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RESUMO 

 

Esta dissertação investiga e analisa as expressões do homoerotismo na poesia Fernando 

Pessoa e de seus principais heterônimos: Álvaro de Campos, Alberto Caeiro e Ricardo 

Reis. Elaborando estratégias de fingimento como uma forma de escapar às injúrias e 

interdições, o poeta – através de linhas de fuga criadoras – constitui uma poética 

homoerótica, diferente dos padrões estabelecidos e dos modelos representacionais da 

literatura. Nós podemos encontrar, tendo em vista uma sexualidade problematizada, que 

transborda na multiplicidade dos eus, das identidades fluidas e de fronteiras móveis, 

intensos jogos de máscaras. Estas se corporificam nos poemas, sobretudo, por meio das 

sensações, dando lugar à possibilidade do discurso queer e homoerótico emergir. O 

homoerotismo pessoano é, assim, descortinado em meio às relações estéticas da 

amizade, dos espaços lisos, das heterotopias da cidade, ou espaços do outro, e da 

estética do armário. Partindo disso, percebemos as articulações de um gênero de 

performance como escritura e inscrição do corpo, estabelecendo uma escrita-física, que 

pontua uma sexualidade transgressora, com múltiplas entradas e saídas, afirmações e 

negações, instauradoras de paradoxos. Neste âmbito, desenvolvemos correlações entre 

concepções de Foucault (2010a, 2010b, 2011) sobre a história da sexualidade, amizade 

e relações de “poder-saber”, com traços de significância e de subjetivação, em processos 

de rostidade e CsO (Corpo-sem-Órgãos), em Deleuze e Guattari (1996). Consideramos, 

ainda, os questionamentos ontológicos, voltados para a dimensão “Gay”, em Eribon 

(2008) e levantamos aspectos a respeito da construção da ideia de masculinidade em 

Bourdieu (2010). Finalmente, apoiamo-nos na abordagem da epistemologia do armário, 

de Sedgwick (1993), como na teoria de gênero e performance de Butler (2012), 

encaminhando, além disso passagens pelo erotismo, de Bataille (1987), 

redimensionadoras das imagens homoafetivas do poeta português.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Fernando Pessoa; Homoerotismo; Gênero; Performance; 

Queer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This Masters thesis investigates and analyzes the homoerotic expressions in Fernando 

Pessoa’s poetry and in his heteronyms’: Álvaro de Campos, Alberto Caeiro and Ricardo 

Reis. Through the elaboration of deceptive strategies as a way to escape from the insults 

and the constraints, the poet – by means of creative runaway lines – builds up a 

homoerotic poetry that differ from the established patterns and representational models 

of the literature. We can find, bearing in mind a problematic sexuality which overflows 

in the various I’s, of the sinuous identities and the movable boundaries, and intense 

mask games. They become real in poems, especially by means of sensations, yielding 

the possibility of a queer discourse and generating a homoerotic poetry. Pessoa’s 

homoerotism is, thus, presented amid friendly relationships, smooth spaces, of 

heterotrophy of the city, or others’ space and the closet’s aesthetics. Based on this, it is 

noted the articulations of a performance gender as body scripture and inscription, thus 

establishing a physical-writing which reveals a transgressive sexuality, with multiple 

entrances and exits, affirmations and denials that originate paradoxes. In this matter, we 

develop links between Foucault conceptions (2010a, 2010b, 2011) towards the history 

of sexuality, friendship and the “power-knowledge” relations with traces of significance 

and subjectivity, in processes of faciality and BwO (Body-without-Organs) in Deleuze 

and Guattari (1996). We still consider the ontological questionings towards the “Gay” 

dimension in Eribon (2008) and we raise aspects concerning the construction of the idea 

of masculinity in Bourdieu (2010). Finally, we base ourselves on Sedgwick’s 1993 

closet epistemological approach, as well as on Butler’s 2012 gender and performance 

theory, also going through a few Bataille 1987 passages about erotism, that redimension 

the homoaffective images of the Portuguese poet. 

