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RESUMO 

 

A que responde a criação de um mundo fictício? Repulsa ou forma de reação a um 

mundo exterior? Doença psíquica, cuja marca simbólica pode ser a simulação ou a 

despersonalização? Difícil assumir uma posição quando é a escritura de um poeta como 

Fernando Pessoa que está em jogo. Anota Léo Schlafman (1998) que, na idade de 20 

anos, Fernando Pessoa escrevera em inglês, no seu diário, “Uma de minhas 

complicações mentais é o medo da loucura, que em si próprio já é loucura." O que o 

livrou da loucura, constata Robert Bréchon (1986), era o gosto do jogo e jogo era para 

ele a sua escrita. Mesmo que isto o tenha livrado da loucura, o poeta não deixou de 

buscar explicações – ou de fornecê-las – para os fenômenos que tanto o incomodavam, 

ou o definiam. É aí que vamos nos deparar com o alinhamento de Fernando Pessoa no 

seio de  correntes filosóficas como o ocultismo e na leitura sobre tratados psicológicos e 

distúrbios mentais. Eram caminhos buscados por ele para explicar a existência de seus 

heterônimos e de seu processo escritural. Este trabalho apresenta, assim, como objetivo 

principal: analisar documentos pessoais de Fernando Pessoa, cuja característica 

marcante é a presença do ocultismo e da suposta mediunidade defendida como resposta 

a manifestações não-literárias e heteronímicas. Para tanto, concentrei-me em objetivos 

específicos, quais sejam: a)estudar o discurso de Fernando Pessoa sobre sua 

mediunidade/ocultismo; b) analisar específicos textos que são, para o poeta, 

manifestações mediúnicas; c) estudar excertos de um conjunto de cartas pessoais em 

que Fernando Pessoa sugeria ser médium. É certo que essa dissertação tocará em muitas 

discussões já postas por estudiosos e especialistas de Fernando Pessoa, mas 

consideramos a possibilidade de aprofundar questões e contribuir para a fortuna crítica 

do poeta. Assumimos o  que anuncia o estudioso português Jerônimo Pizarro (2006), 

um dos maiores estudiosos da obra pessoana: quem se interessa por Fernando Pessoa se 

perderá no labirinto criado por ele. Fica a imagem de um Pessoa-Minotauro, senão 

devorando a todos, prendendo-nos em sua tessitura labiríntica, porquanto marcada pelo 

mistério. Recorreremos, em nossa análise,  a uma teoria alinhada aos próprios objetos 

da pesquisa, cujos principais autores são Sigmund Freud (1908) Carl Jung (1991,1996). 

Gaston Bachelard (1996),  Helena Blavatsky (2008),  dentre outros. 

 

 



ABSTRACT 

 

ABSTRACT 

The answer to creating a fictional world? Repulsion or form of reaction to an outside 

world? Mental illness, whose brand can be symbolic simulation or depersonalization? 

Hard to take a stand when the deed is a poet Fernando Pessoa as what is at stake. Notes 

Schlafman Léo (1998) who, at the age of 20 years, Fernando Pessoa wrote in English, in 

his diary, "One of my mental complications is the fear of madness, which in itself 

already is crazy." What rid of madness, notes Robert Bréchon (1986), was the taste of 

the game and was playing it for your writing. Even though it has rid the madness, the 

poet does not quit seeking explanations - or provide it - for the phenomena much bother 

him, or defined.'s where we come across the alignment of Fernando Pessoa within 

philosophical as occultism and reading about psychological and mental disorders 

treated. paths were pursued by him to explain the existence of his heteronyms and its 

entry process. This work therefore presents main objective: to analyze the personal 

papers of Fernando Pessoa, whose outstanding feature is the presence of occult and 

alleged mediumship demonstrations held in response to non-literary and heteronímicas. 

Therefore, I focused on specific goals, which are: a) to study the speech of Fernando 

Pessoa on his mediumship / occult b) analyzing specific texts that are, for the poet, 

psychic demonstrations, c) study of a series of excerpts personal letters in which 

Fernando Pessoa suggested to be a medium. Admittedly, this essay will touch many 

arguments already made by scholars and experts of Fernando Pessoa, but consider the 

possibility of developing issues and contribute to the critical fortune of the poet. We 

assume that announces the Portuguese scholar Jerome Pizarro (2006), one of the 

greatest scholars of the work Pessoan: those interested in Fernando Pessoa be lost in the 

maze created by him. It is the image of a person-Minotaur, devouring all but, holding us 

in its labyrinthine tessitura, as marked by mystery. Will draw on our analysis, a theory 

aligned themselves to objects of research, whose main authors are Sigmund Freud 

(1908) Carl Jung (1991.1996). Gaston Bachelard (1996), Helena Blavatsky (2008), 

among others. 
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- INTRODUÇÃO 
 

"Pessoa deixou com o espólio um labirinto tão 

grande ou maior que James Joyce com o 'Ulisses'. 

Quem se interesse por ele estará perdido nesse 

labirinto pelo menos mais um, dois, três séculos ou 

mais." (Jerônimo Pizarro) 

 

O conteúdo desta dissertação me acompanhou antes mesmo de eu entrar na 

universidade para cursar Letras. Conheci Fernando Pessoa quando cursava o ensino 

médio e, desde então, venho estudando e lendo sobre a obra pessoana. Outro aspecto 

que me influenciou a adentrar no mundo do poeta deve-se a minha participação em 

grupo de amigos que também tinha grande interesse na obra de Fernando Pessoa. Por 

fim, após os anos de universidade, onde avancei em minha pesquisa, passei a deixar de 

lado um pouco a imanência do texto, a ideia de que o texto deve ser compreendido 

apenas a partir de si próprio, sem levar em consideração os contextos extratextuais que 

o circundam. Dessa forma, passei a ter a compreensão de que o universo pessoano é 

bem mais amplo do que eu imaginava. Vale ressaltar também que estudar Fernando 

Pessoa na graduação foi significativo para mim enquanto ser humano, pois a arte 

pessoana interroga nossa própria existência, o valor que damos ao que nos rodeia, os 

sentidos imaginários aos quais estamos presos. 

Meus estudos em torno de Fernando Pessoa, embora prazerosos, deixavam-me à 

deriva frente à possibilidade de fiar a obra de Fernando Pessoa em um conjunto. A 

palavra conjunto, grosso modo, reúne “fenômenos” cujas marcas são delimitáveis, 

identificáveis, categorizadas como traços “comuns”.  Paradoxalmente, a alteridade, 

fenda constitutiva da obra do poeta, era a característica que lhe concebia identidade. 

Fernando Pessoa também escreve por “ele mesmo”, mas essa “tentativa” nos parece 

dúbia: Fernando Pessoa “ele próprio”, heterônimo de si; Fernando Pessoa, ele próprio, 

ser no mundo. A expressão “ele mesmo” encontra, ainda, relação de oposição aos 

“outros” do poeta. Um modo de agarrar-se ao ser cuja existência dividia com “outros”.   

O escritor exponenciava não apenas o desejo de saber quantos era, mas de 

denotar os caracteres de seus famosos heterônimos, como o faz em uma carta enviado 

ao amigo Casais Monteiro:  
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...E contudo  penso-o com tristeza - pus no Caeiro todo o meu poder 

de despersonalização dramática, pus em Ricardo Reis toda a minha 

disciplina mental, vestida da música que lhe é própria, pus em Álvaro 
de Campos toda a emoção que não dou nem a mim nem à vida. 

Pensar, meu querido Casais Monteiro, que todos estes têm que ser, na 

prática da publicação, preteridos pelo Fernando Pessoa, impuro e 
simples! (QUADROS, 1986, p. 226) 

 

Três nomes criados por Pessoa, três scriptores manifestos, cada qual com vida 

própria. Todavia, ligados unicamente a Fernando Pessoa, pois, como o próprio poeta 

acentua: “pus no Caeiro todo o meu poder de despersonalização dramática”, “pus em 

Ricardo Reis toda a minha disciplina mental, vestida da música que lhe é própria”, “pus 

em Álvaro de Campos toda a emoção que não dou nem a mim nem à vida”.  

O verbo “pôr” (pus) citado por Pessoa metaforiza um movimento ou um ato 

consciente, denotando que cada criação heteronímica não seria uma manifestação da 

personalidade do poeta, mas de sua escritura, de uma escritura cujo controle e domínio 

lhe eram totais. Assim, resumem-se na visão do poeta os outros: 

 

HETERÔNIMOS CARACTERÍSTICAS 

Caeiro Poder de despersonalização dramática 

Ricardo Reis Disciplina mental, vestida da música que lhe é própria 

Álvaro de Campos Emoção 

 

Continuamente sinto que fui outro, que senti outro, que pensei outro. 

Aquilo a que assisto é um espetáculo com outro cenário. E aquilo a 

que assisto sou eu.  

Encontro às vezes, na confusão vulgar das minhas gavetas literárias, 
papéis escritos por mim há dez anos, há quinze anos, há mais anos 

talvez. E muitos deles me parecem de um estranho; desreconheço-me 

neles. Houve quem os escrevesse, e fui eu. Senti-os eu, mas foi como 
em outra vida, de que houvesse agora despertado como de um sono 

alheio.  

É frequente eu encontrar coisas escritas por mim quando ainda muito 
jovem - trechos dos dezessete anos, trechos dos vinte anos. E alguns 

têm um poder de expressão que me não lembro de poder ter tido nessa 

altura da vida. Há em certas frases, em vários períodos, de coisas 

escritas a poucos passos da minha adolescência, que me parecem 
produto de tal qual sou agora, educado por anos e por coisas. 

Reconheço que sou o mesmo que era. E, tendo sentido que estou hoje 

num progresso grande do que fui, pergunto onde está o progresso se 
então era o mesmo que hoje sou.  

Há nisto um mistério que me desvirtua e me oprime.  



10 

 

Ainda há dias sofri uma impressão espantosa com um breve escrito do 

meu passado. Lembro-me perfeitamente de que o meu escrúpulo, pelo 

menos relativo, pela linguagem data de há poucos anos. Encontrei 
numa gaveta um escrito meu, muito mais antigo, em que esse mesmo 

escrúpulo estava fortemente acentuado. Não me compreendi no 

passado positivamente. Como avancei para o que já era? Como me 
conheci hoje o que me desconheci ontem? E tudo se me confunde num 

labirinto onde, comigo, me extravio de mim.  

Devaneio com o pensamento, e estou certo que isto que escrevo já o 

escrevi.  
Recordo. E pergunto ao que em mim presume de ser se não haverá no 

platonismo das sensações outra anamnese mais inclinada, outra 

recordação de uma vida anterior que seja apenas desta vida...  
Meu Deus, meu Deus, a quem assisto? Quantos sou? Quem é eu? O 

que é este intervalo que há entre mim e mim?
1
 (negritos nossos)   

 

 

Parece haver nesta carta, dois movimentos de identidade muito singulares. Em 

um momento, Fernando Pessoa coloca em tela sua “outridade”: “sinto que fui outro, que 

senti outro, que pensei outro”. Todavia, ao acenar que “aquilo a que assisto é um 

espetáculo com outro cenário. E aquilo a que assisto sou eu”, o poeta deixa a nu as 

marcas de um jogo pelo qual a literatura mais tarde vai reconhecer: a heteronímia 

pessoana. No segundo ponto da carta, o poeta anuncia que o que é no presente, já o fora 

no passado. Sua angústia é não compreender que, após longos tempos e já maduro, 

reconhece que “há em certas frases, em vários períodos, de coisas escritas a poucos 

passos da minha adolescência, que me parecem produto de tal qual sou agora, educado 

por anos e por coisas. Reconheço que sou o mesmo que era”. No que e em que houve 

progresso. O passado e o presente estão ligados por um espaço intervalar: “Meu Deus, 

meu Deus, a quem assisto? Quantos sou? Quem é eu? O que é este intervalo que há 

entre mim e mim?”
2
 O não progresso se trataria do fato de que Fernando Pessoa sempre 

estivera com os “outros”, desde menino. A natureza destes outros é que parecia ser 

diferente, tanto na infância quanto na maturidade, como veremos mais adiante.  

“Mim e mim”. Passado e presente. O que era hoje, Fernando já o era. “Quem” 

era, afinal, aquele que sempre dizia que se assistia?   Para se assistir é necessário “ex-

sistir”, sair de si. Um teatro? Fernando era “Pessoa”, despersonalizada. Podemos, como 

o fazia o poeta com a linguagem, brincar com ela e deixar que as formas significantes, 

em movimentos de puro acaso, deixe às vistas o que tanto vela: as veredas do 

sobrenome “Pessoa”. Etimologicamente, “pessoa”, substantivo comum, origina-se de 

                                                             
1
 Livro do desassossego, 1999,  p.217. 

2
 Livro do desassossego, 1999, p.217.. 
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“persona”, cujas acepções levam ao teatro clássico: “máscara” – feita de materiais 

diversos, como couro, metal, papel, a máscara escondia a verdadeira face daquele que se 

apresentava no teatro, disfarçando-o e criando “personagens”.   

Os heterônimos espetacularizam Fernando Pessoa! O poeta se deposita (no 

sentido etimológico da palavra: tirar as vestes), assiste e se faz assistir.  E mais, 

aparecem em espaços intervalares. De que ou de quem se tratariam, afinal, esses 

intervalos? 

  Léo Schlafman (1998, p. 83)
3
 assim afirma sobre o fenômeno da heteronímia:  

 

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 Lourenço acha que "não é o homem Pessoa que é 

múltiplo ou plural, e sim sua inspiração, seu estilo, sua prosódia". Os 
heterônimos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de 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 Livro 

do desassossego é a crônica do pequeno mundo do escritório da Rua 

dos Douradores, na Baixa, com o patrão Vasques, o contabilista 
Moreira (de que Bernardo Soares é auxiliar), o caixa Borges, os outros 

poucos empregados e o moço de recados. É isso que lhe faz às vezes 

de lar. Escreve: "Cheguei hoje, de repente, a uma sensação absurda e 

justa. Reparei, num relâmpago íntimo, que não sou ninguém." (grifos 
nossos)

4
 

 

Dessa alongada, mas não desimportante citação, ficam-nos as ideias de que 

Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de 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 o verdadeiro Pessoa. Parte da literatura toma Bernardo Soares como o 

mais parecido com Fernando Pessoa, “é o homem sem qualidades a quem a vida limou 

as asperezas ou os contornos”. Pois bem, Bernardo Soares, embora mais aparentado ou 

autobiográfico, não é o Fernando Pessoa. Se o é, é de modo fingido, porquanto 

nomeado outro, nem por isso consideramos autobiográfico.  

                                                             
3
 http://www.revista.agulha.nom.br/leo02.html. Acesso em 20/05/2010. 

4
 João Gaspar Simões, literata e crítico literário português. Especialista em estudos sobre 

Fernando Pessoa. Autor de Vida e Obra de Fernando Pessoa — História duma Geração (1951). 
Eduardo Lourenço, filósofo e professor, autor de Pessoa Revisitado (1973) 

http://www.revista.agulha.nom.br/leo02.html
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Seria a estrutura da prosa e a indefinição constante que fazem os críticos 

acreditarem que Bernardo Soares se aproxima de Pessoa? Seria o Livro do 

Desassossego autobiográfico?  Provavelmente – assumo isso sem nenhuma pretensão 

científica ou certeza absoluta, e na literatura lembro-me de ter lido algo parecido – a 

melhor autobiografia está, magistralmente simbolizada em “Autopsicografia”, poema no 

qual Fernando Pessoa estenografa a manifestação da dor, não da dele, “pessoa”, mas dos 

poetas “pessoas”, provavelmente o “intervalo que há entre mim e mim” e os próprios 

“mins”. Vejamos o poema.  

 

AUTOPSICOGRAFIA 

 
O poeta é um fingidor. 

Finge tão completamente 

Que chega a fingir que é dor 
A dor que deveras sente. 

 

E os que lêem o que escreve, 
Na dor lida sentem bem, 

Não as duas que ele teve, 

Mas só a que eles não têm. 

 
E assim nas calhas de roda 

Gira, a entreter a razão, 

Esse comboio de corda 
Que se chama coração. 

 

Quem nunca, estudante de língua portuguesa e literatura contou – até mesmo nos 

dedos (para não perder a conta!) quantas dores há no poema. Quem não levou em 

consideração, ao comando dos professores de Literatura, considerar o fingimento de 

uma dor que não era “a” do poeta nem de um poeta específico, ou considerar a dor 

fingida? E a dor possível de ser bem sentida, porquanto não sua? 

Tantas senhas para a leitura do poema e tantas fendas, tanto intervalos que 

nenhuma leitura ou interpretação parecem dar conta do poema. As conclusões a que 

chegamos não são originais, mas valem ser citadas. O poema trata dos “fingimentos” 

que o autor inscreve como marca característica e constitutiva de sua criação. Três dores 

impressas: 1. a dor sentida (e as não sentidas ) pelo poeta; 2. a dor por ele escrita; 3. a 

dor lida pelo leitor. Há mais, não me aventurarei no alongamento da interpretação. Mas 

são, em princípio, dores completamente diferentes. O poema é marcado, ainda, pelo 

jogo anagramático de dores escondidas em certos cantos do poema: RODa, cORDa, 
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fingiDOR. O poema fia as dores e gira em torno delas. A dor poderia ainda metaforizar 

um sentimento qualquer ou “outro” ser, imaginado, devaneado.  

Quem escreve o poema é Fernando Pessoa; por ser ele mesmo, em contraposição 

aos heterônimos, referimo-lo como sendo o ortônimo.  Alcir Rodrigues cita a 

Enciclopédia Mirador Internacional (1989, vol. 16, p. 8847) para acentuar que o 

ortônimo “... é o de mais difícil apreensão: a todos preside, fala por todos, mas dá a 

impressão de ser ele mesmo um heterônimo.”
5
 O trecho abaixo parece se coadunar com 

a afirmação destacada por Alcir Rodrigues: 

  

Desde criança, tive a tendência para criar em meu torno um mundo 

fictício, de me cercar de amigos e conhecidos que nunca existiram. 

(Não sei, bem entendido, se realmente não existiram, ou se sou eu que 

não existo. (QUADROS, 1986, p. 227). 
 

Daí considerarmos que Fernando Pessoa, escritor “ele mesmo” é mais um “outro 

heterônimo, cuja existência não pode ser confundida com Pessoa, cidadão português. 

Mas também é difícil pensar, como Léo Schlafman, que Fernando Pessoa fosse, à 

maneira de Bernardo Soares, um “homem sem qualidades a quem a vida limou as 

asperezas ou apagou os contornos”. Há, no mundo, tantas pessoas, cuja existência tem a 

mesma marca, mas não fez disto uma escrita literária ou se tornou um escritor.  

A que respondia, entretanto, a criação de um mundo fictício? Repulsa ou forma 

de reação a um mundo exterior? Doença psíquica cuja marca simbólica era a simulação 

e a despersonalização? Não é fácil assumir uma posição que seja quando é a escritura de 

Fernando Pessoa que está em jogo. Essas foram respostas dadas pelo próprio poeta em 

seus escritos. Mas, não é fácil segui-lo nisto, melhor observar de que modo ele escreveu 

sobre questões que implicam em um imaginário cujas manifestações podem ser 

acompanhadas. Não é fácil assumir uma posição que seja quando é a escritura de 

Fernando Pessoa que está em jogo. Primeiro porque, ele próprio, não assume posição 

que seja. Poderíamos dizer, ele é “dramático”, mas ele diz tantas coisas que o ser 

dramático pode ser mais uma construção imaginária. 

 

Voltando ao poema “Autopsicografia”, somos impelidos a tentar ler o que está 

dito no título. É uma palavra que justapõe o termo “auto” – radical grego cujos sentidos 

                                                             
5 RODRIGUES, Alcir de Vasconcelos de Alvarez. In  <http://www.webartigos.com/artigos/039-

autopsicografia-039-e-fernando-pessoa/9836/> Acesso em 20 de abril de 2013. 

http://www.webartigos.com/artigos/039-autopsicografia-039-e-fernando-pessoa/9836/
http://www.webartigos.com/artigos/039-autopsicografia-039-e-fernando-pessoa/9836/
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são «próprio», «de si próprio», “autônomo” – e o termo psicografia – também do grego, 

cujo sentido pode ser escrita da alma, escrita da mente, escrita do espírito. Psicografia, 

por sua vez, formada por “psi” – alma – e “grafia” – escrita.   O termo, em si, 

mantém duas concepções díspares: 

1 - Mensagem simbólica enviada por um espírito, por uma mente externa, 

desencarnada a um médium. Psicografar significaria escrever mensagens 

inspiradas ou ditadas por possíveis espíritos a um possível médium. 

2 - Mensagem escrita por qualquer pessoa (encarnada), posto que ele tem espírito 

e mente.
6
   

O título deste poema, “Autopsicografia” nos reenvia à relação que Fernando 

Pessoa mantinha com específicas correntes religiosas, especificamente com o 

Ocultismo, que explora as capacidades mediúnicas do homem.   Fernando Pessoa leu 

intensamente sobre o Ocultismo, escreveu  sobre ele, seguiu orientações dessa corrente 

religiosa, considerando-se, inclusive, médium. Essa suposta mediunidade manifestou-se 

em textos de caráter não literário e foi assumida, por ele próprio, como explicação para 

o fenômeno da heteronímia. 

Quando não a mediunidade, o poeta discorreu que a heteronímia seria de outra 

ordem. Assim, ele confessa ao mesmo amigo, Casais Monteiro:  

 

Sou de fato, um nacionalista místico, um sebastianista racional. Mas 

sou, à parte isso, (...) muitas outras coisas (...) Seja como for, a origem 
mental dos meus heterónimos está na minha tendência orgânica e 

constante para a despersonalização e para a simulação. Estes 

fenómenos – felizmente para mim e para os outros – mentalizaram-se 
em mim; (...) Isto explica, tant bien que mal, a origem orgânica do 

meu heteronimismo (QUADROS, 1986, p. 224-226) 

 

Esse trecho coloca ao lado da suposta mediunidade, a origem orgânica como 

causa da “origem mental dos meus heterónimos”, “para a despersonalização” e “para a 

simulação”.  Sabemos que Fernando Pessoa procurou, também, explicações 

psiquiátricas para fenômenos que lhe aconteciam. Denominou a si mesmo, após 

estudos, de neurastênico versânico
7
.   

                                                             
6 Interessantes discussões sobre os sentidos e a etimologia controversa da palavra “psicografia” podem ser 

encontradas em  < http://www.oxalaca.com.br/psicografia_38.html>  
7 Nosso trabalho não tem como objetivo estudar esse aspecto em Fernando Pessoa. Mas é de 
interesse a essa questão a famosa ”Carta a dois psiquiatras franceses”, datada em 10 Jun. 1919. 
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Anota Léo Schlafman (1998) que, na idade de 20 anos, Fernando Pessoa 

escrevera em inglês, no seu diário, “Uma de minhas complicações mentais é o medo da 

loucura, que em si próprio já é loucura." O que o livrou da loucura, constata Robert 

Bréchon (1986, p. 54), era o gosto do jogo. O jogo era para ele a escrita”
8
. 

Mesmo que isto o tenha livrado da loucura, o poeta não deixou de buscar na 

loucura explicações – ou de fornecê-las – para os fenômenos que tanto o incomodavam, 

ou o definiam.  

