicente Guedes, José Pacheco, Antonio 

Mora ...). Por diferentes que se mostrem entre si, igualam-se todos por um impulso de raiz: a 

ânsia de conhecer. 

É natural que em face de um mundo cujos valores, definições, limites e certezas ruíam 

irremediavelmente, a arte se voltasse para as possibilidades de um novo conhecer.66 Nesse 

sentido, duas diretrizes se abrem para as buscas: a que investiga os próprios meios de 

expressão (i.e., a que faz da própria Arte o objeto da obra) e a que investiga o “eu” através do 

qual a Arte se realiza (i.e., o sujeito do conhecimento estético). 

 

 

(Fig.17) Os heterônimos Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro Campos e o  próprio Fernando Pessoa em interpretação de 
Almada Negreiros  (Mural no átrio da Faculdade de Letras de Lisboa) 

Retirada do livro, Obras em Prosa, p. 88. 

                                                           
66 F. Pessoa, Obra Poética, p. XVI. 
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Fernando Pessoa, segundo João Gaspar Simões em Vida e Obra de Fernando Pessoa, 

está entre os que foram atraídos por essa segunda diretriz.  

E sua multifacetada obra é um dos frutos mais significativos da crise do conhecimento 

acessível ao eu, que se manifesta no início do século, no avanço da ciência.  

Dentre as várias revoluções que o nosso século tem conhecido no campo do 

conhecimento, sem dúvida, a que mais afetou a criação de Fernando Pessoa foi a interrogação 

basilar67: como posso eu conhecer o real?  E o além-Real?68 

Sobre os heterônimos Fernando Pessoa afirma: 

 

 “Tive sempre, a necessidade de aumentar o mundo com personalidades fictícias, sonhos meus, 

rigorosamente construídos, visionados com clareza fotográfica, compreendidos por dentro das 

suas almas. Não tinha eu mais que 5 anos, e, criança isolada e não desejando senão junto a 

mim estar, já me acompanhava algumas figuras de meu sonho – um capitão Thibeaut, um 

Chevalier de Pas – e outros que  me esqueceram  e cujo esquecimento, como a imperfeita 

lembranças daqueles, é uma das grandes saudades da minha vida”.69. 

 

É o que Fernando Pessoa faz, ele vive um isolamento, gosta e usa disso para criar seus 

personagens, e desta forma ele sai da solidão em que vive para olhar o mundo através da sua 

criação. 

 

“Isso parece simplesmente aquela imaginação infantil que se entretém com a atribuição de vida 

a bonecos ou bonecas. Era porém mais: eu não precisava de bonecos para conceber 

intensamente essas figuras. Claras e visíveis a meu sonho constante, realidades exatamente 

humanas para mim, qualquer boneco, por irreal, as estragariam. Eram gentes”70. 

                                                           
67 Solomon Abif 7 de Janeiro de 2006 E.'. V.'. O propósito deste sítio é colecionar e divulgar a literatura 
Maçônica fundamental e textos de caráter histórico sobre a Maçonaria . A Constituição de Anderson - como são 
mais conhecidas as Constituições dos Francos-Maçons de 1723 - é considerada o principal documento e a base 
legal da Maçonaria Especulativa e que aos poucos foi substituindo os preceitos tradicionais que até então 
regulavam as atividades da Maçonaria Operativa. 
 
68 F. Pessoa, Obra Poética, p. XVI. 
69 F.Pessoa,  Obras em Prosa, p. 92 .  
70 Ibid.,  p. 92 . 
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De qualquer maneira, Pessoa tentou em carta de 1935, explicar a Adolfo Casais 

Monteiro, o porquê e o como destes seus heterônimos e confessa que desde criança teria 

criado amigos inexistentes com quem brincava - não esqueçamos que foi filho único durante 

largo tempo -, com quem conversava e se correspondia. 

 

“Começo pela parte psiquiátrica. A origem dos meus heterônimos é o fundo traço de histeria 

que existe em mim. Não sei se sou simplesmente histérico, se sou, mais propriamente, um 

histero-neurastênico. Tendo para esta segunda hipótese, porque há em mim fenômenos de 

abulia que a histeria, propriamente dita, não enquadra no registro dos seus sintomas. Seria 

como for, a origem mental dos meus heterônimos está na minha tendência orgânica e constante 

para a despersonalização e para simulação”71.   

 

Posteriormente, segundo conta o poeta, inventou para cada um dos heterônimos uma 

personalidade civil, fez-lhes o retrato, traçou-lhes a biografia, fez-lhes igualmente o 

horóscopo. A ficção tomava cada vez mais foros de realidade. 

 

“Estes fenômenos – felizmente para mim e para os outros – mentalizaram-se em mim; quero 

dizer, não se manifestam na minha vida prática, exterior e de contato com outros; fazem 

explosão para dentro e vivo-os eu a sós comigo. Se eu fosse mulher – na mulher os fenômenos 

histéricos rompem em ataques e coisas parecidas – cada poema de Álvaro de Campos (o mais 

histericamente histérico de mim) seria um alarme para a vizinhança. Mas sou homem – e nos 

homens a histeria assume principalmente aspectos mentais; assim tudo acaba em silêncio e 

poesia ...”72. 

 

Como podemos ressaltar, a afirmação de Fernando Pessoa, segundo a nossa 

perspectiva, possuía uma personalidade investigativa, percorrendo assim todas as hipóteses 

                                                           
71 Ibid., p. 95. 
72 Idem. 
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para justificar a heteronimidade, até ser uma causa psiquiátrica, que designa de “fundo traço 

de histeria” que existiria nele, como ele mesmo descreve. 

 

“Isto explica, tant bien que mal, a origem orgânica do meu heteronimismo. Vou agora fazer-lhe 

a história direta dos meus heterônimos. Começo por aqueles que morreram, e de alguns dos 

quais já me não lembro – os que jazem perdidos no passado remoto da minha infância quase 

esquecida”73. 

 

Respondendo, desta forma, à ânsia de pluralismo, comum, aliás, aos artistas 

modernistas, o poeta encontra, através do desdobramento do seu “eu”, uma forma de 

percepcionar e expressar a multiplicidade do universo em diferentes perspectivas cada qual 

mediante as diferentes individualidades por ele criadas.  

Fernando Pessoa afirma em uma carta a Casais Monteiro (amigo a quem o poeta 

escrevia cartas), que: “ Vou entrar na gênese dos meus heterônimos literários, que é, afinal, o 

que você quer saber: ”74.  

Logo, Fernando Pessoa, em suas diferentes individualidades, como vemos na (Fig.18) 

cria e analisa o comportamento dos seus heterônimos como um romancista, pois assim, cada 

um tem a sua biografia, gênese, estilo literário, ou seja, sua personalidade que foram 

delineadas através da experimentação e observação do contexto social vividos pelo poeta 

Fernando Pessoa. 

Desta maneira, podemos afirmar que Fernando Pessoa possivelmente é um poeta que 

analisa o homem e possivelmente podemos observar que existem alguns pontos em comum 

entre o poeta e o romancista naturalista Èmile Zola como veremos no trecho a seguir: 

 

 

 

                                                           
73 F. Pessoa, Obras em Prosa, p. 95.   
74 Ibid.,  p.96. 
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“Desde já a ciência entra, portanto, no nosso domínio de romancista, nós que somos agora 

analista do homem, em sua ação individual e social. Continuamos,  pelas nossas observações e 

experiências, o trabalho do fisiólogo que continuou a do físico e a do químico. Praticamos de 

certa forma, a psicologia científica para complementar a fisiologia científica; e, para acabar a 

evolução, temos tão-somente que trazer para nossos estudos sobre a natureza e o homem o 

instrumento decisivo do método experimental”75. 

 

 

 

(Fig. 18) Fernando Pessoa e seus heterônimos. 
Retirada do livro Obra Poética, p. LI 

 

 

 

                                                           
75 È. Zola,  op.cit., p. 40. 
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Comparando a literatura com a ciência, ambas seriam inúteis se não pudessem 

melhorar as sociedades humanas. É o que o nosso poeta faz através dos heterônimos, 

utilizando o meio social e os conflitos nele inseridos.  Ele cria o personagem e a partir disso 

ele sai de sua solidão para olhar o mundo e compreendê-lo melhor através de sua criação. 

 

 “Aí por 1912, salvo erro (que nunca pode ser grande), veio-me à idéia escrever uns poemas de 

índole pagã. Esbocei umas coisas em verso irregular (não no estilo Álvaro de Campos, mas 

num estilo de meia regularidade), e abandonei o caso. Esboçara-se, contudo, numa penumbra 

mal urdida, um vago retrato da pessoa que estava a fazer aquilo. (Tinha nascido, sem que eu 

soubesse, o Ricardo Reis)”.76 

 

Esclarecendo ainda que Ricardo Reis era médico e erudito e insistia na defesa dos 

valores tradicionais, tanto na literatura quanto na política. 

Discípulo de Caeiro, Reis retoma o fascínio do mestre pela natureza, pelo viés do 

neoclassicismo. Insiste nos clichês árcades do Locus Amoenus (local ameno) e do Carpe Diem 

(aproveitar o momento). 

Neoclássico, Reis busca o equilíbrio, a “Aurea Mediocritas” (equilíbrio de ouro) tão 

prezada pelos poetas do século XVIII. A busca da espontaneidade de Caeiro transforma-se em 

Reis, na procura do equilíbrio contido dos clássicos. Deixa de ser uma simplicidade natural e 

passa a ser estudada, forjada através do intelecto: 

 

Para ser grande, sê inteiro: nada 

Teu exagera ou exclui. 

Sê todo em cada coisa. Põe quanto és 

No mínimo que fazes. 

Assim como em cada lago a lua toda 

Brilha, porque alta vive....77 

                                                           
76 F. Pessoa, Obras em prosa, p.96. 
77 F. Pessoa, Obra poética, p. 18 
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No Orpheu, Pessoa e Sá-Carneiro, como logo em seguida Pessoa, sozinho, ficaram 

isolados mesmo daqueles poucos que o reconheciam como grande escritor: 

 

“Ano e meio, ou dois anos depois, lembrei-me um dia de fazer uma partida ao Sá-Carneiro – 

de inventar um poeta bucólico, de espécie complicada, e apresentar-lhe, já me não lembro 

como, em qualquer espécie de realidade. Levei uns dias a elaborar o poeta mas nada consegui. 

Num dia em que finalmente desistira – foi em 8 de Março de 1914 – acerquei-me de uma 

cômoda alta, e, tomando um papel, comecei a escrever, de pé, como escrevo sempre que posso. 

E escrevi trinta e tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase cuja natureza não conseguirei 

definir”78.  

 

Mas um grande escritor contra a literatura não é apenas o “grande escritor”, é aquele 

que põe em questão os fundamentos da literatura, infinitamente só no silêncio da sua 

diferença, Alberto Caeiro: “Ser poeta não é uma ambição minha. / É a minha maneira de estar 

sozinho”. 

Como podemos observar no relato de Pessoa, a idéia do poeta bucólico surgiu de uma 

aposta que ele tinha feito com Sá-de-Carneiro. Foi criado o heterônimo Alberto Caeiro e 

engavetado por um ano e meio, quando um dia se sentiu como que possuído por um ser novo 

e inédito e ficou em estado de graça. 

E nesse estado de inspiração escreveu, mesmo de forma não confortável, a um só 

fôlego, os inúmeros versos do “Guardador de Rebanho”, em uma só noite. 

 

“Foi o dia triunfal da minha vida, e nunca poderei ter outro assim. Abri com um título, O 

Guardador de Rebanhos. E o que se seguiu foi o aparecimento de alguém em mim, a quem dei 

desde logo o nome de Alberto Caeiro. Desculpe-me o absurdo da frase: aparecera em mim o 

meu mestre. Foi essa a sensação imediata que tive”.79 

                                                           
78 F.Pessoa, Obras em Prosa, p.96. 
79 Idem.   
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Fernando Pessoa era um homem de uma vida social e intelectual muito ativa e Alberto 

Caeiro foi o seu lado que até então não existia, simples, humano e natural. 

 

“E tanto assim que, escritos que foram esses trinta e tantos poemas, imediatamente peguei 

noutro papel e escrevi, a fio, também, os seis poemas que constituem a Chuva Oblíqua, de 

Fernando Pessoa. Imediatamente e totalmente... Foi o regresso de Fernando Pessoa Alberto 

Caeiro a Fernando Pessoa ele só. Ou, melhor, foi à reação de Fernando Pessoa contra a sua 

inexistência como Alberto Caeiro”80. 

 

Todo mestre tem discípulo e o poeta faz uma reflexão com os outros heterônimos e 

aperfeiçoou mais cada um dentro de sua personalidade, até para que pudesse haver um 

diálogo entre eles. 

 A origem mental dos heterônimos está na “tendência orgânica e constante à 

despersonalização e à simulação”, e no espiritismo. Esboça-se o grande teatro introspectivo 

do qual ele era o dramaturgo, diretor e único espectador. 

Essa dramatização queria fazer crer que a troupe, e, sobretudo os três astros, Alberto 

Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis, brotaram, em perfeita unidade de tempo e de lugar, 

de seu espírito e entraram em conflito direto com o criador (o ortônimo) Fernando Pessoa. 

 

“Aparecido Alberto Caeiro, tratei logo de lhe descobrir – instintiva e subconscientemente – uns 

discípulos. Arranquei do seu falso paganismo o Ricardo Reis latente, descobri-lhe o nome e 

ajustei-o a si mesmo, porque nessa altura já o via. E, de repente, e em derivação oposta à de 

Ricardo Reis, surgiu-me impetuosamente um novo indivíduo. Num jato, e à máquina de 

escrever, sem interrupção nem emenda, surgiu a Ode Triunfal de Álvaro de Campos – a Ode 

com esse nome e o homem com o nome que tem”81. 

 

                                                           
80 Idem.   
81 Idem.   
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Penso que desde o homem profundamente interessado em problemas de astrologia e 

ocultismo, toda a obra – fragmentária de Fernando Pessoa, é uma busca da realidade além das 

formas passageiras da aparência. Como disse João Gaspar Simões, os heterônimos, sendo 

mistificações, representam na sua ética literária e na sua metafísica, uma das mais sérias 

manifestações de sinceridade de que foi capaz na vida. 

 

“Criei, então, uma coterie inexistente. Fixei aquilo tudo em moldes de realidade. Graduei as 

influências, conheci as amizades, ouvi, dentro de mim, as discussões e as divergências de 

critérios, e em tudo isto me parece que fui eu, criador de tudo, o menos que ali houve. Parece 

que tudo se passou independentemente de mim. E parece que assim ainda se passa. Se algum 

dia eu puder publicar a discussão estética entre Ricardo Reis e Álvaro de Campos, verá como 

eles são diferentes, e como eu não sou nada na matéria”82. 

 

Assim como Ricardo Reis, também Álvaro de Campos confessa-se discípulo de 

Alberto Caeiro. Mas se Reis envereda pelo neoclassicismo ao tentar imitar o mestre, Campos 

se revela inquieto e frustrado por não conseguir seguir os preceitos de Caeiro. No poema que 

se inicia pelo verso “Mestre, meu mestre querido”, dialoga com Caeiro, revelando toda sua 

angústia: “Meu mestre, meu coração não aprendeu a tua serenidade / Meu coração não 

aprendeu nada ...” 