 

KEYWORDS: Fernando Pessoa; Homoerotism; Gender; Performance; Queer. 
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INTRODUÇÃO 

 

“O criador dos espelhos envenenou a alma humana.” 

F. Pessoa 

 

Fernando Pessoa, em suas palavras, era: “um doido que estranha a própria alma” 

(PESSOA, 2011a, p. 25).  Sem limites, o seu corpo comportava o universo inteiro: “Erro entre 

abismos dentro do meu ser/ Ocupo-me indeterminadamente” (PESSOA, 2006b, p 218). A 

sociedade em que vivemos nos põe sob o signo da repressão da imagem espelhada que fazem 

de nós mesmos: grande, pequeno, feio, bonito, louco, lúcido, homem, mulher. A nossa roupa1 

representa um sexo, a “alma vestida”, inatural aos animais, cria instituições, exclui, estabelece 

relações simbólicas de poder. O corpo é reprimido frente ao espelho do outro pela rigidez do 

padrão estético da alma, dos paradigmas absurdos enraizados pelo tempo. O corpo é 

paradoxo, uma vez que “o corpo da Modernidade se torna um melting pot bem próximo das 

colagens surrealistas” (LE BRETON, 2011, p. 21).  

Assim, o reflexo condicionado do espelho envenena e direciona nossa visão para a 

seguinte questão: Pessoa Homossexual? Muitos leitores atentaram para esse aspecto polêmico 

da obra pessoana, de diversas maneiras, sobretudo à luz de teorias psicanalíticas e de suas 

categorias carcerárias. A crítica canônica acerca da obra pessoana refletiu a sua sexualidade 

periférica como algo impossível de ser realizado, limitado (na figura de Álvaro de Campos ou 

no poema homoerótico em inglês Antinuos) e restrito a isso. Veremos, nesta exposição 

sintética e esclarecedora de Arenas, as principais vertentes da análise dessa sexualidade: 

 

Aqui temos, então, em suma, várias leituras canónicas2 da dimensão 

(homo)erótica do drama ontológico pessoano: o sujeito estilhaçado em 

dezenas de seres textuais como estratégia consciente de sublimação que, de 

acordo com Gaspar Simões, é a resposta a um imperativo estético; ou a 

tentativa de superar um impasse existencial insuportavelmente doloroso, 

segundo Lourenço; ou uma multiplicação textual do desejo erótico nas suas 

diversas manifestações, para anular as suas manifestações na vida, na 

opinião de Sena. (ARENAS, 2010, p. 135)  

 

                                                           
1 Em relação à relevância das vestes para (des)construção de identidade: “A roupa é um outro tipo de regime. Em 

todas as culturas, a roupa é muito mais que um simples meio de proteção do corpo – é manifestamente um meio 

de exibição simbólica, um modo de dar forma exterior às narrativas da auto-identidade” (GIDDENS, 2002, p. 

62). 
2 Optamos por manter a ortografia dos textos provindos de Portugal e mantidos pelas edições brasileiras das 

obras de Pessoa, bem como as demais obras situadas antes do novo acordo ortográfico. 
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Primeiro equívoco: essas visões perpetuam a ideia de sublimação dessa outra 

sexualidade pessoana, como uma fuga desse desejo de se relacionar com o mesmo sexo, como 

uma “resposta a um imperativo estético” calcada na concepção de que Pessoa estaria livre 

dela se escrevesse sobre, seja se multiplicando para “anular as suas manifestações na vida” ou 

buscando livrar-se de “um impasse existencial insuportavelmente doloroso”. Segundo 

equívoco: o termo “homossexual” não se aplica adequadamente aos atuais estudos sobre 

homoeroticidade por possuir vários estereótipos e estigmas adquiridos desde sua a origem até 

hoje, reforçados pelo discurso do biopoder da ciência médica, que elimina a diferença e a 

diversidade. Sendo assim, pensaremos em um Fernando Pessoa homoerótico.  