É aí que vamos nos deparar com o alinhamento de Fernando Pessoa no seio de 

correntes filosóficas, como o ocultismo, uma vez que eram caminhos buscados por ele 

para explicar a existência de seus heterônimos, sobretudo, na escrita considerada não-

literária, especialmente aquelas tomadas pelo poeta como manifestação puramente 

mediúnica. 

Nesse sentido, meu interesse maior é ver como o poeta era influenciado ou diz 

ter sido influenciado pelas correntes filosófico-ocultistas e como as leituras e os jogos 

com os significantes relativos a estas correntes se apresentam na escritura pessoana. 

Pretendo acompanhar, então, Fernando Pessoa nessas leituras mostrando como o poeta 

interagia, escrituralmente, e com o ocultismo. 

Nesse sentido, meu interesse maior é ver como o poeta era influenciado pelas 

correntes filosófico-ocultistas e como as leituras e práticas ocultistas – pelo menos 

Fernando Pessoa acreditava estar realizando tais práticas – se manifestavam na sua 

escrita de textos. Pretendo acompanhar, então, Fernando Pessoa nessas leituras 

mostrando como o poeta interage com o ocultismo.  

Nesse sentido, este trabalho apresenta como objetivo central: 

 

Analisar documentos pessoais de Fernando Pessoa, cuja característica marcante é a 

presença do ocultismo e da suposta mediunidade defendida, por ele próprio, como 

resposta a manifestações não-literárias, e, por vezes, literárias, como os heterônimos.  

 

Para tanto, concentrei-me em objetivos específicos, quais sejam: 

1. Estudar o discurso de Fernando Pessoa sobre sua mediunidade/ocultismo; 

2. Analisar específicos textos que são, para o poeta, manifestações mediúnicas. 

                                                             
8 Robert Bréchon, professor, poeta e crítico literata francês. Autor da obra Étrange Étranger: une 

biographie de Fernando Pessoa (1986). 
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3. Estudar excertos de um conjunto de cartas pessoais em que Fernando Pessoa 

sugeria ser médium. 

 

Decerto que esta dissertação retomará muitas problematizações já apontadas por 

estudiosos e especialistas de Fernando Pessoa, mas considero a possibilidade de 

aprofundar questões e contribuir para a fortuna crítica do poeta. Não pretendo, 

entretanto, resolver o mistério que circunda a obra, mas, tão somente, aprofundar 

estudos sobre um ponto que, na obra pessoana, tem recebido pouca atenção. 

Assumimos, de antemão, o  que anuncia Jerônimo Pizarro (2006), um dos 

maiores estudiosos da obra pessoana: quem se interessa por Fernando Pessoa se perderá 

no labirinto criado por ele. Fica a imagem de um Pessoa-Minotauro, senão devorando a 

todos, prendendo-os em sua tessitura labiríntica. Esse mistério é o encanto de Fernando 

Pessoa e se ele deu diversas explicações conflitantes para a criação da heteronímia, essa 

é uma questão de interesse ao campo de estudos da Literatura e, por conseguinte, da 

Linguagem. Parece ser possível ver Pessoa mais de perto quando nos afastamos dele e o 

consideramos, ao seu modo, um “paradoxo”: 

 

 “Quanto em mim haja de humano, eu o dividi entre os autores vários 

de cuja obra tenho sido o executor. Sou hoje o ponto de reunião de 

uma pequena humanidade só minha. “O paradoxo não é meu; sou 

eu” (QUADROS, 1986, p.105- grifos nossos). 

 

 

1.1 BIOGRAFIA DE FERNANDO PESSOA 

 

Como é de se esperar, ao estudar um escritor, tecem-se algumas notas 

biográficas do mesmo, seja para situá-lo historicamente, seja para estabelecer relações 

entre o autor e obra, etc. Pela própria característica deste tipo de texto, espera-se dele 

uma maior aproximação entre a pessoa, de cuja biografia está sendo feita, e uma suposta 

realidade vivenciada por ele, fora dos limites da escritura literária.  Preferimos “soltar” 

uma nota biográfica escrita pelo próprio poeta, já que dela poderemos recolher, em 

certos pontos, o “olhar de si” e o como queria ser visto.   

 

NOTA BIOGRÁFICA 
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1935 

Nome completo: Fernando António Nogueira Pessoa.  

Idade e naturalidade: Nasceu em Lisboa, freguesia dos Mártires, no prédio n.° 4 do 

Largo de S. Carlos (hoje do Directório) em 13 de Junho de 1888.  

Filiação: Filho legítimo de Joaquim de Seabra Pessoa e de D. Maria Madalena 

Pinheiro Nogueira. Neto paterno do general Joaquim António de Araújo Pessoa, 

combatente das campanhas liberais, e de D. Dionísia Seabra; neto materno do 

conselheiro Luís António Nogueira, jurisconsulto e que foi director-geral do Ministério 

do Reino, e de D. Madalena Xavier Pinheiro. Ascendência geral — misto de fidalgos e 

de judeus.  

Estado: Solteiro.  

Profissão: A designação mais própria será «tradutor», a mais exacta a de 

«correspondente estrangeiro em casas comerciais». O ser poeta e escritor não constitui 

profissão mas vocação.  

Morada: Rua Coelho da Rocha,16,1.° dt.°, Lisboa.  

(Endereço postal — Caixa Postal 147, Lisboa). 

Funções sociais que tem desempenhado: Se por isso se entende cargos públicos, ou 

funções de destaque, nenhumas.  

Obras que tem publicado: A obra está essencialmente dispersa, por enquanto, por 

várias revistas e publicações ocasionais. O que, de livros ou folhetos, considera como 

válido, é o seguinte: «35 Sonnets» (em inglês), 1918; «English Poems III» e «English 

Poems III» (em inglês também), 1922, e o livro «Mensagem»,1934, premiado pelo 

Secretariado de Propaganda Nacional, na categoria «Poemas». O folheto «O 

Interregno», publicado em 1928, e constituindo uma defesa da Ditadura Militar em 

Portugal, deve ser considerado como não existente. Há que rever tudo isso e talvez que 

repudiar muito.  

Educação: Em virtude de, falecido seu pai em 1893, sua mãe ter casado, em 1895, em 

segundas núpcias, com o comandante João Miguel Rosa, cônsul de Portugal em 

Durban, Natal, foi ali ducado. Ganhou o prémio Rainha Vitória de estilo inglês na 

Universidade do Cabo da Boa Esperança em 1903, no exame de admissão, aos 15 anos.  

Ideologia política: Considera que o sistema monárquico seria o mais próprio para uma 

nação organicamente imperial como é Portugal. Considera, ao mesmo tempo, a 

Monarquia completamente inviável em Portugal. Por isso, a haver um plebiscito entre 

regimes, votaria, com pena, pela República. Conservador do estilo inglês, isto é, liberal 

dentro do conservantismo, e absolutamente anti-reaccionário.  
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Posição religiosa: Cristão gnóstico, e portanto inteiramente oposto a todas as Igrejas 

organizadas, e sobretudo à Igreja de Roma. Fiel, por motivos que mais diante estão 

implícitos, à Tradição Secreta do Cristianismo, que tem íntimas relações com a 

Tradição Secreta em Israel (a Santa Kabbalah) e com a essência oculta da Maçonaria.  

Posição iniciática: Iniciado, por comunicação directa de Mestre a Discípulo, nos três 

graus menores da (aparentemente extinta) Ordem Templária de Portugal.  

Posição patriótica: Partidário de um nacionalismo mítico, de onde seja abolida toda 

infiltração católica-romana, criando-se, se possível for, um sebastianismo novo, que a 

substitua espiritualmente, se é que no catolicismo português houve alguma vez 

espiritualidade. Nacionalista que se guia por este lema: «Tudo pela Humanidade; nada 

contra a Nação».  

Posição social: Anticomunista e anti-socialista. O mais deduz-se do que vai dito acima.  

Resumo de estas últimas considerações: Ter sempre na memória o mártir Jacques de 

Molay, grão-mestre dos Templários, e combater, sempre e em toda a parte, os seus três 

assassinos—a Ignorância, o Fanatismo e a Tirania.  

Lisboa, 30 de Março de 1935. 

(PESSOA, F. Escritos Íntimos, Cartas e Páginas 

Autobiográficas (Introduções, organização e notas de António 

Quadros.) Mem Martins: Publ. Europa-América, 1986. p. 
 252.) 

O que se pode dizer, no tocante à biografia, sobre Fernando António Nogueira Pessoa, 

nascido em Lisboa, em 13 de Junho de 1888 e morto em 1935, ano em que escreveu 

esse pequeno “folhetim-biografia”? Preferimos sobrelevar alguns pontos anunciados por 

ele, quais sejam: 

a)  Profissão: Pessoa preferia o nome tradutor a correspondente comercial. A 

concepção tecnicista implicada no segundo termo parecia incomodá-lo. A 

posição de tradutor é de outra natureza em relação à linguagem e o poeta 

parecia saber disto. Traduzir é jogar com as possibilidades significantes de 

uma língua a outra, é jogar com a metáfora e a metonímia constitutivas da 

estrutura e funcionamento da língua e, mais ainda, de uma língua a outra. Já 

aí temos o gosto pessoal do poeta por outros idiomas que não o português. E 

ele escreve poemas em inglês e francês, como o sabemos. 

b) Vocação: É particularmente interessante ver que a escritura literária de 

Pessoa era lida pelo viés da vocação, porque, de certa forma, o processo de 

escrita assemelhar-se-ia a um fato de inspiração divina – fato defendido 

pelos poetas gregos. Se é “vocação” ser “poeta”, os alinhamentos da criação 

literária ao Ocultismo ou à Neurastenia, que ele, em certo momento buscou, 

ficariam, decerto, obnubilados;  
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c) Obras que tem publicado: O folheto «O Interregno», por defender a Ditadura 

Militar em Portugal o incomodava a ponto de pedir que fosse completamente 

esquecido. Pessoa é contraditório em suas posições políticas e até mesmo nas 

posturas em relação às filosofias que ele estuda. Temos a impressão que o 

que ele estuda faz um efeito que, imediatamente, se desfaz frente a uma 

leitura de caráter diferente. Em um excerto da carta ao amigo Casais 

Monteiro que analisaremos mais à frente: 

“Renasceu a minha crise intelectual, aquela de que lhe falei mas agora 

renasceu mais complicada, porque, à parte ter renascido nas condições 

antigas, novos factores vieram emaranhá-la de todo. Estou por isso 

num desvairamento e numa angústia intelectuais que V. mal imagina. 

Não estou senhor da lucidez suficiente para lhe contar as cousas. Mas, 

como tenho necessidade de lhas contar, irei explicando conforme 

posso”. 

d) Posição religiosa e Posição iniciática: Cristão gnóstico, ligado à Tradição 

Secreta em Israel, com a essência oculta da Maçonaria. Iniciado, por 

comunicação direta de Mestre a Discípulo, nos três graus menores da 

(aparentemente extinta) Ordem Templária de Portugal.  Há, aparentemente, 

uma necessidade de afirmar a relação com estas ordens, provavelmente por 

saber que tantos escritores famosos e cientistas diziam manter, também, tal 

ligação. Fica uma pergunta? Fernando Pessoa era tudo isto, ou defendia ser? 

 

Essas identificações na biografia são muito particulares; provavelmente, fosse 

outrem o escritor dessa bibliografia, a vocação e a informação sobre a posição iniciática 

não seria considerada. Por outro lado, partes da biografia, como nome completo, data de 

nascimento, dentre outros, costumam ser recorrentes em bibliografias. 

A nota biográfica é, em linhas gerais, uma autobiografia. Sendo assim, 

não se pode negligenciar o fato de que o imaginário de Fernando Pessoa sobre si mesmo 

aí se corporifica.  

Fernando Pessoa morre no mesmo ano em que escreve sua biografia, no dia 30 

de novembro. A literatura liga sua morte a complicações devidas ao uso abusivo de 

álcool, embora esta não seja uma explicação de aceitação unânime. 
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II - METODOLOGIA 

 

1 A ESCOLHA DO MÉTODO 

 

Optei, neste trabalho, pela realização de uma pesquisa documental-

interpretativista, uma vez que a pesquisa estuda os textos (documentos) de Fernando 

Pessoa que têm uma relação com o Ocultismo e que apontam para o imaginário do 

poeta  que dizia ser médium. Achei razoável chamar os textos de Pessoa de documentos, 

pois se encaixariam no conceito apresentado por Houaiss (2008), que seria “qualquer  

objeto que comprove, elucide, prove ou registre um fato, acontecimento” e por Phillips 

(1974) apud Sá-Silva; Almeida; Guindani (2009): “Quaisquer materiais escritos que 

possam ser usados como fonte de informação sobre o comportamento humano”.  Bravo 

(1991) também concebe à palavra documentos “todas as realizações produzidas pelo 

homem que se mostram como indícios de sua ação e que podem revelar suas idéias, 

opiniões e formas de atuar e viver.” Os documentos eleitos para este trabalho são, 

assim, formados por um conjunto de textos em que Fernando Pessoa fala de si. 

A escolha do tipo de pesquisa se deu, outrossim, pelo desejo de ser imparcial e 

interpretar os dados coletados. Sobre a pesquisa com documentos, afirmam Sá-Silva; 

Almeida; Guindani (2009):  

 

Quando um pesquisador utiliza documentos objetivando extrair 

dele informações, ele o faz investigando, examinando, usando 

técnicas apropriadas para seu manuseio e análise; segue etapas e 

procedimentos; organiza informações a serem categorizadas e 

posteriormente analisadas; por fim, elabora sínteses, ou seja, na 

realidade, as ações dos investigadores – cujos objetos são 

documentos  – estão impregnadas de aspectos metodológicos, 

técnicos e analítico. 
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Mesmo buscando certa imparcialidade na leitura dos dados, não seríamos 

ingênuos em acreditar que, na análise de quaquer dado, o olhar do investigador seja tão 

livre. Há, por suposto, sempre uma ponta de desejo, de parcialidade, de filiação. Um 

dado nunca é simplesmente dado, pois não há evidência empírica do dado. A filiação do 

investigador a uma posição teórica já é, por assim, dizer, uma tomada de posição 

(POSSENTI, 1996).   

 

 

2 ESCOLHA DO CORPUS 

 

Segundo Cellard (2008), apud Sá-Silva; Almeida; Guindani (2009), “uma pessoa 

que deseja empreender uma pesquisa documental deve, com o objetivo de constituir um 

corpus satisfatório, esgotar todas as pistas capazes de lhe fornecer informações 

interessantes”. Elegi, portanto, documentos pessoais e uma temática específica. Os 

documentos formam o corpus básico, mas ressaltamos o fato de que a própria temática 

nos levou à vida e a depoimentos de pessoas próximas a Fernando Pessoa a fim de 

corrobarar a hipótese que justifica esta pesquisa. 

Seguimos os caminhos da pequisa qualitativa que, segundo Marconi e Lakatos 

(2010, p.269) “preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais profundos, 

descrevendo a complexidade do comportamento humano. Fornece análise mais 

detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento etc”. 

Dessa forma, começo a vislumbrar que este trabalho trata-se de uma pesquisa de cunho 

qualitativo, pois não se preocupará com a quantidade de fatos, mas com a análise 

complexa dos dados selecionados para a pesquisa.   

Os dados para análise formam um conjunto de documentos. A base de consulta 

dos dados está diponível não em um livro específico, mas permeia toda a obra de 

Fernando Pessoa. Isso se justifica porque optei em fazer um recorte temático, e não de 

um livro ou gênero textual em especial. 

 

Os documentos eleitos são: 

Carta a Adolfo Casais Monteiro - 13 Jan. 1935 Correspondência 

Carta a João Gaspar Simões - 11 Dez. 1931 Correspondência 
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Carta a Mário de Sá-Carneiro - 6 Dez. 1915 Correspondência 

Carta à Tia Anica - 24 Jun. 1916 Correspondência 

Textos chamados de “escrita automática” Rascunhos 

Poesias e notas pessoais  Textos 

 

 Após a descrição dos dados, é necessário enfatizar que esta dissertação se 

justifica pelo fato de Fernando Pessoa ter tido uma vasta obra influenciada, como ele 

próprio definiu, pelo Ocultismo, que será conceituado mais à frente, e, apesar de tal 

influência, ainda haver pouco interesse por parte dos pesquisadores para desenvolver 

pesquisas que possibilitem um olhar para a relação que Fernando Pessoa mantinha com 

o pensamento ocultista e o modo como ele buscou justificar essa presença em sua 

escrituta. O corpus acabou norteando nossa pesquisa para o entendimento de que o 

ocultismo presente na poesia pessoana não se resume apenas a esta, pois alcança toda a 

sua tragetória poética e pessoal, desde os mais tenros anos. Assim sendo, achei 

justificável pesquisar a inflência de uma teoria que norteou o poeta desde antes de ele 

ser poeta até suas últimas palavras: "I know not what tomorrow will bring" (Não sei o 

que o amanhã me trará).  

Perceber como a obra de Fernando Pessoa sempre esteve abraçada pelos lençóis 

do ocultismo não é novidade, mas perceber que, na sua vida cotidiana, ele sempre 

esteve convivendo com o Ocultismo e que isso está presente na nau de sua vida literária 

e poética, é um caminho aberto para investigação.   

 

3 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMÁTICA DA PESQUISA 

 

A gênese desta dissertação inicia ainda fora do contexto acadêmico, no contato 

com a obra do escritor português Fernando Pessoa. Esse fato se deu no ano de 2003 – de 

maneira informal – e ainda se estende até os dias atuais – agora em moldes mais 

acadêmicos. Esses nove anos de estudos sobre Fernando Pessoa foram de muita 

descoberta e inquietações teórico-filosóficas, sobre as quais falarei um pouco a seguir. 

Assim como com todos os leitores de Fernando Pessoa, usufruí dos movimentos 

que marcam a “despersonalização” do autor português. No entanto, ainda no mesmo 

ano, um livro sobre textos ocultistas de Fernando Pessoa despertou-me o interesse de, 
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posteriormente, fazer uma pesquisa sobre a influência do Ocultismo na obra pessoana. 

A pesquisa teve, portanto, seu início com a leitura da obra pessoana até então publicada 

e acessível a mim. Livros tais, como, O Livro do Desassossego, O Eu Profundo e os 

Outros Eus, Poesias Ocultistas de Fernando Pessoa, Escritos Autobiográficos, 

Automáticos e de Reflexão Pessoal, Fernando Pessoa. Obras em Prosa, a exemplo de, A 

procura da Verdade Oculta: textos filosóficos e esotéricos, Escritos Íntimos, Cartas e 

páginas autobiográficas, O esoterismo de Fernando Pessoa, Fernando Pessoa e a 

Filosofia Hermética, Fernando Pessoa: o Ocultismo na Ótica Poética – foram 

ferramentas importantes nessa fase da pesquisa. É razoável perceber que, à medida que 

se publicavam livros com textos inéditos de Fernando Pessoa, esses eram adquiridos. 

Vale ressaltar que, como uma maneira de reforçar o objetivo principal da 

pesquisa, foram adquiridas algumas biografias como A Vida Plural de Fernando 

Pessoa, de Ángel Crespo e Fernando Pessoa: uma quase autobiografia, de José Paulo 

Cavalcanti Filho. Esta adquirida mais recentemente. 

Concluídas essas etapas, tornou-se imperioso mergulhar no mundo das Ciências 

Ocultas, a fim de compreender esse viés místico do poeta. Utilizei-me de obras como A 

Voz do Silêncio, de Helena Petrovna Blavatsky – traduzido por Pessoa –, A Doutrina 

Secreta, O Livro de Dzyan, da mesma autora, A Visão Teosófica das Origens do 

Homem, Ocultismo, Semi-ocultismo e Pseudo-ocultismo e Os Ideais da Teosofia, as três 

obras de Annie Besant. Nesse ínterim, minha graduação em Letras já estava quase 

concluído, e, pelas leituras feitas, percebia que muitos deixavam de lado as questões da 

filiação de Fernando Pessoa ao pensamento Ocultista, o que me parecia uma espécie de 

marginalização ao qual o estudioso do poeta não poderia se permitir. Não estou 

defendendo aqui que qualquer estudioso de Fernando Pessoa tenha que se concentrar 

neste ponto, mas que a Literatura sobre o poeta deve abraçar essa questão, por estar 

presente na própria escrita do português. As leituras feitas são, em sua grande maioria, 

as mesmas que fernando Pessoa dizia ter realizado. 

 

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Nesta parte da dissertação, fugimos um pouco ao modelo clássico de expôr 

teorias que seriam utilizadas na análise dos documentos escolhidos. Há um amálgama 

entre as teorias utilizadas e os dados que compõem nosso trabalho. Com isso, 
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evitaremos uma repetição, por vezes desnecessára. Já na fundamentação teórica, 

faremos uma exposição sobre o Ocultismo e a Teosofia, para compreendermos a  

relação de Fernando Pessoa com elas, trazendo em seguida análises sobre os textos 

chamados de “escrita automática” e “Poesias e notas pessoais”. Com isto, reservaremos 

na seção de Análise dos Dados, uma maior problematização da correspodência pessoal 

do poeta, sob a luz de pensamentos de Sigmund Freud, Karl Jung e Gaston Baclehard.  
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III - TEORIA E  
DADOS EM ANÁLISE 

  

 

 

1 A PROXIMIDADE COM AS CORRENTE FILOSÓFICAS 

 

Palavras como Ocultismo, Esoterismo e Teosofia não poderiam deixar de ser 

exploradas, mesmo que minimamente, pois foi com elas que o nosso poeta sedimentou 

um imaginário em torno da mediunidade. 

O Ocultismo, conforme Ribeiro (2009), como o próprio significante nos 

impõe, está relacionado ao estudo sobre o que é oculto, o que não pode ou não deve 

estar explicado pela ciência. Dessa forma, estuda desde fenômenos relacionados à 

Física, Biologia, Química e ciências naturais como um todo, até as religiões, mitologias, 

magia, numerologia, astrologia, quiromancia e todos os fenômenos esotéricos existentes 

ou que venham a existir. Nas ciências ocultas, em um sentido um pouco mais restrito, a 

palavra “oculto” refere-se a um “conhecimento não revelado” ou “conhecimento 

secreto”, em oposição ao “conhecimento ortodoxo” ou que é associado à ciência 

convencional.  

O Ocultismo passou a ser estudado com mais contundência no ocidente a 

partir de suas obras e das que dela derivam. Em fins do século XVIII e durante o século 

XIX, o Ocultismo ganhou muito espaço nas tendências filosófico-religiosas ocidentais. 

Vale salientar que outros autores também foram importantes na disseminação das 

ciências ocultas neste lado do globo, tais como William Wynn Westcott, Aleister 

Crowley, Eliphas Levi, Annie Besant, dentre outros estudiosos do Ocultismo. Segue um 

breve histórico de como as ciências ocultas ganharam tanto espaço no mundo ocidental. 

Já perto de chegar ao fim o século XVIII, a Europa Central estava 

desconfortável com o racionalismo europeu, que buscava o triunfo da razão. Em 
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contraponto a isso, surgiram sociedades teosóficas secretas, lojas maçônicas e outros 

círculos que buscavam desbravar o infinito mundo do oculto e do sobrenatural.  