 

 “Creio que lhe expliquei a origem dos meus heterônimos. Se há, porém, qualquer ponto em 

que precisa de um esclarecimento mais lúcido – estou escrevendo depressa, e quando escrevo 

depressa não sou muito lúcido -, diga, que de bom grado lho darei. E, é verdade, um 

complemento verdadeiro e histérico: ao escrever certos passos das Notas para recordação do 

meu Mestre Caeiro, do Álvaro de Campos, tenho chorado lágrimas verdadeiras. É para que 

saiba com quem está lidando, meu caro Casais Monteiro! 83. 

 

                                                           
82 Idem.   
83 Ibid., p. 97. 
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Adolfo Casais Monteiro disse que a obra de Fernando Pessoa testemunha uma 

intemporalidade quase absoluta, não havendo nela nem passado nem futuro, mas apenas um 

eterno-atual que é o verdadeiro tempo em que devem de fato viver os grandes imaginativos.  

A qualquer momento de sua poesia é impossível situá-lo como um antes ou um depois 

em relação a qualquer das partes. A vida de Pessoa é na verdade a vida ideal do poeta. Ele 

era, como homem, a imagem da imobilidade. 

 

“ ... Eu vejo diante de mim, no espaço incolor mas real do sonho, as caras, os gestos de Caeiro, 

Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Construi-lhes as idades e as vidas. Ricardo Reis nasceu em 

1887 (não me lembro do dia e mês, mas tenho-os algures), no Porto, é médico e está 

presentemente no Brasil”.84  

 

Continuando:  

 

“ ... Alberto Caeiro nasceu em 1889 e morreu em 1915; nasceu em Lisboa,  mas viveu quase 

toda a sua vida no campo. Não teve profissão nem educação quase alguma. Álvaro de Campos 

nasceu em Lisboa, mas viveu quase toda a sua vida no campo. Não teve profissão nem 

educação quase alguma”85.  

E: 

“... Álvaro de Campos nasceu em Tavira, no dia 15 de Outubro de 1890 (às 1,30 da tarde. Diz-

me o Ferreira Gomes; e é verdade, pois, feito o horóscopo para essa hora, está certo). Este, 

como sabe, é engenheiro naval (por Glasgow), mas agora está aqui em Lisboa em 

inatividade”86.  

 

Os heterônimos, diferentes dos pseudônimos, são personalidades poéticas completas: 

identidades, que, em princípio falsas, tornam-se verdadeiras através de sua manifestação 

                                                           
84 F. Pessoa, Obras em prosa, p.97. 
85 Idem.   
86 Idem. 
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artística própria e diversa do autor original. Entre os heterônimos, o próprio Fernando Pessoa 

passou a ser chamado de ortônimo, que era a personalidade original. 

 

“...Caeiro era de estatura média, e, embora realmente frágil (morreu tuberculoso), não parecia 

tão frágil como era. Ricardo Reis é um pouco, mas muito pouco, mais baixo, mas forte, mas 

seco. Álvaro de Campos é alto (1,75m de altura, mais 2 cm do que eu), magro e um pouco 

tendente a curvar-se. Cara rapada todos – o Caeiro louro sem cor, olhos azuis; Reis de um vago 

moreno mate”87. 

 

Continuando:  

 

“... Campos entre branco e moreno, tipo vagamente de judeu português, cabelo, porém, liso e 

normalmente apartado ao lado, monóculo. Caeiro, como disse, não teve mais educação que 

quase nenhuma – só instrução primária; morreram-lhe cedo o pai e a mãe, e deixou-se ficar em 

casa, vivendo de uns pequenos rendimentos. Vivia com uma tia velha, tia-avó”88. 

 

Os heterônimos, espécie de personagens dotados de complexo de superioridade, 

conforme narração do próprio poeta, tiveram criação precedida por longa experiência de 

desdobramento psíquico com profundas raízes na sua personalidade, na forma como vivera 

até aquele momento.89 

João Gaspar Simões, partidário da explicação psicológica e biográfica da origem dos 

heterônimos, considera a heteronímia “expediente enganador”, a que o poeta recorreu para 

ultrapassar a dificuldade de ser. Eduardo Lourenço90 achava que “não é o homem Pessoa que 

é múltiplo ou plural, e sim sua inspiração, seu estilo, sua prosódia”. 

 

                                                           
87 Idem. 
88 Idem. 
89 Idem. 
90 Ensaísta e crítico literário, nasceu em S. Pedro do Rio Seco – Almeida, em 1923. Depois de fazer estudos 
secundários na Guarda e em Lisboa, licenciou-se em Ciências Histórico-Filosóficas na Universidade de Coimbra 
em 1946, mantendo-se nesta Universidade, como professor assistente de Filosofia, entre 1947 e 1953. 
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“Ricardo Reis, educado num colégio de jesuítas, é, como disse, médico; vive no Brasil desde 

1919, pois se expatriou espontaneamente por ser monárquico. É um latinista por educação 

alheia, e um semi-helenista por educação própria Álvaro de Campos teve uma educação vulgar 

de liceu; depois foi mandado pra a Escócia estudar engenharia, primeiro mecânica e depois 

naval. Numas férias, fez a viagem ao Oriente de onde resultou o Opiário. Ensinou-lhe latim um 

tio beirão que era padre...”91. 

 

O próprio Fernando Pessoa considerava que o sistema monárquico seria o mais 

próprio para uma nação organicamente imperial como é Portugal. Considerava, ao mesmo 

tempo, a Monarquia completamente inviável em Portugal. Por isso, se houvesse um plebiscito 

entre regimes, votaria, embora com pena, pela República. 

 

 “...Como escrevo em nome desses três? ... Caeiro por pura e inesperada inspiração, sem saber 

ou sequer calcular que iria escrever. Ricardo Reis, depois de uma deliberação abstrata, que 

subitamente se concretiza numa ode. Campos, quando sinto um súbito impulso para escrever e 

não sei o quê. (O meu semi-heterônimo Bernardo Soares, que aliás e não sei o quê ...”92  

 

Conservador do estilo inglês, isto é, liberdade dentro do conservantismo, e 

absolutismo anti-reacionário. Seria Ricardo Reis parte dessa ideologia política? 

 

“ ...O meu semi-heterônimo Bernardo Soares, que aliás em muitas coisas se parece com Álvaro 

de Campos, aparece sempre que estou cansado ou sonolento, de sorte que tenha um pouco 

suspensas as qualidades de raciocínio e de inibição: aquela prosa é um constante devaneio. É 

um semi-heterônimo porque,  não sendo a personalidade a minha, é, não diferente da minha, 

mas uma simples mutilação dela. Sou eu menos o raciocínio e a afetividade”93. 

 

 

                                                           
91 F. Pessoa, Obras em Prosa, p. 97 .  
92 Ibid.,  p. 98. 
93 Idem. 
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Os heterônimos, Caeiro, Reis e Campos, não criaram os poemas; os poemas é que 

suscitaram os autores fictícios. Já Bernardo Soares, autor do Livro do Desassossego, de prosa, 

não é um verdadeiro heterônimo. 

Mais parecido talvez a Fernando Pessoa, é o homem sem qualidades a quem a vida 

limou as asperezas ou apagou os contornos. Não tem máscara, nem rosto. Não é um outro 

Fernando Pessoa, mas também não é Fernando Pessoa. É o nada que ele descobria em si 

mesmo quando parava de fingir. 

O amadurecimento de cada uma das outras personalidades, o próprio ortônimo 

(Fernando Pessoa) tornou-se apenas mais um heterônimo entre os outros. Através dos 

heterônimos, penso que Pessoa tenha conduzido uma profunda reflexão sobre a relação entre 

verdades, existência e identidade. 

 

“A prosa, salvo o que o raciocínio dá de tênue à minha, é igual a esta, e o português 

perfeitamente igual; ao passo que Caeiro escrevia mal o português, Campos razoavelmente 

mas com lapsos como dizer “eu próprio” em vez de “eu mesmo”, etc. Reis melhor do que eu, 

mas com um purismo que considero exagerado. O difícil para mim é escrever a prosa de Reis – 

ainda inédita – ou de Campos. A simulação é mais fácil, até porque é mais espontânea, em 

verso)...”94. 

 

Em Álvaro de Campos, por exemplo, percebemos a poética como sendo uma grande 

crítica a este ego-heróico, visto que sua imagem paradigmática de homem encontra-se em 

oposição a esta.  Em seu poema em Linha Reta que se inicia com os seguintes versos: “Nunca 

conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em 

tudo”.95 

Álvaro de Campos revela a imagem de homem que assume seus medos, suas fraquezas 

e os fracassos do dia a dia96. 

                                                           
94 Idem. 
95 F. Pessoa, Obra poética, p.352. 
96 Ibid., pp. 418-419. 
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E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, 

Eu tantas vezes irresponsavelmente parasita, 

Indesculpavelmente sujo, 

Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, 

Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo,  

 /.../ 

Para fora da possibilidade do soco; 

Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, 

Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo”. 

                 /.../ 

E continua o poeta: 

 

“Nessa altura estará o Casais Monteiro pensando que má sorte o fez cair por leitura, em meio 

de um manicômio. Em todo o caso, o pior de tudo isto é a incoerência com que o tenho escrito. 

Repito porém: escrevo como se estivesse falando consigo, para que possa escrever 

imediatamente. Não sendo assim, passariam meses sem eu conseguir escrever...”.97 

 

Observa-se na obra de Fernando Pessoa uma nova dinâmica do trabalho literário, 

mediante uma concepção e utilização crítica da poesia. Pessoa é acima de tudo um demolidor, 

um desmistificador (mesmo, se necessário, quando se faz passar pelo oposto, por quem 

mistifica).  Através do estratagema dos heterônimos, se integra no imaginário e na arte.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                           
97 F. Pessoa,  Obras em prosa, p. 98.   
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O Naturalismo e o Método Experimental na obra de 
Fernando Pessoa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 59

2.1  - O Romance Experimental de Èmile Zola e suas relações com as 
ciências naturalistas na obra de Fernando Pessoa 

 
 
  

“A ciência tem justamente o privilégio de nos ensinar, aquilo que 

ignoramos, substituindo o sentimento pela razão e pela experiência, e 

mostrando-nos claramente o limite de nosso conhecimento atual. Mas, 

graças a uma maravilhosa compensação, na medida em que rebaixa 

assim nosso orgulho, a ciência aumenta nosso poder”98. 

Èmile Zola 

 
 

Faremos aqui um possível diálogo entre a ciência naturalista e a literatura nas obras de 

Fernando Pessoa. Para isso, utilizaremos seu heterônimo Alberto Caeiro, um homem simples, 

que viveu em contato direto com a Natureza e que é o poeta do real sensível. Passeando e 

observando o mundo, personifica o sonho da reconciliação com o universo, com a harmonia 

pagã e primitiva da natureza. 

Èmile Zola, por volta da metade do século XIX, busca aprofundar o cientificismo, 

aplicando-lhe novos princípios, negando o envolvimento pessoal do escritor que deve, diante 

da natureza, colocar a observação e experiência acima de tudo. O afastamento do sobrenatural 

e do subjetivo cede lugar à observação objetiva e à razão, sempre, aplicada ao estudo da 

natureza, orientando toda busca de conhecimento99. 

Conceituaremos o heterônimo Alberto Caeiro na ciência naturalista, buscaremos 

compreender o sentido de sua criação, fazendo neste presente trabalho, uma incursão nas 

produções literárias de Èmile Zola e as apreciações sobre a ciência e o fazer científico, usando 

como  fonte de referência a sua obra “O Romance Experimental e o Naturalismo no Teatro”. 

A segunda metade do século XIX é bastante conturbada. A Europa recebe novos 

impulsos vindos da política, da ciência, da religião ou até da própria sociedade. A Espanha 

                                                           
98 È. Zola, op.cit., pp.43-45. 
99 Ibid., pp. 45-49. 
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acaba por proclamar a República em 1868 seguindo-se pouco depois a França. Vitor 

Manuel100 acaba por destruir os estados Pontifícios em 1870101 e, conforme se sabe, muitos 

outros ocorreram. 

O Modernismo, em sua essência, trouxe um questionamento metafísico global: Quem 

somos? Em todas as suas vertentes e filiais o movimento literário denominado Modernismo, 

além de diversos outros questionamentos relacionados ao homem e seu meio social, traz uma 

questão ainda hoje bem viva e presente no consciente coletivo dos povos do mundo em sua 

maioria.  

Enquanto na Europa desenhavam-se novas tendências, o movimento artístico 

necessitava de inovação, os artistas plásticos continuavam a satisfazer os gostos de uma 

sociedade burguesa. O Naturalismo dos romancistas e contistas, a partir desta época, está 

muito mais na posição de espírito baseada no repúdio de qualquer subjetivismo e no desejar 

para a obra de arte uma orientação mental definidamente científica e objetiva102.  

Émile Zola (1840-1902), tornava-se um dos representantes do Naturalismo103 na 

França que ao rigor descritivo e à objetividade realista, através da experimentação científica e 

observação, juntava o determinismo científico, na justificação de comportamentos e 

fenômenos sociais e individuais, pretendendo descrever, em amplos quadros, as principais 

linhas condutoras da sua época. 

                                                           
100 Vitor Emanuel II (1849-1878), monarca italiano nascido em Turim, na Sardenha. Primogênito de Carlos 
Alberto de Savóia casou-se aos 22 anos com sua prima Maria Adelaide, filha de um arquiduque austríaco, e 
ascendeu ao trono em 1849 com a abdicação do pai. Partidário da unificação da Itália em 1870. 
101 Os Estados Papais, Estados Pontifícios ou Estados da Igreja eram formados por um aglomerado de territórios 
basicamente no centro da Itália que se mantiveram como um estado independente entre os anos de 756 e 1870 
sob a direta autoridade civil dos Papas, e cuja capital era Roma. 
102  J.P. Coelho, Diversidade e Unidade em Fernando Pessoa, pp. 208-210. 
103 O Naturalismo procura ainda a justificação e explicação de comportamentos sociais, dando especial atenção a 
casos patológicos. A literatura era concebida como experiência científica, seguindo processos e pressupostos 
semelhantes aos das ciências naturais. Implica assim, em certa medida, a idéia de um determinismo que controla 
o destino do ser humano, ao qual este não pode escapar. Em Portugal, o Naturalismo teve também os seus 
seguidores. Eça de Queirós foi influenciado, em alguns dos seus romances iniciais, por Zola. O Naturalismo 
procura ainda a justificação e explicação de comportamentos sociais, dando especial atenção a casos patológicos. 
A literatura era concebida como experiência científica, seguindo processos e pressupostos semelhantes aos das 
ciências naturais. Implica assim, em certa medida, a idéia de um determinismo que controla o destino do ser 
humano, ao qual este não pode escapar. Em Portugal, o Naturalismo teve também os seus seguidores. Eça de 
Queirós foi influenciado, em alguns dos seus romances iniciais, por Zola. 
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Portanto, o Naturalismo não nasceu da estética peculiar de um artista; é um 

movimento geral da arte.104 

 

“Em meus estudos literários, tenho falado do método experimental, aplicado ao romance e ao 

drama. A volta à natureza, a evolução naturalista que empolga nosso século, impulsiona aos 

poucos todas as manifestações da inteligência humana num mesmo caminho científico. Mas, 

a idéia de uma literatura determinada pela ciência causou surpresa, por não ter sido bem 

explicitada e o compreendida. Parece-me, portanto, útil dizer claramente o que se deve 

entender, a meu ver, por romance experimental”.105   

 

Podemos dizer que essa experimentação serve para explicitar a busca da realidade pela 

literatura, tal como ela se apresenta na obra fernandina. Surgindo, portanto, uma das estéticas 

literárias da nossa literatura – o Realismo106. Uma das manifestações mais claras dessa 

estética foram as famosas Conferências do Casino.107 

Esse movimento realista transformou-se gradativamente para o Naturalismo, que é 

entendido como uma forma histórica do Realismo, de caráter mecanicista e positivista. O 

Realismo existe como tendência, dominante ou não, em todas as épocas históricas e é mais 

uma atitude do artista diante da representação da realidade concreta referida pelo texto 

artístico108. 