O homoerotismo, conceito desenvolvido na introdução do livro A inocência e o vício, 

de Costa (1992), é uma concepção mais flexível, descreve com maior fidelidade as práticas 

plurais e os desejos dos homens que têm a mesma orientação sexual. Esse termo elimina   

qualquer referência à ideia de doença, anormalidade, perversão, desvio, aqueles estigmas que 

a palavra “homossexual” carregou com o tempo, pois, diz esse autor: “continuar perpetuando 

tal crença significa manter o sistema de nominação criado para fazer do homoerotismo a 

contrapartida rebaixada e degradada da sexualidade heteroerótica” (COSTA, 1992, p. 35). 

Pensar em um “homossexual” é atribuir-lhe uma substância, uma definição 

essencialista, – o que o termo homoerotismo não propõe e “porque o termo não possui a 

forma substantiva que indica identidade, como no caso do ‘homossexualismo’ de onde 

derivou o substantivo ‘homossexual’” (COSTA, 1992, p. 22). As denominações científicas 

criaram a imagem estigmatizada de um ser homossexual e, para nos livrarmos desse círculo 

vicioso de substancialidade, o autor sugere: 

 

Assim sendo, quando emprego a palavra homoerotismo refiro-me meramente 

à possibilidade que têm certos sujeitos de sentir diversos tipos de atração 

erótica ou de se relacionar fisicamente de diversas maneiras com outros do 

mesmo sexo biológico. Em outras palavras, o homem homoeroticamente 

inclinado não é, como facilmente acreditamos, alguém que possui um traço 

ou conjunto de traços psíquicos que determinariam a inevitável e necessária 

expressão da sexualidade homoerótica em quem quer que os possuísse. A 

particularidade do homoerotismo em nossa cultura não se deve à pretensa 

uniformidade psíquica da estrutura do desejo comum a todos os 

homossexuais; deve-se, sugiro, ao fato de ser uma experiência subjetiva 

moralmente desaprovada pelo ideal sexual da maioria. (COSTA, 1992, p. 

22)  

 

Outra reflexão pertinente sobre essa questão é a de Deleuze que, ao prefaciar o livro de 

um membro da FHAR (Frente homossexual de ação revolucionária), Hocquenghen, reflete 
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sobre a questão da homossexualidade3 e nos faz pensar: “Em vez de ser aquele que permanece 

no mesmo sexo, não seria, o homossexual, aquele que descobre inúmeros sexos sobre os quais 

não temos idéia?” (DELEUZE, 2005, p. 352). A falaciosa e absurda hipótese de um Fernando 

Pessoa “assexuado” ou que sua “homossexualidade” era um fenômeno à parte da sua obra 

(não raro, insignificante ou sublimado) não se sustenta, visto que há, no poeta, uma 

plurissexualidade sem precedentes na literatura, pois, nos processos de alteridade 

heteronímica, ele prolongou sua experiência erótica no desdobramento do eu e, 

consequentemente, dos sexos, com o homoerotismo nos corpos do outro. 

Espera-se muito, dos que escrevem uma literatura homoerótica, a expressão de uma 

homossexualidade maniqueísta, tautológica, reducionista, que trate apenas de confissões 

banais ou de taxações exíguas, mas Deleuze, em sua discussão, mostra que é justamente o 

contrário a tentativa e o propósito dos escritores: 

 

É do fundo de um novo estilo que a homossexualidade produz hoje 

enunciados que não versam, e não devem versar sobre a própria 

homossexualidade. Caso se tratasse de dizer “todos os homens são bichas”, 

isso não é de interesse algum, é proposição nula que só diverte os débeis. 

Todavia, a posição marginal do homossexual torna possível e necessário que 

exista algo a ser dito sobre o que não é a homossexualidade: “com os 

movimentos homossexuais, o conjunto dos problemas sexuais dos homens 

apareceram”. (DELEUZE, 2005, p. 353) 

 

Essa “posição marginal” da homossexualidade, na esteira da oposição das concepções 

vigentes acerca da sexualidade, é o espaço para desconstrução de um eu e de um corpo 

previamente encarcerados, estabelecidos, despertando questões cruciais em torno da 

identidade do sujeito, das relações de poder e dominância de gênero, revelando esse “conjunto 

de problemas sexuais dos homens”, que não vivem em uma “sociedade harmônica” como se 

faz pensar, e Fernando Pessoa, acirra essas contingências: “escapando do modelo 

heterossexual, da localização desse modelo em um tipo de relações, assim como da sua 

difusão em todos os lugares da sociedade” (DELEUZE, 2005, p. 353). 