Conquanto tivesse iniciado no século anterior, foi no século XIX que o 

Ocultismo se fortaleceu, lançando a um público restrito conhecimentos sistemáticos 

sobre ciência e religião, ao ponto de se criar a expressão “ciência espiritual” que, como 

toda ciência, está sempre em evolução, descobrindo coisas novas ou manuseando coisas 

antigas de novas maneiras, não admitindo, assim, dogmas nem restrições de 

pensamentos e pesquisas. Estava sobre a leva de práticas ocultistas a comunicação com 

espíritos desencarnados, a prática de magia, experiências alquímicas, manipulação das 

forças da natureza, previsões astrológicas e possíveis estudos sobre a origem e evolução 

da vida humana.  

Ribeiro (2009) afirma que o Esoterismo, por sua vez, é uma doutrina que 

busca chegar à Verdade, que não se limita apenas a uma verdade religiosa, mas abrange 

a ala científica e também filosófica. Apesar de ser buscada, esta verdade deve ficar 

restrita apenas a algumas pessoas que entram em processo de iniciação ou preparação 

para, através de diferentes graus de iniciação, poder manter contato com a Verdade, a 

qual levaria o ser ao autoconhecimento, à sabedoria suprema e à iluminação. Esta última 

religiosa: céu, para os cristãos; nirvana, para algumas religiões orientais, como o 

Budismo; e iluminação, para o Esoterismo. 

A Teosofia, consoante Ribeiro (2009), refere-se a um conjunto de 

ensinamentos ou doutrinas religiosas e filosóficas que conduziriam o ser humano ao 

contato com seres cada vez mais evoluídos, o que levaria à evolução do próprio adepto, 

que busca sempre a iluminação, mesmo que, para isso, tenha que se abster de uma vida 

mundana e fútil. De acordo com a teosofia, existem cadeias planetárias que vão 

evoluindo e tais cadeias possuem espíritos com níveis de evolução diferentes, em que os 

mais evoluídos “encarnar-se-iam” de tempos em tempos a fim de nortear os demais para 

a evolução (iluminação). Helena Petrovna Blavastky, que teve sua obra A Voz do 

Silêncio traduzida por Fernando Pessoa, foi a fundadora, ou provavelmente, a 

sistematizadora da teosofia no ocidente.  

Feito esse breve histórico, faz-se mister esclarecer um pouco o conceito 

de mediunidade, uma vez que este trabalho utiliza essa expressão como tema de estudo 

e investigação nos escritos de Fernando Pessoa. Tal uso será feito no sentido utilizado 

por Klimo (1998), que afirma que mediunidade seria “a comunicação provinda de uma 
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fonte que é considerada existir em um outro nível ou dimensão além da realidade física 

conhecida e que também não proviria da mente normal do médium”.  Infere-se, por 

conseguinte, da citação de Klimo, que o processo de mediunidade está inserido no 

âmbito das ciências ocultas, reconhecido como sendo possível também na filosofia 

teosófica. 

O Ocultismo era objeto de estudo de Fernando Pessoa, pois este se dizia 

adepto da astrologia, de ordens secretas, além de se considerar praticante assíduo de 

outras correntes filosófico-religiosas, como a teosofia. Vale salientar, ainda, que falar 

em ocultismo não quer dizer falar em uma religião, como defende Mesquita (1996): 

 

Outro aspecto que deve ser esclarecido com relação ao Ocultismo é 
que este não se confunde, em momento algum, com religião. Sua 

diferença fundamental está no fato de que as religiões têm estruturas 

dogmáticas rígidas, presas a alguma ideologia que as embasam, com 
explicações alegóricas sobre o universo, enquanto que o Ocultismo 

busca uma verdade individual para o homem, desvencilhada de dogma 

ou mitologia específica. Diferente das religiões, esta última pode ser 

utilizada apenas como um estímulo simbólico para um ritual. 
(MESQUITA, 1996, p. 19) 

 

O poeta de Orpheu também sugere uma leitura sobre o que seria o 

Ocultismo em carta a Adolfo Casais Monteiro, datada de 13 de janeiro de 1935: 

 

Falta responder à sua pergunta quanto ao Ocultismo. Pergunta-me se 

creio em Ocultismo. Feita assim, a pergunta parece não é bem clara; 

compreendo porém a intenção e a ela respondo. Creio na existência de 
mundos superiores ao nosso e de habitantes desses mundos, em 

experiências de diversos graus de espiritualidade sutilizando-se até 

chegar a um Ente Supremo, que presumivelmente criou este mundo. 
Pode ser que haja outros Entes, igualmente superiores, que hajam 

criado outros universos, e que estes universos coexistam com o nosso, 

interpenetrantes ou não.  Por essas razões, e ainda outras, a Ordem 

Externa do Ocultismo, ou seja a Maçonaria, evita (exceto a Maçonaria 
anglo-saxônica) a expressão “Deus”, dadas as suas explicações 

teológicas e populares, e preferem dizer “Grande Arquiteto do 

Universo” (...) Dadas estas escalas de seres, não creio na comunicação 
direta de Deus, mas segundo a nossa afinação espiritual poderemos ir-

nos comunicando com seres cada vez mais altos. Há três caminhos 

para o oculto: o caminho mágico (incluindo práticas como as do 
espiritismo, intelectualismo no nível da bruxaria, que é magia 

também), caminho esse extremamente perigoso, em todos os sentidos; 

o caminho místico, que não tem propriamente perigos, mas é incerto e 

lento; e o caminho alquímico, o mais difícil e o mais perfeito de todos, 
porque envolve uma transmutação da própria personalidade que 
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prepara, sem grandes riscos, antes com defesas que os outros 

caminhos não tem. (QUADROS, 1986, p. 230-231) 

 

Lendo um fragmento do que responde o poeta ao seu amigo, dá-nos a 

impressão de que foge de uma resposta, cuja natureza poderia ser: “sim, acredito”, ou 

“não, não acredito”. Um discurso sobre o que seria o Ocultismo e suas diferentes 

manifestações, parece-nos uma forma do poeta desvencilhar-se de  uma resposta “seca” 

ou explicar que o caminho do Ocultismo que ele adota não seria aquele “extremamente 

perigoso”. 

As leituras sobre essas “correntes teórico-filosóficas” (ou religiosas) 

circundaram a vida de Fernando Pessoa, como veremos em carta direcionada ao amigo e 

porta Mário de Sá Carneiro, data em 06 de dezembro de 1915. 

Lisboa, 6 de Dezembro de 1915 

                Meu querido Sá-Carneiro: 

Como lhe escrevo esta carta, antes de tudo, por ter a necessidade psíquica absoluta de lha 

escrever, V. desculpará que eu deixe para o fim a resposta à sua carta e postal hoje recebidos, e 

entre imediatamente naquilo que ficará o assunto desta carta. 

Estou outra vez presa de todas as crises imagináveis, mas agora o assalto é total. Numa 

coincidência trágica, desabaram sobre mim crises de várias ordens. Estou psiquicamente 

cercado. 

Renasceu a minha crise intelectual, aquela de que lhe falei mas agora renasceu mais 

complicada, porque, à parte ter renascido nas condições antigas, novos factores vieram 

emaranhá-la de todo. Estou por isso num desvairamento e numa angústia intelectuais que V. 

mal imagina. Não estou senhor da lucidez suficiente para lhe contar as cousas. Mas, como 

tenho necessidade de lhas contar, irei explicando conforme posso. 

A primeira parte da crise intelectual, já V. sabe o que é; a que apareceu agora deriva da 

circunstância de eu ter tomado conhecimento com as doutrinas teosóficas. O modo como as 

conheci foi, como V. sabe, banalíssimo. Tive de traduzir livros teosóficos. Eu nada, 

absolutamente nada, conhecia do assunto. Agora, como é natural, conheço a essência do 

sistema. Abalou-me a um ponto que eu julgaria hoje impossível, tratando-se de qualquer 

sistema religioso. O carácter extraordinariamente vasto desta religião-filosofia; a noção de 
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força, de domínio, de conhecimento superior e extra-humano que ressumam as obras 

teosóficas, perturbaram-me muito. Cousa idêntica me acontecera há muito tempo com a leitura 

de um livro inglês sobre Os Ritos e os Mistérios dos Rosa-Cruz. A possibilidade de que ali, na 

Teosofia, esteja a verdade real me «hante». Não me julgue V. a caminho da loucura creio que 

não estou. Isto é uma crise grave de um espírito felizmente capaz de ter crises desta. Ora, se V. 

meditar que a Teosofia é um sistema ultracristão—no sentido de conter os princípios cristãos 

elevados a um ponto onde se fundem não sei em que além-Deus — e pensar no que há de 

fundamentalmente incompatível com o meu paganismo essencial, V. terá o primeiro elemento 

grave que se acrescentou à minha crise. Se, depois, reparar em que a Teosofia, porque admite 

todas as religiões, tem um carácter inteiramente parecido com o do paganismo, que admite no 

seu Panteão todos os deuses, V. terá o segundo elemento da minha grave crise de alma. A 

Teosofia apavora-me pelo seu mistério e pela sua grandeza ocultista, repugna-me pelo seu 

humanitarismo e apostolismo (V. compreende?) essenciais, atrai-me por se parecer tanto com 

um «paganismo transcendental» (é este o nome que eu dou ao modo de pensar a que havia 

chegado), repugna-me por se parecer tanto com o cristianismo, que não admito. E o horror e a 

atracção do abismo realizados no além-alma. Um pavor metafísico, meu querido Sá-Carneiro!  

V. seguiu bem todo este labirinto intelectual? Pois bem. Repare que há outros dois elementos 

que ainda mais vêm complicar o assunto. Quero ver se consigo explicar-lhos lucidamente... 

(...) 

6-12-1915 

 

O contato com a Teosofia, bem como com Os Ritos e os Mistérios dos Rosa-

Cruz perturbavam e deixavam Fernando Pessoa à mercê de “crises imagináveis”. A 

Teosofia, por sua vez, era-lhe cara, pois, de acordo com ele, ora apresentava do 

Cristianismo, ora distanciava-se dele, com marcas de um “paganismo transcendental”. 

Por se considerar anti-cristão, o que defendia com todas as forças, a ponto de deixar 

marcado em sua biografia – aqui já exposta – a Teosofia o abandonava em perturbado. 

Fernando Pessoa buscava uma verdade transcendental, agradava-lhe “ desta religião-

filosofia; a noção de força, de domínio, de conhecimento superior e extra-humano”. Ele 

estava sempre em busca de correntes religiosas diferentes que abolissem “toda 

infiltração católica-romana”. A Teosofia o deixara perturbado pelo “ mistério e pela sua 



31 

 

grandeza ocultista”,  mas, também, “por se parecer tanto com o cristianismo, que não 

admito”. Daí cercar-se tanto de leituras e leituras marcadas e atravessadas por outros 

grandes escritores da literatura mundial. Esta questão o aprisionava em uma espécie de 

“labirinto intelectual”, especialmente porque a “ possibilidade de que ali, na Teosofia, 

esteja a verdade real” estava dilacerada. Mas Fernando Pessoa também se perturbara 

quando conheceu obras de cunho psiquiátrico. Aberto a tantas leituras, abalava-se com 

elas, posto que as introjetava dentro de si. Ora pendia para um lado, ora para outro, 

como suas cartas parecem mostrar. 

2  TIA ANICA: FILIAÇÃO MEDIÚNICA 

 

Ao percebermos as ilações sugeridas por alguns textos deixados por 

Fernando Pessoa, começamos a entender umas das principais fantasias da vida desse 

enigmático poeta: ele se representava como médium e defende essa posição como 

responsável por sua criação literária, em certos momentos. Mas é deveras interessante 

voltar um tempo à infância do poeta, de modo a buscar senão uma relação entre a vida 

do poeta e sua arte, mas de fenômenos que (per) turbaram sua leitura sobre seu processo 

de criação. 

De acordo com Jung (1991, p.48), a identidade de um ser deve-se à sua 

ascendência genealógica ou, pelo menos, é influenciada, sobretudo, pelos avós. Com 

base nisso, não podemos negligenciar a presença da tia-avó (Anica) na vida de Fernando 

Pessoa.  Isso é o que se deduz de alguns textos guardados na famosa arca pessoana, em 

que o poeta versa sobre as práticas mediúnicas de sua tia-avó. A carta direcionada a Tia 

Anica que, data de 24 de Junho de 1916, não pode ser deixada de lado, principalmente 

porque fora escrita na época em que, coincidentemente ou não, intensificou-se a 

produção heteronímica: 

 

Aí por fins de Março (se não me engano) comecei a ser médium. 

Imagine! Eu, que (como deve recordar-se) era um elemento atrasador 

nas sessões semiespíritas que fazíamos, comecei, de  repente, com  a 

escrita automática. (...) Nessa primeira sessão comecei por a 

assinatura (bem conhecida de mim) ‘Manuel Gualdino da Cunha’. Eu 

nem de longe estava pensando em meu tio Cunha. (...) raras vezes são 

‘comunicações’ compreensíveis. (...) E há sobretudo uma coisa 
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curiosíssima - uma tendência irritante para me responder a perguntas 

com números; assim como há a tendência para desenhar. (...) Não são 

desenhos de coisas mas de sinais cabalísticos e maçônicos, símbolos 

do ocultismo e coisas assim que me perturbam um pouco. Não é nada 

que se pareça com a escrita automática da Tia Anica ou da Maria – 

uma narrativa, uma série de respostas em linguagem coerente. É assim 

mais imperfeito, mas muito mais misterioso. (...) (QUADROS, 1986, 

p. 127-131) 

 

 

 

 

É pouco compreensível a concepção de ser “atrasador nas sessões semiespíritas”, 

mas é, de fato, notável o fato de que sua Tia Anica, era tida como médium. De repente, 

o poeta começa a ser médium, através do que se conhece como “escrita automática”. 

Todavia, as manifestações mediúnicas eram misteriosas e completamente diferentes da 

escrita de sua tia. Uma questão interessante é o fato de que as ‘comunicações’ raramente 

eram compreensíveis e a presença de números e desenhos ligados à Maçonaria e à 

Cabala, o que nos faz relembrar da Posição religiosa já assumida: fiel “à Tradição 

Secreta do Cristianismo, que tem íntimas relações com a Tradição Secreta em Israel (a 

Santa Kabbalah) e com a essência oculta da Maçonaria”. Há uma mistura de correntes; 

não ingenuamente, parecia que Fernando Pessoa “pegava” o que de melhor havia em 

uma e outra. 

Destacamos aqui uma destas manifestações. É um dos manuscritos 

assinado por Balsamo – Conde de Cagliostro – (parte em Francês e parte em Inglês) 

encontrados na mítica arca de Pessoa.  

 



33 

 

 

 

(PESSOA, Fernando. Escritos autobiográficos, automáticos e de reflexão 

pessoal. p. 221) 

 

     É significativo observar que, assim como na maioria dos escritos 

automáticos, este manuscrito apresenta, predominantemente, uma sequência dialogal 

não-literária, porém existem apenas respostas – as perguntas não são escritas, pois é 

como se o poeta perguntasse oralmente e as respostas viessem escritas e assinadas. 

Outro ponto relevante é a não-literariedade destes manuscritos. Eles apresentam 

respostas soltas ou vazias em alguns momentos e outras de conteúdo cotidiano que vão 

desde o que o poeta fez do dia ou de conselhos sobre dia de publicação de textos até 

previsões sobre uma mulher que viria manter uma relação sexual-ritualística com 

Fernando Pessoa.  

Continua a carta: 

Devo dizer que o pretenso espírito do tio Cunha nunca mais se  

manifestou pela escrita (nem de outra maneira). As comunicações 

atuais são, por assim dizer, anônimas e sempre que pergunto ‘ quem é 

que fala?’ faz-me desenhos ou escreve-me números. (...) apesar de eu 

não perceber nada de tais números, consultei um amigo meu, 

ocultista&magnetizador e ele (...) Explicou-me apenas que esse facto 

de eu escrever números era prova da autenticidade da minha escrita 
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A carta 

anuncia e repete 

alguns termos que 

prendem nossa 

atenção a partir dos 

quais ponderamos: 

 

 A
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rrência da mediunidade pelo simbolismo da escrita (palavras ou 

números). 

 O discurso de uma autoridade (seu amigo ocultista e 

magnetizador) afirmando a “autenticidade da (..) escrita 

automática”, “a mediunidade legítima”. 

 As leituras empreendidas por Fernando Pessoa a ponto de sugerir 

que já sabe “o bastante das ciências ocultas”. 

automática – isto é, de que não era auto-sugestão, mas mediunidade 

legítima. (...) Os espíritos – diz ele – fazem essas comunicações para 

dar essa garantia; (...) Não pára aqui a minha mediunidade. Descobri 

uma outra espécie de qualidade mediúnica, que até aqui eu não só 

nunca sentira, mas que, por assim dizer, só sentira negativamente. 

Quando o Sá-Carneiro atravessava em Paris a grande crise mental que 

o havia de levar ao suicídio, eu senti a crise aqui, caiu sobre mim uma 

súbita depressão vinda do exterior, que eu, ao momento, não consegui 

explicar-me. Esta forma de sensibilidade não tem tido continuação. 

(...) Guardo, porém, para o fim o detalhe mais interessante. É que 

estou desenvolvendo qualidades não só de médium escrevente mas 

também, de médium vidente. (...) Não julgue que é loucura. Não é: dá-

se até o fato curioso de, em matéria de equilíbrio mental, eu estar bem 

como nunca estive. (...) É que tudo isto não é o vulgar 

desenvolvimento de qualidades de médium. Já sei o bastante das 

ciências ocultas para reconhecer que estão sendo acordados em mim 

os sentidos chamados superiores para um fim qualquer que o Mestre 

desconhecido, que assim me vai iniciando, ao impor-me essa 

existência superior, me vai dar um sofrimento muito maior do que até 

aqui tenho tido e aquele desgosto profundo de tudo que vem com a 

aquisição destas altas faculdades. Além disso, já o próprio alvorecer 

dessas faculdades é acompanhado duma misteriosa sensação de 

isolamento e de abandono (...) Eu não digo tudo, porque nem tudo se 

pode dizer. Mas digo o bastante para que, vagamente, me compreenda. 

Não sei se realmente julgará que estou doido. Creio que não. Estas 

coisas são anormais sim, mas não antinaturais.” (PESSOA, 1996, p. 

10-12) 
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 O fato de que ao assumir sua condição mediúnica, o poeta passou 

a adquirir – provavelmente de modo mais forte – “aquele 

desgosto profundo de tudo que vem com a aquisição destas altas 

faculdades” e a “misteriosa sensação de isolamento e de 

abandono”. 

 

A carta nos permitiria ir mais além, todavia, concentramo-nos nestes quatro 

pontos porque eles são especiais na questão do discurso da mediunidade e o que ela 

causaria ao escritor: o isolamento, o abandono das pessoas próximas. Daí, na mesma 

carta, “Pedia-lhe o favor de não falar nisto a ninguém. Não há vantagem nenhuma, e há 

muitas desvantagens (algumas, talvez, de ordem desconhecida) em fazê-lo”.  E o poeta 

não o fez, quando inquirido por Casais Monteiro. Muito mais se desvencilhou, buscando 

mostrar que o Ocultismo era uma ciência séria.  

Quem poderia entendê-lo melhor que sua Tia, que também se dizia médium, e 

com a qual participava de sessões mediúnicas quando criança? Por outro lado, como não 

considerar o poder que essas sessões devem ter feito a uma criança, cuja genialidade é 

reconhecida no homem maduro? Sobre essa época, Eduardo Freitas da Costa (apud 

ZENITH, 2006, p. 209), chega a afirmar que o próprio Pessoa levara à casa de sua tia 

Anica uma prancheta a fim de desenvolver experiências espíritas. 

Fica ainda, desta carta, a empreitada de Pessoa na busca da “autoridade” através 

do que lê ou do que lhe dizem os sábios sobre o assunto dando-lhe a certeza de que seria 

médium legítimo. A palavra Mestre é usada na obra pessoana, assim como no 

Ocultismo, como uma metonímia para designar os “orientadores espirituais”, que vão 

ditando o futuro místico do adepto a essa corrente filosófico-religiosa. 

Tais fatos comprovam a influência que a tia-avó de Fernando Pessoa teve sobre 

a construção da “identidade” do jovem Pessoa: marcada pela presença de outros. Este 

cresceu acreditando possuir características de um autêntico médium, acreditando 

comunicar-se com espíritos já falecidos, receber mensagem de Mestres superiores, 

cumprir missões ao publicar escritos e “instruções que aos seus lábios vêm”, como 

afirma no poema Emissário de um rei desconhecido: 

 

Emissário de um rei desconhecido,  

Eu cumpro informes instruções de além,  
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E as bruscas frases que aos meus lábios vêm  

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

 
 

Famosas “escritas automáticas” – que seriam supostas escritas dirigidas por 

espíritos – são citadas por estudiosos de Fernando Pessoa. Zenith (2006, p.210), por 

exemplo, afirma sobre esses supostos espíritos: 

 

Todos estes e ainda outros espíritos comunicantes (por exemplo Henry 

Lovell ou Marnoco e Sousa) escreviam com uma caligrafia infantil 
que tinha pouco em comum com a letra habitual de Pessoa. Este fazia-

lhes perguntas, que podemos muitas vezes intuir pelas respostas 

recebidas. 

 

Talvez Pessoa fosse, pela escrita infantil, buscar aquilo que, na infância, 

acompanhava ao lado da Tia Anica. Repertoriar, na sua prancheta, tudo que foi rastro de 

seu “atraso” nas sessões. Observemos algumas delas, cujo esforço do “espírito” 

pessoano se revelava no processo de escritura, no conteúdo da escritura, no vazio da 

escritura, nas fendas simbólicas da manifestação de uma mediunidade pressuposta.  

Decerto que há quem não veja nesses manuscritos um valor literário- também 

não assumimos que tenha – mas vale a pena debruçarmo-nos sobre eles pelos fios que 

os interligam à temática mediunidade e, quase que veladamente, à heteronímia. 

Um exemplo dessas escritas automáticas segue abaixo em Inglês, seguida de sua 

tradução. 
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Tu não estás louco, nem sequer o pareces. Estás sob a pressão de um espírito muito maléfico – 

desafiaste e provocaste o Voduísta que chefia o ataque contra ti. Ele está representado no teu 

horóscopo por ?. Daí a sua assinatura ?.   

 Ele é o homem que fez  

Joseph, 

 
Ele está a interromper-me*. 

 

More 

 
 

Não. Nada mais.  

 
*Interrompendo a caligrafia, que neste ponto do manuscrito se torna muito irregular. 

? = Um símbolo alquímico. 

 

 

Vale salientar que esses escritos automáticos não foram publicados por Fernando 

Pessoa, mas por estudiosos que foram, pouco a pouco, “descobrindo” textos do poeta 

em um baú, que estava de posse de sua família.  

Vemos no manuscrito um diálogo entre Henry More e Fernando Pessoa. Nele, o 

“espírito” de More comunica a Pessoa que está sendo interrompido na sua comunicação 

por outro “espírito”, o Voduísta, e a escrita parece ficar um tanto difícil de ser efetivada.  

Consoante Crespo (1990, p.153), “o Henry More subscritor desta comunicação 

mediúnica parece ser o célebre filósofo inglês do século XVII, que se ocupara dos 
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fenômenos mágicos e do ocultismo e que tinha fama de pertencer à Fraternidade 

Rosacruciana”.  Sobre Henry More, Zenith (2006, p. 210) afirma que se trata do “Dr. 