                                                           
104 È. Zola, op.cit., p. 25. 
105 Idem. 
106 B. Abdala Jr, op.cit., pp.100-101. O movimento iniciou-se em Coimbra, sobre grande influência de escritores 
de preocupações sociais do romantismo, como Victor Hugo, Heine e Michelet, que haviam sido desconsiderados 
pelos românticos portugueses. Além disso, os novos escritores estavam influenciados pelas novas teorias que 
vinham da França, como o positivismo de Comte, o evolucionismo de Darwin, o determinismo de Taine, o 
antclericalismo de Renan e o socialismo reformista de Proudhon. 
A primeira grande manifestação do grupo ocorreu com a “Questão Coimbrã, uma polêmica literária em l865 e 
1866, sob a forma de folhetos e artigos em jornais”. 
107 Série de conferências realizadas em Lisboa, na Primavera de 1871, pelo grupo do Cenáculo, formado por 
jovens escritores e intelectuais de Vanguarda. O grande impulsionador foi Antero de Quental, que chegara a 
Lisboa em 1868, e logo principiara a influir nos gostos e interesses do grupo, iniciando-o na leitura de Proudhon, 
que tanto havia de transparecer nos trabalhos realizados. 
108 B. Abdala Jr, op.cit.,p. 103. 
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Verificamos que o Naturalismo109 diferentemente dos realistas, não acreditavam que se 

devia apenas expor a realidade, mas antes mostrar, com um rigor científico, que os fatos 

psíquicos estavam sujeitos a leis rígidas como os fenômenos físicos. 

 

 “No Naturalismo, temos um ponto de vista tecnológico. A realidade deve ser representada a 

partir da observação empírica: todos os detalhes devem ser vistos, e o artista deve ser neutro, 

impassível, objetivo. A neutralidade, entretanto, não existe, e os artistas aparecem, de forma 

explícita ou implícita, como defensores dos valores ideológicos de sua época. O 

relacionamento da arte com a vida deve ser total”110. 

 

 

Sintetizamos esse sentido ideológico de construção da escrita do Realismo-

Naturalismo como críticas ao tradicionalismo vazio da sociedade portuguesa, considerada 

pelos escritores dessa tendência ideológica como muito convencional e distante da realidade 

social. Crítica ao conservadorismo da Igreja, uma instituição voltada para o passado e que 

impedia o desenvolvimento natural da sociedade, aspecto este bastante desenvolvido pelo 

Realismo-Naturalismo em face da importância da instituição religiosa no país111. 

Podemos dizer também que em algumas linhas estéticas seguidas pelo Realismo-

Naturalismo, existia ainda a preocupação com a reforma (e não com a revolução) da 

sociedade, com o objetivo de democratizar (sobretudo numa perspectiva republicana) o poder 

político e de instituir amplas reformas sociais:  

 

“Procuravam diagnosticar os problemas da vida social e apontar soluções reformistas, de 

caráter às vezes socialistas, mas mantendo-se a estrutura do regime capitalista. Havia também a 

representação da vida contemporânea, procurando mostrar todos os seus detalhes 

significativos, estabelecendo-se conexões rigorosas de causa e efeito entre os fenômenos 

                                                           
109 Ibid., p. 138. 
110 Ibid., p.103. 
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observados, já que as leis naturais são equivalentes, por exemplo, nos campos da física, 

química e biologia”112.  

 

A formação do povo e suas raízes culturais e sua evolução até o estágio presente 

prosseguindo até o auto-entendimento de um agrupamento como “povo” e em latu-sensu 

como pátria, idéias estas formadoras do pensamento contemporâneo e, por conseguinte, do 

pensamento classificado sob o rótulo de moderno.  

Os literatos começaram a achar que já não deviam se deixar levar por um 

sentimentalismo doentio, nem por uma expressão hipócrita da realidade e que deviam 

começar a ver a realidade tal como ela era sem qualquer tipo de idealismos.   

 Foi assim que começou a busca da literatura pela realidade, tal como ela se apresenta. 

Em Portugal, esta reação também se fez sentir, já que não estávamos tão afastados da Europa 

– já existia o caminho de ferro entre Coimbra e Paris o que tinha encurtado as distâncias em 

muito – fazendo com que as novas obras, repletas de um Realismo, começassem também a 

fazer despertar os nossos literatos.  

O Naturalismo113 dos romancistas e contistas a partir desta época, está muito mais na 

posição de espírito baseada no repúdio de qualquer subjetivismo e no desejar para a obra de 

arte uma orientação mental definidamente científica e objetiva. 

Acreditamos que o Naturalismo não nasceu da estética peculiar de um artista; é um 

movimento geral da arte, num certo momento da sua evolução. No século XIX, porém, no 

período científico do Naturalismo, esta condição já era latente e nos primeiros anos do século 

XX foi alvo das críticas dos escritores modernos.  

Vários historiadores literários consideram o Naturalismo como uma forma exagerada 

do Realismo. Muitos dos personagens dos romances naturalistas são extraídos da vida 

cotidiana contemporânea e, geralmente são de classes desfavorecidas como a operária, 

                                                                                                                                                                                     
111 Ibid., pp.104-105. 
112 Ibid ., p.105. 
113 Sobre a forma, no romance experimental, segunda parte (È.Zola, op.cit., pp.69-70). 
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oriundos de um meio ambiente onde se acreditava no encontro de uma verdade mais nua e 

autêntica.  

Estes, porém, eram partidários não só da modernização portuguesa, mas idealizadores 

de um Portugal triunfal, senhor do mundo ocidental como nas grandes navegações, e por 

muitas vezes, assim como presente na obra de Fernando Pessoa; valendo-se de um tom 

messiânico revitalizando um sebastianismo114 muito conflitante entre si, ora satirizado ora 

com tom sério, marcas de um passado histórico mal cicatrizado. 

Na obra de Fernando Pessoa, encontramos características marcantes das condições 

sociais e políticas dessa época, na qual o poeta utiliza-se de sua escrita, para refletir o seu 

presente, revitalizando marcas de um passado histórico mal cicatrizado, ora de forma 

conflitante entre si, ora satirizado ou com seriedade; como podemos observar na fala de 

Caeiro: 

 

Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver do universo ... 

Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer, 

Porque eu sou do tamanho do que vejo 

E não do tamanho da minha altura ... 

Nas cidades a vida é mais pequena 

Que aqui na minha casa no cimo deste outeiro, 

Na cidade as grandes casas fecham a vista à chave, 

Escondem o horizonte, empurram o nosso olhar para longe de todo o céu, 

Tornam-nos pequenos porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar, 

E tornam-nos pobres porque a nossa única riqueza é ver115 

 

                                                           
114 M.I.P. de Queiroz, O Messianismo no Brasil e no Mundo, [s.p]O Sebastianismo foi um movimento místico-
secular que ocorreu em Portugal na segunda metade do século XVI como conseqüência da morte do rei D. 
Sebastião na batalha de Alcacer Quibir, em 1578. Por falta de herdeiros, o trono português terminou nas mãos do 
rei espanhol Felipe II. Apesar do corpo do rei ter sido removido para Belém o povo nunca aceitou o fato 
divulgando a lenda de que o rei encontrava-se ainda vivo, apenas esperando o momento certo para volver ao 
trono e afastar o domínio estrangeiro. Seu mais popular divulgador foi o poeta Bandarra que produziu 
incansáveis versos clamando pelo retorno do Desejado. Explorando a crendice popular vários oportunistas se 
apresentavam como o rei oculto na tentativa de obter benefícios pessoais. O maior intelectual a aderir ao 
movimento foi o Padre Vieira. Finalmente em 1640, pelo golpe restauracionista liderado pelos Braganças, no 
Porto, Portugal voltou a ser independente e o movimento começou a arrefecer no interior do Nordeste, também 
ser motivo da crença na chegada de um "rei bom". Basicamente é um messianismo adaptado às condições lusas e 
depois nordestinas. Traduz uma inconformidade com a situação política vigente e uma expectativa de salvação, 
ainda que miraculosa, através da ressurreição de um morto ilustre. 
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Podemos acrescentar também que essa tendência objetivava uma visão real e natural 

da realidade: o escritor deveria construir seus personagens através dos tipos concretos 

existentes na vida social, observando suas relações com o meio. A personalidade desses tipos 

seria definida, sobretudo pelos caracteres psicossociais, isto é, pela influência do meio 

ambiente; em menor escala, pelos seus componentes psicofisiológicos, isto é, pela influência 

dos órgãos e glândulas do corpo humano em sua conduta. 

O Romance Experimental116 aparece traçando o caminho da literatura para torná-la 

científica, definindo assim, o método ao qual o romancista deve se sujeitar, assim como o 

papel social que este deve desempenhar e através deste guia da nova literatura, novas formas 

de ler e pensar.   

A literatura ao longo da segunda metade do século XIX era concebida como uma 

tentativa de constituir uma literatura com base nos princípios que regem as ciências 

experimentais, seguindo processos e pressupostos semelhantes aos das ciências naturais. 

Implica assim, em certa medida, a idéia de um determinismo que controla o destino do ser 

humano, ao qual este não pode escapar. 

Vivenciando todo esse processo, Fernando Pessoa, assim como muitos outros 

intelectuais se engajaram nesse momento literário, em que os domínios da ciência estão em 

expansão, em que a literatura que faz da ciência o seu tema e aquela que deseja ser científica 

estão circulando na Europa e particularmente na França. Nessa fase, em que o tema “ciência” 

se encontrava em pauta nos diversos Fóruns, em que se discutiam as questões relativas ao 

desenvolvimento nacional, nosso poeta, através de Caeiro, se fez presente. 

No desenrolar dos movimentos literários franceses, o romance experimental de Èmile 

Zola aparece como a mais sistemática tentativa de aproximação entre literatura e ciência. 

Nessa busca, encontramos o projeto literário proposto por Èmile Zola, que buscava nas 

                                                                                                                                                                                     
115 F. Pessoa, Poesia completa de Alberto Caeiro,  p. 27. 
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ciências naturais e, particularmente na fisiologia, um modelo para o que irá denominar de “o 

romance experimental”117.   

 

“Vou tentar provar por minha vez que, se o método experimental conduz ao conhecimento da 

vida física, ele deve conduzir também ao conhecimento da vida passional e intelectual. É 

apenas uma questão de graus no mesmo caminho, da Química à Fisiologia, e em seguida, da 

Fisiologia à Antropologia e à Sociologia. O romance experimental fica na extremidade”.118 

 

Nesta citação de Zola, podemos conceber que este modelo define um novo papel para 

o escritor, que deve apenas observar e descrever, sendo portador de um olhar neutro – o olhar 

das ciências. Partindo da análise das paixões humanas, a literatura científica buscará explicar 

os comportamentos através de suas determinantes. 

Em nossos estudos verificamos que nessa formulação de conjunto de princípios, que 

procuram redefinir a forma e o papel da obra literária, se espelhando nas ciências naturais, 

Fernando Pessoa através de sua criação, estabeleceu uma relação com essa nova “fórmula”119 

para sua produção literária através de sua heteronímia. Considerando-se que neste processo do 

Naturalismo literário, o poeta se desloca do que lhe é mais peculiar, de sua relação com o 

universo simbólico, urbano.  

 

                                                                                                                                                                                     
116 O livro O Romance Experimental foi publicado em 1880, reunindo trabalhos publicados anteriormente em 
periódicos franceses e russos, Cf. Zola, 1982. 
117 O romance experimental foi escrito tomando como fundamento a obra Introduction “à l`Étude de la 
Médecine Expérimentale, publicada em l865, pelo fisiólogo francês Claude Bernard (1823-1878). 
118 Ibid, p.18. 
119 Sobre esta “fórmula” nos reportamos ao O Romance Experimental e o Naturalismo no Teatro, “Da corrente 
positiva, o Naturalismo herdará ainda a preocupação pela organização social. O sopro de generosidade 
subjacente à teoria zolaniana resulta deste outro fato capital do século XIX: o nascimento da Sociologia. Por isso 
mesmo, impõe-se, no caso de Zola, o exame acurado das doutrinas humanitárias....”. É a fórmula de Claude 
Bernard na famosíssima Introdução. É uma fórmula idêntica à da ciência moderna. É a fórmula da ciência 
moderna “aplicada à literatura”. É a mesma “fórmula naturalista das ciências e particularmente da fisiologia” (È. 
Zola, op. cit., p.13). 
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“O romance experimental nada mais é do que a forma ideal da literatura destes novos tempos 

científicos. Observador-experimentador, o romancista redige a ata, ou relatório (le procè-

verbal), de uma experiência: ele concebe uma intriga na qual as personagens provam, pelo seu 

comportamento, que a sucessão dos fatos é conforme ao determinismo dos fatos estudados”. 120 

 

Podemos observar ainda, que muitos intelectuais de várias nações, assim como os 

europeus, se engajaram nesse movimento literário, fazendo de suas obras, direta e 

indiretamente, um instrumento de combate, de lutas e debates em torno da modernização de 

seus países, divulgavam doutrinas de caráter cientificista e se faziam presentes em vários 

cantos do mundo, conquistas que simbolizavam a modernidade nutrida pela ciência e pela 

técnica. 

Inserido neste conceito científico, Pessoa concebeu os seus heterônimos e 

particularmente Alberto Caeiro, onde “as coisas são como são”, que pensava com os 

sentidos e que manifestava uma forma de pensar apenas diferente e não a de ausência de 

reflexão.  Caeiro é um poeta bucólico e buscara a sintonia através da natureza e esse 

bucolismo vem a ser, em suma, a efetivação de uma imagem arquetípica que está dispersa 

nos demais, exteriorizada e descentralizada e essa imagem é o mais próximo de uma verdade 

possível121.  

E por sabermos ser Alberto Caeiro um poeta com fortes tendências ao Naturalismo, 

“a busca do real”, a preocupação de retratar a sociedade tal qual ela é, segundo o que é 

retratado na obra de Fernando Pessoa. 

Podemos observar que Pessoa possuía uma postura estética de separação do sujeito 

artístico e seu objeto, isto é, suas obras implicavam em uma certa distância entre o artista e o 

seu objeto o que é, neste caso, a própria arte. E quando ele aplicou este princípio da  

                                                           
120 Ibid.., p.18. 
121 F. Pessoa, Poesias completas de Alberto Caeiro, p.180. 
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relatividade artística a si mesmo, da maneira que se manifesta na sua heteronímia, produziu-se 

uma conjunção de arte e ciências, de efeito complexo e pouco habitual, para não dizer 

inovador.122 

Segundo Èmile Zola, os romancistas não mais se contentam em observar: 

documentam-se de modo sistemático, lendo tratados de Ciências Naturais, de Fisiologia, de 

Medicina. Os trabalhos de Darwin e de Claude Bernard começam então a exercer seu  

fascínio sobre os literatos. 

E ainda um pouco antes, Auguste Comte123 já havia definido os fundamentos da 

filosofia positivista, que se tornara a nova religião do século. Procedendo à crítica dos três 

estados teóricos do conhecimento humano – o teológico, o metafísico e o positivo – o autor do 

Curso de Filosofia Positiva propõe sua doutrina do positivismo: renunciar à descoberta da 

origem das coisas e estabelecer, através da observação e do raciocínio, as leis dos fenômenos.  