Deleuze (2005) fala que a questão não é mais se estamos falando de homem ou de 

mulher, mas de uma invenção de sexos, considerando que um homem homossexual pode, 

com uma mulher, encontrar prazeres que outro homem lhe proporcionaria. Ao usar o termo 

“homossexual”, o filósofo francês deixa claro que compreende que, quanto menos o vemos 

                                                           
3 Em relação a esse termo, Eribon (2008, p. 348) nos diz: “Está, portanto, estabelecido que a invenção da palavra 

‘homossexualidade’ operou-se numa ótica favorável aos gays, antes que Krafft-Ebing dela se apoderasse, por 

ocasião da segunda edição de sua Psychopathia sexualis, em 1887”. 
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como um estado de coisa, mais atestamos a existência da palavra e a tomamos ao pé da letra, 

considerando os seus enunciados irredutíveis e, para esclarecer essa aporia, ele conclui: “Não 

há mais sujeito homossexual, mas produções homossexuais de desejo e de agenciamentos 

homossexuais produtores de enunciados que enxameiam por toda parte” (DELEUZE, 2005, p. 

356).  

Assim como pensa Costa (1992) a respeito dos diversos investimentos no “mesmo” 

sexo, Deleuze fala que homossexualidade não se fecha nesse “mesmo”, ela 

 

vai se abrir a todas as espécies de relações novas possíveis, micrológicas ou 

micropsíquicas, essencialmente reversíveis, transversais, com tantos sexos 

quanto há agenciamentos, não excluindo sequer as novas relações entre 

homens e mulheres: a mobilidade de certas relações SM [sadomasoquistas], 

as potências do travesti, as trinta e seis mil formas de amor à Fourier, ou os 

n-sexos (nem um nem dois sexos). (DELEUZE, 2005, p. 355)  

 

Em Fernando Pessoa, não percebemos uma substância de um sujeito homossexual, 

mas expressões de um homoerotismo, partindo desses diversos investimentos eróticos, nesses 

agenciamentos, os n-sexos possíveis no corpo pessoano e heteronímico que, “longe de se 

fechar na identidade de um sexo, essa homossexualidade se abre a uma perda de identidade, 

ao ‘sistema em ato de ramificações não exclusivas do desejo multívoco’” (DELEUZE, 2005, 

p. 355). 

O profícuo diálogo a respeito da ideia de um “ser homossexual”, de “mesmo sexo”, e 

sobre o “homoerotismo”, entre Costa e Deleuze é constante, e este filósofo francês, ao 

finalizar a sua reflexão sobre o livro de Hocquenghem, que pode muito bem fazer uma 

referência direta ao homoerotismo presente na obra de Fernando Pessoa, diz: “levemos a 

palavra a sério, passemos necessariamente por ela para que restitua tudo o que ela contém de 

alteridade – e que não é o inconsciente da psicanálise, mas a progressão de um devir sexual 

por vir” (DELEUZE, 2005, p. 356). 

Assim, o termo “homossexual”, por ter uma figuração negativa, patológica e 

insuficiente no contexto dos atuais estudos sobre a sexualidade, torna-se inábil para as 

relações que buscamos aprender e estudar, na obra múltipla de Fernando Pessoa, nas 

configurações que compreendem um redimensionamento do mundo e das potências eróticas 

que o habitam. Dessa maneira, o homoerotismo é mais propício, trazendo as questões 

relativas às alteridades corporais que desafiam os padrões institucionais.  

O homoerotismo, presente na obra de Fernando Pessoa, situa-se em um contexto social 

de mudanças de paradigmas, costumes, práticas sociais. Giddens (2002) fala que, em 



13 
 

Modernidade e identidade, no ápice da alta modernidade, fase do crescimento das instituições 

modernas, radicalizadas pela globalização dos primeiros traços da modernidade, ocorre a 

segregação do “eu”, as tribulações do “eu”, a crise no casamento, na família, as contradições 

do corpo, o mundo industrializado, a mecanização do homem, a desintegração das grandes 

certezas e das inexoráveis questões existenciais.  