Henry More (1614-1687), um dos chamados platônicos de Cambrigde. Nos últimos 

anos de sua passagem pela Terra, o Dr. More interessou-se muito pela Kabala, sendo até 

adepto da Rosa-Cruz, segundo o livro sobre esta Ordem que tanto impressionou 

Pessoa.” Parecia, portanto, ser, talvez, um grande mestre para Pessoa, uma vez que era 

um espírito muito presente, pelo que vemos em outros manuscritos? Seguem outra 

comunicações com Henry More: 

 

SUPOSTA COMUNICAÇÃO COM HENRY MORE 

28/06/1916 CRESPO (1990, p.153) 

Nunca é permitido que uma comunicação seja exacta em todos 
os seus detalhes. Há razões para isto: e uma é a de que o futuro 

deve se revelar a si próprio. No entanto, embora por necessidade, 

sejam introduzidos elementos errados nas comunicações, esses 
erros têm um segundo sentido no qual estão certos. (...) Nenhuma 

profecia perfeita é possível no teu plano, não só por ser impossível 

pela acção natural de uma mente presa à matéria, mas também 
porque, pelas mesmas razões limitativas, seria impossível 

transmitir essa verdade de outro plano para esse. Entendes? Frat. 

R+C 

Tu és ignorante. Há uma substância e uma forma. A forma vem 

de ti e a substância de mim. Nenhuma comunicação é inteiramente 

minha. Nenhuma é totalmente criação tua. Se eu te pudesse 
comunicar exactamente tudo o que tenho para dizer, não 

necessitarias de mim, porque serias um Puro Médium, um Espírito 

sem limitações especiais (Vejo que me entendes). Tão limitadas e 
instáveis todas as comunicações de ‘Aqui’.” Frat. R+C 

Basta dizer que aquilo que eu te disse, na sua essência 

acontecerá. Frat. R+C 

 

Nunca me interrogues. Quando eu quiser responder a alguma pergunta 

tua, eu ‘adivinharei’ essa pergunta. Não precisas de a fazer.” Frat. R+C 

 

 

  

O que está posto nesta comunicação é simplesmente o pressuposto da ordem 

rosacruciana, sobre a qual o poeta estava preso. E, porque não imaginar que Fernando 

Pessoa dialogava com ele próprio, metaforizando, magistralmente, sua confusão 
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intelectual com as leituras que estava fazendo sobre o Ocultismo, a RosaCruz e outros. 

Uma das características essenciais respeita ao fato de que “nenhuma profecia perfeita é 

possível [...] pela acção natural de uma mente presa à matéria, mas também porque, 

pelas mesmas razões limitativas, seria impossível transmitir essa verdade de outro plano 

para esse”. Por outo lado, o fato de Fernando Pessoa ser ainda um iniciado, daí o 

espírito anunciar que “Se eu te pudesse comunicar exactamente tudo o que tenho para 

dizer, não necessitarias de mim, porque serias um Puro Médium, um Espírito sem 

limitações especiais (Vejo que me entendes).  

Vemos, com maestria, pelas mãos de Fernando Pessoa, um resumo especial de como se 

descrevia um “ iniciado por comunicação directa de Mestre a Discípulo, nos três graus 

menores da (aparentemente extinta) Ordem Templária de Portugal”.  

Seguem-se outros manuscritos não menos curiosos, como este, que possui, em 

um mesmo pedaço de papel, caligrafias totalmente distintas e com respostas, a partir das 

quais se infere que Pessoa teria feito perguntas: 

 

 

    

 

Há, ainda, um último manuscrito que está, no original, escrito no “espelho 

astral”, uma prática muito comum, que ocorre nas comunicações “recebidas” por alguns 

médiuns e transcrito por nós para que ocorra mais facilidade de leitura do manuscrito: 
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Poderíamos imaginar que não haveria dúvida por parte de Fernando Pessoa que 

os fenômenos que o estariam acometendo seriam de ordem mediúnica, reconhecendo, 

inclusive, que tais fenômenos não seriam normais, mas também não seriam antinaturais.  

O fato de Fernando Pessoa “revelar” essa tendência à sua tia é justificável pelo 

fato de ela também se considerar médium, portanto o poeta não seria estigmatizado, não 

passaria pelo ridículo de ser chamado de esquizofrênico. 

Essas comunicações, autênticas ou não, são indícios do quanto era forte no poeta 

a ideia de ser médium, pois escrevia de si para si, sobre coisas banais, corriqueiras, 

sobre ocultismo, intimidade, como se o interlocutor fosse um ser espiritual. Richard 

Zenith (2006, p.209), em um prefácio da obra “Fernando Pessoa: escritos 

autobiográficos, automáticos e de reflexão pessoal” afirma: 

 

Embora seja provável que alguns escritos menos automáticos e mais 

desenvolvidos de Pessoa (...) tenham sido elaborados para o benefício 
de futuros leitores, a grande maioria era do tipo espírita, sem 

pretensões literárias. 

 

Anunciar que “era do tipo espírita” não quer dizer que eram verdadeiras 

comunicações espíritas. Com isto, Zenith nos faz problematizar uma questão, Fernando 

Pessoa era médium de si mesmo, não havia recados para outrem.  Parecia uma briga 

Many men are  
necessary to your 
succes. 
No. Álvaro de 
Campos  
Is an artificial 
elemental  
in a mortal 
condition. 
No guess. 
No more. 
George  Henry 
Morse 

No more 
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interna, cuja resolução poderia ser aquela que conheceríamos mais tarde, um sujeito 

marcado pela presença de uma manifestação poética que assombra o mundo.  

No caso do nosso poeta, sua mediunidade, imaginariamente, era de ordem 

geracional, advinda de sua tia. Ressaltar que Fernando Pessoa se “considerava” – no 

sentido que se portava como um – é importante, uma vez que poderemos, assim, 

compreender algumas criações. Faz-se mister, portanto, apresentar algumas “criações” 

intrigantes do poeta, como o heterônimo da própria mãe, D. Maria Magdalena Pinheiro 

Nogueira Pessoa, que escrevia uma carta assinada, dirigida ao filho, o qual tratou logo 

de riscar o nome da mãe, conforme consta o vídeo lançado pela Globo News para 

comemorar  os cento e vinte anos do nascimento de Fernando Pessoa (grifo nosso): 

 

 

 

  

O conceito de “heterônimo”, para a crítica literária, trata-se de um processo 

artístico que consiste em criar personalidades diferentes da do autor e escrever em nome 

delas, portanto os escritos de D. Magdalena, Tio Cunha e Henry More, de Frei Maurice, 

de Cagliostro não se enquadram em tal conceito, pois essas pessoas existiram 

comprovadamente, o que não poderia ser enquadrado apenas como um fenômeno de 

heteronímia, a serviço da criação literária.  Os casos citados são ditos pelo próprio poeta 

como um caso de mediunidade.  

Segundo Zenith (2006) em meio a esse ambiente místico, a poetisa brasileira 

Cecília Meireles, em viagem a Lisboa, marca um encontro com o poeta e, depois de 

esperar em vão por duas horas, desiste e vai para o quarto do hotel onde estava 

hospedada e encontra um exemplar de Mensagem, célebre obra de Pessoa, com um 

bilhete do místico, pedindo desculpas pelo não comparecimento ao encontro, dando 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_Magdalena_Pinheiro_Nogueira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_Magdalena_Pinheiro_Nogueira
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como justificativa uma orientação de seu Mestre, o qual dizia que os dois – Pessoa e 

Cecília – não poderiam se conhecer.  

Tais (des)encontros parecem corriqueiros na vida de Fernando Pessoa. José 

Maria dos Reis Pereira, mais conhecido como José Régio e um dos fundadores da 

revista “Presença”, da qual Fernando foi um assíduo colaborador, marcou certa vez um 

encontro com o parceiro de revista, o qual apareceu com algumas horas de atraso 

dizendo ser Álvaro de Campos e se desculpando por Pessoa não ter aparecido.  

Esse “desvencilhamento” ao outro, sempre atendido por orientações de Mestres, 

reservou-nos outro capítulo enigmático na vida do poeta, sua relação com Ophélia de 

Queiroz:  

 

Que isto de "outras afeições" e de "outros caminhos" é consigo, 

Ophelinha, e não comigo. O meu destino pertence a outra Lei, de cuja 
existência a Ophelinha nem sabe, e está subordinado cada vez mais à 

obediência a Mestres que não permitem nem perdoam. Não é 

necessário que compreendas isto. (CRESPO, 1990, p. 226) 
 

  

Os Mestres dão um fim ao namoro (ou namoro suposto). De certo modo, o 

“encontro” com certas pessoas era assustador para o poeta. Ophélia de Queiroz lê, pelas 

mãos de Pessoa, conselhos do heterônimo Álvaro de Campos, do qual não gostava 

tanto, os quais seguem transcritos na íntegra abaixo. 

 

Ex.ma Senhora D. Ofélia Queirós: 

Um abjecto e miserável indivíduo chamado Fernando Pessoa, meu 
particular e querido amigo, encarregou-me de comunicar a V. Ex.ª - 

considerando que o estado mental dele o impede de comunicar 

qualquer cousa, mesmo a uma ervilha seca (exemplo da obediência e 
da disciplina) - que V. Ex.ª está proibida de: 

(1) pesar menos gramas, 

(2) comer pouco, 
(3) não dormir nada, 

(4) ter febre, 

(5) pensar no indivíduo em questão. 

 
Pela minha parte, e como íntimo e sincero amigo que sou do meliante 

de cuja comunicação (com sacrifício) me encarrego, aconselho V. Ex.ª 

a pegar na imagem mental, que caso tenha formado do indivíduo cuja 
citação está estragando este papel razoavelmente branco, e deitar essa 

imagem na pia, por ser materialmente impossível dar esse justo 

Destino à entidade fingidamente humana a quem ele competiria, se 
houvesse justiça no mundo. 

Cumprimenta V. Ex.ª 

Álvaro de Campos, Eng. Naval 
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(QUADROS, 1986, p. 162) 

 

Ofélia Queiroz, conforme defende Zenith (op.cit), descreve Fernando Pessoa de 

forma um tanto intrigante, e termina por corroborar, com ênfase, a ideia defendida pelo 

poeta: 

 

Por exemplo, o Fernando era um pouco confuso, principalmente 

quando se apresentava como Álvaro de Campos. Dizia-me então: 

«Hoje não fui eu que vim, foi o meu amigo Álvaro de Campos 
»...Portava-se, nestas alturas, de uma maneira totalmente diferente. 

Destrambelhado, dizendo coisas sem nexo. Um dia, quando chegou ao 

pé de mim, disse-me: «Trago uma incumbência, minha senhora, é a de 
deitar a fisionomia abjecta desse Fernando Pessoa, de cabeça para 

baixo, num balde cheio de água. » E eu respondia-lhe: "Detesto esse 

Álvaro de Campos. Só gosto de Fernando Pessoa.» « Não sei porquê», 
respondeu-me, «olha que ele gosta muito de ti.» Raramente falava no 

Caeiro, no Reis ou no Soares. (Escritos íntimos, cartas e páginas 

autobiográficas, p.47) 

O Fernando era extremamente reservado. Falava muito pouco da sua 

vida íntima; não tinha sequer o que se chama um amigo íntimo (nesta 

altura já tinha morrido o Sá-Carneiro, e há até uma carta em que me 
diz:«Não há quem saiba se eu gosto de ti ou não, porque eu não fiz de 

ninguém confidente sobre o assunto.” (Escritos íntimos, cartas e 

páginas autobiográficas, p.) 

Há uma frase de Fernando, há várias até, que mostram bem como ele 

era reservado. «Sinto preciso ocultar o meu íntimo aos olhares.»«Não 

quero que ninguém saiba o que sinto.» E ainda esta outra : «O 
Fernando Pessoa sente as coisas mas não se mexe, nem mesmo por 

dentro. (Ofélia). 

 

Tais excertos apontam para o fato de que a vida de Pessoa também era afetada 

por supostas inclinações mediúnicas, pois, para as pessoas mais íntimas, como Ofélia 

Queiroz, ele se comunicava em nome de alguns dos “heterônimos”. Isso mostra o 

quanto o poeta era, muito mais, solitário, reservado, não afeito a intimidades, 

comunicava-se com os “outros”, frutos do que digeria de suas leituras diárias. Médium 

ou não, Pessoa encontrara uma forma de, enfim, “ocultar-se”. 

Salientamos, mais uma vez, que está fora do âmbito deste trabalho acreditar ou 

não no ocultismo, na mediunidade ou em qualquer atividade que tenha as mesmas 

características. Analisamos um discurso e as manifestações ditas por Pessoa como 

“escrituras automáticas”. 
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3 O IMAGINÁRIO DA MEDIUNIDADE E SUA REPETIÇÃO 

 

Fernando Pessoa continua, incansavelmente, a (re)velar-se aos mais íntimos 

através de cartas pessoais, gênero textual substancialmente explorado por ele e onde há 

uma comunicação íntima, reservada. As cartas aqui expostas tratam de uma mesma 

temática: o ocultismo. Nelas, a continuidade do mesmo discurso. 

No trecho a seguir, também faz menção à sua possível mediunidade: 

 

Lisboa, 4 de sembro de 1916 
 

Meu querido Cortes-Rodrigues: 

 
“(...) Intercaladamente, várias cousas de menor importância, mas 

adquirindo relevo por eu estar com relevo para as sentir; fenômenos 

nem-bons-nem-maus, mas ao princípio perturbadores, como o 
aparecimento em mim de fenômenos de mediunidade ...”  

(PESSOA,2003, p.106) 

 

 

Nesta carta, o poeta continua a enfatizar a pessoas íntimas, no caso, Cortes-

Rodrigues, sobre o despertar de fenômenos mediúnicos que lhe acometeram. Além de 

afirmar abertamente, em cartas, que era médium, Fernando Pessoa também tratava 

alguns dos heterônimos como sendo uma “pessoa” com vontades, personalidades e 

filosofias independentes das suas. Essa característica de Pessoa era levada tão a sério 

que lhe causava estranheza confundi-lo com Álvaro de Campos, como se fosse alguém 

totalmente distinto de Fernando Pessoa. É o que se infere da carta abaixo: 

 

Trecho de carta a Ofélia Queirós, de 15 de outubro de 1920. 
 

“Nunca esperes por mim; se te aparecer será de manhã, quando vais 

para o escritório, no Poço Novo. 

Não te preocupes. 
Afinal o que foi? Trocaram-me pelo Álvaro de Campos!”  

 

Sempre muito teu 
Fernando”  

 

(PESSOA, 2003, p.158) 

 

 

Ao se ler as cartas, levando-se em consideração uma das características deste 

tipo de texto, a intimidade entre interlocutores e o fato de ser uma “uma 
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correspondência privada” (MEADOWS, 2001), passamos a entender que Fernando 

Pessoa escreveu tais textos a pessoas íntimas, tratando de assuntos íntimos, sem a 

pretensão de publicá-los, o que dá autenticidade a ideia de que o poeta se considerava 

médium e que revelava isso apenas aos mais íntimos e em um gênero textual que dá 

suporte a essa prática discursiva. Portanto, não é de se estranhar que alguns amigos mais 

íntimos ou mesmo o mais íntimo de todos, como Mário de Sá-Carneiro, fosse ciente do 

simbolismo que tudo isso parecia representar na criação e vida do escritor. Aqui, já na 

criação de um heterônimo. 

 

Álvaro de Campos, meu querido amigo’, diz Sá-Carneiro a Pessoa 

"numa carta de 24 de Dezembro de 1915, ‘não é maior com certeza 

que Fernando Pessoa, mas consegue ser mais interessante do que ele. 

(CRESPO, 1996 p. 203)   

 

E ainda: 

 
– Fernando Pessoa sabia dirigir? 

– O Fernando, não; mas o Álvaro de Campos, sim. 

 

(Dito a José Antônio Llardent, in Poesia, ob cit. Por Eduardo Freitas 
da Costa, primo de Pessoa) (QUADROS, 1986, p. 261) 

 

Além das cartas, Pessoa registrou a angústia, em outros textos, de como sua 

relação com o mundo lhe parecia fictícia, criação, engodo: 

 

Encontro-me descrito (em parte) em vários romances como 

protagonista de vários enredos; mas o essencial da minha vida, como 
da minha alma, é não ser nunca protagonista. (...) Vi sempre 

nitidamente a minha coexistência com o mundo. Nunca senti 

nitidamente a minha falta de coexistir com ele; por isso nunca fui um 
normal. (PESSOA, 1999, p. 134) 

 

 

Registros que se espalham em documentos, textos em prosa e poesia, bem 

refletida nos versos: 

 

Eu não possuo o meu corpo - como posso eu possuir com ele? Eu não 

possuo a minha alma - como posso possuir com ela? Não compreendo 
o meu espírito - como através dele compreender’?  

 

Possuímos nós alguma coisa? Se nós não sabemos o que somos, como 
sabemos nós o que possuímos?  
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Se do que comes, dissesses, "eu possuo isto", eu compreendia-te. 

Porque sem dúvida o que comes, tu o incluis em ti, tu o transformas 

em matéria tua, tu o sentes entrar em ti e pertencer-te. Mas do que 
comes não falas tu de "posse". A que chamas tu possuir? (PESSOA, 

1999, p. 331) 

 

Havia, em Fernando Pessoa, um mistério “por conhecer”, desvendar. Talvez a 

própria capacidade de lidar com a linguagem, de ser cercado pela possibilidade de 

escrever, inventar e reinventar o assustava a ponto de não saber de onde vinha tudo isso.  

O contato com as ciências ocultas, bem como com a psicanálise, foram 

caminhos e trincheiras recobertas por respostas. Não as respostas que o poeta pudesse 

obter, mas nas quais buscava como verdade. Fernando Pessoa não era dono de sua 

poesia, ela o possuía, participava do campo do alheio que lhe espreitava – “O alheio 

espreita-nos da sombra.” (PESSOA, 1999, p. 377).  Como ele próprio anuncia em uma 

nota pessoal:  

 

Conviver com os outros é uma tortura para mim. E eu tenho os outros 

em mim. Mesmo longe deles sou forçado ao seu convívio. Sozinho, 

multidões me cercam. Não tenho para onde fugir a não ser que fuja de 

mim. (PESSOA, 1999, p. 440) 
 

Não objetivamos restringir o sentido interpretativo ao que Fernando Pessoa dizia 

que era, apenas, buscamos mostrar mais uma possibilidade de interpretação dos textos 

pessoanos.  

A análise sugeriu que a exaustiva repetição da temática “busca por si mesmo”, 

da incompreensão de fenômenos que lhe ocorrem, suposta mediunidade, esoterismo, 

ocultismo fazem de Fernando Pessoa o poeta que sempre está (re) velado ou nunca o 

está. Ele lança o leitor a um labirinto em que sempre se torna nunca. Talvez nunca 

compreendamos Fernando Pessoa, quiçá, defender que a alteridade é motim manifesto 

da criação. 

 

E vejo que tudo quanto tenho feito, tudo quanto tenho pensado, tudo 

quanto tenho sido, é uma espécie de engano e de loucura. Maravilho-

me do que consegui não ver. Estranho quanto fui e que vejo que afinal 
não sou. (...) Nem sequer representei. Representaram-me. Fui, não o 

actor, mas os gestos dele. (...) No mais íntimo do que pensei não fui 

eu. (...) sou como um viajante que de repente se encontre numa vila 

estranha sem saber como ali chegou; e ocorrem-me esses casos dos 
que perdem a memória, e são outros  durante muito tempo. Fui outro 
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durante muito tempo - desde a nascença e a consciência -, e acordo 

agora no meio da ponte, debruçado sobre o rio, e sabendo que existo 

mais  firmemente do que fui até aqui.  (PESSOA, 1999, p. 73) 
 

 

 

Talvez o poeta tenha sido perseguido pelo imaginário de personalidade definida. 

Dentre elas seu próprio nome próprio, Fernando Pessoa. Seus outros nomes, embora 

literários, refletem o que caracteriza todo ser humano: a multiplicidade. Não consta que 

o poeta era proibido de escrever. Olhava o mundo por outras lentes, mas parecia ter 

receio de assumir isto. Assim, tangenciando-se, defendia-se pelo caminho da loucura, da 

desocupação de si.     

 

Não sei quem sou, que alma tenho. (...) Quando falo com sinceridade 

não sei com que sinceridade falo. Sou variamente outro do que um eu 

que não sei se existe (se é esses outros). Sinto crenças que não tenho. 
(...) Sinto-me múltiplo. (...) Sinto-me viver vidas alheias, em mim  

(CRESPO, 1990,p. 162-163) 

 

Mas sua defesa, não parecia de si próprio, de sua escrita. Não eram os textos 

prosaicos ou de Fernando Pessoa “ele mesmo” que pareciam influenciar sua poesia, 

mas, de modo contrário, sua poesia parecia responder a questionamentos mais íntimos 

de Fernando Pessoa. Nesse movimento, fica difícil ler “Fernando Pessoa” até por ele 

mesmo. Os trechos acima lidos apontam a recorrência dos conflitos enfrentados por 

Fernando Pessoa. 

Os sentimentos variam de pasmo, vontade de ser singular, de se estar cumprindo 

uma missão importante para a humanidade, de solidão. Este último sentimento talvez 

tenha sido o que perpasse por toda a obra pessoana. É um tanto compreensível o poeta 

dizer que é o paradoxo, pois ao mesmo tempo que afirma que a Lei a que se sujeita deve 

ficar oculta, expõe em textos literários e de caráter pessoal algumas pistas para a 

compreensão do que ele seria, ou pelo menos, considerar-se-ia. Parece-nos que Pessoa 

tinha consciência desse paradoxo, tinha consciência de que não podia revelar às pessoas 

o que “era”, mas sabia da impossibilidade de não expressar isso de alguma maneira. A 

solução encontrada por Fernando Pessoa foi a literatura, onde tudo é nebuloso, tudo é 

obscuro, ambíguo, plural, como era Fernando Pessoa. Ele pôde ser não sendo, pôde 

dizer não dizendo. Este trecho abaixo nos leva a compreender isso: 
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“Em todos os teus actos da vida real, desde o de nascer até ao de morrer, tu não 

ages: és agido; tu não vives: és vivido apenas.”  

 

Torna-te, para os outros, uma esfinge absurda. Fecha-te, mas sem 

bater com a porta, na tua torre de marfim. E a tua torre de marfim és tu 
próprio.  Esse alguém te disser que isto é falso e absurdo não o 

acredites. Mas não acredites também no que eu te digo, porque se não 

deve acreditar em nada.(PESSOA, 1999, p. 442) 

 

Os próprios textos do poeta falam por si sós qual era a visão e a busca que 

Pessoa fazia de/em seu ser: uma busca por uma individualidade tomada pelos 

“Mestres”. Quanto à literariedade dos trechos acima, é bem verdade que têm caráter 

literário, apesar de se tratarem de textos pessoais, notas de diários pessoais. É notório, 

porém, que a escrita de um autor seja influenciada por outras vozes, outras leituras que 

estão presentes, mesmo que de forma subjacentes, no corpo dos textos. Com Pessoa não 

foi diferente, pois o poeta é reconhecido por ser um estudioso dos fenômenos místicos 

do universo, dentre os quais está a teoria mediúnica que influenciou não só sua obra, 

como também sua vida. 