Acentuando a impossibilidade de se atingir a verdade absoluta e proclamando a 

superioridade da experiência, Comte vai contribuir de maneira decisiva para delinear o 

caminho aberto à inteligência da época e, em particular, aos romancistas naturalistas124. 

O núcleo de filosofia de Comte radica na idéia de que a sociedade só pode ser 

convenientemente reorganizada através de uma completa reforma intelectual do homem. 

Enquanto esses pensadores pregavam a ação prática imediata, Comte achava que antes disso 

seria necessário fornecer aos homens novos hábitos de pensar de acordo com o estado das 

ciências de seu tempo.  

Por essa razão, o sistema comteano estruturou-se em torno de três temas básicos. Em 

primeiro lugar, uma filosofia da história com o objetivo de mostrar as razões pelas quais uma 

certa maneira de pensar (chamada por ele filosofia positiva ou pensamento positivo) deve 

imperar entre os homens.  

                                                           
122 F. Pessoa, Obra poética, p. XIV. 
 
123 A. Comte in Coleção Os Pensadores, pp.IX-X. 
124 È. Zola, op.cit., pp.12-14. 
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Em segundo lugar, uma fundamentação e classificação das ciências baseadas na 

filosofia positiva. Finalmente, uma sociologia que, determinando a estrutura e os processos de 

modificação da sociedade, permitisse a reforma prática das instituições. A esse sistema deve-

se acrescentar a forma religiosa assumida pelo plano de renovação social, proposto por Comte 

nos seus últimos anos de vida125. 

Zola afirmava que dessa corrente positivista, o Naturalismo herdaria ainda a 

preocupação pela organização racional da ordem social. O sopro de generosidade subjacente à 

essa teoria zolanina resulta deste outro fato capital do século XIX: o nascimento da 

Sociologia. Nascimento que é fruto justamente do aguçado desejo, inerente a vários 

movimentos intelectuais, de resolver o aflitivo problema social. Por isso mesmo, impõem-se, 

no caso de Zola126, os exames acurados das doutrinas humanitárias que percorrem o século. 

A produção literária de Fernando Pessoa é uma das mais importantes da literatura 

portuguesa. Sua vasta obra é de notável qualidade artística. Sociologicamente, sua poética é 

representativa da profunda instabilidade político-social de seu tempo, não apenas no plano 

português como europeu.  

Para Zola, o experimentador é mais do que um simples observador porque interpreta o 

fenômeno por intermédio de uma experiência cujo resultado serve de controle à hipótese 

inicial. Qual o objetivo de tal método? Conhecer o determinismo dos fenômenos para poder 

dirigi-los.   

E a experiência torna-se o único critério válido para a busca da verdade, devendo o 

cientista abster-se de qualquer capricho pessoal ou crenças, sejam religiosas, filosóficas ou 

mesmo científicas. Prevalece apenas a autoridade dos fatos observados. As teorias, sendo 

inevitáveis, devem adaptar-se à natureza, e não esta àquelas. 

                                                           
125 A. Comte in Coleção Os Pensadores, pp.IX-X. 
126 A.Coutinho, Introdução à literatura no Brasil, pp. 179-199.  M.Moisés, Literatura portuguesa, pp. 227-296.  
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Zola vai mais longe e, num rasgo de otimismo, prevê o dia em que a ciência será capaz 

de encontrar o determinismo das manifestações cerebrais e sensuais do homem. E, apesar das 

incertezas de sua época, não hesita muito em inventar hipóteses:  

 

“Sem me arriscar a formular leis, julgo que a questão da hereditariedade tem uma influencia 

muito grande nas manifestações intelectuais e passionais do homem. Dou também uma 

importância considerável ao meio” 127 

 

Para Fernando Pessoa essas figuras ou personagens são muito simples e é como se 

fosse a personagem de um filme ou novela, mas no caso do poeta essas personagens atuam em 

uma vida paralela a do seu autor, “uma experiência, mesmo a mais simples, é sempre baseada 

numa idéia, nascida por sua vez de uma observação”. 

Para Zola a experiência nada mais é do que uma observação provocada. Todo o 

raciocínio experimental é baseado na dúvida, pois, o experimentador não deve ter nenhuma 

idéia preconcebida diante da natureza e deve conservar sempre sua liberdade de espírito. Ele 

aceita sem reservas os fenômenos que se produzem, quando estes fenômenos são provados e a 

ciência experimental não deve se preocupar com o porquê das coisas, ela explica o como, e 

nada mais. 

 

“A cada personalidade mais demorada, que o autor destes livros conseguiu viver dentro de si, 

ele deu uma índole expressiva, e fez dessa personalidade um autor, com um livro, ou livros, 

com as idéias, as emoções, e a arte dos quais, ele o autor real (ou por ventura aparente, porque 

não sabemos o que seja a realidade), nada tem, salvo o ter sido, no escrevê-las, o médium de 

figuras que ele próprio criou.”128. 

 

Fernando Pessoa também considerava Caeiro o seu mestre.129: 

                                                           
127 È. Zola, op.cit., p.18. 
128 F. Pessoa, Obras em prosa, p.82. 
129 Ibid.,p.83. 
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“Este Alberto Caeiro teve dois discípulos e um continuador filosófico. Os dois discípulos, 

Ricardo Reis e Álvaro de Campos seguiram caminhos diferentes; tendo o primeiro 

intensificado e tornado artisticamente ortodoxo o paganismo descoberto por Caeiro, 

desenvolvido um sistema inteiramente diferente, e baseado inteiramente nas sensações”.  

 

Aqui podemos notar que Fernando Pessoa ao escrever sobre os heterônimos, também 

tem um ponto de partida, cria personagens que até  melhor que ele, o poeta,  interagem através 

da poesia no aspecto social. 

E voltando a Zola, podemos averiguar que o romance experimental representa o 

resultado concreto de um antigo e constante interesse dos literatos pela investigação e 

metodologia dos cientistas e aparece como uma tentativa de aproximação entre literatura e 

ciência e nos parece que Zola está mesmo convencido de que o romance teria encontrado, 

finalmente, sua “fórmula definitiva”, isto é, científica130. 

No entanto, podemos concluir que o ideal de Fernando Pessoa é conseqüentemente o 

que se propõe a si próprio: "Ser tudo, de todas as maneiras, porque a verdade não pode estar 

em faltar ainda alguma coisa", assim como o pluralismo e o politeísmo.  

A heteronímia seria, portanto, uma maneira de dar fôlego às idéias e imagens que 

ocuparam o poeta e cada heterônimo seria um uma óptica, uma lente, um filtro para 

multiplicar-se e dar sentido ao material poético que estava em suas mãos. E, devido a sua 

constituição psíquica, instável nos sentimentos e vontades, poderia ter gerado a multiplicação 

em personalidades ou personagens "tendência orgânica e constante para a despersonalização e 

para a simulação", conforme ele mesmo se diagnostica. Pessoa ter-se-ia dividido para se 

compensar? 

Fernando Pessoa, partindo dessa linha de raciocínio, concebe Caeiro utilizando essas 

novas formas de interpretar o mundo e a realidade social. Visto que a literatura daquele 

momento vai assumindo um duplo papel, pois, ao mesmo tempo em que se faz veículo de 

                                                           
130 B. Crego, B. & E. L. Pereira & M. L. Carita & R. Correia op. cit., pp. 37-38. 
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idéias e saberes científicos, produz contextos nos quais estão representados uma sociedade e 

um modo de viver, em que a ciência, enquanto expressão da modernidade e do progresso, se 

faz presente.   

Poderemos, então, neste contexto, concluir que o poeta criou esse seu heterônimo 

Caeiro para ser o seu libertador imaginário, um remédio (provisório) para a dor de pensar de 

que sofre o  Pessoa ortônimo ou mesmo uma fuga do mundo intelectual em que vivia. 

Visto pelo prisma da modernidade, a heteronímia criada por Fernando Pessoa, não se 

apresenta, pois, como um fenômeno isolado ou absolutamente insólito. Mas antes 

corresponderia a uma imposição geral dos novos tempos. E através de Caeiro, o poeta idealiza 

um desejo de integração e de comunhão com a Natureza, visto que  Caeiro  só se importa em 

ver de forma objetiva e natural a realidade com a qual contata a todo o momento.  

Zola através de seus princípios de investigação científica e raciocínio experimental, 

combate “uma a uma, as hipóteses dos idealistas, e substitui os romances de pura imaginação 

pelos romances de observação e de experimentação”.131  

 

“Vou limitar-me, para não complicar excessivamente raciocínio. Eis, portanto, o progresso da 

ciência. No século passado, uma aplicação mais exata do método experimental cria a Química 

e a Física, que se desprendem do irracional e do sobrenatural. Graças à análise, descobre-se que 

há leis fixas: os fenômenos são dominados. Depois, um novo passo é dado. Os corpos vivos 

nos quais os vitalistas ainda admitiam uma influência misteriosa, são por sua vez reduzidos ao 

mecanismo geral da matéria. A ciência prova que as condições de existência de todo fenômeno 

são as mesmas nos corpos vivos e nos corpos brutos; e desta forma a Fisiologia adquire pouco 

a pouco as certezas da Química e da Física. Mas, devemos parar aí? Evidentemente não. 

Quando se tiver provado que o corpo do homem é uma máquina, cujos mecanismos o 

experimentador poderá desmontar e montar de novo à vontade será necessário passar aos atos 

passionais e intelectuais do homem. Entraremos então no domínio que pertencia até agora à 

                                                                                                                                                                                     
 
131 È. Zola, op. cit., p. 40. 
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Filosofia e à Literatura: será a conquista definitiva, pela ciência, das hipóteses dos filósofos e 

dos escritores. Temos a Química e a Física experimentais; teremos a Fisiologia experimental; 

mais tarde ainda teremos o romance experimental. Esta é uma progressão que se impõe e seu 

termo final é fácil de se prever desde hoje. Tudo está interligado: foi preciso partir do 

determinismo dos corpos vivos; e, uma vez que cientistas como Claude Bernard demonstram 

agora que leis fixas regem o corpo humano, pode-se anunciar, sem medo de errar, a hora em 

que as leis do pensamento e das paixões serão por sua vez formuladas. Um mesmo mecanismo 

deve reger a pedra dos caminhos e o cérebro do homem.”.132 

 

E ao dar vida a Caeiro, Fernando Pessoa, utilizando-se de sua sensibilidade 

observacional,  realiza assim um experimento, utilizando a idéia de Èmile Zola.  

Para salientar esse movimento naturalista, e fazer um paralelo com os aspectos 

científicos na obra literária de Fernando Pessoa, através de seu heterônimo Alberto Caeiro, 

utilizando a argumentação do escritor Èmile Zola, para descrever, com a mais rigorosa 

exatidão, essas tendências científicas, poderemos afirmar que a ciência que informa e 

condiciona o enredo estava na boca dos personagens, na fala dos protagonistas. Os autores 

lançaram mão de um conjunto de estratégias, mesmo que tais introduções rompessem com a 

coerência do texto, essas estratégias criaram situações estranhas, em que heróis e heroínas 

abriam espaço para reflexões estranhas àquele local, enquadrando-se nas conclusões 

científicas da época133.. 

Vejamos essa fundamentação segundo a perspectiva de Zola: 

 

 

 

 

 

                                                           
132 Ibid., p.39. 
133 Ibid., pp.43-45. 
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“A ciência tem justamente o privilégio de nos ensinar, aquilo que ignoramos, substituindo o 

sentimento pela razão e pela experiência, e mostrando-nos claramente o limite de nosso 

conhecimento atual. Mas, graças a uma maravilhosa compensação, na medida em que rebaixa 

assim nosso orgulho, a ciência aumenta nosso poder”. 134. 

 

Segundo Zola, nessa época de destaque do século XIX, dada a popularidade que 

alcançara entre os letrados, os romancistas não mais se contentavam em observar; 

documentavam de modo sistemático, lendo tratados de Ciências Naturais, de Fisiologia, de 

Medicina.  

Portanto, Alberto Caeiro seria a manifestação de uma opção filosófica implícita na 

negatividade da visão de Fernando Pessoa: a descrença na possibilidade de, pela razão, 

compreender-se o mundo.  E quando Pessoa se torna Alberto Caeiro e, na pele dele, vive uma 

vida menos doída, ele, como Caeiro aceita a realidade do mundo e se conforma em vê-la, sem 

se atormentar de indagações, das paixões e das perdas reais e talvez através dessa sua criação 

encontrasse um consolo para os conflitos de seu universo intelectual. 

  

Creio no mundo como um /malmequer 

Porque o vejo. Mas não penso nele  

Porque pensar é não /compreender... 

O mundo não se fez para /pensarmos nele  

(Pensar é estar doente dos olhos)  

Mas para olharmos para ele e  

/estarmos de acordo 

Eu não tenho filosofia: tenho /sentidos... 

Se falo na Natureza não é porque /saiba o que ela é, 

Mas porque a amo, e amo-a por /isso, 

Porque quem ama não sabe o que /ama 

Nem sabe por que ama, nem o /que é amar...135 

 

           

                                                           
134 Ibid, p.20. 
 
135 F. Pessoa, Poesias completas de Alberto Caeiro, p. 19. 
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  Nos poemas de Caeiro encontramos fragmentos de uma filosofia poética, que poderia 

ser também uma poesia filosófica ou uma poesia que tem num dos seus níveis de significação, 

pertinência ou conseqüências filosóficas. A leitura filosófica desses poemas é uma marca da 

sua complexidade, não o refúgio ou a sede do seu sentido.  

Segundo Fernando Pessoa, a obra de Caeiro representa uma reconstrução integral do 

paganismo, na sua essência absoluta, tal como nem os gregos nem os romanos que viveram 

nele e por isso  não o pensaram, ou puderam fazer136.  

A obra, porém, e o seu paganismo, não foi nem pensados nem até sentidos: foram 

vividos com o que quer que seja que é em nós mais profundo que o sentimento ou a razão. E 

ele também deixou um texto em que explicita o valor de Caeiro e a mensagem que este poeta 

nos deixou e pode servir de base para a compreensão da sua obra137:  

 

“A um mundo mergulhado em diversos gêneros de subjetivismo vem trazer o Objetivismo 

Absoluto, mais absoluto do que os objetivistas pagãos jamais tiveram. A um mundo 

ultracivilizado vem restituir a Natureza Absoluta. A um mundo afundado em humanitarismos, 

em problemas de operários, em sociedades éticas, em movimentos sociais, traz um desprezo 

absoluto pelo destino e pela vida do homem, o que, se pode considerar-se excessivo, é afinal 

natural para ele e um corretivo magnífico”138.  

 

           Para Caeiro “quem tem as flores não precisa de Deus” e o “o mundo não é verdadeiro, 

mas é real” e ao manifestar a supremacia da realidade sobre a verdade, conduz à análise da 

realidade, das suas qualidades e graus. Contra o erro da filosofia, que é o de querer pensar o 

mundo abstraindo das sensações, e contra a observação banal e ingênua, Caeiro propõe uma 

ciência. A ciência de ver. 

                                                           
136 F. Pessoa, Páginas Íntimas e Auto Interpretação,  p. 330. 
 
137 F. Pessoa, Poesia completa de Alberto Caeiro, p.11. 
138 F. Pessoa, Páginas Íntimas e Auto Interpretação, p. 375. 
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 É esse o outro nome da sua poesia e da sua filosofia. Aquilo que parece idêntico é 

diferente, aquilo que aparece em síncrese deve ser discriminado.  