É nessa modernidade que Fernando Pessoa surge questionando a periferização do 

corpo e dos eus plurais no discurso literário, sendo, a partir do sujeito que se processa, o 

cruzamento de subjetividades esquivas à supremacia do corpo, enquanto construção social, e 

assim diz o poeta no Livro do Desassossego: “o médico tenta adaptar o corpo doente ao são; 

mas nós não sabemos o que é [o corpo] são ou doente na vida social” (PESSOA, 2011b, p. 

178). E, em um poema, Pessoa põe em relevo a tensão e a potência entre seu “eu” e seu 

“corpo”: 

 

CORPOS 

 

O meu corpo é o abismo entre eu e eu. 

 

Se tudo é um sonho sob o sonho aberto 

Do céu irreal, sonhar-te é possuir-te, 

E possuir-te é sonhar-te de mais perto 

 

As almas sempre separadas, 

Os corpos são o sonho de uma ponte 

Sobre um abismo que nem margens tem 

 

Eu porque me conheço, me separo 

De mim, e penso, e o pensamento é avaro 

 

A hora passa. Mas meu sonho é meu. 

  

(PESSOA, 2006b, p. 219) 

 

 Nele, vemos as partículas de um poeta múltiplo que questiona a sua (de)formação 

física: “o meu corpo é o abismo entre eu e eu”. O verso “os corpos são o sonho de uma 

ponte”, revela-se detentor de uma natureza inerentemente paradoxal, porém, esses corpos 

pontes, estão “sobre um abismo que nem margens tem”, mista, difusa, repleta de canais de 

percepção que variam de acordo com a direção de uma das suas inúmeras faces rizomáticas 

“eu porque me conheço, me separo/ De mim, e penso, e o pensamento é avaro”. O corpo é 

como um abismo que, ao mesmo tempo, é capaz de criar o sonho de pontes entre corpos. 

O poeta elabora, então, uma arte de corpos e eus numa poética de fingimento, que 

provoca uma crise da verdade na incontrolável coexistência de figurações de vozes e papéis, 
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numa heteronímia capaz de fissurar o próprio gênero poético. E este abre espaços e 

expressões que passam a encenar possibilidades do invivível tornar-se vivível, através dos 

heterônimos, pois “a versão moderna do dualismo opõe o homem ao seu corpo, e não mais, 

como outrora, a alma ou o espírito a um corpo” (LE BRETON, 2011, p. 350). Aliás, para 

Fernando Pessoa (1974, p. 163), “fingir é conhecer-se” (claro enigma pessoano nos termos de 

Drummond). O verso “O poeta é um fingidor” (PESSOA, 2009b, p. 89) é a expressão por 

excelência dessa existência ficcional.  

Na sua vasta obra, com textos poéticos, ou em prosa, passando por diversos gêneros – 

como crítica, contos, textos publicitários e, recentemente descobertos, argumentos para 

filmes, ressaltam-se a inscrição de percepções insólitas, imagens, experiências visuais e 

sensoriais. Falar de/em Pessoa é também saber que esse escritor teve uma vida deveras 

agitada e digna de notas. Sobretudo, por assim dizer, devido às intricadas relações entre 

linguagem, arte e vida, que nos apontariam para a singularidade heteronímica de sua criação e 

para compreensão e vivência da sua criação múltipla, plural. 

A literatura se faz com novidades: e mais, com o que não é apenas puramente literário; 

é a vida que confere à literatura o poder de mutação/permanência e a experiência 

proporcionada pela leitura encadeia o eterno diálogo entre o trabalho e o homem e, no caso de 

Pessoa, devemos pensar como Gil (s/d, p. 248): “é estranho nunca ver evocada esta evidência: 

o poder de vida desta obra (poder que é o de toda a ‘grande poesia’, diria Pessoa)”.  