Para JUNG (1991, p.144), 

 

é pela qualidade das fantasias que se pode reconhecer o talento. Para 

isso, certamente, e preciso que se saiba distinguir entre a fantasia 

ajuizada e a tola. Orientam nesse julgamento a originalidade, a 
consequência, a intensidade, a sutileza com que se apresentam as 

fantasias, como também possibilidade ainda latente de sua 

realização futura. É importante também a questão de saber-se até 

onde a fantasia influi na maneira de orientar a vida exterior sob 
a forma de caprichos seguidos sistematicamente ou de 

quaisquer outros interesses.  

 

Dessa forma, atestamos que a fantasia pessoana foi bastante intensa, original e 

seguida como uma religião qualquer. Fernando Pessoa tornou-se o escritor-criativo 

freudiano. No entanto, quando afirma ser médium, ou seja, revela sua fantasia, seus 

devaneios, é como se, momentaneamente, voltasse a ser criança, voltasse a brincar sem 

precisar esconder sua brincadeira, sem ser ridículo, louco, etc.  

Porém esses momentos de revelação não duram para sempre. É necessário voltar 

à realidade, onde somos atores sociais, pois representamos aquilo que é conveniente 

socialmente, onde chamamos o que julgamos ser mediunidade de criações literárias.  
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Com a finalidade de analisarmos os momentos em que Fernando Pessoa nega 

sua mediunidade ao público, analisaremos em outro capítulo quais os possíveis motivos 

que levaram esse místico a dizer o oposto do que afirma em cartas pessoais, entretanto 

ainda devemos assinalar o quanto era levada a sério a possibilidade de ser médium por 

Fernando Pessoa. 

Sobre tais comunicações, Richard Zenith (2006), em um prefácio da obra 

Fernando Pessoa: escritos autobiográficos, automáticos e de reflexão pessoal afirma que 

é o tipo “provável que a maioria dos chamados “escritos automáticos” seja do “tipo 

espírita, sem pretensões literárias”.  

Nesse mesmo texto, Zenith cita como exemplos de comunicações espíritas a 

numerada por 22, que segue transcrita abaixo: 

 

“As minhas palavras pretendem transmitir convicção. São as palavras de um amigo – 

são-no sempre. És o centro de uma conspiração astral – o local de uma reunião de elementais 

de tipo muito maléfico. Nenhum homem pode imaginar o que é a tua alma. São tantas as 

presenças desencarnadas à sua volta que ela parece, daqui, um núcleo do teu destino. (...) tens 

de subir a pulso através da cadeia de muitas vidas, até à Divina Presença. (...) 

Henry More 

Frat. R+C”  (PESSOA, 2003, p. 251) 

 

 

 Ainda na mesma obra, constam outras comunicações – ao todo 78 – das quais 

foram escolhidas algumas para serem transcritas neste trabalho: 

     

“24 

 

Dá-me as tuas ordens. 

Margaret Mansel, tua esposa. 

 

Onanista! Vem casar comigo! Não mais onanismo. 

 

504 Ama-me. 

Masturbador! Masoquista! Homem sem virilidade! (...) Homem sem pénis de homem! Homem 

com clitóris em vem de pénis! Homem com moralidade de mulher em relação ao casamento. 

Verme.  
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Besta! Verme brilhante. 

Margaret Mansel” (PESSOA, 2003, p. 255) 

 

      

“27 

Henry More 

Wardour. 

Não me faças perguntas. 

(...) 

Margaret Mansel. Ela é minha esposa no meu mundo. O meu casamento foi infeliz porque eu 

tinha um modo de vida ascético, por isso tenho de reparar o mal que lhe foi feito, na sua 

próxima encarnação. A sua próxima encarnação é a jovem que vais conhecer a não muitos dias. 

Um homem que decide manter-se casto é um homem que  decide separar-se da humanidade. 

(...) O meu casamento não era desse tipo e eu tornei-o assim. Pequei, portanto, não em abster-

me mas em não ter ficado solteiro. Assim, tenho de compensar este erro. (...) O meu casamento 

não foi consumado nesta terá. Tem de o ser. Agora, como ainda não posso regressar à Terra, e 

a minha esposa já lá está, devo torná-la amante do homem que está  a seguir a mim na 

numeração das mónadas. Casar com ela não significa casar com ela numa igreja ou perante um 

funcionário do registro civil, mas casar com Ela significa copular.” (PESSOA, 2003, p. 259-

261) 

 

 

     

“65 

Neste astral mundo não se vê mais que nesse. O que se vê é melhor. 

Não. Vejo em ti o que és – não o que serás. Da minha astralidade não enxergo o teu destino, 

mas só o teu anseio e o teu martírio. (...) Da minha montanha na morte deslindo mais do que tu 

na Terra, mas mais no sentido admirável de mais adentro. (...)”(PESSOA, 2003, p. 317) 

 

 

  

   

“69 

(...) 

Invoca-me agora: 
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Luís de Montalvador quer fazer-te mal tornando público que és muitas vezes outro, para que 

não possas ter sucesso com Caeiro, etc. (símbolo –procurar) 

 

Henry More” (PESSOA, 2003, p. 321) 

 

    

      

Nessas comunicações, há bastantes termos próprios do ocultismo e do 

espiritismo, como “mónadas”, “astral mundo”, “invocar”, “encarnação”, dentre outras 

expressões que apontam que os interlocutores estão em realidades diferentes : “Da 

minha montanha na morte deslindo mais do que tu na Terra”, o que não deixa dúvida 

que Fernando Pessoa se considerava médium. Reafirmamos que este trabalho não tem 

pretensões de defender quaisquer doutrinas religiosas, mas perceber como Pessoa as 

vivenciava e como isso influenciava sua vida e obra. 

Não obstante os textos poéticos terem significações que vão bem mais além do 

que está por trás de seu autor, uma das leituras possíveis dele é a relação com as vozes 

das leituras prévias de seu autor. No caso de Fernando Pessoa, suas leituras sobre o 

ocultismo, as quais o influenciaram em vários gêneros textuais, dentre os quais se 

encontra o poema. Não se quer dizer que tal leitura é suficiente ou única dos poemas de 

Pessoa, mas tão somente que ela também é possível e plausível. 

Na poesia, foi onde Pessoa pôde ser o que era mais claramente, pois, ao 

contrário da maioria dos “outros”, que escreviam para o mundo, Fernando escrevia para 

si, usando uma mesma temática com infinitas formas diferentes de dizer a mesma coisa 

inesgotável que se chama Fernando Pessoa. Conheçamo-lo, poeticamente: 

 

Não sou eu quem descrevo. Eu sou a tela 

 E oculta mão colora alguém em mim. 
                          (Trecho do poema Passos da Cruz XI) 

 

 

Não é difícil encontrar textos de Pessoa que falem sobre si mesmo e como ele 

encara sua criação poética. O texto acima, pela natureza poética que tem, não pode ser 

restringido a uma possibilidade de leitura como essa apenas, no entanto, se existe essa 

possibilidade, é aceitável considerar como que Fernando Pessoa estava falando de sua 

condição suposta de médium. 
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Nesse trecho, Pessoa se coloca como uma tela que será pintada por um outro 

alguém oculto, além de enfatizar que não é dele o que escreve. Parece-nos que o poeta 

está poetizando seus conflitos, suas fantasias, suas crenças, aproximando-se daquilo que 

Freud (2008) consideraria o limiar entre fantasiar comum e a qualidade de um autor 

criativo: a capacidade de poetizar seus conflitos. 

No trecho que observaremos a seguir, Pessoa se coloca como um emissário, ou 

seja, aquele que é enviado para cumprir uma missão. Pressupõe daí que há um 

“mandante” dessa missão. Seriam os Mestres aos quais Fernando se refere em vários 

momentos? O que sabemos é que o poeta afirma que o que é dito por ele é uma 

consequência de um outro sentido e este seria anômalo. Cabe relembrar que Pessoa 

considera, em carta a Anica, a mediunidade como algo anormal, algo anômalo. 

 

                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...   
   (Trecho do poema Passos da Cruz XIII) 

 

 

Causaria certo estranhamento se Fernando Pessoa, representando-se como um 

autêntico médium, não escrevesse também em verso sobre o que lhe afligia. É sobre 

isso também que falariam os trechos dos poemas abaixo: 

 

Não meu, não meu é quanto escrevo (...) 

  se a sorte  
 For eu ser morte 

 De uma outra vida que em mim vive” (...)  

                       (Poesias Ocultista de Fernando Pessoa, 81)  
 

 

Nesse poema, o uso do pronome possessivo “meu” é relevante, pois coloca a 

ideia de pertencimento do texto em questão. Ao negar que o que escreve não lhe 

pertence e repetir isso (Não meu, não meu), Pessoa abre margem para a interpretação de 

que o que ele escreve pode pertencer a um eu-lírico (heterônimo) criado por ele – se 

considerarmos a hipótese convencional dos estudos da obra pessoana –, mas parece 

suscitar também outra interpretação, a de que o que ele escreve pertenceria às entidades 

que estariam em seu corpo – hipótese baseada em como o poeta se representava, ou 

seja, em como o poeta se considerava médium. Esta segunda hipótese parece ser 

reforçada pela sequência do texto, quando o poeta afirma que poderia ser sua sorte, ou 
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seja, o que lhe cabia, ser a morte de uma outra vida que viveria nele. Aqui, assim como 

em grande parte da obra pessoana, torna-se curioso a divisão de “lugares” representada 

por “uma outra vida” e por “mim”, como se parte da produção poética fosse produzida 

em seu corpo, mas não por ele propriamente dito. A compreensão dessa oposição entre 

mim e outro parece ser a chave ambígua, é claro, para a compreensão da obra pessoana. 

Ainda sobre essa oposição, podemos observar alguns poemas: 

 
             Nesta vida, em que sou meu sono,  

               Não sou meu dono,  

               Quem quando eu era infante me guiava  
               Senão a vera alma que em mim estava?  

                   (Poesias Ocultista de Fernando Pessoa, 83) 

 

Todo o nada que és é teu. 
  Eu vejo-me e estou sem mim, 

               Conheço-me e não sou eu.  

                           (Gato que brinca na rua) 
 

 

No primeiro poema, Pessoa lança ao leitor a ideia, inicialmente, de que não 

tem emancipação sobre si no presente, o que está marcado pelo uso do verbo “ser” no 

presente do indicativo: “Sou meu sono”; “Não sou meu dono”. Já nos verbos 

seguintes, o poeta afirma que era guiado e que havia nele uma “vera alma”. Nesse 

ponto, o que chama a atenção é a mudança no tempo verbal: deixa-se de usar o 

presente do indicativo e se usa o pretérito imperfeito do indicativo, que é um passado 

inacabado. Estaria Pessoa sugerindo que essa falta de autonomia, a qual vem desde sua 

infância, seria uma forma de falar, autobiograficamente, de seus conflitos, de suas 

crenças sobre si mesmo? Estaria Pessoa se dizendo médium? Nunca poderemos 

afirmar isso com certeza, mas nada impede de analisar a possibilidade de que o poeta 

estava também, dentre outras interpretações, sugerindo isso. 

No segundo poema, a falta de pertencimento de si mesmo continua expressa 

nos versos: “Eu vejo-me e estou sem mim/Conheço-me e não sou eu”. Podemos 

observar, claramente, que existem dois “eus”: um eu que é observador e outro eu que 

age. Estaria Pessoa mais uma vez brincando com os seus “eus” literários, o que parece 

óbvio, ou estaria, paralelamente e simultaneamente a isso, também falando sobre a 

suposta mediunidade?  

Quando parece repetitiva a temática na obra pessoana, ele nos surpreende e 

diz a mesma coisa de maneiras diferentes. Parece-me possível assimilar que a obra de 
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Fernando Pessoa é sobre uma mesma temática, com interpretações diferentes. A obra 

do Pessoa ortônimo é uma busca por si. Esse ser buscado é que parece ter dois 

sentidos: o nosso ser profundo, que todos tentam conhecer, ao longo dos tempos e dos 

livros ou o ser autônomo de Fernando pessoa, livre da influência dos outros, que nosso 

poeta chega a chamar de espíritos. Nos versos abaixo, essa tendência à ambigüidade 

vem de maneira contundente: 

 
 

O que em mim sente está pensando 

                            (Ela canta, pobre ceifeira) 
 

De quem é o olhar 

Que espreita por meus olhos? 

                         (A Múmia, III) 
 

Um olhar que não lhe pertence? Um olhar que usa seus olhos, como se o poeta 

fosse apenas a “tela” em que “uma mão oculta colora” algo?  Parece que só 

conheceremos Pessoa através de seus paradoxos.  

 

 Visto isso, não é difícil deduzir e constatar uma das maiores dificuldades da obra 

pessoana: a recuperação dos referentes dos pronomes usados pelo poeta, sobretudo em 

sua poesia. Observemos a estrofe abaixo: 

 

 
 Nunca os vi nem fallei  
E elles me teem guiado 

Segunda a forma e a lei 

Do que, ainda que conhecido, 

Tem que ficar ignorado   
                   (Poesias Ocultista de Fernando Pessoa, 98) 

  

 

Quem seriam eles? Por que eles estariam guiando Pessoa segunda uma lei? 

Que lei seria essa? E por que isso tem que ficar oculto? São perguntas que o leitor pode 

e deve fazer para a compreensão da obra Pessoana.  Não havemos de negar que o poeta 

pode estar falando sobre seus “eus-líricos”, que têm de ficar ocultos, mas também não 

afirmaremos que ele não acreditava que estaria falando sobre os possíveis 

espíritos/mestres que o guiariam. 

No trecho abaixo, o poeta refere-se a seres que foram trazidos de outros 

mundos – cabe aqui lembrarmos que ele acreditava em vários mundos intercalados ao 
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nosso, como afirma na carta a Casais Monteiro – e estariam reunidos no corpo do 

próprio Pessoa. Leiamo-lo: 

 
 

Como as páginas  já relidas, vergo  

 Minha atenção sobre quem fui de mim,  

 Serei eu, porque nada é impossível,  
 Vários trazidos de outros mundos, e  

  No mesmo ponto espacial sensível  

  Que sou eu, sendo eu por `'star aqui ?  
                                      (Mensagem, apêndice, 96) 

 

 

A grandiosidade de Fernando Pessoa, por conseguinte, foi ser singular, sendo 

plural, foi falar sobre suas fantasias, no sentido freudiano da expressão, que lhe eram 

bem reais, e, mesmo assim, ser verdadeiro. Tornou sua arte complexa de tal maneira que 

quem não o compreendesse, compreenderia em outro sentido não menos verdadeiro. Ao 

falar ser médium sempre deixava uma dupla interpretação, podendo o leitor entender 

como lhe conviesse. Percebemos, então, que Fernando Pessoa conseguiu conciliar as 

brincadeiras infantis com as fantasias de um escritor criativo. Ao negar, não deixava de 

afirmar; ao se esconder, não deixava de aparecer; ao “ser” médium, não deixou de ser 

poeta. 
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IV - MAIS DE DADOS  
E TEORIAS 

1 ESCRITURAS CRIATIVAS…E DEVANEIOS 

 

 

Consoante Calil e Lima (2001), discutir sobre o processo de criação ou até 

mesmo sobre o termo “criação” não é uma questão que se esgotaria em qualquer 

trabalho que seja, especialmente porque envolve diferentes campos: filosofia, religião, 

literatura.  Philippe Willemart (1999), em sua obra “Bastidores da Criação Literária”, 

relaciona as origens culturais do conceito de criação relacionando-o com a escritura 

literária. De acordo com Willemart (1999, p. 91): 

 

As palavras e as letras adquirem uma autonomia até então 

desconhecida, o escritor se torna scriptor, isto é, se coloca a serviço da 

língua e de suas rimas. O escritor não procura mais encontrar o que 

está lá ou o que ocorreu lá, mas elabora novas formas. O presente não 

é mais um passado mascarado ou sua repetição, talvez uma presença 

recuperando um passado, mas alargando-o às dimensões do 

contemporâneo e do futuro.  

 

Grosso modo, a “criação” pode ser lida, como a parte visível e concreta de 

movimentos “autônomos desconhecidos”, sem que um “autor” ou “criador” esteja sob o 

controle. Nisto, o autor se torna scriptor, e se coloca a serviço da língua, das palavras, 

das letras, das rimas, que “adquirem uma autonomia até então desconhecida”.  Nesse 

sentido, o escritor, dir-se-á, melhor, o scriptor, está preso ao funcionamento linguístico-

discursivo, elaborando novas formas e alargando as possibilidades de uso dos signos 
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linguísticos. Fernando Pessoa, para nós, está neste lugar privilegiado em que se 

manifestam nele scriptores, se assim podemos considerar seus heterônimos. Em certo 

momento, aqueles não-literários que se metaforizavam  através da “escritura 

automática” , delineando uma possível escritura mediúnica, outros que,  alargavam-se a 

outra dimensão, a literária; todos, enfim,  repetindo-se para constituir no poeta uma 

comunidade sua.  

Nossas considerações iniciais neste ponto do trabalho são uma espécie de epíteto 

para abrir a seção sobre “escritas criativas”. Concentramo-nos, para tanto, na leitura de 

três autores, que nos pareceram pertinentes na lida com Fernando Pessoa. Encontramos, 

neles, um ponto comum que permitiu uni-los. As correntes epistemológicas de cada um, 

embora trilhem por terrenos diferentes, não impedem de fiá-los sob uma linha comum. 

São eles: Sigmund Freud, Carl Jung e Gaston Bachelard. O primeiro, sem que 

recorrêssemos a um estudo de sua obra sobre a psicologia, nos brinda com o texto 

“Escritores Criativos e Devaneios” (1908), o segundo, do mesmo modo, com sua obra 

“O espírito na arte e na ciência” (1991), e, por fim, Bachelard, com a “A poética do 

devaneio” (1996). Eles interligam-se por um significante, “devaneio”, e recorreremos a 

ela, sem ter que adentrar, propriamente, e, por exemplo, nos meandros do pensamento 

freudiano, que dista dos outros dois. Daí, não pretendemos fazer uma análise 

estritamente psicológica (ou) psíquica) de Fernando Pessoa, mas entender, 

minimamente a relação de fatos existentes em sua vida que podem confluir para a 

compreensão de sua escrita e de uma de suas várias formas de lê-la. Analisar, por 

exemplo, como o entre “mim e mim” pessoano pode estar relacionado a um processo 

que se manifestara na infância e se mantivera na vida adulta. Não é, de todo modo, ler o 

poeta Fernando Pessoa pelo homem Frenando Pessoa, colocando-o em uma espécie de 

divã, mas segui-lo através do que é repetição de fatores: o aparecimento de outros, 

desde sua infância mais longínqua, acentuado por ele mesmo:  

 

Desde criança, tive a tendência para criar em meu torno um mundo 
fictício, de me cercar de amigos e conhecidos que nunca existiram. 

(Não sei, bem entendido, se realmente não existiram, ou se sou eu que 

não existo. (QUADROS, 1986, p. 227). 

 
 

É frequente eu encontrar coisas escritas por mim quando ainda muito 

jovem - trechos dos dezessete anos, trechos dos vinte anos. E alguns 
têm um poder de expressão que me não lembro de poder ter tido nessa 

altura da vida. Há em certas frases, em vários períodos, de coisas 
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escritas a poucos passos da minha adolescência, que me parecem 

produto de tal qual sou agora, educado por anos e por coisas. 

Reconheço que sou o mesmo que era. E, tendo sentido que estou hoje 
num progresso grande do que fui, pergunto onde está o progresso se 

então era o mesmo que hoje sou.  
 

 

 Podemos considerar que “algo” se manifestara no passado e continua no 

presente. Podemos também pensar que sejam os “outros” sempre presentes. Na infância 

e adolescência, a “escrita automática”, cuja “certeza” da mediunidade estava presente. 

Na maturidade, a heteronímia, a “despersonalização” – o fingimento e a metaforização – 

Não lidamos aqui com a crença de que o poeta era médium, mas com o fato de que ele 

anunciava ser e de como ele manifestava esse fato e, ao mesmo tempo, escondia ou 

desacreditava. 

Vamos ler que Fernando Pessoa, mesmo vendo-se como médium – o que 

poderia ser apenas fantasias de um mundo imaginário que lhe acompanhava desde a 

infância – em alguns momentos sente a necessidade de esconder essa crença que o 

acompanhava e que era encarada, ora como uma missão, ora como uma perturbação. 

Isso acontece no momento em que oferece explicações supostamente racionais e 

objetivas quando questionado sobre a origem desse mundo fantástico dos heterônimos.  

Consoante Freud (1908), na vida adulta, é comum que o indivíduo tente 

esconder, velar suas fantasias ou porque elas seriam “condenáveis” na sociedade ou por 

terem um caráter que leve seu criador ao ridículo, faça com que ele se torne 

desacreditado socialmente. 

 Podemos defender, com Bachelard (1994) que Fernando Pessoa viveu seu 

devaneio, transformou-o em literatura. O devaneio seria uma forma, talvez a primeira, 

de libertar a criança, cuja imaginação criadora se materializa no devaneio. O poeta 

vivenciou o devaneio, a extrema liberdade de criação artística. Em termos 

bachelardianos, o excesso de infância constituía a gênese de um texto poético. Para ele, 

as imagens de infância realizadas por algum poeta remetem a um segmento de infância 

que permanece em nós, uma infância que, embora apareça como história  toda  vez  que  

a  contamos,  só  possui  uma existência  real  quando  a  iluminamos  em  sua  

existência  poética. 

 Bachelard (1996, p.1) segue os princípios do método fenomenológico que, para 

ele, permite ao crítico “comunicar-se” com a consciência criadora do poeta. Este 
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trabalho busca, essencialmente, essa comunicação a fim de nos enredarmos com essa 

heteronímia pessoana. 

 A solidão, pela ótica de Bachelard, seria um fato para o qual devemos dar 

atenção. Se tomarmos, a sério, que a solidão fora assumida por Fernando Pessoa como 

tendo o acompanhado por toda sua vida, nos unimos a Bachelard (2006, p. 93) quando 

anuncia:  

Quando, na solidão, sonhando mais longamente, vamos para longe do 
presente reviver os tempos da primeira vida, vários rostos de crianças 

vêm ao nosso encontro. Fomos muitos na vida ensaiada, na nossa vida 

primitiva. Somente pela narração dos outros é que conhecemos nossa 
unidade. No fio de nossa história contada pelos outros, acabamos, ano 

após ano, por parecer-nos com nós mesmos. Reunimos todos os 

nossos seres em torno da unidade do nosso nome. 

 

 Saber que Pessoa era uma criança solitária, principalmente após as mortes do 

irmão e do pai, não é novidade, mas perceber a possibilidade de que suas criações eram 

sua companhia, e o que vivenciara e escutara de sua tia Anica, ele as unia “em torno da 

unidade de seu nome”. E essa unidade era todo um espetáculo, cuja platéia principal era 

ele próprio.  Em várias cartas Fernando Pessoa quixara-se da solidão, em um texto não 

publicado por ele, retirado recentemente da arca, encontramos o trecho: 

 
Cada vez estou mais só, mais abandonado. Pouco a pouco quebram-

se-me todos os laços. Em breve ficarei sozinho (PESSOA, 2003). 