 

“A própria linguagem de Caeiro é colocada no foco, como se fosse um instrumento que 

precisasse de afinação.  Por isso as discussões sobre palavras: “beleza”, “renque de árvores”, 

manhã, “primavera”.  Por isso a inicial desarticulação da metáfora no título O Guardador de 

Rebanhos: “Eu nunca guardei rebanhos”. Por isso a reiteração de uma sintaxe mínima, 

reduzida a frases na sua ordem canônica. Por isso a renúncia às rimas ou a qualquer 

formalismo composicional. É como se a linguagem devesse ser refundida para servir uma nova 

mimese”139. 

 

           Para o poeta Fernando Pessoa, em seu livro Poesia Completa de Alberto Caeiro, a 

ciência que não é nenhuma senão a ciência de ver é a poesia entendida como inscrição da 

energia do mundo e   que Caeiro ao negar a verdade e ao afirmar a realidade, está a tentar sair 

desse jogo mortal da degladiação de discursos. Está a tentar encontrar a linguagem capaz de 

representar a natureza sem a intermediação do pensamento, dizer as palavras antes dos 

discursos. Ou as palavras de antes da retórica.  

 É este o seu paradoxo último e é esta a sua ilusão característica, a de que recusa os 

exercícios de estilo e de pensamentos como se fossem artifícios de que se exime. Ou melhor, 

é esta a sua aposta impossível de ganhar, a de que o acesso à realidade é possível no interior 

das palavras140 . 

 E podemos dizer que Zola procurou uma literatura e um romance investigativo e 

experimental do ponto de vista da humanidade e o homem, suas fraquezas, dores e emoções, 

tornaram-se o objeto de estudo do poeta e do cientista.  

             

 

                                                           
139 F. Pessoa, Poesia Completa de Alberto Caeiro, p. 253. 
140 Ibid.,pp.254-255. 
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 No poema a seguir exemplificaremos essa perspectiva: 

 

Quando está frio no tempo do frio, para mim é como se estivesse agradável, 

Porque para o meu ser adequado à existência das cousas 

O Natural é o agradável só por ser natural. 

 

Aceito as dificuldades da vida porque são o destino, 

Como aceito o frio excessivo no alto do inverno –  

Calmamente, sem me queixar, como quem meramente aceita, 

E encontra uma alegria no fato de aceitar... 

Quem são para mim as doenças que tenho e o mal que me acontece 

Senão o inverno da minha pessoa e da minha vida? 

O inverno irregular, cujas leis de aparecimento desconheço, 

Mas que existe para mim em virtude da mesma fatalidade sublime, 

Da mesma inevitável exterioridade a mim, 

Que o calor da terra no alto do verão  

E o frio da terra no cimo do inverno. 

 

Aceito por personalidade. 

Nasci sujeito como os outros a erros e a defeitos, 

Mas nunca o erro de querer compreender demais, 

Nunca o erro de querer compreender só com a inteligência,  

Nunca ao defeito de exigir do mundo  

Que fosse qualquer coisa que não fosse o mundo.  . . .141 

 

Fernando Pessoa propõe através de Alberto Caeiro uma forma de a humanidade ficar 

em paz com suas emoções. Aceitar a vida e as coisas como elas são, tendo sempre a 

consciência que vivemos em um mundo dual, onde o positivo, o negativo, a vida, a morte, a 

alegria, a tristeza coexistem e como tal devem ser aceitos e respeitados. Quando muito 

podemos aprender com as nossas limitações e então o remédio para a humanidade é a 

                                                           
141 Ibid., p.118. 
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aceitação dos fatos imutáveis. Ao aceitar, temos a consciência da natureza e que fazemos 

parte da mesma. 

Observamos Caeiro sempre em contato com o natural, utilizando com freqüência em 

seus poemas o tempo verbal presente, ou seja, vivendo sempre o hoje e também o uso de 

verbo de contemplação, aceitando as coisas imutáveis e refletindo sobre as coisas mutáveis.  

Desta maneira continuaremos a analisar os poemas de Alberto Caeiro, buscando os 

conceitos do Naturalismo e da ciência na obra do poeta português. 

O escritor naturalista, diz Zola, faz uma experiência “para mostrar”; ele é, pois, mais 

um cientista do que um terapeuta. Caberá em seguida aos legisladores dirigir esses fenômenos 

cerebrais e sensuais, “de modo a desenvolver os bons e reduzir os maus, sob o ponto de vista 

da utilidade humana”.142 

 

“Não somos nem químicos, nem físicos, nem fisiólogos, somos simplesmente romancistas que 

nos apoiamos nas ciências”. O que ele propõe, sobretudo é que o escritor pare de sonhar de 

olhos abertos e que volte seu olhar para o mundo que o cerca; que ele descreva o real com a 

objetividade de um cientista e levando em conta as conquistas  das ciências modernas”.143 

 

 

Se nos aprofundarmos, podemos averiguar que a fala de Zola não difere do que faz o 

nosso poeta em suas experiências com as “máscaras”. Fernando Pessoa após criar seus 

heterônimos fez as seguintes considerações: 

 

“Há autores que escrevem dramas e novelas; e nesses dramas e nessas novelas atribuem 

sentimentos e idéias às figuras, que as povoam, que muitas vezes se indignam que sejam 

tomados por sentimentos seus, ou idéias suas. Aqui a substancia  é a mesma, embora a forma 

seja diversa”144. 

 
 
                                                           
142 È. Zola, op. cit., p. 18. 
143 Ibid, p.20. 
144 F. Pessoa, Obras em prosa, p. 82. 
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Fazendo um paralelo com a obra de Èmile Zola, O Romance Experimental, podemos 

observar que o nosso poeta desdobra-se em “máscaras”, passando assim pelo método 

observacional e experimental, tal qual a ciência o faz. 

É sabido que a produção literária de Fernando Pessoa sempre foi precedida 

conscientemente de teorizações estéticas. Este empenho ideológico na produção artística 

devia-se, de certa forma, à influência do positivismo e à sua identificação da realidade com a 

experiência.  

De um lado a arte competia num nível funcional com as ciências, do outro lado 

forçou-a o seu prestígio funcionalizado nos países agora industrializados a adaptar-se a uma 

nova imagem tecnológica da realidade. A finalidade da estética central do Pessoa sinóptico é, 

sobretudo, uma arte determinada no sentido de uma procura pseudo-religiosa da verdade. 

Observamos nas obras de Pessoa, que ele ao utilizar-se das “máscaras”, ou seja, 

através de sua heteronímia, assumia uma atitude-experiência, uma perspectiva ideológica que 

considerava tão questionável como qualquer outra145. 

Segundo ainda Zola, em o Romance Experimental, “dá-se o nome de observador 

àquele que aplica processos de investigações simples ou complexos ao estudo dos fenômenos 

que não faz variar e que recolhe por conseguinte tal qual a natureza lhos oferece; dá-se o 

nome de experimentador àquele que emprega processos de investigações simples ou 

complexos pra fazer variar ou modificar, com um objetivo qualquer, os fenômenos naturais, e 

fazê-los aparecer em circunstâncias ou condições nas quais a natureza não os apresentava"146. 

E ainda afirma Zola que ele, o experimentador, escuta a natureza e escreve o que ela 

dita. Mas, uma vez constatado o fato e bem observado o fenômeno, surge a idéia, intervém o 

raciocínio, e o experimentador aparece para interpretar o fenômeno.  

 

                                                           
145 È. Zola, op. cit., p.29. 
146 Idem. 
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“É possível que, mais tarde outros indivíduos, deste mesmo gênero de verdadeira realidade, 

apareçam. Não sei; mas serão sempre bem-vindos à minha vida interior, onde convivem 

melhor comigo do que eu consigo viver com a realidade externa”.147 

 

O autor serve apenas como uma ponte de ligação entre a criação e o criador. É também 

uma forma de Fernando Pessoa conviver melhor com o social através de seus heterônimos. 

 

“Caeiro encara a natureza de um modo diretamente metafísico e místico, encara a natureza 

como o que há de importante, excluindo ou quase excluindo o Homem e a Civilização, e 

ambos, finalmente, integram tudo o que cantam nesse seu sentimento naturalista. Esta base 

abstrata têm de comum: mas no resto são, não diferentes, mas absolutamente opostos”.  

“Caeiro deixa-nos perplexos. Somos arrancados de nossa atitude crítica por um tão 

extraordinário fenômeno. Nunca vimos nada como ele. Caeiro é estranho, terrível e 

espantosamente novo. Mesmo em nossa época, quando acreditamos que nada pode causar-nos 

espanto ou gritar novidades, Caeiro nos espanta e exala novidade absoluta. Ser capaz de fazer 

isso numa época como a nossa é prova definida e final de seu gênio”.148 

 

É tão novo que se torna por vezes difícil conceber claramente toda a sua novidade. É 

novo demais e sua excessiva novidade perturba a visão que dele temos, como todas as coisas 

excessivas perturbam a visão, embora seja uma completa novidade o fato de ser a própria 

novidade a coisa excessiva e perturbadora da visão. Mas é isso mesmo a coisa notável. Até 

mesmo a novidade e o modo de ser novo são novidades em Caeiro.149 

Podemos então concluir, segundo as idéias de Zola, que o experimentador é aquele 

que, em virtude de uma interpretação mais ou menos provável, mas antecipada, dos 

fenômenos observados, institui a experiência de maneira que, na ordem lógica das previsões, 

ela forneça um resultado que sirva de controle da hipótese ou idéia preconcebida...  

                                                           
147 F. Pessoa, Obras em Prosa, p. 83. 
148 Ibid., p.128 
149 Idem. 
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E que também a partir do momento em que o resultado da experiência se manifesta, o 

experimentador encontra-se em face de uma verdadeira observação, que ele provocou, e que, 

como toda observação, deve ser constatada sem idéia preconcebida deve então desaparecer, 

ou melhor, transformar-se instantaneamente em observador; e é apenas quando ele tiver 

constatado os resultados da experiência – exatamente como os de uma observação ordinária – 

que o intelecto reaparecerá para raciocinar, comparar e julgar se a hipótese experimental se 

verifica ou se infirma por estes mesmos resultados150. 

Em suma, segundo Zola, devemos trabalhar com os caracteres, as paixões, os fatos 

humanos e sociais, como o químico e o físico trabalham com os corpos brutos, como o 

fisiólogo, trabalha com os corpos vivos.  

 

“O determinismo domina tudo. É a investigação científica, é o raciocínio experimental eu 

combate, uma por uma, as hipóteses dos idealistas, e substitui os romances de pura imaginação 

pelos romances de observação e de experimentação” 151.. 

 

Por certo, não se tem aqui a intenção de formular leis, segundo Zola. No estado atual 

da ciência do homem, a confusão e a obscuridade são ainda muito grandes para se arriscar a 

menor síntese. Tudo o que se pode dizer é que há um determinismo absoluto para todos os 

fenômenos humanos.  

Assim sendo, segundo Zola, podemos observar que a investigação é um dever. 

Possuímos o método, devemos ir em frente, mesmo se uma vida inteira de esforços propiciar 

apenas a conquista de uma parcela de verdade.  

Segundo os estudos de Zola, ainda não estamos em condições de provar que o meio 

social também é apenas químico e físico. Ele o é certamente, ou antes, segundo suas 

conclusões, o produto variável de um grupo de seres vivos que, estes sim, estão absolutamente 

                                                           
150 Ibid., p.30. 
151 È. Zola, op. cit., p.30. 
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submetidos às leis físicas e químicas que regem tanto os corpos vivos quanto os corpos 

brutos152.  

Assim sendo, veremos que podemos agir sobre o meio social, se agirmos sobre os 

fenômenos que tivermos dominado no homem. E é isto que constitui o romance experimental: 

possuir o mecanismo dos fenômenos do homem, mostrar a engrenagem das manifestações 

intelectuais e sensuais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
152 Ibid.,  pp.41- 43. 
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2.2 - Características temáticas dos poemas de Alberto Caeiro 

 
 

Com Fernando Pessoa, através de sua obra, a literatura portuguesa se deparou com 

questões fundamentais da existência humana, de timbre filosófico ou de avulsa emergência 

quotidiana, numa escrita fundadora dos pilares em que verdadeiramente se afirma a nossa 

modernidade. 

Pelas mãos de um escritor que evidencia esta realidade, surge a figura de ficção chamada 

Caeiro. Personagem nascida nos cadernos e folhas de papel guardados na arca, Alberto Caeiro 

habita o cimo do outeiro como guardador de rebanhos e Mestre da outra humanidade, criada 

com o universo pessoano. 

 
Como já relatamos anteriormente, Caeiro (nasceu em Lisboa, em 1889, e faleceu, 

vítima de tuberculose, na mesma cidade, em 1915), passou quase todos os anos de sua curta 

vida no Ribatejo, na Quinta de propriedade de uma tia velha153, onde caminhou sempre 

passivamente com o espírito concentrado numa atividade de sensações. Viveu feliz como os 

rios e as plantas, gostosamente integrado nas leis do Universo. Não havendo para ele passado 

nem futuro, compreende-se que duvide do próprio eu.  Ele pastoreava e procurava, 

diariamente, exercitar o que ele mesmo chamou de  “a perversa ciência de ver”. 

Caeiro era um simples homem da natureza, inteiramente desligado dos valores 

culturais e sociais e pretendeu, sobretudo, ser.  Tentou, assim, desenvolver uma arte de ser, 

onde as coisas não têm sentido, têm apenas existência - o movimento interior do poeta, 

embora tranqüilo, não o conduz à unidade, mas à diversidade e fragmentação.  

A aparição de um poeta como Caeiro na densa floresta de símbolos do cosmo 

pessoano é como uma tocha de fogo soprada pelo vento no palheiro. Antes de ser o mestre, 

Caeiro não seria o estraga-festa? Se não fosse o meta-simbólico?  

                                                           
153 F. Pessoa, Obras em Prosa, p. 115. 
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Compreendido como negação da cultura e do simbólico, lugar de silêncio da 

linguagem, Caeiro quebraria o encanto do mundo instaurado por Pessoa, revelando o seu non 

sense, e propondo a inutilidade da própria escrita heteronímica.  

Como então dar a voz a um sábio que harmoniza o homem com a natureza através da 

negação da língua? Como re-conhecer no verbo a matéria inaugural, a partir de um templo 

onde se cala e a fala funda o culto do silêncio? Como dar a voz a um sábio, ou a um néscio, 

que nega a linguagem? Como dar ouvidos à fala que se nega a si mesma? Como pensar um 

sábio que se sabe equívoco? São contradições que Caeiro nos impõe, ao ser aceito como poeta 

e mestre da causerie pessoana. 

As características temáticas deste heterônimo são: o objetivismo, o apagamento do 

sujeito, atitude antilírica, atenção à “eterna novidade do mundo”, integração e comunhão com 

a natureza. É sensacionalista, porque é o poeta das sensações e predominam-lhe as sensações 

visuais e auditivas. É antimetafísico, porque recusa o pensamento, o mistério e o 

misticismo154.  

 

“Eis o epítome do Sensacionismo. Não é às coisas em abstrato que Caeiro deve lealdade, mas 

às coisas que conhece, àquelas que estão à sua volta e que pode sentir. Às coisas vistas e 

ouvidas”.155 

 

Caeiro prima pelas associações imprevistas da realidade moral com a realidade 

concreta corriqueira e dá livre curso ao pensamento, interrogando retoricamente, exclamando, 

recorrendo a giros sintáticos que imprimem vivacidade e ênfase persuasiva à linguagem156, 

assim como: “Sim mesmo a mim, que vivo só de viver...” ou “Sim, eis o que os meus sentidos 

aprenderam sozinhos...” 157 

                                                           
154 J. P.Coelho, op.cit., pp. 142-143. 
155 F. Pessoa , Poesias completas de Alberto Caeiro, p.259. 
156 J. P.Coelho, op.cit., p. 141. 
157 F. Pessoa, Poesia completa de Alberto Caeiro, pp. 50-61. 
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Caeiro, como se incumbiu de exercer uma doutrina naturalista, é despojado, satisfaz-se 

calmamente com o manejo hábil de um número reduzido de vocábulos, o provoca uma 

impressão de monótona pobreza, condizente com a mentalidade supostamente primitiva desse 

mestre. O retorno e as combinações de rimas compensam de algum modo a falta de rima158. 