Guimarães Rosa relata para seu tradutor, em João Guimarães Rosa: correspondência 

com seu tradutor italiano Edoardo Bizzarri, essa relação profícua entre literatura e vida, ao 

falar da sua experiência como escritor e leitor, ao ler seu livro publicado, percebendo “coisas 

que se haviam urdido por si mesmas, muito milagrosamente. Muita coisa dele, livro, e muita 

coisa de mim mesmo” (ROSA, p. 89, 2003). Os críticos fizeram outras relações, ao que Rosa 

(2003, p. 90) diz: “com as quais tive de concordar”. 

Pessoa e Rosa convergem nesse sentido e um dos críticos eminentes do poeta, Richard 

Zenith (2006a), chega a dizer que é quase impossível pensar a escrita pessoana sem pensar a 

vida do poeta, porque considerar ambas é o caminho, como uma obra-vida ou vida-obra. É 

relevante pensar a relação entre essas duas instâncias, vida e obra, como um terreno fecundo 

para discussão de aspectos cruciais para interpretação e (re)configuração da obra de um 

escritor e, no caso de Fernando, tal questão é ainda mais especial, uma vez que 

 

Sua autobiografia literária, composta da invenção de inúmeros heterônimos, 

atualiza os princípios da poética moderna ocidental, calcada na disseminação 
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do sujeito, na descoberta da alteridade e no elo indissociável entre escrita e 

morte. O deslocamento intencional da figura única do poeta em múltiplos 

avatares e espectros instaura a sombra e o reflexo como imagens distorcidas 

do modelo, operação capaz de nomear tanto a literatura quanto a vida como 

domínios da representação e do artifício. Uma vez firmado o pacto ficcional, 

a vida do escritor se reverte necessariamente em grafia, e a biografia se 

traduz em literatura. (SOUZA, 2011, p. 77) 

 

 A elaboração autobiográfica de Fernando Pessoa faz parte da sua estética do fingir 

para (não) ser, da forma como possibilita a existência dos heterônimos, dando-lhes vida e 

corpo, traçando linhas de morte; ora, para ser outros, é preciso que haja o mascaramento, a 

performance, o travestimento e, admitindo o paradoxo que resulta disso, Fernando declara a: 

“abolição total do conceito de que cada indivíduo tem o direito ou o dever de exprimir o que 

sente” (PESSOA, 2009b, p. 68). No seu processo de outramento, traveste-se com diversas 

grafias para que “sinta por um certo número de Outros” (PESSOA, 2009b, p. 68), atingindo a 

sua própria existência e viabilizando esse “pacto ficcional”, porque “Literatura e 

automodelagem do eu (pelo próprio sujeito) não se excluem [...]” (SANTIAGO, 2003, p. 11).  

O autor brasileiro Mário Quintana declara, em um dos seus poemas, que “O poeta 

canta a si mesmo/ porque de si mesmo é diverso” (QUINTANA, 2005, p. 488), uma releitura 

de Walt Whitman e também de Pessoa, como um rizoma incessante. Leitor de Shakespeare, 

Pessoa o admirava pela sua capacidade de despersonalização. E afirmava que “fingir é 

conhecer-se” (PESSOA, 1974, p. 163) e sua poesia substancia esse axioma, porque “o poeta 

goza desse incomparável privilégio que é o de ser ele mesmo e um outro” (BAUDELAIRE, 

2007, p. 69).  

Ángel Crespo (1990), no biografia sobre o poeta A vida plural de Fernando Pessoa, 

nos apresenta o capítulo XIII A questão sexual. Antínoo e Epitalâmio, em que trata do 

triângulo amoroso entre Fernando Pessoa, Ophélia e Álvaro de Campos, descoberto nas cartas 

de amor trocadas entre o poeta e a amada. O crítico também comenta os poemas com 

temáticas eróticas de Fernando Pessoa, o Antínoo e Epitalâmio (escritos em inglês) e, neste 

trecho, podemos perceber a constante preocupação de Pessoa no que diz respeito à sua 

sexualidade: 

 