                                 

 Bachelard (1996, p. 94) diz que “a memória é um campo de ruínas psicológicas, 

um amontoado de recordações” e que, “ao reimaginá-la, temos a possibilidade de 

reencontrá-la na própria vida dos nossos devaneios de criança solitária”. 

O paradoxo estava em toda parte, ora Fernando Pessoa pensava de um modo, 

outrora, a unidade de seu pensamento era conturbado. Fato parece ser a incerteza 

absoluta. Este caos humano que todos nós tentamos esconder, Fernando Pessoa mostra-

o através de sua escritura, que se manifestava através dos heterônimos. Se os 

heterônimos metaforizam esse mundo de gente em um único ser, parece-nos, pois, 

revelar a verdadeira condição humana. Fernando Pessoa vai mais longe, dá nascimento, 

vida e morte aos principais e mais conhecidos heterônimos, como se pôde ler na carta. 

 

Por qualquer motivo temperamental que me não proponho analisar, 

nem importa que analise, construí dentro de mim várias personagens 

distintas entre si e de mim, personagens essas a que atribuí poemas 
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vários que não são como eu, nos meus sentimentos e idéias, os 

escreveria. 

 

 Percebomos, assim, que isso poderia explicar o fato de Fernando Pessoa se 

representar enquanto médium, de chamar grande parte do que escreveu de “escrita 

automática” ou “comunicações mediúnicas”. Seria uma maneira de ter se aprofundado 

no seu devaneio de tal maneira, a ponto de levar esses “outros” como uma realidade 

individual e independente?  Não podemos ser categóricos em relação a isso, pois seria 

muita pretensão afirmar, seguramente, sem paradoxos, algo do tipo sobre Fernando 

Pessoa. 

  Entendemos que seja possível pensar no fenômeno da heteronímia como 

nascidos de devaneios de Fernando Pessoa, buscando, talvez, ser o que poderia ter sido, 

se não fossem as amarras sociais, éticas e religiosas. Ele pôde ser ajudante de guarda-

livros, engenheiro naval, membro da Rosa-Cruz, frei, aldeão, dentre outros, com sua 

escrita. Sobre isso, Bachelard (1996) afirma:  

 

 
Quantos seres temos começado! Quantos seres temos começado! 

Quantas fontes perdidas que no entanto têm corrido! Então o devaneio 
voltado para o nosso passado, o devaneio que busca a infância, parece 

devolver vida a vidas que não aconteceram, vidas que foram 

imaginadas. (BACHELARD, 1996, p.106-107) 

 

Dentro dessa  perspectiva, percebemos que um devaneio é algo onírico em que 

subsiste certa clareza de consciência, ou seja, o ser devaneante está presente em seu 

sonho, mesmo que mais um personagem de seu devaneio. No caso de Pessoa, ele 

próprio é mais um “heterônimo” seu, se tomarmos em conta a assertiva de Bachelard 

(1996, p. 144): 

  
O sonhador de devaneio está presente no seu devaneio. Mesmo 

quando o devaneio dá a impressão de uma fuga para fora do real, para 

fora do tempo e do lugar, o sonhador do devaneio sabe que é ele que 

se ausenta – é ele, em carne e osso, que se torna um "espírito", um 
fantasma do passado ou da viagem. 

  

 

Fernando Pessoa parece nos dizer isto: 
 

Continuamente sinto que fui outro, que senti outro, que pensei outro. 
Aquilo a que assisto é um espetáculo com outro cenário. E aquilo a 

que assisto sou eu.  
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Não podemos esquecer que, ainda, que esses mundo dos devaneios sejam 

levados a sério consistentemente pelos seus sonhadores, muitas vezes interpenetrando-

se os mundos sonhado e real. Sobre isso, afirma Bachelard (1996, p. 152): 

 
Para duvidar dos mundos do devaneio, seria preciso não sonhar, seria 

preciso sair do devaneio. O homem do devaneio e o mundo do seu 

devaneio estão muito próximos, tocam-se, compenetram-se. Estão no 

mesmo plano de ser; se for necessário ligar o ser do homem ao ser do 
mundo, o cogito do devaneio há de enunciar-se assim: eu sonho o 

mundo; logo, o mundo existe tal como eu o sonho. 

 
 

Por esse prisma, visualizamos um diálogo entre Bachelard e Freud (não o 

psicólogo, mas o escritor do texto sob o qual estamos problematizando nossa análise),  

pois este acreditava que o mundo fantasiado poderia ser levado até mais a sério que o 

mundo dito real, dependendo do seu grau de devaneio. Assim, Fernando Pessoa 

acreditava-se, ou melhor, representava-se médium, levando muito a sério essa 

representação ao ponto de agir como um médium, escrevendo o que seriam, pelo menos 

para ele, psicografias.  

Embora compactuando a ideia de que uma obra de arte não pode ter uma leitura 

simplista e que se limite apenas a uma interpretação de caráter (auto) biográfico (JUNG, 

1991) entendemos que, no caso de Fernando Pessoa, essa leitura também é relevante, 

embora não seja a única possível. Para se compreender bem partes do labirinto 

pessoano, faz-se mister que nos reportemos aos mais tenros anos do poeta, 

especialmente por causa das “heteronímias mediúnicas”, que por si só já pode ser um  

fantasiar ou uma poetização de sua existência unindo um mundo irreal com o real.  

De acordo com Freud (1908), devemos procurar, já na infância, os primeiros 

traços da atividade imaginativa de um escritor. O ato de brincar, tão estimado pela 

criança, seria comparável à atividade imaginativa/criativa de um escritor, pois, no 

momento da brincadeira, a criança cria um mundo próprio, ou melhor, faz adaptações de 

seu mundo ao mundo que julga ideal naquele momento. Essa brincadeira, deveras, é 

levada a sério. É comum a existência de amigos imaginários, que existem no mundo de 

uma mente ainda em formação do que é real, de modo que se torna um tanto, em alguns 

casos, complexo a distinção do que é brincar e do que é não-brincar. Sobre a criança e 

seu mundo de brinquedo, Freud (1908, p.1 ) diz:  
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Ela o distingue perfeitamente da realidade, e gosta de ligar seus 

objetos e situações imaginados às coisas visíveis e tangíveis do mundo 

real. Essa conexão é tudo o que diferencia o ‘brincar’ infantil do 

‘fantasiar”.  
 

Percebe-se, por conseguinte, a necessidade de se diferenciar brincar e 

fantasiar. O primeiro seria a atividade própria das crianças, a criação de um mundo 

imaginado que é adaptado à realidade de quem brinca, porém este, geralmente, não é 

confundido com a realidade, apesar de ser encarado com relevante seriedade, ou seja, é 

um mundo próprio, com significado, mais prazeroso que a realidade. Jung (1972, p. 39), 

comenta sobre isso: 

A mim parece ser uma advertência importante no sentido de que o 

pensamento, em seu desenvolvimento espontâneo, tem uma necessidade 

imperiosa de emancipar-se da realidade dos fatos e construir seu mundo 

próprio. 

 

Fantasiar seria quando o adulto que se propõe a ser um escritor-criativo 

inicia sua atividade imaginativa, o que poderia mais tarde tornar-se literatura. Porém 

vale salientar que ainda se mantêm traços da brincadeira do infante, como a emoção 

dedicada à fantasia, a seriedade dedicada a esse mundo fantástico. O que não deixa de 

ocorrer, comumente, é a distinção desse mundo com a realidade, tanto no brincar 

infantil, quanto no fantasiar adulto. O que se distingue é o objetivo de um e outro. 

Enquanto a criança brinca, geralmente com o objetivo de ser adulto e é isso que a 

motiva para a brincadeira, o adulto, por sua vez, fantasia uma realidade a fim de 

preencher as lacunas de uma “realidade insatisfatória”, com a finalidade de corrigi-la, 

como afirma Freud (1908) 

É importante não nos prendermos à ideia de que tanto o adulto que 

fantasia quanto a criança que brinca sabem distinguir o mundo tangível, real do que é 

imaginado. A pessoa que fantasia algo sentiria a brincadeira imaginada como sendo 

verdadeira para si, sabendo distingui-la, todavia, da realidade.  A criança começa a criar 

pela imaginação inventiva aquilo que não se tem, aquilo de que se sente falta, como 

uma maneira de compensar o que se perdeu, como uma maneira de adequar-se, 

encaixar-se no mundo. Já o fantasioso, vive o falso como o verdadeiro em alguns 

momentos de sua vida, com a qual estão insatisfeitos. Uma diferença crucial entre o 

brincar e o fantasiar é a maneira como eles se manifestam para os outros, para a 
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sociedade. A criança que brinca não faz questão de esconder às pessoas seus objetos de 

brincadeira, suas convenções, dentre outros elementos que envolvem o ato de brincar; já 

o adulto que fantasia tende a esconder seu mundo fantástico, pois, só assim, poderá ser 

levado a sério, encontrar seu lugar na sociedade. Em alguns casos, o ser que fantasia 

sem diferenciar o que é real, o que vai fundindo essas realidades torna-se um adulto com 

a fantasia patológica, que seria a esquizofrenia, outros, porém conseguem viver essa 

realidade literariamente, sugerindo que o limiar entre ser esquizofrênico e ser um 

escritor com traços de criatividade acentuados é muito sutil.  Sobre isso, Freud (1908), 

afirma:  

Ao crescer, as pessoas param de brincar e parecem renunciar ao prazer 

que obtinham do brincar. Contudo, quem compreende a mente 

humana sabe que nada é tão difícil para o homem quanto abdicar de 

um prazer que já experimentou. Na realidade, nunca renunciamos a 
nada; apenas trocamos uma coisa por outra. O que parece ser uma 

renúncia é, na verdade, a formação de um substituto ou sub-rogado. 

Da mesma forma, a criança em crescimento, quando para de brincar, 
só abdica do elo com os objetos reais; em vez de brincar, ela agora 

fantasia. Constrói castelos no ar e cria o que chamamos de devaneios. 

Acredito que a maioria das pessoas construa fantasias em algum 
período de suas vidas. Este é um fato a que, por muito tempo, não se 

deu atenção, e cuja importância não foi, assim, suficientemente 

considerada. (FREUD, 1908, p. 2) 

 

Com Fernando Pessoa, parece que não foi diferente, pois, desde pequeno, ele se 

mostrou uma criança diferente, seja nas ações, seja na ausência delas. Uma criança 

rodeada de amigos que nunca eram vistos, a não ser pelo poeta. O estranho é que tais 

amigos eram, em boa parte, estrangeiros e o mais misterioso é que Pessoa estava com 

apenas cinco anos de idade e ainda não tinha entrado em contato com nenhum outro 

idioma, pois só teria esse contato em 1896, quando parte para Durban, na África do Sul, 

onde se fala oficialmente inglês. Para termos uma idéia mais pura desses misteriosos 

fatos, observemos o próprio Fernando comentando tais amizades: 

 

Não tinha eu mais que cinco anos, (...) já me acompanhavam algumas 

figuras (...) – um capitão Thibeaut, um Chevalier de Pas – e outros que 
já me esqueceram (...) Isto parece simplesmente aquela imaginação 

infantil que se entretém com a atribuição de vida a bonecos ou 

bonecas. Era porém mais (...) realidades exatamente humanas (...) 
Eram gente”  (PESSOA, 1986, p. 96) 
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Vale salientar que Chevalier de Pas escrevia para um garoto de cinco anos 

confortando-o das recentes perdas do pai e do irmão Jorge, usando ideias que uma 

criança, que nunca foi considerada superdotada, não teria capacidades cognitivas de 

apreender. Outro fato estranho foi a “criação” de Alexander Search, aos onze anos: 

       

PACTO PARA A VIDA DE ALEXANDER SEARCH 
 

 

Pacto entre Alexander Search, residente no inferno, Nenhures com Jacob Satanás, 
Senhor, embora não Rei, do mesmo lugar: 

1. Nunca desfalecer nem recuar no propósito de fazer bem à humanidade. 

2. Nunca escrever coisas sensuais, ou de outro modo perversas, que possam lesar e 
prejudicar quem as ler. 

3. Nunca esquecer ao atacar a religião em nome da verdade, que a religião dificilmente 

pode ser substituída e que o pobre homem chora nas trevas. 

4. Nunca esquecer o sofrimento e o infortúnio dos homens. 
 

 Satanás                                                          Alexander Search 

 

 

 
(PESSOA, Fernando. Escritos Autobiográficos, Automáticos e de Reflexão 

Pessoal, 2003. p.75) 

 

Tal texto trata-se de um acordo entre Satanás e Alexander Search, ambos 

“residentes” no inferno, todavia o trato é para realizar coisas benéficas à humanidade, 

como o fato de nunca escrever coisas sensuais “que possam lesar e prejudicar quem as 

ler.”. O estranhamento se dá pela natureza do pacto, pois este tipo de pacto se dá para 

conseguir um benefício próprio e em troca perde-se algo, que pode ser desde uma coisa 

material até a própria alma. Apesar de o pacto ser com Satanás, aquele tem o objetivo de 

fazer o bem à humanidade.   

De acordo com Jung (1991, p.18), a atividade imaginativa tem acentuado 

desenvolvimento quando a vida começa a apresentar seus conflitos, suas barreiras e 

perdas. Haveria uma tentativa um tanto involuntária de afastar o obstáculo, de ir 

aproximando o falso com o verdadeiro, interseccionando-os. Nesse ponto, as 

divagações tristonhas, que pertenciam a um objeto ou, no caso de Pessoa, a um pai e um 

irmão, se introverteriam, ou seja, se voltaria para o próprio sujeito. Vale salientar que 

geralmente se exige das crianças uma explicação racional para os fenômenos, o que 

podaria o desenvolvimento livre do pensamento e forçaria a criança a assumir uma 
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concepção concreta dos fatos e do mundo, de modo que excluiria muitas das 

possibilidades de desenvolvimento futuro. 

De acordo com Maria Paula Perrone, Bachelard segue de perto a noção de 

arquétipo e de inconsciente coletivo de Jung para discorrer sobre dois assuntos que são 

recorrentes em suas obras: o psiquismo e a imaginação criadora, estando esta 

relacionada diretamente á concepção de devaneio. Ainda segundo a autora, Jung e 

Bachelard apresentam comunhão de pensamento  quando, para o primeiro, a obra de 

arte não pode ser vista pela psique do artista, e, para o segundo, a imagem poética deve 

ser esclarecida através da fenomenologia da imaginação e não através da psicanálise. A 

imaginação é o motor da criação.  

Para Bachelard (1991, p.27) “a imaginação é capaz de nos fazer engendrar 

aquilo que podemos ver porque nos faz crer no que vê, inventa uma visão: uma 

previsão’”. 

Nas palavras de Dantas (2011, p. 105), 

Com efeito, a imaginação, ao se emancipar do real e da sua 

gramática, instaura sua lógica própria, estabelecendo relações 

que não se encontram  necessariamente dentro de um quadro de 

expectativas condizentes com os padrões indigitados de 

normais. 

 

Essa imaginação criadora é o material psíquico de Pessoa. Devaneio constante, 

repetição que é sinônimo de “unidade de imaginação”. Nesse sentido, o paradoxo em 

Pessoa é o que o torna “uno”. Reside aí essa unidade, a dispersão é sua marca, sua 

unidade e o único que o poeta foi. De acordo com (BACHELARD, 1994, p.96) “para 

fingir bem, é necessário precisamente dar uma impressão de continuidade ao que é 

essencialmente descontínuo. É necessário aumentar a densidade e a regularidade do 

tecido temporal ou consolidar esse tecido”. Fernando Pessoa consolida-o bem. E 

também o vive, bachelardianamente, o destino do humano é poético e portanto “é 

preciso ter algo mais que imagens reais diante dos olhos. É preciso seguir essas imagens 

que nascem em nós mesmos, que vivem em nossos sonhos”.  Bachelard (1989, p.20). 

Fernando Pessoa, também ele, parece acreditar que sua poética possa ser lida por 

outro caminho que não o psiquiátrico 
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Não nego, porém — favoreço, até — a explicação psiquiátrica, mas 

deve compreender-se que toda a actividade superior do espírito, 

porque é anormal, é igualmente susceptível de interpretação 

psiquiátrica. Não me custa admitir que eu seja louco, mas exijo que se 

compreenda que não sou louco diferentemente de Shakespeare, 

qualquer que seja o valor relativo dos produtos do lado são da nossa 

loucura 

 

Para Jung, a noção de imaginação é primordial, ocupa o lugar central. A 

concepção junguiana da criação da obra de arte, portanto, não diz respeito à psicologia 

pessoal do artista, já que nele a arte é um instinto inato de uma força que o domina. De 

acordo com Perrone, a imagem é essencial e geraria a fantasia, fruto produtiva da psique  

De acordo com a autora,  Bachelard segue  Jung na crítica que faz a psicanálise e 

anuncia que a arte transfigurada na imagem poética tem um  dinamismo que lhe é 

próprio. Aponta, nisto, um certo grau de  intencionalidade, creditando no fato de que o 

artista configura a obra com a intenção de  atingir seu espectador. Desse modo acontece 

uma corrente de comunicação entre o receptor  da obra e seu criador ou entre  a alma do 

espectador e a imagem materializada na obra. 

Em carta de 11 Dez. 1931, escrita para João Gaspar Simões, Fernando Pessoa se 

coloca na posição de um crítico literário. Nela, ele defende: 

A meu ver (cá estão as três palavras outra vez), a função do 

crítico deve concentrar-se em três pontos: (1) estudar o artista 

exclusivamente como artista, e não fazendo entrar no estudo 

mais do homem que o que seja rigorosamente preciso para 

explicar o artista; (2) buscar o que poderemos chamar a 

explicação central do artista (tipo lírico, tipo dramático, tipo 

lírico elegíaco, tipo dramático poético, etc.) [...] 

 

A posição de Pessoa seria uma classificação do poética como Lírico, dramático, 

elegíaco. Sabemos o quanto se autoconceituava de poeta dramático. Ainda na carta 

citada, encontramos: 

Desde que o crítico fixe, porém, que sou essencialmente poeta 

dramático, tem a chave da minha personalidade, no que pode 

interessá-lo a ele, ou a qualquer pessoa que não seja um psiquiatra, 
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que por hipótese, o crítico não tem que ser. Munido desta chave, ele 

pode abrir lentamente todas as fechaduras da minha expressão. Sabe 

que, como poeta, sinto; que, como poeta dramático, sinto despegando-

me de mim; que, como dramático (sem poeta), transmudo 

automaticamente o que sinto para uma expressão alheia ao que senti, 

construindo na emoção uma pessoa inexistente que a sentisse 

verdadeiramente, e por isso sentisse, em derivação, outras emoções 

que eu, puramente eu, me esqueci de sentir. 

 

 Essas palavras levam-nos ao poema “Autopsicografia”: “Sabe que, como poeta, 

sinto; que, como poeta dramático, sinto despegando-me de mim; que, como dramático 

(sem poeta), transmudo automaticamente o que sinto para uma expressão alheia ao que 

senti, construindo na emoção uma pessoa inexistente que a sentisse verdadeiramente, e 

por isso sentisse, em derivação, outras emoções que eu, puramente eu, me esqueci de 

sentir”. 

Freud estabelece um paralelo entre a criança e o escritor criativo. Assim, como a 

criança, o escritor lança mão de um mundo imaginado/brincado/fantasiado, que é levado 

a sério, onde se coloca grande quantidade de valores, emoções, sentimentos e 

pensamentos. Ambos conseguem distinguir, ainda que encarem como uma possível 

realidade seu mundo próprio, realidade e fantasia. Sobre isso, Freud (1908, p.2) afirma 

que “a linguagem preservou essa relação entre o brincar infantil e a criação poética [...] 

A irrealidade do mundo imaginativo do escritor tem, porém, consequências importantes 

para a técnica de sua arte, pois muita coisa que, se fosse real, não causaria prazer, pode 

proporcioná-lo como jogo de fantasia, e muitos excitamentos que em si são realmente 

penosos podem tornar-se uma fonte de prazer para os ouvintes e espectadores na 

representação da obra de um escritor.” 

Na adolescência, Fernando Pessoa já começou a dar mostras de que não 

abandonaria a brincadeira de criar amigos imaginados tão cedo, pois intensifica essa 

tendência, passando a fantasiar várias entidades literárias em sua maioria, mas não 

todas, que o acompanhariam pelo resto da vida e seriam chamados, ulteriormente, de 

heterônimos.  

É interessante observar o que Freud (1908, p. 2) afirma sobre o ato de deixar de 

brincar: 
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Ao crescer, as pessoas param de brincar e parecem renunciar ao prazer 

que obtinham do brincar. Contudo, quem compreende a mente 

humana sabe que nada é tão difícil para o homem quanto abdicar de 
um prazer que já experimentou. Na realidade, nunca renunciamos a 

nada; apenas trocamos uma coisa por outra.  

 

Os dados desta pesquisa sugerem que Fernando Pessoa substituiu suas 

brincadeiras infantis, que tanto o aliviaram das perdas do pai e do irmão, que lhe deram 

tanto prazer, por personalidades que ora eram chamadas pelo poeta de heterônimos, ora 

de espíritos. Fernando Pessoa não defendeu, por exemplo, um direcionamento racional 

para a criação de seu heterônimo Alberto Caeiro, que nasce da “escrita automática”, 

como se fosse possuído.  

A convivência de Fernando Pessoa com esses heterônimos não pode ser 

considerada como a fantasia patológica típica dos esquizofrênicos; aproxima-se muito 

mais do que Freud considerou como escritor criativo. Este seria aquele que retarda a 

redução da fantasia e a eterniza em forma de literatura. 

 Discutir a relação entre a psicologia analítica de Carl Gustav Jung e a 

obra poética se faz necessário, uma vez que este aponta uma relação muito estreita entre 

esses dois campos, pois a manifestação do texto poético ou mesmo a arte como um todo 

seria uma atividade psicológica, podendo se submeter a análises de cunho psicológico, 

passando a ser, assim, objeto da psicologia. 

Fugindo um pouco do método freudiano, Jung defende que a compreensão da 

essência de uma obra de arte não pode se restringir a aspectos que levem em conta as 

experiências pessoais do autor. O que deveria ser analisado seria a atividade psicológica 

envolvida em todo o processo de criação. É o que se depreende destas palavras de Jung 

(1991, p. 43): 

 

Apenas aquele aspecto da arte que existe no processo de criação 

artística pode ser objeto da psicologia, não aquele que constitui 

o próprio ser da arte. 

 

 

 Visto isso, parece ser um ponto crucial que se apresenta acerca da diferença 

sobre os posicionamentos de Freud e Jung sobre a criação artística. Este afirma que, se 

considerarmos a arte como a expressão de traumas, experiências, relações pessoais do 

autor, estaríamos tratando a arte como algo patológico, como um sintoma neurótico ou 

psicótico, que, portanto, precisaria de tratamento.  
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 Por outro lado, Jung (1991, p.44) afirma: 

 

Com isto não queremos dizer que o tratamento científico dado à 

obra de arte poética não tenha, de há muito, revelado certos 

traços inerentes à vivência íntima e pessoal do poeta que – 

propositadamente ou não – se tivessem introduzido em sua obra. 