E ainda, seus versos são livres, possui métrica irregular e despreocupação a nível 

fônico, seus versos possuí linguagem simples, familiar, adjetivação objetiva e pontuação 

lógica. Os seus poemas são constituídos freqüentemente do presente do indicativo ou 

gerúndio159.  

Este jogo constante em seus versos fatiga a atenção, pois seu ideal estilístico requer a 

espontaneidade lisa, a palavra direta, encostada à idéia, a formulação natural, viril e fluente, 

“como se escrever fosse uma coisa que lhe acontecesse / como dar-lhe o sol de fora”. Suas 

frases são simples, mas há o predomínio da coordenação, suas comparações são simples e 

raramente usa metáforas em sua poesia160.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
158 J. P.Coelho, op.cit., p.142. 
159  Ibid., pp. 142-143. 
160 Ibid., p.142. 
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Capítulo III 

 
 

Análise dos poemas de Alberto Caeiro e a morte do 
poeta Fernando Pessoa 
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3.1  - Análises dos poemas de Alberto Caeiro na perspectiva naturalista, utilizando O 
Romance Experimental de Èmile Zola 
 
 
 

 

Dando seqüência ao nosso estudo, analisaremos alguns poemas de Fernando Pessoa, 

em seu heterônimo Alberto Caeiro utilizando alguns pressupostos de Èmile Zola, em seu O 

Romance Experimental e o Naturalismo no Teatro, para melhor fundamentarmos nossa 

pesquisa, que propõe uma aproximação entre a literatura e a ciência.  

Observamos que Fernando Pessoa concebeu o heterônimo Caeiro que, de alguma 

forma se enquadrou aos princípios do determinismo científico, inserindo-o no meio ambiente 

e seguindo assim os métodos de experimentação de Zola, em que a literatura era concebida 

como experiência científica, seguindo processos e pressupostos semelhantes aos das ciências 

naturais161.  

Lembrando que a investigação científica é uma investigação baseada na observação e 

na experiência. Recurso à experiência sensível, interrogando a própria natureza e buscando 

respostas. De fato, os novos processos de investigação da natureza apresentam-se como um 

diálogo do homem com a natureza, só assim sendo possível chegar a uma explicação natural 

dos fenômenos naturais, a uma explicação da natureza pela natureza, ficando garantida a 

objetividade dessa explicação162. 

Prosseguiremos analisando inicialmente alguns trechos do poema O Guardador de 

Rebanhos163, escrito em 08 de março de l914, onde buscaremos mostrar a relação entre o 

sentir e o puro pensar, salientando a  relação do poeta Caeiro com a natureza: 

 

 

                                                           
161 È. Zola, op. cit., p. 61. 
162 Idem. 
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Eu nunca guardei rebanhos,  

Mas é como se os guardasse.                                

Minha alma é como um pastor,  

Conhece o vento e o sol  

E anda pela mão das Estações  

A seguir e a olhar.  

Toda a paz da Natureza sem gente  

Vem sentar-se a meu lado.  

Mas eu fico triste como um pôr-de-sol  

Para a nossa imaginação,  

Quando esfria no fundo da planície  

E se sente a noite entrada  

Como uma borboleta pela janela. 

/.../164 

 

Neste primeiro trecho do poema, o poeta faz diversas menções e comparações à 

natureza, faz analogias com o vento e o sol, as estações do ano e o ambiente que o cerca.  E 

nestes versos, o poeta vai buscar através da observação da natureza o equilíbrio e a solução de 

suas crises para finalmente se sentir em paz consigo e com a natureza. Faz uso de substantivos 

concretos, como uma busca do real, integração e comunhão com a natureza e observação e 

experimentação como conceitos científicos. 

Os naturalistas, em sua maioria, não desumanizam o homem. Ao contrário, eles 

sugerem novas áreas modificadas de valor no ser humano e ao mesmo tempo que se 

empenham em destruir velhas. Para eles irreais fontes de presunção tais como o amor 

romântico, a responsabilidade moral ou o heroísmo165. 

 

                                                                                                                                                                                     
163 F. Pessoa, Obra poética, pp. 137-162. 
164 Ibid., p.137. 
 
165 È. Zola, op.cit., p. 61. 
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Já na estrofe seguinte, Fernando Pessoa aprofunda sua relação com a natureza através 

de um sonho como veremos  a seguir: 

 

Num MEIO-DIA, de fim de primavera, 

Tive um sonho como uma fotografia. 

Vi Jesus Cristo descer à terra. 

Veio pela encosta de um monte 

Tornado outra vez menino, 

A correr e a rolar-se pela erva 

E a arrancar flores para as deitar fora 

E a rir de modo a ouvir-se de longe . . . 

               /.../166 

 

O poeta teve um sonho com uma fotografia: era Jesus que vinha à terra humanizado na 

figura de um menino. Neste trecho o poeta teve a necessidade de um Jesus mais próximo, real, 

que fizesse parte de fato da sua vida. Esse Jesus Menino brinca, se diverte e compartilha com 

o poeta. Não é uma relação distanciada e desigual, pois ao trazer o menino Jesus para perto de 

si, o poeta traz as questões do natural, ou seja, iguala-se ao menino como humano, e pode-se 

dizer que é um retorno à infância, um dos temas de Pessoa. Vejamos o trecho a seguir: 

 

Tinha fugido do céu. 

Era nosso demais para fingir 

De segunda pessoa da Trindade. 

No céu era tudo falso, tudo em desacordo 

Com flores e árvores e pedras. 

No céu tinha que estar sempre sério 

E de vez em quando de se tornar outra vez homem 

E subir para a cruz, e estar sempre a morrer 

Com uma coroa toda à roda de espinhos 

E os pés espetados por um prego com cabeça,  

E até com um trapo à roda da cintura 

                                                           
166 F. Pessoa, Obra poética, p.143. 
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Como os pretos nas ilustrações. 

Nem sequer o deixavam ter pai e mãe 

Como as outras crianças. 

O seu pai era duas pessoas –  

Um velho chamado José, que era carpinteiro, 

E que não era pai dele; 

E o outro pai era uma pomba estúpida,  

A única pomba feia do mundo 

Porque não era do mundo nem era pomba. 

E a sua mãe não tinha amado antes de o ter. . . 167 

 

Neste trecho, depreendemos que o menino Jesus não passou pelas experiências da vida 

cotidiana. Que nem sequer deixaram-no ter pai e mãe como todas as crianças e o poeta 

questiona o histórico hereditário do menino, pois há a dúvida da paternidade e do amor da 

mãe.  

Verificamos ainda, a aproximação do real, ou seja, o poeta torna o menino Jesus mais 

próximo de si, faz dele uma criança humanizada, com direitos às brincadeiras que as crianças 

fazem em suas rotinas diárias, com toda naturalidade e pureza que lhe é peculiar. 

E ao nos aprofundarmos, podemos observar que há uma crítica à escravatura, como 

também à igreja católica, pois quando ele compara a crucificação com a imagem dos “pretos 

nas ilustrações” ela crítica e explicita as atrocidades da escravatura e a ignorância ao retratar 

imageticamente o negro.  

Podemos também ressaltar que Fernando Pessoa morou durante algum tempo em 

Durban, na África do Sul, dos oito aos dezessete anos, conhecendo a cultura local, os 

costumes e a população africana. Desta maneira ele pode conhecer de perto os africanos e 

possivelmente pode fazer a crítica explicitada no trecho estudado.  

                                                           
167 Idem. 
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Podemos depreender do trecho em questão que Alberto Caeiro questiona a influência 

do meio na personalidade do menino Jesus e seu histórico de vida. Seria incoerente, ao nosso 

ver, que um ser com esse histórico familiar pudesse pregar a verdade, o perdão e a justiça, 

sendo que na sua gênese ele é inatingível para o ser humano. 

Inseridas nesse contexto, encontramos características das observações de Zola, na qual 

o escritor deve ser capaz de expressar tudo com clareza, demonstrando como reagem os 

homens, quando vivem em sociedade, além de deter toda sua ação sob o senso do real. A 

hereditariedade é vista como rigoroso determinismo a que se submetem às personagens, 

subordinadas, também, ao meio que lhes molda a ação, ficando entregues à sensualidade, à 

sucessão dos fatos e às circunstâncias ambientais168.  

  Continuaremos nossa análise, apresentamos alguns questionamentos de dogmas nos 

poemas de Caeiro, sob uma perspectiva naturalista e sob o primado de uma visão própria e 

peculiar relacionadas a esse seu paganismo. 

 

Não era uma mulher: era uma mala 

Em que ele tinha vindo do céu. 

E queriam que ele, que só nascera da mãe, 

E nunca tivera pai para amar com respeito, 

Pregasse a bondade e a justiça! . . .169 

 

 

Continuando, Caeiro se contrapõe, através do discurso, ao “pastorear” os pensamentos  

e se articula com a existência,  mostrando a “angústia” pela ausência de religião. E 

concebendo a idéia de que o céu seria o inferno, os “símbolos” necessitariam ser “resgatados” 

                                                           
168 È. Zola, op. cit., p. 43. 
169 F. Pessoa, Obra Poética, p.143 
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do abismo, sendo que essa libertação e resgate do que fora “contaminado” pelo mal o traria de 

“volta” para ser um anônimo. O discurso se eleva e “liberta” o divino170. 

 

Diz-me muito mal de Deus. 

Diz que ele é um velho estúpido e doente, 

Sempre a escarrar para o chão 

E a dizer indecências. 

A Virgem Maria leva as tardes da eternidade a fazer meia. 

E o Espírito Santo coça-se com o bico 

E empoleira-se nas cadeiras e suja-as. 

Tudo no céu é estúpido como a Igreja Católica171 

 

E no poema a seguir o poeta questiona as relações sociais, visto que mostra-se cansado 

de viver preso às máscaras e necessita libertar-se do meio em que está inserido. Desta maneira 

podemos observar que ele fugiu de tudo que o desagradava e o mais interessante é que teve a 

criatividade de não fazer nenhum alarde. Enfim, manteve a crença das pessoas “fez com que 

ninguém soubesse que ele tinha fugido” e depois “criou-se eternamente na cruz”, mantendo 

assim o seu lugar na sociedade que acreditava nisso.  

 
Um dia que Deus estava a dormir 

E o Espírito Santo andava a voar, 

Ele foi à caixa dos milagres e roubou três. 

Com o primeiro fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido. 

Com o segundo criou-se eternamente humano e menino. 

Com o terceiro criou um Cristo eternamente na cruz 

E deixou-o pregado na cruz que há no céu  

E serve de modelo às outras. 

                                                           
170 Ibid., p. 146. 
171 Ibid., p.144. 
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Depois fugiu para o sol 

E desceu pelo primeiro raio que apanhou. . .172  

 

Se Jesus não vivenciou o drama humano, como ele poderia servir de modelo para as 

pessoas?  E não obtendo resposta a esses questionamentos, como todo artista, o poeta cria um 

menino Jesus com a concepção que pode ser compreendida não só pelo poeta, mas por muitos 

seres que tenham a coerência dentro de si.  

Também explicitamos o trecho “criou-se eternamente humano e menino”, ou seja, foi 

viver o que de fato interessava, sua essência. 

Alberto Caeiro exemplifica a relação que consegue estabelecer com o menino Jesus, 

como no trecho a seguir: 

 

Hoje vive na minha aldeia comigo. 

É uma criança bonita de riso e natural. 

Limpa o nariz ao braço direito, 

Chapinha nas poças de água, 

Colhe as flores e gosta delas e esquece-as. 

Atira pedra aos burros,  

Rouba a fruta dos pomares 

E foge a chorar e a gritar dos cães. 

E, porque sabe que elas não gostam 

E que toda a gente acha graça 

Corre atrás das raparigas 

Que vão em ranchos pelas estradas 

Com as bilhas às cabeças 

E levanta-lhes as saias . . .173  

 

                                                           
172 Ibid, p.143. 
173 Ibid, p.144. 
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Percebemos neste trecho que o personagem busca a espontaneidade, o natural, a 

própria natureza, se espelha nela, se identifica, experimenta as sensações da natureza e faz 

parte dela. 

O pensamento livre do poeta não podia conter as aberrações criadas pelo sistema 

teológico, divinizando o que não pode ser divinizado, até por desconhecimento em face do 

abismo entre o supostamente “humano” com o supostamente “divino”. Possui um cajado nas 

mãos e no rebanho seus pensamentos, ou nos pensamentos de seu rebanho, encontra os seus 

versos na sinceridade da alma174.  

 
 

Sinto um cajado nas mãos  

E vejo um recorte de mim 

No cimo dum outeiro,  

Olhando para o meu rebanho e vendo as 

minhas idéias 

Ou olhando para as minhas idéias e vendo o 

 meu rebanho, 

 E sorrindo vagamente como quem não 

compreende o que se diz  

E quer fingir que compreende.  

 /.../ 

Pensar incomoda como andar à chuva  

Quando o vento cresce e parece que chove mais.  

Não tenho ambições nem desejos  

Ser poeta não é uma ambição minha  

É a minha maneira de estar sozinho.  

 /.../175 

 

                                                           
174 Ibid, p. 182.  
175 J.P.Coelho, op.cit. p.20; 
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A defesa de que a vida e as ações dos homens são determinadas pela ciência é postura  

do Naturalismo. A emoção cede lugar à razão, sugerindo frieza (às vezes crueza) nas relações 

amorosas. A literatura passa a exibir uma visão materialista da vida, do homem e da 

sociedade, negando a relação com Deus. O homem é determinado por fatores de 

condicionamento176. 

Podemos afirmar que o “paganismo” de Caeiro não se trata de negação, como se fosse 

um “ateísmo”, mas sim uma resposta e resistência aos símbolos cristãos, de ruptura com a 

clausura dos dogmas religiosos e de certa forma, nos parece que isso foi uma “imposição” 

decorrente da liberdade do pensamento, que refletiu na poesia o desencaixe da liberdade 

existencial com a heteronomia dogmática177. 

 

Por isso quando num dia de calor 

Me sinto triste de gozá-lo tanto. 

E me deito ao comprido na erva, 

E fecho os olhos quentes, 

Sinto todo o meu corpo deitado na realidade, 

Sei a verdade e sou feliz.   

Leve, leve, muito leve, 

Um vento muito leva passa, 

E vai-se, sempre muito leve. 

E eu não sei o que penso 

Nem procuro sabê-lo. 

 

Sendo Caeiro, a corporificação do paganismo, mantinha uma relação “honesta” 

existencial e não hermenêutica, e ainda, quaisquer rastros do religioso tornavam-se para ele 

                                                           
176 È. Zola, op.cit., pp. 43-44. 
177 F. Pessoa, Obra poética, p. 182. 
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uma forma do “mal”.  O símbolo do rebanho representa o limite da existência humana, onde 

reside a liberdade178. 

 

Sou um guardador de rebanhos 

O rebanho é os meus pensamentos 

E os meus pensamentos são todos sensações. 

Penso com os olhos e com os ouvidos 

E com as mãos e os pés 

E com o nariz e a boca.  

Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la 

E comer um fruto é saber-lhe o sentido.179 

 

Observamos nos versos em seguida a angústia de quem guarda pensamentos que se 

dispersam, onde Deus estaria morto ou a dimensão da compreensão humana havia criado um 

Deus que não era Deus.  

 

O mistério das cousas, onde está ele? 

Onde está ele que não aparece 

Pelo menos a mostrar-nos que é mistério? 

Que sabe o rio disso e que sabe a árvore? 

E eu, que não sou mais do que eles, que sei disso? 

Sempre que olho para as cousas e penso no que os homens pensam delas, 

Rio como um regato que soa fresco numa pedra.  

Porque o único sentido oculto das cousas 

É elas não terem sentido oculto nenhum, 

É mais estranho do que todas as estranhezas 

                                                           
178 Ibid., p.146. 
179 Ibid., p. 146. 
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E do que os sonhos de todos os poetas 

E os pensamentos de todos os filósofos, 

Que as cousas sejam realmente o que parecem ser 

E não haja nada que compreender.  

Sim, eis o que os meus sentidos aprenderam sozinhos:  

As cousas não têm significação: têm existência. 

As cousas são o único sentido oculto das cousas.180 

 

O retrato de A. Campos, uma vez mais, coincide com este modelo: Caeiro limita-se a 

existir, tendo, nos lábios o sorriso “que se atribui em verso às coisas inanimadas belas, só 

porque nos agradam – flores, campos largos, águas com sol -, um sorrido de existir, e não de 

nos falar”181. 

  

Que pensará isto de aquilo?  

Nada pensa nada.  

Terá a terra consciência das pedras e plantas que tem?  

Se ela a tiver, que a tenha...  

Que me importa isso a mim?  

Se eu pensasse nessas cousas,  

Deixaria de ver as árvores e as plantas  

E deixava de ver a Terra,  

Para ver só os meus pensamentos...  

Entristecia e ficava às escuras.  

E assim, sem pensar tenho a Terra e o Céu. 182 

 

                                                           
180 F. Pessoa, Poesias completas de Alberto Caeiro, p. 23. 
181 A.Campos, “Notas para a recordação do meu mestre Caeiro”, in Páginas de Doutrina Estética, p. 204. 
182 F. Pessoa, Poesias completas de Alberto Caeiro ,p.60. 
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Desta forma podemos concluir que “O Guardador de Rebanhos”, no seu discurso 

poético, tem como referência os princípios da “honestidade”, pois o poeta precisa ser 

“honesto” com a sua própria existência, assim compreendemos Caeiro como um poeta 

ingênuo, que procurava viver as coisas como elas se apresentavam183.   

Diante do já exposto, podemos afirmar que Pessoa idealizou uma experiência humana 

no universo do romance naturalista, quando, através de Alberto Caeiro, procurou retratar o 

homem em sua essência mais profunda, através de um contato direto com a natureza , sem os 

vícios, conflitos e ambições advindas dos centros urbanos.  E o nosso poeta, de certa forma, 

documentou esse homem do campo com a mesma atenção cuidadosa para com a verdade.  

 Os naturalistas, entretanto, vão além dos seus colegas realistas quando eles tentam 

descobrir na matéria e assunto de suas obras literárias certas qualidades extraordinárias e 

excessivas da natureza humana, para estes, o romance devia representar histórias que 

pudessem ter acontecido184. 

 

“O conhecimento da realidade, a partir do qual a arte se faz, é, pois, também um conhecimento 

da realidade da arte, da materialidade das palavras e dos versos. E quer um quer outro 

implicam um trabalho de desaprender, códigos simbólicos, ideologias, tradições. Saí a 

radicalidade paratáctica de alguma desta poesia, que chega a ser constituída pela mera variação 

na ordem na enunciação de curtas palavras: flores, árvores, montes, sol e luar.”185. 

 

Nessa perspectiva, Fernando Pessoa aplicou à ficção os métodos de observação e 

experimentação. Podemos afirmar que os escritores naturalistas como Zola, freqüentemente 

descrevem os seus personagens como se eles estivessem condicionados e controlados pelo 

meio ambiente, hereditariedade, instinto, ou pelo acaso. Os naturalistas, de certa forma, 

                                                           
183 F. Pessoa, Obra poética, p. XXXIV. 
184 È. Zola, op. cit., p. 53. 
185 F. Pessoa, Poesias completa de Alberto Caeiro, p.256. 
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sugerem um valor humanitário compensativo nos seus personagens, ou nos destinos destes 

que afirma o sentido e a importância do indivíduo e de sua vida186. 

Ressaltamos ainda que o Naturalismo reflete um conceito de vida positivo e ético. 

Afirma incondicionalmente o valor da existência humana ao dotar os personagens mais 

simples com emoção, honra, desejo, compaixão, e ambigüidade moral, sem importar quão 

pobre ou humilde ele ou ela possa ser. O romance naturalista europeu deriva, boa parte, do 

seu efeito estético destes contrastes187. 

Se o poeta Fernando Pessoa ortônimo sofre com o horror do conhecer e, por isso 

mesmo, busca momentos puros, como tempo da infância, por exemplo, para apaziguar o 

sofrimento, o mestre Caeiro resolve o drama do homem moderno através da entrega total à 

Natureza.  

Para tanto, erige uma poética do olhar: diante do espetáculo sempre mutável da 

Natureza, o poeta despe-se dos atavios da civilização e transforma os pensamentos em 

sensações: “Procuro despir-me do que aprendi, / Procuro esquecer-me do modo de lembrar 

que me ensinaram, / E raspar a tinta com que me pintaram os sentidos”. Diz-nos Caeiro, 

instaurando uma verdadeira “aprendizagem de desaprender”188.  

Adentrando esse processo de criação de Fernando Pessoa, através de Caeiro, à ciência 

naturalista, lembramos que os naturalistas em geral, expressam visões contrastantes e 

sumamente individuais da experiência humana, através da ficção. E em seu processo artístico 

não há mais espaço para uma literatura com textos prolixos, com descrições exaltadas de 

paisagens e de personagens. No entanto, tal expressão é articulada dentro de um conjunto de 

posições intelectuais e literárias compartilhadas por escritores que estão ligados entre si por 

um momento histórico, cultural e literário comum189. 

                                                           
186 È. Zola, op. cit, p. 43. 
187 Ibid., p. 61. 
188 Á. C. Gomes, A literatura portuguesa em perspectiva, Simbolismo, Modernismo, pp.125 – 127. 
189 È. Zola, op. cit., pp. 58-59. 
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No momento em que se instala essa poética do olhar, o eu-sensível toma o lugar do eu-

pensante. O eu-pensante é o responsável pela separação entre o homem e o mundo; já o eu-

sensível é o “argonauta das sensações verdadeiras”, cujo “pensamento só muito devagar 

atravessa o rio a nado”. Esse “pensamento só muito devagar atravessa o rio a nado”.   

Esse retorno à inocência, `a aurora do mundo, contudo, implica complexa operação, `a 

medida que o poeta precisa libertar-se do vício de pensar, ou à medida que o não pensar é um 

ato tão complexo quanto o do pensar. Afinal, “há metafísica bastante em não pensar em 

nada”. 190 

O paradoxo revela que o inocente pastor é obrigado a erigir um sistema metafísico às 

avessas, para poder negar todos os sistemas e/ou formar de aprender ou organizar o mundo, na 

integração do sujeito no mundo dos objetos, de modo que sejam estes a determinar a 

existência daquele. Para realizar esse desiderato, o poeta obriga-se a eliminar a subjetividade e 

a entregar-se à contemplação do espetáculo da Natureza, como se o pensar e o imaginar 

fossem doenças típicas do homem civilizado.  

Zola tinha, como uma de suas preocupações científicas, o intuito de captar a realidade 

em toda sua crueldade. Para ele a arte é impessoal e a fantasia deve ser exercida através da 

observação psicológica, enquanto os fatos humanos e a vida comum são documentados, tendo 

como fim a objetividade. Portanto, o romancista deve fotografar minuciosamente os aspectos 

fisiológicos, patológicos e anatômicos, filtrando pela sensibilidade o real191.  

Dessa forma a limpeza dos sentidos promovida por Caeiro leva-o a ver as coisas em 

seu estar aí, em sua plenitude e isso tem como conseqüência a negação da idéia de uma 

essência em tudo o que existe: “Pensar no sentido último das coisas, / É eles não terem 

sentido íntimo nenhum”.  

 

                                                           
190 F. Pessoa, Poesia completa de Alberto Caeiro, p.23. 
 
191 È. Zola, op. cit., p. 30. 
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Contextualizando com o heterônimo Caeiro, observamos que Fernando Pessoa,  

utiliza-se de uma linguagem propositadamente simples, em que o vocábulário se reduz ao 

essencial e em que o coloquialismo reproduz a naturalidade de quem está diante da natureza a 

falar. A adoção da postura objetivista por parte de Caeiro leva-o a inventar nova poética.  

 

“A obra de Caeiro representa a reconstrução integral de paganismo, na sua essência absoluta, 

tal como nem os gregos nem os romanos, que viveram nele e por isso o não pensaram, o 

puderam fazer. A obra, porém, e o seu paganismo, não form nem pensados nem até sentidos: 

foram vividos com o que quer que seja que é em nós mais profundo que o sentimento ou a 

razão. Dizer mais fora explicar, o que de nada serve, afirmar menos fora mentir. Toda obra fala 

por sí, com a voz que lhe é própria, e naquela linguagem em que é pensada, quem não entende, 

não pode entender, e não há pois que explicar-lhe. É compreender a alguém, espaçando as 

palavras no dizer, um idioma que nunca aprendeu”192 

 

Os textos de Fernando Pessoa, mais do que simbólicos, podem ser aparentemente 

contraditórios se não forem tomados em função da heteronímia, mesmo que sem ortônimos,  o 

nosso poeta nunca deixou de acreditar em Deus e continuou a declinar-se gnóstico e cristão.  

Nem é preciso sublinhar o nome catolicismo que os pais lhe deram: Fernando Antônio, 

homenagem a Santo Antônio de Lisboa, já que o futuro poeta nasceu aos l3 de junho, 

recordando-se que o Santo foi batizado como “Fernando” e assumiu o de “Antônio” quando 

iniciou a carreira eclesiástica. 

Ao compor uma poesia que se quer como direta nomeação dos seres, Pessoa compõe 

com Caeiro duplo processo de fingimento, porque não só inventa um heterônimo que tem vida 

própria, como também inventa um heterônimo que finge uma simplicidade que encobre 

complexa operação mental193. 

 

                                                           
192 F. Pessoa, Poesias completas de Alberto Caeiro, pp. 11-12. 
193 Á.C.Gomes, op. cit., pp.125-127. 
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“Ignorante da vida e quase ignorante das letras, quase sem convívio nem cultura, fez Caeiro a 

sua obra por um progresso imperceptível e profundo, como aquele que dirige, através das 

consciências inconscientes dos homens, o desenvolvimento lógico das civilizações. Foi um 

progresso de sensações, ou, antes, de maneiras de as ter, e uma evolução íntima de 

pensamentos derivados de tais sensações progressivas. Por uma intuição sobre-humana, como 

aquelas que fundam religiões para sempre, porém a que não assenta o título de religiosa, por 

isso que, como o sol e a chuva, repugna toda a religião e toda a metafísica, este homem 

descobriu o mundo sem pensar nele, e criou um conceito do universo que não contém meras 

interpretações”194 

 

Os personagens de romances realistas-naturalistas são retirados da vida diária e são 

sempre representativos de uma categoria - seja um empregado, seja um patrão; seja um 

proprietário, seja um subalterno; seja um senhor, seja um escravo, e daí por diante. Os 

personagens típicos permitem estabelecer relações críticas entre o texto e a realidade 

histórica em que ele se insere: isto é, embora os personagens sejam seres ficcionais, 

individuais, passam a representar comportamentos e a ter reações típicas de uma 

determinada realidade195. 

 

“O Romance Naturalista se achega direta e cientificamente aos problemas, colocando luvas de 

cirurgião, e armados de instrumentos, como quem se despusesse a perfurar as pústulas para 

libertar a sociedades de suas graves infecções; por isso, não contém, indo à última minúcia no 

intuito de conhecer toda a sintomatologia do caso clínico a sua frente. Quanto às explicações 

científicas e filosóficas, põe-nas no romance, quer na forma de diálogo, quer de intervenção 

ostensiva, suspendendo a narrativa para esclarecer os aspectos patológicos das cenas, e o 

drama das personagens resulta de causas patológicas e de taras genéticas”196. 

                                                           
194 F.Pessoa, Poesias completas de Alberto Caeiro, p. 12. 
195 M. Moisés, A literatura portuguesa, pp. 189-191. 
 
196 Ibid., pp. 191-192. 
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Aceitava-se ainda que Alberto Caeiro increpasse os devaneadores, que atribuem almas 

às coisas, chamam freiras às estrelas, povoam a Natureza das criaturas da sua fantasia, 

refugiam-se no irreal, nas mentiras do subjetivo, como se o mundo objetivo não fosse melhor 

que todos os imaginados197.  

Não se contradiz ao defender que a sabedoria que dá a felicidade reside no simples 

vegetar, na “saúde em existir das árvores e das plantas?” Isto que Caeiro a cada instante pensa 

e analisa as sensações, o mundo que vê, as posições mentais dos metafísicos?  

Mas este olhar não é já intelectual, embora teoricamente liberto dos preconceitos 

comuns? A visão elementar, isenta de reflexão, não dá do mundo apenas uma representação 

caótica, indistinta, sincrética? 

De acordo neste ponto com o poeta Caeiro, o pensador Caeiro afirma a precedência da 

existência em relação ao pensamento, do corpo em relação ao espírito: “Sim, antes de sermos 

interior somos exterior”. Isso ao nosso ver justifica em Fernando Pessoa a necessidade de 

criar os heterônimos com vida própria, filiação, naturalidade e personalidade, justificando e 

ressaltando a “carta astrológica” ou “mapa astral” que o próprio Fernando executava dos seus 

heterônimos. Na (Fig. 19), vemos o mapa astral de Alberto Caeiro que delimitam em parte a 

personalidade do heterônimo. 

A sua posição teórica é um Realismo ingênuo: não discriminando percepção e objeto, 

atribuí ao objeto as qualidades do conteúdo da percepção, como forma, cor, etc. As coisas 

existem de fato como as vemos; só não possuem as qualidades abstratas de que a nossa 

imaginação as dota:  

 

 

 

 

                                                           
197 J. P.Coelho, op. cit., p.  
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(Fig.19) Horóscopo de Caeiro, feito pelo próprio Fernando Pessoa.  Retirada do livro, Obra em Prosa, p. 90 

 

 

 

 

 

  

Uma flor acaso tem beleza? 

Tem beleza acaso um fruto? 

Não: têm cor e forma 

E existência apenas.198 

 

                                                           
198 F. Pessoa, Poesias completas de Alberto Caeiro, p. 51. 
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Em suma: 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 fenômenos naturais, rasgo da sua faceta impressionista.; alude, bafejado 

por um sopro de franciscanismo à Terra-Mãe, às irmãs plantas199 . 

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  é certo 

que tornam mais humana e dramática a sua poesia200.  

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 

felicidade completa. Ora quer parecer que não pensa , ora se censura por querer perceber.  

Mas não denunciam tais oscilações e inconseqüências que Fernando Pessoa, tendo 

visionado Caeiro como protótipo de uma doutrina 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 (embora com entusiasmo, com patético desejo de ser assim) 

e portanto abstratamente expressas? 