No entanto, os trabalhos de FREUD possibilitam, sob 

determinadas condições uma visão radical e mais completa das 

vivências que remontam até a primeira infância e que influíram 

na criação artística. Usando-se bom gosto e parcimônia, pode 

resultar uma interessante visão geral de como a criação artística 

está entrelaçada com a vida pessoal do artista, por um lado, e, 

por outro, como ela se projeta para fora desse entrelaçamento.  

 

 

 Essas palavras nos permitem fazer um recorte apenas dos “traços” da vida íntima 

de Fernando Pessoa que se apresentam/estão inseridos em sua obra. Não buscamos com 

este trabalho “desvendar” Fernando Pessoa, o que seria, além de difícil/impossível 

realização, sem propósitos científicos. Buscamos, sim, apenas perceber mais um aspecto 

de sua obra, que é até que ponto o envolvimento de Fernando Pessoa com as ciências 

ocultas influenciaram sua obra. É certo que concordamos com Jung (1991) sobre a 

possibilidade de a criação artística também poder se projetar para fora do 

entrelaçamento entre vida e obra do autor, entretanto, não nos interessa esse “ir além”, 

não é nosso objeto de pesquisa, tampouco nossa prioridade. 

 Consoante Jung (1991, p. 46), a obra de arte, não sendo uma doença ou um 

sintoma dela, não deveria ser tratada com tal, ou seja, não se deveria procurar a causa, 

como se faz com a doença. No entanto, embora veja a investigação sobre as condições 

em que foi produzida uma obra de arte como supérfluas, admite que essa investigação 

pode ser importante para uma melhor compreensão do sentido da obra. Assim,  “o 

condicionamento prévio [...] interessa na medida em que facilitar a melhor compreensão 

do sentido.” (JUNG,1991, p. 46),  Nosso interesse é exatamente esse. Buscamos 

compreender melhor o sentido de parte da obra (vertente ocultista) pessoana. 

 Jung (1991) chega a afirmar que as causas pessoais de uma obra de arte teriam 

pouco a ver com esta última, assim como o solo teria pouco a ver com a planta que dele 

brotaria. Todavia, embora a planta tenha uma vivência, até certo ponto, independente do 

solo, ela depende muito dele. Um solo ruim dará uma planta ruim; um solo bom dará 
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uma planta boa; uma vida baseada no Ocultismo dará uma obra, ou parte dela, também 

ocultista.  

 Para prosseguirmos, é necessário entramos em dois conceitos junguianos que 

nos ajudarão a compreender melhor essas relações entre autor e obra, que são as noções 

de consciente pessoal e consciente coletivo. 

 O consciente pessoal seria, para Jung (1991), o conjunto de fenômenos 

psicológicos que estariam aptos a se tornarem conscientes, e, em algum momento já o 

foram, porém que foram reprimidos, por serem incompatíveis socialmente, no seio 

familiar ou em outro meio, em que ele seja incompatível. Apesar da repressão, esses 

fenômenos ficariam abaixo do limiar da consciência, podendo, porém, ser 

predominantes, o que, na visão de Jung (1991, p. 52), faria “da obra de arte não um 

símbolo, mas um sintoma”. 

 O consciente coletivo, por sua vez, não teria capacidade de consciência, portanto 

não seria reprimido nem esquecido. Enfim, seriam os princípios que colocariam limites 

não só às fantasias e devaneios, mas também à capacidade de devanear. O consciente 

coletivo, como o próprio nome já diz, seria construído e repassado, desde os tempos 

mais primitivos. Para esclarece mais esse conceito, Jung (1991, p. 52) diz: 

 

 

O inconsciente coletivo não tem, sob condições normais, 

capacidade de consciência, não podendo ser levado, através da 

técnica analítica, à rememoração, pois ele não é reprimido nem 

esquecido. A rigor, o consciente coletivo nem existe, pois nada 

mais é do que uma possibilidade, ou seja, aquela possibilidade 

que nos foi legada desde os tempos primitivos na forma de 

imagens mnemônicas ou, falando em linguagem anatômica, 

dentro da estrutura cerebral. Ideias inatas não existem; existem 

possibilidades inatas de ideias que colocam determinados limites 

também às mais ousadas fantasias, colocam categorias, por 

assim dizer, à capacidade de fantasiar, colocam certas ideias a 

priori, cuja existência não se pode afirmar sem a experiência. 
 

Nesse sentido, a interpretação da obra de arte não poderia, para Jung (1991), ser 

interpretada a partir do consciente pessoal do autor, mas do consciente coletivo, para 

que a obra não seja analisada como um sintoma, mas como símbolos que levam a outros 

sentidos mais amplos. Sobre a obra de arte, Jung (1991, p. 52) afirma que, “se não 

conseguirmos descobrir nela um valor simbólico, estaremos constatando que ela nada 
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mais significa, pelo menos para nós, do que aquilo que ela diz abertamente, ou seja, que 

ela é para nós nada mais do que aquilo que “aparenta”. Ele ainda confirma: 

 

Muitas vezes já nos aconteceu redescobrirmos um poeta. Isto 

ocorre quando nossa evolução consciente já alcançou graus mais 

elevados, e, a partir deles, o velho poeta nos diz algo novo. Já 

existia antes em sua obra, mas era um símbolo escondido que só 

nos foi permitido ler após uma renovação do espírito da época. 

Houve necessidade de outros e novos olhos, pois os antigos só 

poderiam ver o que estavam acostumados a ver. (Jung, 1991, p. 

50) 

 

É nessa ótica que tentamos ver, neste trabalho, parte da obra pessoana: 

redescobrir mesmo que parcialmente ou apenas uma fagulha da obra de Fernando 

Pessoa. Sugerimos um olhar com novos olhos. Não podemos ficam presos às amarras de 

visões antigas sobre Pessoa, temos que analisar a obra desse poeta em todas as suas 

possibilidades, para só assim, juntarmos todas as possibilidades de análise para 

conhecermos um pouco mais – porque compreender toda a ela é impossível – a obra 

pessoana.  

Assim, achamos pertinente entender algumas expressões lexicais da obra de 

Fernando Pessoa, como o pronome Outros, ou expressões como trazidos de outro 

mundo presentes em seus poemas como símbolos que conduziriam o leitor a uma leitura 

ocultista da obra do poeta. Embora essa leitura não seja a única, nem tampouco a mais 

abrangente, é ela que nos interessa, pois consideramos de relevância considerável para 

complementar a fortuna teórica desse autor nessa perspectiva, que, a nosso ver, ainda 

apresenta lacunas a serem preenchidas. 

 

Enfim, era uma informação confidencial, íntima para alguém que, 

possivelmente o entenderia. É interessante observarmos o que afirma Freud (1908): 

 

A criança, é verdade, brinca sozinha ou estabelece um sistema 

psíquico fechado com outras crianças, com vistas a um jogo, mas 

mesmo que não brinque em frente dos adultos, não lhes oculta seu 
brinquedo. O adulto, ao contrário, envergonha-se de suas fantasias, 

escondendo-as das outras pessoas. Acalenta suas fantasias como seu 

bem mais íntimo, e em geral preferiria confessar suas faltas do que 
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confiar a outro suas fantasias. Pode acontecer (...) que acredite ser a 

única pessoa a inventar tais fantasias” (FREUD, 1908, p. 2) 

 

 

 

2 «MÉDIUM», ASSIM, DE MIM MESMO, TODAVIA SUBSISTO” 

 

Apesar de Fernando Pessoa, ao se representar médium, continuar fantasiando um 

mundo imaginário que lhe acompanha desde a infância, em alguns momentos, ele sente 

a necessidade de esconder essa crença que o acompanhava e que era encarada, ora como 

uma missão, ora como uma perturbação. Isso acontece quando ele dá explicações 

racionais e objetivas quando questionado sobre a origem desse mundo fantástico dos 

heterônimos e autores do que escrevia.  

Segundo Freud (1908), na vida adulta, é comum que o indivíduo tente esconder, 

velar suas fantasias ou porque elas seriam “condenáveis” na sociedade ou por terem um 

caráter que leve seu criador ao ridículo, faça com que ele se torne desacreditado 

socialmente. 

Fernando Pessoa tentou ocultar o que julgava ser uma mediunidade legítima.  

Percebe-se uma tentativa de esconder aos olhares sua verdadeira personalidade e tudo 

que a cerca, de se tornar uma obra de arte incognoscível, indecifrável e que só uma 

pesquisa aprofundada em todos os aspectos pessoanos iria revelar parte da mística 

vida/obra de Fernando Pessoa. O poeta de Orpheu – revista fundada por Mário de Sá-

Carneiro, Almada Negreiros, Amadeu de Souza-Cardoso e o próprio Fernando Pessoa – 

deixa-nos isso claro, quando diz abominar “gente como Oscar Wilde”: 

 
“Nenhum homem superior desce até dar à opinião alheia tal 

importância que se preocupe em contradizê-la.” (PESSOA, 2003, p. 

370) 
 

 

Porém, em uma famosa carta destinada ao crítico literário Adolfo Casais 

Monteiro em 13 de janeiro de 1935 (ver anexo), Fernando Pessoa dá uma explicação 

sobre a gênese de seus heterônimos em que há uma descrição explicativa de ordem 

psiquiátrica e outra literária, mas em nenhum momento de ordem espiritual, mediúnica, 

pelo menos diretamente. Por que Fernando Pessoa, mesmo se representando médium, 
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negou a Casais Monteiro, ou pelo menos, deu outra explicação diferente da que deu à 

sua tia Anica? 

A resposta talvez seria a ideia freudiana de que o adulto tende a dar a outrem 

explicações racionais sobre os fenômenos ocorridos no mundo e no seu mundo com o 

objetivo de não ser estigmatizado, ridicularizado ou, no mínimo, desacreditado. 

Um dos motivos, dentre vários outros que serão expostos a seguir, que, 

possivelmente, levaram Fernando Pessoa a ocultar-se, a esconder esse mundo místico 

que o cercava foi o julgamento de que sua família não acreditaria nele, como fica claro 

do trecho a seguir:  

 

"Na minha família não há compreensão do meu estado mental - não, 

nenhuma. Riem-se de mim, zombam de mim, não me acreditam; 

dizem que desejo ser alguém extraordinário. Nada fazem para analisar 
o desejo de ser extraordinário (…)Não tenho ninguém em quem 

confiar. A minha família não entende nada. Aos meus amigos não 

posso incomodar com estas coisas (grifo nosso) [...] (PESSOA, 2003, 
p. 71-72) 

 

 

   Isso, porém, não ocorreria com todos os membros da família, pois, ao 

analisarmos algumas citações de Fernando, inferimos que alguns, como sua tia Anica, 

famosa por ser médium em Portugal, viam-no com outros olhos: 

 

 
“Razão tinha tia Anica quando me disse que não me deixasse levar 

por outros – ela dizia noutro sentido , não neste, mas um pouco neste 

também.” (grifo nosso) (PESSOA, 2003, p. 148) 
 

 

 

Talvez leiamos aqui que a palavra “outros” possua dois sentidos: o convencional 

(outras pessoas) e o pessoano (Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis e tantos 

outros – oitenta e seis, segundo Thereza Pires (2005) – que formaram essa humanidade 

“dentro” de Pessoa).  

Outros fatores contribuíram também para essa postura de Fernando Pessoa. É 

exigir demais que um cidadão de Portugal, país muito católico e que estava em mais 

uma efervescência religiosa por causa da recente “aparição” de Fátima, afrontasse todo 

um país só para dizer a todos que ele era outra coisa diferente do que pensavam dele, 



74 

 

que acreditava que muitos dos textos escritos por suas mãos não lhe pertenciam! Para 

que importunar o Casais Monteiro “com estas coisa”?! Para que mudar a opinião dos 

outros?! É com esse provável pensamento que Pessoa escreve inúmeras notas pessoais: 

 
A minha arte é ser eu. Eu sou muitos. (...) Muitos crêem cousa falsas 
ou incompletas de  mim; e eu, falando com eles, faço tudo por deixá-

los continuar nessa crença. Perante um que me julgue um mero crítico, 

eu só falo crítica. (PESSOA, 2003,  p. 200)  

 
 

Assim organizar a nossa vida que ela seja para os outros um mistério, 

que quem melhor nos conheça, apenas nos desconheça de mais perto 

que os outros. Eu assim talhei a minha vida, quase que sem pensar 

nisso, mas tanta arte instintiva pus em fazê-lo que para mim próprio 

me tornei uma não de todo clara e nítida individualidade minha.” 

(PESSOA,2003, p.139) 

Passei entre eles estrangeiro porém nenhum viu que eu o era. Vivi 

entre eles espião, e ninguém, nem eu, suspeitou que eu o fosse. Todos 

me tinham por parente: nenhum sabia que me haviam trocado à 
nascença. Assim fui igual aos outros sem semelhança, irmão de todos 

sem ser da família.  

(...) 

Ninguém supôs que ao pé de mim estivesse sempre outro, que afinal 
era eu. Julgaram-me sempre idêntico a mim.  

Abrigaram-me as suas casas, as suas mãos apertaram a minha, viram-

me passar na rua como se eu lá estivesse; mas quem sou não esteve 

nunca naquelas salas, quem vivo não tem mãos que outros apertem, 

quem me conheço não tem ruas por onde passe, a não ser que sejam 

todas as ruas, nem que nelas o veja, a não ser que ele mesmo seja 

todos os outros.” (PESSOA, 2003, p.383) 

 

Repudiei sempre que me compreendessem. Ser compreendido é 
prostituir-se. Prefiro ser tomado a sério como o  que não sou, ignorado 

humanamente, com decência e naturalidade.  

Nada poderia indignar-me tanto como se no escritório me 
estranhassem.  

Quero gozar comigo a ironia de me não estranharem. Quero o cilicio 

de me julgarem igual a eles. Quero a crucifixão de me não 
distinguirem. Há martírios mais subtis que aqueles que se registam 

dos  santos e dos eremitas. (grifo nosso) (PESSOA, 2003, p.149) 

 

Há muito tempo que não existo. Estou sossegadíssimo. Ninguém me 

distingue de quem sou. (...) Há muito tempo que não sou eu. (grifo 
nosso) (PESSOA, 2003, p.156) 
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Por que exponho eu de vez em quando processos contraditórios e 

inconciliáveis de sonhar e de aprender a sonhar? Porque, 

provavelmente, tanto me habituei a sentir o falso como o verdadeiro, o 
sonhado tão nitidamente como o visto, que perdi a distinção humana, 

falsa, creio, entre a verdade e a mentira.       (PESSOA, 2003, p.172) 

 

Parecem muito perceptíveis dois objetivos de Fernando Pessoa, um de ordem 

pessoal e outro espiritual. O primeiro, de continuar a ser uma pessoa normal, anônima, 

que não desperte muito a atenção dos outros; já a finalidade espiritual passaria pela 

“prescrição” da maioria das ordens iniciáticas do mundo e um dos princípios da 

Teosofia – corrente filosófico-religiosa na qual estaria a “verdade”, segundo Fernando 

Pessoa, como afirma em carta ao amigo Mário de Sá-Carneiro –, que orienta que os 

segredos ocultistas devem continuar a serem segredos para o mundo, sendo, portanto 

revelados aos poucos à humanidade, em certos momentos da história. É a isso que 

Fernando parece se referir em uma nota pessoal: 

Assisto ao que me acontece, de longe, desprendidamente, sorrindo 

ligeiramente das cousas que acontecem na vida. Hoje, ainda ninguém 

sente isso; mas um dia virá quem o possa perceber. (PESSOA, 2003, 

145) 

 

Ao negar a Casais Monteiro a realidade dos fatos – pelo menos a sua realidade –, 

Pessoa não fez diferente de muitos outros gênios da história, como Nostradamus, que 

metaforizou, acentuadamente, suas profecias para que as verdades contidas nelas não se 

vulgarizassem com a massa despreparada para recebê-las; Galileu Galilei, que, depois 

de ter feito a descoberta de que a Terra era redonda, foi interrogado pelo Tribunal do 

Santo Ofício e negou tudo; Leonardo Da Vinci, com todos os seus códigos. Todos eles 

têm algo em comum com Fernando Pessoa, além de serem adeptos do ocultismo: todos 

negaram seus maiores mistérios ou o que julgavam ser um mistério, todos tiveram uma 

necessidade comum a Pessoa apud QUADROS (1986, p. 271): “Sinto preciso ocultar o 

meu íntimo aos olhares”. 

Partir dos textos em que Fernando Pessoa diz e fala sobre ele próprio, ou textos 

que falem sobre sua escrita é deixar, parece-nos, partir do ponto de vista do poeta, 

deixando visíveis quais suas intenções, quais os caminhos percorridos para se chegar à 

criação literária de sua obra, que está diretamente ligada à sua vida social e pessoal. 

Além disso, há ainda outros textos da obra ortônima que deixam clara a intenção de 

esconder o que realmente eram os heterônimos, como este: 
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Como a única pessoa que podia suspeitar, ou, melhor, vir a suspeitar , 

a verdade do caso Caeiro era o Ferro – editor da revista Orpheu, 

famoso por tentar “imitar” Pessoa com pseudônimos, porém –, eu 
combinei com Guisado – colaborador de Orpheu – que ele dissesse 

aqui, como que casualmente, em ocasião em que estivesse presente o 

Ferro, que tinha encontrado na Galiza ‘um tal Caeiro, que me foi 
apresentado como poeta, mas com quem não tive tempo de falar’, ou 

uma coisa assim, vaga, neste gênero. O Guisado encontrou o Ferro 

acompanhado de um amigo, caixeiro-viajante, aliás. E começou a falar 

no Caeiro, como tendo-lhe sido apresentado e tendo-lhe trocado duas 
palavras com ele. ‘Nunca ouvi falar nele’, disse o Ferro. E, de repente, 

soa, inesperada, a voz do caixeiro-viajante: ‘Eu já ouvi falar nesse 

poeta, e pare até me parece que já li algures uns versos dele’. Hem? 
Para o caso de tirar todas as possíveis suspeitas futuras ao Ferro não se 

podia exigir melhor. (PESSOA apud QUADROS, 1986, P. 90) 

 
 

 

 

3 CORRESPONDÊNCIAS: A QUEM INTERESSAR POSSA, A REPETIÇÃO 

DO IMAGINÁRIO  

 

 

Há uma semelhança entre as corrrespondências de Fernando Pessoa e suas 

escritas automáticas: a necessidade de perguntar ou responder sobre algo. Nos 

concentraremos em três cartas específicas, cuja marca de “Pessoa” nos é conhecida: sua 

dramaticidade e seus heterônimos. 

Iniciamos por um rascunho da famosa carta enviada a Casais monteiro,  iniciada 

pela frase “tive sempre, desde criança, a necessidade de aumetar o mundo”, que nos já é 

conhecida.  

 

Tive sempre, desde criança, a necessidade de aumentar o mundo...  

[Rascunho de uma carta a Adolfo Casais Monteiro -1935] 

Tive sempre, desde criança, 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 cinco anos, e, criança isolada e não desejando 

senão assim estar, já me acompanhavam algumas figuras de meu sonho — um capitão 

Thibeaut, um Chevalier de Pas — e outros que já me esqueceram, e cujo esquecimento, como a 

imperfeita lembrança daqueles, é uma das grandes saudades da minha vida. 

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

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

essas figuras. Claras e visíveis no meu sonho constante, realidades exactamente humanas para 
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mim, qualquer boneco, por irreal, as estragaria. Eram gente. 

Além disto, esta tendência não passou com a infância, desenvolveu-se na adolescência, 

radicou-se com o crescimento dela, tornou-se finalmente a forma natural do meu espírito. Hoje 

já não tenho personalidade: quanto em mim haja de humano, eu o dividi entre os autores vários 

de cuja obra tenho sido o executor. Sou hoje o ponto de reunião de uma pequena humanidade 

só minha. 

Trata-se, contudo, simplesmente do temperamento dramático elevado ao máximo; escrevendo, 

em vez de dramas em actos e acção, dramas em almas. Tão simples é, na sua substância, este 

fenómeno aparentemente tão confuso. 

Não nego, porém — favoreço, até — a explicação psiquiátrica, mas deve compreender-se que 

toda a actividade superior do espírito, porque é anormal, é igualmente susceptível de 

interpretação psiquiátrica. Não me custa admitir que eu seja louco, mas exijo que se 

compreenda que não sou louco diferentemente de Shakespeare, qualquer que seja o valor 

relativo dos produtos do lado são da nossa loucura. 

«Médium», assim, de mim mesmo, todavia subsisto.  

Sou, porém, menos real que os outros, menos coeso [?], menos pessoal, eminentemente 

influenciável por eles todos. Sou também discípulo de Caeiro, e ainda me lembro do dia — 13 

de Março de 1914 — quando, tendo «ouvido pela primeira vez» (isto é, tendo acabado de 

escrever, de um só hausto do espírito) grande número dos primeiros poemas do Guardador de 

Rebanhos, imediatamente escrevi, a fio, os seis poemas-intersecções que compõem a Chuva 

Oblíqua («Orpheu» 2), manifesto e lógico resultado da influência de Caeiro sobre o 

temperamento de Fernando Pessoa.  

1935 

Páginas Íntimas e de Auto-Interpretação. Fernando Pessoa. (Textos estabelecidos e prefaciados 

por Georg Rudolf Lind e Jacinto do Prado Coelho.) Lisboa: Ática, 1966. 

 - 101. 

Cf. Carta a Adolfo C. Monteiro -13 Jan. 1935 

 

 

Bachelard defende que “a infância é o germe de um poema”. Para ele, as 

imagens de infância realizadas por um poeta remetem a um núcleo de infância que 

permanece em nós, uma infância que, embora apareça como história toda vez que a 

contamos, só possui uma existência real quando a iluminamos em sua existência 

poética” (PERRONE) Fernando Pessoa mostra bem como as imagens lhe “eram 

visionadas com clareza fotográfica”. 
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Mas esse poder de sua imaginação criadora não lhe parecia “aquela imaginação 

infantil que se entretém com a atribuição de vida a bonecos ou bonecas [...]. Claras e 

visíveis no meu sonho constante, realidades exactamente humanas para mim, qualquer 

boneco, por irreal, as estragaria. Eram gente” A palavra sonho aqui torna-se importante 

e vale deter-se um pouco nela. Seguindo a fenomenologia bachelardiana, não se trataria 

do “sonho noturno, pesado, carregado de tensão ou fuga, mas o sonho que libera as 

faculdades propulsoras do Imaginário. É, provavelmente sob o efeto desse grande 

movimento imaginário capaz de tornar real o que é irreal, posto não termos evidências, 

a não ser o que Fernando Pessoa anuncia, que o poeta se define como: “Médium, assim, 

de mim mesmo, todavia subsisto”. Esta frase não aprece na versão entregue a Casais 

Monteiro, mas faz um efeito importante na análise do que está na carta, especialmente 

por anunciar que é “menos real que os outros, menos coeso [?], menos pessoal, 

eminentemente influenciável por eles todos”.  

Deixa-nos a mercê de uma leitura de sua criação poética propor outra via que 

não a psiquiátrica. Reflete, ao que nos parece, a grande influência que Pessoa tem de 

seus heterônimos a ponto de serem um só. Há que achar-se, mas o poeta só o fez 

perdendo-se no seio de sua escritura, cuja assinatura  é desenhada pelo fato de que 

“menos real que os outros, menos coeso [?], menos pessoal, eminentemente 

influenciável por eles todos.” 