O verdadeiro Caeiro define-se por íntimas tensões, por uma ascese da ingenuidade 

como limite distante; 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:  

 

O essencial é saber ver, 

Saber ver sem estar a pensar [...] 

                                                           
199 F. Pessoa, Obras Completas, pp. 42-43. 
200 M. L. Guerra, op. cit., p. 218. 
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Mas isso tristes de nós que trazemos a alma vestida! 

Isso exige um estudo profundo, 

Uma aprendizagem de desaprender...201 

 

Pastor dos seus pensamentos (ou de sensações pensadas, inventadas), Caeiro chega a 

opor-se, nostálgico, ao pastor de ovelhas reais: “Pastor do monte, tão longe de mim com as 

tuas ovelhas, Que felicidade é essa que pareces Ter – a tua ou a minha?”202. 

Glosando aqui o tema da felicidade em função do dilema consciência-inconsciência – 

tema partilhado pelos demais heterônimos e Pessoa ortônimo -, Caeiro desvenda-se na raiz 

como personagem nascida para encarnar uma aspiração. 

Enfim, a vida de Caeiro não pode narrar-se, pois nela não houve incidentes e nem há 

história. Seus poemas são o que ele viveu: 

 

“.... o revelador da Realidade, ou, como ele mesmo disse, “o Argonauta das sensações 

verdadeiras” – o grande Libertador, que nos restituiu, cantando, ao nada luminoso que somos; que 

nos arrancou à morte e à vida, deixando-nos entre as simples coisas, que nada conhecem, em seu 

decurso, de viver nem de morrer, que nos livrou da esperança e da desesperança, para que nos não 

consolemos sem razão nem nos entristeçamos sem causa; convivas com ele, sem pensar, da 

realidade objetiva do Universo”203 

 

 

 

 

 

                                                           
201 F. Pessoa, Poesias Completas de Alberto Caeiro, p. 49. 
202 J.P.Coelho, op.cit. p.32. 
203 F. Pessoa, Poesias completas de Alberto Caeiro, pp. 12-13. 
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3.2 - O conhecimento em crise e a morte do poeta 

 

 

Chegar até às últimas conseqüências é caminhar na linha divisória entre razão e 

loucura, vida e morte, realidade e sonho. Foi nesta faixa estreita e insegura, porém fértil, que o 

poeta mais e melhor habitou. 

A respeito de Fernando Pessoa, (Fig. 20) poderíamos dizer que mais do "viver para 

criar", ele criou para viver, tal foi o grau de entrega de seu ser à tarefa poética.204 Ao nosso 

ver, a essa opção de vida (assumida conscientemente pelo poeta), que precisa estar presente 

no espírito daquele que se disponha a conhecer esse multifacetado universo poético.  

Sem um mínimo de "sintonia" com as inquietudes que dinamizara a criação fernandina 

...  Poesia e Filosofia nela se reúnem, em um excepcional fenômeno poético que tem, em suas 

raízes, a crise do Conhecimento que eclode em nosso século, desde os primeiros anos.  

Note-se que "Hora Absurda" foi escrita em 1913. Portanto, bem no início do processo 

renovador que nosso século vem conhecendo. E já nesse momento Fernando Pessoa diz: "E a 

Hora é de assombros e toda ela escombros dela...".205 

É assim que ele expressa o espanto diante da criação que emerge da própria ruína das 

formas tradicionais. Mostrando, inclusive, que Destruição e Criação são fenômenos polares 

que evoluem simultaneamente e não há como dissociá-los, sob pena de falsearmos a 

"verdade" de cada um. 

 

 

                                                           
204 F. Pessoa, Obra Poética, p. XV. 
205 Ibid., p. XVI. 
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(Fig. 20)  Fernando Pessoa, na  Baixa Lisboeta 

           Retirada do livro Obra Poética, p. LI. 
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Não há dúvida de que "Hora Absurda" é um longo e essencial diálogo do Poeta com a 

Poesia, diálogo que se faz sobre ela mesma, revelando em Fernando Pessoa a preocupação 

visceral que estará sempre presente em seu espírito, durante os trinta e tantos anos em que 

viveu criando: "Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa/ Navegar é preciso, viver não 

é preciso."206 

"Viver não é necessário; o que é necessário é criar." Não há dúvida de que essa frase, 

já hoje tão conhecida pelos estudiosos do Poeta, pode ser tomada como uma das chaves mais 

adequadas para se abrir caminho às possíveis e diferentes leituras dessa multiforme produção, 

cujas peculiaridades intrínsecas a tornam única, dentro do panorama da poesia ocidental deste 

século.  

Ao percorrermos a copiosa produção, em poesia e prosa, publicada até o momento       

(segundo consta, há ainda milhares de escritos que permanecem inéditos no acervo deixado 

pelo Poeta ), torna-se evidente que, acima de tudo, Fernando Pessoa foi um ser-em-poesia.  

Foi alguém que, no plano criador, viveu dialeticamente todas, ou quase todas, as 

possibilidades de Ser e de Estar-no-mundo, que os tempos e as diferentes culturas tem 

oferecido como opção aos homens.  

Desde a objetividade do olhar e a naturalidade com que os sentidos do homem e o 

mundo exterior se harmonizavam nos gregos e nos clássicos, até o mergulho nos insondáveis 

meandros do ocultismo e da metafísica; passando pelo vertiginoso viver destes tempos, 

impulsionados pela Tecnologia e pela Velocidade da Máquina; ou ainda mergulhando nas 

águas primordiais do Mito.  

Tudo o que já se escreveu sobre sua vida e obra (bem como o que ele próprio disse de 

si... ) deixa bem claro o contraste entre o prosaísmo ou a semi-obscuridade de sua vida 

                                                           
206 Fragmento solto encontrado em meio aos milhares de inéditos que F. Pessoa guardou em sua, hoje famosa, 
arca . 
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concreta, exterior, e a surpreendente diversificação de interesses, a altura e originalidade da 

produção caudalosa que o poeta deixou por herança aos seus contemporâneos.  

Mas, o que significa realmente criar poesia? No caso específico de Fernando Pessoa    

( e dos grandes criadores... ), corresponde a criar pela palavra poética modos de ver, ouvir, 

sentir, pensar... pois eram essas, basicamente, as atitudes a serem redescobertas pela Arte em 

mutação.  

Desde cedo experimentara e manifestara um interesse pelo ocultismo e esoterismo 

(nem um nem outro são, no entanto, novos para o poeta) e sentira que tinha uma missão 

elevada a desempenhar. Para além da poesia heterônima e ortônima, Fernando Pessoa, 

nomeadamente entre 1925 e 1934, vai percorrendo, com uma entrega significativa, os campos 

do mistério e do ocultismo, bem como o da sua missão patriótica.  

Na busca da compreensão de si próprio e de um universo que transcende em muito o 

campo do imediatamente visível, a atração pelo mistério, encaminha-o para campos ocultistas 

e iniciáticos, na busca de uma verdade e de um conhecimento espiritual. 

Trata-se de textos carregados de profundo simbolismo e mistério, próprios da 

linguagem iniciática que Fernando Pessoa parece ter experimentado, de imagens cujas chaves 

de decodificação deveriam passar, segundo o poeta, pôr uma simpatia em relação a esses 

símbolos e imagens, pela intuição, inteligência, a compreensão, mas ainda pôr um relação, 

pouco definida, com alguém superior ou transcendental que lançará a luz para a completa 

assimilação dos seus escritos.  

Dotado de uma profunda sensibilidade, desde cedo experimenta experiências 

supranaturais e procurara nos meandros do ocultismo a outra face do desconhecido.  

Vários dos seus textos transparecem, com a clareza que o assunto permite, um 

conhecimento e uma aproximação aos mistérios mais antigos, a uma mitogenia diversa e 

arcaica, a uma espiritualidade que nem sempre coincide com a religião cristã, aproximando-se 

claramente do paganismo.  
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A realidade oculta terá sido para o poeta uma forte presença ao longo de toda a sua 

vida. As vias do espiritual e do divino foram, simultaneamente, percorridas e acrescentadas à 

complexidade psíquica e poética de Fernando Pessoa.  

O seu empenhamento patriótico esteve sempre manifesto na sua obra e nos seus 

projetos de intervir, via literatura, sobre a humanidade e sobre Portugal. Este patriotismo, 

manifestado em termos de Sebastianismo messiânico, e que se faz sentir logo na sua estréia 

literária através dos artigos da revista A Águia, publicados a partir de 1912, é ele mesmo 

indissociável do espiritualismo.  

O poeta via-se a si próprio como um missionário, um mensageiro, um intermediário 

entre a humanidade e um ser que a ultrapassa e transcende. Em diversos textos o poeta deixa 

transparecer a sua consciência de uma relação com o divino.  

Este sentido patriótico movido pelo sentimento de uma missão culmina, em termos de 

produção literária, com a publicação, em 1934, da sua obra Mensagem.  

Aí temos, partindo da epopéia da diáspora de Portugal que deverá ser retomada e 

concluída, presentes a vontade de regeneração de um país estagnado, a referência a mitologias 

diversas, e o cruzamento do mito Sebastianista com as lendas arturianas; também aí se revela 

a espiritualidade do poeta e a sua busca incansável de Deus, ou do Graal, ou de qualquer 

verdade a juntar à sua identidade dispersa e complexa.  

O poeta Fernando Pessoa, (Fig.21) conforme mencionamos, perdeu o pai aos cinco 

anos, seis meses depois perde o irmão e, em menos de dois anos, ganha um padrasto; que vê a 

avó louca morrer e que teme ele próprio enlouquecer. E que desde cedo, percebe que não 

consegue viver;  que se sente como inexistente como uma passividade, que quase nada pode, a 

não ser se multiplicar em personagens fictícios. 
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(Fig.21)  Último retrato de Fernando Pessoa, 1935 

Retirada do livro Vida e Obra de Fernando Pessoa, 4ªª ed.,  p. 288 

 

 

 Nosso poeta não se aceita, desiste de qualquer vida sexual; conhece a solidão e o 

vazio; conhece "a amargura essencial desta vida estranha à vida humana - vida em que nada 

se passa, salvo na consciência dela" e que, por isso, inveja o homem comum, normal, "que 

sente cansaço em vez de tédio e que sofre em vez de supor que sofre".  

Pode-se questionar se Fernando Pessoa era um poeta dramático, como ele se definiu, 

mas um personagem dramático, isso ele o foi seguramente.  
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E por tudo isso, abandonado a si mesmo, à sua vida intelectual e mística, ao seu 

isolamento, que, aliás, marcou toda a sua existência, é sozinho que Fernando Pessoa, já 

profundamente desgastado pela angústia que o mina, pela constante busca de si próprio, morre 

no dia 30 de novembro de 1935, com 47 anos de idade.  

Uma morte que chega cedo e mais cedo chegara a muitos daqueles com quem 

convivera, mas uma morte para a qual o poeta parece ter caminhado conscientemente e sobre 

a qual refletiu em muitos dos seus textos. 
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Conclusão 

 

No primeiro capítulo desta dissertação fizemos um apanhado do momento histórico 

global e também dentro disso, um recorte da época em que viveu Fernando Pessoa durante os 

primórdios tempos do Modernismo, um período em que a arte se fragmentou em várias 

tendências simultâneas, as chamadas Vanguardas. A arte, no momento de explosão das 

inúmeras Vanguardas modernista espalhou-se por todo o mundo. Também se dividia e se 

multiplicava o poeta Fernando Pessoa, introdutor das Vanguardas modernistas em Portugal. 

Ao se dividir, nosso poeta levou a fragmentação da arte moderna às últimas conseqüências. 

Concluímos que foi a sua multiplicação simbólica na poesia que lhe permitiu procurar pensar 

sobre si e sobre o mundo no momento em que se sentia inseguro e desconfortável. Fernando 

Pessoa segundo a nossa perspectiva, possuía uma personalidade investigativa percorrendo 

assim várias hipóteses para justificar a heteronimidade, e se fragmentou através de seus 

heterônimos para melhor lidar com a sociedade em que vivia. Por meio da poesia os 

heterônimos participavam da sociedade. A qual, Fernando Pessoa criticava e não se adaptava.   

A diferenciação e choques dos heterônimos, ao nosso ver, são um mediador artístico da 

inquietude de uma época, e da inquietude do poeta diante de um Portugal politicamente 

inseguro, sem novas apostas para o futuro, onde questionavam–se as certezas do passado em 

conflito com as descobertas do presente. 

Concluímos que os heterônimos de Fernando Pessoa são o reflexo da multiplicidade 

do Modernismo, pois a velocidade dos acontecimentos impossibilitava a um só ser de  

vivenciar todas as experiências de uma só vez. 

No segundo capítulo desta dissertação optamos em fazer uma interface entre a ciência 

e a literatura, e ao nosso ver o heterônimo que mais se aproxima da junção entre literatura e 

ciência é Alberto Caeiro.  
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Podemos concluir que Alberto Caeiro é um heterônimo com fortes tendências ao 

Naturalismo, “a busca do real”, a preocupação de retratar a sociedade tal qual ela é, inserindo 

o método científico da observação e experimentação relatada no livro O Romance 

experimental e o Naturalismo no Teatro de Èmile Zola, que defende que a vida e as ações dos 

homens são determinadas pela ciência. A emoção cede lugar à razão, sugerindo frieza nas 

relações amorosas. Concluímos que a Literatura passa a exibir uma visão materialista da vida, 

do homem, da sociedade. Desta forma, Fernando Pessoa, através de Alberto Caeiro aplicou à 

ficção os métodos de observação e experimentação e, ao nosso ver, houve um engajamento e 

de certa forma uma adequação aos princípios do determinismo científico ao romance, que 

buscavam dar uma reprodução fiel e meticulosa da vida em todos seus aspectos e ainda a 

justificação e explicação dos comportamentos sociais. 

Desta maneira podemos observar que Alberto Caeiro possui estilisticamente alguns 

conceitos do Naturalismo como, por exemplo, sugere um valor humanitário compensativo nos 

seus personagens, ou no destino deles que afirma o sentido e a importância do indivíduo, de 

sua vida e do meio que vive. 

No terceiro capítulo, após analisarmos alguns trechos das poesias de Alberto Caeiro, 

concluímos que o poeta Fernando Pessoa ortônimo sofre com o horror do conhecer e, por isso 

mesmo, busca momentos puros, como o tempo da infância, por exemplo, para apaziguar o 

sofrimento, o mestre Caeiro resolve o drama do homem moderno através da entrega total à 

natureza. Para tanto, erige uma “poética do olhar”: diante do espetáculo sempre mutável da 

natureza o poeta despe-se dos atavios da civilização e transforma os pensamentos em 

sensações: “Procuro despir-me do que aprendi,/ Procuro esquecer-me do modo de lembrar que 

me ensinaram,/ E raspar a tinta com que me pintaram os sentidos”. Diz-nos Caeiro 

instaurando uma verdadeira “aprendizagem de desaprender”. 

Fernando Pessoa propõe através de Alberto Caeiro uma forma de a humanidade ficar 

em paz com suas emoções. Aceitar a vida e as coisas como elas são, tendo sempre a 
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consciência de que vivemos em um mundo dual, onde o positivo, o negativo, a vida, a morte, 

a alegria, a tristeza coexistem e como tal devem ser aceitos e respeitados. Quando muito 

podemos aprender com as nossas limitações e então o remédio para a humanidade é a 

aceitação dos fatos imutáveis. Ao aceitarmos os fatos, temos a consciência de que fazemos 

parte da natureza. 
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