Nesse sentido, quem é o homem Fernando Pessoa, o poeta Fernando Pessoa? 

Quando adulto, é comum que o indivíduo do devaneio procure velar suas fantasias 

porque elas seriam “condenáveis” na sociedade ou porque o levaria ao ridículo ou faria 

a sociedade desacreditar nele.  

Mas, no caso de Fernando Pessoa, parece não se tratar, embora anunciasse que o 

fizera em diversas situações, de esconder algo. Mas de descobrir. Ou redescobrir. Dois 

caminhos para explicar sua criação poética. Todavia, parece que, em nenhum, 

encontrava o que esperava. Fernando Pessoa buscou, ele próprio, explicar-se, auto 

explicar, ser crítico literário de si próprio, analista de seu processo criador. Misturava-se 

com tudo isso de tal modo que quanto mais buscava, menos encontrava.  

Pode não ter sido médium, mas viveu a mediunidade intensamente; pode não ter 

sido louco, mas viveu a loucura de forma intensa. Se não, a poesia de Fernando 

vivenciou tudo isto, sem dever nada a ninguém. 
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[Carta a Adolfo Casais Monteiro - 13 Jan. 1935] 

Caixa Postal 147 

Lisboa, 13 de Janeiro de 1935. 
Meu prezado Camarada: 

Muito agradeço a sua carta, a que vou responder imediata e integralmente. Antes de, 
propriamente, começar, quero pedir-lhe desculpa de lhe escrever neste papel de cópia. Acabou-

se-me o decente, é domingo, e não posso arranjar outro. Mas mais vale, creio, o mau papel que 

o adiamento. 

Em primeiro lugar, quero dizer-lhe que nunca eu veria «outras razões» em qualquer coisa que 
escrevesse, discordando, a meu respeito. Sou um dos poucos poetas portugueses que não 

decretou a sua própria infalibilidade, nem toma qualquer crítica, que se lhe faça, como um acto 

de lesa-divindade. Além disso, quaisquer que sejam os meus defeitos mentais, é nula em mim a 
tendência para a mania da perseguição. À parte isso, conheço já suficientemente a sua 

independência mental, que, se me é permitido dizê-lo, muito aprovo e louvo. Nunca me propus 

ser Mestre ou Chefe-Mestre, porque não sei ensinar, nem sei se teria que ensinar; Chefe, 

porque nem sei estrelar ovos. Não se preocupe, pois, em qualquer ocasião, com o que tenha que 

dizer a meu respeito. Não procuro caves nos andares nobres. 

Concordo absolutamente consigo em que não foi feliz a estreia, que de mim mesmo fiz com um 

livro da natureza de «Mensagem». Sou, de facto, um nacionalista místico, um sebastianista 

racional. Mas sou, à parte isso, e até em contradição com isso, muitas outras coisas. E essas 

coisas, pela mesma natureza do livro, a «Mensagem» não as inclui. 

Comecei por esse livro as minhas publicações pela simples razão de que foi o primeiro livro 

que consegui, não sei porquê, ter organizado e pronto. Como estava pronto, incitaram-me a que 

o publicasse: acedi. Nem o fiz, devo dizer, com os olhos postos no prémio possível do 

Secretariado, embora nisso não houvesse pecado intelectual de maior. O meu livro estava 
pronto em Setembro, e eu julgava, até, que não poderia concorrer ao prémio, pois ignorava que 

o prazo para entrega dos livros, que primitivamente fora até fim de Julho, fora alargado até ao 

fim de Outubro. Como, porém, em fim de Outubro já havia exemplares prontos da 
«Mensagem», fiz entrega dos que o Secretariado exigia. O livro estava exactamente nas 

condições (nacionalismo) de concorrer. Concorri. 

Quando às vezes pensava na ordem de uma futura publicação de obras minhas, nunca um livro 

do género de «Mensagem» figurava em número um. Hesitava entre se deveria começar por um 
livro de versos grande — um livro de umas 350 páginas — , englobando as várias 

subpersonalidades de Fernando Pessoa ele mesmo, ou se deveria abrir com uma novela 

policiária, que ainda não consegui completar. 

Concordo consigo, disse, em que não foi feliz a estreia, que de mim mesmo fiz, com a 

publicação de «Mensagem». Mas concordo com os factos que foi a melhor estreia que eu 
poderia fazer. Precisamente porque essa faceta — em certo modo secundária — da minha 

personalidade não tinha nunca sido suficientemente manifestada nas minhas colaborações em 

revistas (excepto no caso do Mar Português parte deste mesmo livro) — precisamente por isso 
convinha que ela aparecesse, e que aparecesse agora. Coincidiu, sem que eu o planeasse ou o 

premeditasse (sou incapaz de premeditação prática), com um dos momentos críticos (no 

sentido original da palavra) da remodelação do subconsciente nacional. O que fiz por acaso e 

se completou por conversa, fora exactamente talhado, com Esquadria e Compasso, pelo Grande 

Arquitecto. 

(Interrompo. Não estou doido nem bêbado. Estou, porém, escrevendo directamente, tão 
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depressa quanto a máquina mo permite, e vou-me servindo das expressões que me ocorrem, 

sem olhar a que literatura haja nelas. Suponha — e fará bem em supor, porque é verdade — 

que estou simplesmente falando consigo). 

Respondo agora directamente às suas três perguntas: (1) plano futuro da publicação das minhas 

obras, (2) génese dos meus heterónimos, e (3) ocultismo. 

Feita, nas condições que lhe indiquei, a publicação da «Mensagem» , que é uma manifestação 

unilateral, tenciono prosseguir da seguinte maneira. Estou agora completando uma versão 

inteiramente remodelada do Banqueiro Anarquista, essa deve estar pronta em breve e conto, 

desde que esteja pronta, publicá-la imediatamente. Se assim fizer, traduzo imediatamente esse 
escrito para inglês, e vou ver se o posso publicar em Inglaterra. Tal qual deve ficar, tem 

probabilidades europeias. (Não tome esta frase no sentido de Prémio Nobel imanente). Depois 

— e agora respondo propriamente à sua pergunta, que se reporta a poesia — tenciono, durante 
o verão, reunir o tal grande volume dos poemas pequenos do Fernando Pessoa ele mesmo, e 

ver se o consigo publicar em fins do ano em que estamos. Será esse o volume que o Casais 

Monteiro espera, e é esse que eu mesmo desejo que se faça. Esse, então, será as facetas todas, 

excepto a nacionalista, que «Mensagem» já manifestou. 

Referi-me, como viu, ao Fernando Pessoa só. Não penso nada do Caeiro, do Ricardo Reis ou 
do Álvaro de Campos. Nada disso poderei fazer, no sentido de publicar, excepto quando (ver 

mais acima) me for dado o Prémio Nobel. E contudo — penso-o com tristeza — pus no Caeiro 

todo o meu poder de despersonalização dramática, pus em Ricardo Reis toda a minha disciplina 
mental, vestida da música que lhe é própria, pus em Álvaro de Campos toda a emoção que não 

dou nem a mim nem à vida. Pensar, meu querido Casais Monteiro, que todos estes têm que ser, 

na prática da publicação, preteridos pelo Fernando Pessoa, impuro e simples! 

Creio que respondi à sua primeira pergunta. 

Se fui omisso, diga em quê. Se puder responder, responderei. Mais planos não tenho, por 

enquanto. E, sabendo eu o que são e em que dão os meus planos, é caso para dizer, Graças a 

Deus! 

Passo agora a responder à sua pergunta sobre a génese dos meus heterónimos. Vou ver se 

consigo responder-lhe completamente. 

Começo pela parte psiquiátrica. A origem dos meus heterónimos é o fundo traço de histeria que 

existe em mim. Não sei se sou simplesmente histérico, se sou, mais propriamente, um histero-
neurasténico. Tendo para esta segunda hipótese, porque há em mim fenómenos de abulia que a 

histeria, propriarmente dita, não enquadra no registo dos seus sintomas. Seja como for, a 

origem mental dos meus heterónimos está na minha tendência orgânica e constante para a 

despersonalização e para a simulação. Estes fenómenos — felizmente para mim e para os 
outros — mentalizaram-se em mim; quero dizer, não se manifestam na minha vida prática, 

exterior e de contacto com outros; fazem explosão para dentro e vivo — os eu a sós comigo. Se 

eu fosse mulher — na mulher os fenómenos 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... 

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

a história directa dos meus heterónimos. 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 
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esquecida. 

Desde criança tive a tendência para criar em meu torno um mundo fictício, de me cercar de 

amigos e conhecidos que nunca existiram. (Não sei, bem entendido, se realmente não 

existiram, ou se sou eu que não existo. Nestas coisas, como em todas, não devemos ser 
dogmáticos). Desde que me conheço como sendo aquilo a que chamo eu, me lembro de 

precisar mentalmente, em figura, movimentos, carácter e história, várias figuras irreais que 

eram para mim tão visíveis e minhas como as coisas daquilo a que chamamos, porventura 

abusivamente, a vida real. Esta tendência, que me vem desde que me lembro de ser um eu, tem-
me acompanhado sempre, mudando um pouco o tipo de música com que me encanta, mas não 

alterando nunca a sua maneira de encantar. 

Lembro, assim, o que me parece ter sido o meu primeiro heterónimo, ou, antes, o meu primeiro 

conhecido inexistente — um certo Chevalier de Pas dos meus seis anos, por quem escrevia 
cartas dele a mim mesmo, e cuja figura, não inteiramente vaga, ainda conquista aquela parte da 

minha afeição que confina com a saudade. Lembro-me, com menos nitidez, de uma outra 

figura, cujo nome já me não ocorre mas que o tinha estrangeiro também, que era, não sei em 

quê, um rival do Chevalier de Pas... Coisas que acontecem a todas as crianças? Sem dúvida — 
ou talvez. Mas a tal ponto as vivi que as vivo ainda, pois que as relembro de tal modo que é 

mister um esforço para me fazer saber que não foram realidades. 

Esta tendência para criar em torno de mim um outro mundo, igual a este mas com outra gente, 

nunca me saiu da imaginação. Teve várias fases, entre as quais esta, sucedida já em 
maioridade. Ocorria-me um dito de espírito, absolutamente alheio, por um motivo ou outro, a 

quem eu sou, ou a quem suponho que sou. Dizia-o, imediatamente, espontaneamente, como 

sendo de certo amigo meu, cujo nome inventava, cuja história acrescentava, e cuja figura — 
cara, estatura, traje e gesto — imediatamente eu via diante de mim. E assim arranjei, e 

propaguei, vários amigos e conhecidos que nunca existiram, mas que ainda hoje, a perto de 

trinta anos de distância, oiço, sinto, vejo. Repito: oiço, sinto vejo... E tenho saudades deles.  

(Em eu começando a falar — e escrever à máquina é para mim falar — , custa-me a encontrar 

o travão. Basta de maçada para si, Casais Monteiro! Vou entrar na génese dos meus 
heterónimos literários, que é, afinal, o que V. quer saber. Em todo o caso, o que vai dito acima 

dá-lhe a história da mãe que os deu à luz). 

Aí por 1912, salvo erro (que nunca pode ser grande), veio-me à ideia 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-me, contudo, numa 

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

que eu soubesse, o Ricardo Reis). 

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-lho, 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 cómoda 

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. 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. 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... 
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Foi o regresso de Fernando Pessoa Alberto Caeiro a Fernando Pessoa ele só. Ou, melhor, foi a 

reacção de Fernando Pessoa contra a sua inexistência como Alberto Caeiro. 

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 jacto, 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. 

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. 

Quando foi da publicação de «Orpheu», foi preciso, à última hora, arranjar qualquer coisa para 

completar o número de páginas. Sugeri então ao Sá-Carneiro que eu fizesse um poema 

«antigo» do Álvaro de Campos — um poema de como o Álvaro de Campos seria antes de ter 
conhecido Caeiro e ter caído sob a sua influência. E assim fiz o Opiário, em que tentei dar 

todas as tendências latentes do Álvaro de Campos, conforme haviam de ser depois reveladas, 

mas sem haver ainda qualquer traço de contacto com o seu mestre Caeiro. Foi dos poemas que 
tenho escrito, o que me deu mais que fazer, pelo duplo poder de despersonalização que tive que 

desenvolver. Mas, enfim, creio que não saiu mau, e que dá o Álvaro em botão... 

Creio que lhe expliquei a origem dos meus heterónimos. 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! 

Mais uns apontamentos nesta matéria... Eu vejo diante de mim, no espaço incolor mas real do 
sonho, as caras, os gestos de Caeiro, Ricardo Reis e Alvaro 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. 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 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 inactividade. 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, mais forte, mas seco. Álvaro de Campos é alto (1,75 m 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; 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. 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 para a Escócia estudar engenharia, primeiro 
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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. 

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

sequer calcular que iria escrever. Ricardo Reis, depois de uma deliberação abstracta, que 
subitamente se concretiza numa ode. Campos, quando sinto um súbito impulso para escrever e 

não sei o quê. (O meu semi-heterónimo 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-heterónimo porque, não sendo a personalidade a minha, é, não diferente 

da minha, mas uma simples mutilação dela. Sou eu menos o raciocínio e a afectividade. A 

prosa, salvo o que o raciocínio dá de ténue 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). 

Nesta altura estará o Casais Monteiro pensando que má sorte o fez cair, por leitura, em meio de 
um manicómio. 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.  

Falta responder à sua pergunta quanto ao ocultismo (escreveu o poeta). Pergunta-me se creio 
no ocultismo. Feita assim, a pergunta não é bem clara; compreendo porém a intenção e a ela 

respondo. Creio na existência de mundos superiores ao nosso e de habitantes desses mundos, 

em experiências de diversos graus de espiritualidade, subtilizando até se chegar a um Ente 
Supremo, que presumivelmente criou este mundo. Pode ser que haja outros Entes, igualmente 

Supremos, que hajam criado outros universos, e que esses universos coexistam com o nosso, 

interpenetradamente ou não. Por estas razões, e ainda outras, a Ordem Extrema do Ocultismo, 

ou seja, a Maçonaria, evita (excepto a Maçonaria anglo-saxónica) a expressão «Deus», dadas 
as suas implicações teológicas e populares, e prefere dizer «Grande Arquitecto do Universo», 

expressão que deixa em branco o problema de se Ele é criador, ou simples Governador do 

mundo. Dadas estas escalas de seres, não creio na comunicação directa com Deus, mas, 
segundo a nossa afinação espiritual, poderemos ir comunicando com seres cada vez mais altos. 

Há três caminhos para o oculto: o caminho mágico (incluindo práticas como as do espiritismo, 

intelectualmente ao nível da bruxaria, que é magia também), caminho místico, que não tem 

propriamente perigos, mas é incerto e lento; e o que se chama o caminho alquímico, o mais 
difícil e o mais perfeiro de todos, porque envolve uma transmutação da própria personalidade 

que a prepara, sem grandes riscos, antes com defesas que os outros caminhos não têm. Quanto 

a «iniciação» ou não, posso dizer-lhe só isto, que não sei se responde à sua pergunta: não 
pertenço a Ordem Iniciática nenhuma. A citação, epígrafe ao meu poema Eros e Psique, de um 

trecho (traduzido, pois o Ritual é em latim) do Ritual do Terceiro Grau da Ordem Templária de 

Portugal, indica simplesmente — o que é facto — que me foi permitido folhear os Rituais dos 
três primeiros graus dessa Ordem, extinta, ou em dormência desde cerca de 1881. Se não 

estivesse em dormência, eu não citaria o trecho do Ritual, pois se não devem citar (indicando a 

ordem) trechos de Rituais que estão em trabalho. 

Creio assim, meu querido camarada, ter respondido, ainda com certas incoerências, às suas 

perguntas. Se há outras que deseja fazer, não hesite em fazê-las. Responderei conforme puder e 
o melhor que puder. O que poderá suceder, e isso me desculpará desde já, é não responder tão 

depressa. 



84 

 

Abraça-o o camarada que muito o estima e admira. 

Fernando Pessoa 

 

 

Interessa-nos, de pronto, a penas a segunda metade da carta: quando se anuncia: 

“Respondo agora directamente às suas três perguntas: (1) plano futuro da publicação das 

minhas obras, (2) génese dos meus heterónimos, e (3) ocultismo”. 

Fernando Pessoa se contradiz ao dizer que pode, agora ser aoçado pela parte 

hitérica que nos permitiriam valer uma leitura psiquiátrica: “Começo pela parte 

psiquiátrica. A origem dos meus heterónimos é o fundo traço de histeria que existe em 

mim” Novamente contradito, não incerto quando faz uso da estrutura “ Seja como for, a 

origem mental dos meus heterónimos está na minha tendência orgânica e constante para 

a despersonalização e para a simulação”, Ou seja, seja lá o que for, a tendêmcia para a  

“despersonalização e para a simulação” , fazem “explosão para dentro”. 

Seus heterônimos não tem vida só nele, posto que qualquer estudo que se faça de 

Fernando Pessoa pode seguir, de bom grado, essa “coterie inexistente” que ele a fixou 

“tudo em moldes de realidade”. 

Quem analisa Fernando Pessoa, parte de um ponto de vista – assim como 

qualquer estudo. Mas, provavelmente, seria uma quimera findar uma posição que seja. 

O que inferimos das leituras feitas é o movimento de devaneio poético, labirinto em que 

o poeta era o próprio Minotauro, residindo em seu labirinto. Lembramos, de certo 

modo, Bachelard (1996, p.93-94), quando discorre sobre o fato de que “há devaneios 

tão profundos, devaneios que nos ajudam a descer tão profundamente em nós mesmos 

que nos desembaraçam da nossa história. Libertam-nos do nosso nome”. 

Fica-nos, enfim, a pergunta final. Qual a relação da suposta mediunidade crida 

por Fernando Pessoa com seus heterônimos. Quadros (1984) nos oferta uma brilhante 

possibilidade:  “as visões” mediúnicas poderiam ser uma espécie de projeção infantil do 

mundo heteronímico pessoano. 
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V- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Qualquer Música  
  

Qualquer música, ah, qualquer,  
Logo que me tire da alma  

Esta incerteza que quer  

Qualquer impossível calma! 

Qualquer música - guitarra,  
Viola, harmônio, realejo...  

Um canto que se desgarra...  

Um sonho em que nada vejo... 

Qualquer coisa que não vida!  

Jota, fado, a confusão  

Da última dança vivida...  

Que eu não sinta o coração! 

Não é comum iniciar a conclusão de um trabalho com uma epígrafe, que seja 

mais um poema pessoano. Mas essa epígrafe, em especial, poderia metaforizar o poeta 

Fernando Pessoa. Poderíamos nada mais dizer. Ao sublinhar a relação que Fernando 

Pessoa estabelecia com a música, guardamos mais um fingimento musicado na frase: “É 

conforme as horas, os locais, e a parte de mim que esteja virada a fingir para os locais e 

as horas”. 
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Tudo que se diga após isto, é apenas para saciar a famosa “à guisa de conclusão” 

acadêmica”, que, de todo modo, necessária se faz. A cada etapa do trabalho porém, as 

(não) conclusões são ali expostas. Buscaremos, então, sumarizá-las, à guisa de... 

 Mãos à obra, comecemos pelo autor Fernando Pessoa! A obra de um autor é 

influenciada por sua vida, suas leituras, suas convicções religiosas, seu contexto 

histórico. Sabemos, por exemplo, o quanto o contexto histórico-social da contradição 

religiosa da Europa do século XV e XVI não tenha influenciado a arte barroca. O fato 

de Fernando Pessoa ter despertado em si a ideia de ser médium desde cedo e esta tê-lo 

acompanhado até seus últimos dias teve grande importância na sua obra. Isso ocorre 

desde a “criação” dos heterônimos, passando pela tendência ocultista, até a obra 

ortônima, que trata, basicamente, da busca de autenticidade, de ser ele mesmo, de 

aceitação de uma dolorosa missão dada por Mestres. 

É obvio que a obra pessoana não se prende à interpretação de que o poeta se 

considerava médium. Ele transcendeu esses limites, pois fez arte de seu interior e a arte 

e a poesia não pertencem a quem a faz, mas a quem precisa dela. Por isso Fernando 

Pessoa nunca se pertencera, tornara-se do mundo, dos outros em todos os sentidos. E, se 

para nos encontramos, tenhamos que perder o verdadeiro Fernando Pessoa, façamo-lo, 

pois ele nunca fez questão se ser encontrado; como todo mistério, deixou rastros para 

nós, leitores segui-los, também em paradoxos, pois poderíamos ir por outro viés, o 

psiquiátrico, para, cada vez mais  (des) conhecer Pessoa mais de perto. 

Vale salientar que não se questionou neste trabalho acerca da genialidade de 

Pessoa, pelo contrário, esta pesquisa veio acentuar a pluralidade poética de Fernando 

Pessoa. Alguns defendem que ele é um gênio por ter criado personalidades múltiplas 

para poder ser no sonho o que não podia na prática, por ser o revolucionário da Língua 

Portuguesa, por ser Álvaro de Campos, Caeiro, Reis, Soares, por tudo, menos por ser 

ele mesmo. Menos por sua “Mensagem” em “Mares Portugueses”, da qual muito ainda 

está no fundo de uma lendária arca; menos por suas “Autopsicografias”, por seus 

“Passos da Cruz” e por como levou a cruz de sua vida morta para o mundo. Não! Tudo, 

menos a verdade. Porém, a verdade! Está bem diante de nós! Fernando Pessoa que nos 

estraçalha quando diz: 

“Há coisas em mim que eu queria poder 

transformar em homens para as enfrenta cara a 

cara. Dir-lhes-ia, “Não sou vosso escravo!” 
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Mas quando estas coisas estão dentro de nós 

não há recusa nem coragem. Ao obedecer-lhes, 

obedecemos a nós mesmos; ao obedecermos a 

nós mesmos obedecemos a elas.” 

 

 

Ser genial, por fim, é dizer o óbvio que está oculto, é ser incompreendido por 

tanta obviedade, é deixar sem palavras por ter dito tudo, é ter um fingimento para tantas 

verdades, ser genial, portanto, é ser Fernando Pessoa. E há, por aí, muitos Fernandos e 

Pessoas: na vida, no dia a dia, nas mãos de muitos escritores. Diríamos que Pessoa tem 

os representado bem. 

A suposta genialidade – que muitos lêem como loucura – estava para além de 

sua poesia. Apresentava-se, permitimo-nos dizer, naquele “ponto de basta” tão famoso 

na psicanálise e que Fernando Pessoa se desvencilhava dele o tempo todo. A cada nova 

leitura, uma nova assunção, uma nova afirmação. Fernando Pessoa não tinha, como se 

costuma dizer, “o corpo fechado”, este estava a serviço de sua mente escancarada a 

qualquer leitura, a qualquer novo seguimento. Astrologia, ordens secretas, alcoolismo, 

correntes filosófico-religiosas várias. 

Buscamos compreender os efeitos do imaginário da mediunidade em Fernando 

Pessoa. Menino, jovem adolescente, com companheiros mortos, de quem sentia 

saudades. Homem, maduro, com companhias criadas. 

Teria sido Fernando Pessoa MÉDIUM? A quem interessar possa, a contundência 

e o descabimento, provável, da pergunta.  

Não se finaliza Fernando Pessoa, pois ele coloca o homem em seu devido lugar. 

Um caos interno, transvestido de uma unidade. 
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