Que o sexo foi um motivo de preocupação e perplexidade para Pessoa ao 

longo da sua vida é algo que se observa, não só em várias das suas notas 

íntimas, como também em bastantes dos seus poemas ortônimos e na escrita 

do Livro do Desassossego. E não creio oportuno referir-me de maneira 

especial neste contexto, à sexualidade de Álvaro de Campos por razões de 

peso, a primeira das quais é que Pessoa declarou em várias ocasiões que a 

sua escrita heterónima não era a expressão da sua sensibilidade e do seu 
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pensamento, mas das personagens por ele imaginadas para representar o 

drama em gente. (CRESPO, 1990, p. 239-240) 

 

Não representavam a sensibilidade de Pessoa? Quer dizer que Pessoa não existia? A 

respeito da sexualidade, no imenso livro Dicionário de Fernando Pessoa e do modernismo 

português, o crítico Fernando Cabral faz uma abordagem monumental sobre uma gama de 

assuntos que rodeiam o universo de Fernando Pessoa, seu tempo, suas leituras e influências, 

colocando-o como eixo articulador de todo o modernismo português e, na passagem abaixo 

recortada, o crítico alerta para o enorme impacto causado na sociedade portuguesa 

provinciana do início do século XX. Considera a ousadia dos escritores modernistas ao 

tratarem do assunto de uma forma ampla, desmascarada e provocadora: 

 

Pode a audácia dos planos interseccionados de Pessoa ou as inesperadas 

imagens de “ânsias eternizadas” de Sá-Carneiro ter perturbado a modorra 

literária do País. Mas foi a ousadia sexual, mais ainda, a multiplicidade (tão 

de gosto modernista) sexual que acirrou ódios: o escandaloso não foi falar de 

sexo, o escandaloso foi falar de muitos sexos, numa sexualidade outra. 

(MARTINS, 2010, p. 967) 

 

As expressões grifadas pelo autor são, exatamente, “muitos sexos e sexualidade 

outra”, “o amor que não ousa dizer o seu nome” – nas palavras de Alfred Douglas sobre o 

caso entre ele e Oscar Wilde. Essas restrições vocabulares geraram uma série de abusos, 

silêncios e distorções críticas relacionadas ao poeta e, sobretudo, à sua obra. Para Jorge de 

Sena (1984), Álvaro de Campos era a entidade perturbadora na obra de Pessoa, porque era 

homossexual. Ora, veem-se traços de um claro e possível bissexualismo nas odes de Ricardo 

Reis, declarações reveladoras no Livro do Desassossego, portanto, por que considerar apenas 

o heterônimo Álvaro de Campos como “elemento perturbador”, quando o próprio Pessoa 

(ortônimo) também escreveu poemas homoeróticos?  

Por causa das representações poéticas do autor de Autopsicografia, à época em que 

fazia parte do grupo órfico, além de ter sido taxado como louco, foi rotulado de pederasta, 

homossexual – no sentido pejorativo, a exemplo particular, relacionando tais preconceitos aos 

poemas: Ode triunfal e Ode Marítima, de Álvaro de Campos e Cena do Ódio, de Almada 

Negreiros. Esses poemas foram alvos de tremendos ataques do público e da crítica 

portugueses. Houve até a ocorrência de apreensão de tiragens do segundo volume da revista 

Orpheu, uma forma brutal de censura. No trecho inicial do poema de Almada, o qual dedica a 

Álvaro de Campos, se atesta a polêmica em torno da discussão da homoafetividade: 
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Ergo-Me Pederasta apupado d'imbecis,  

Divinizo-Me Meretriz, ex-líbris do Pecado,  

e odeio tudo o que não Me é por Me rirem o Eu!  

Satanizo-Me Tara na Vara de Moisés!  

 

(NEGREIROS, 1997, p. 85) 

 

O discurso de Almada Negreiros é ferino, sexualizado, multiforme, recheado de 

fórmulas futuristas e sensacionistas, escandaliza, à maneira de Álvaro de Campos, aquele 

pequeno Portugal provinciano, e repleto de teorias médicas4 sobre as sexualidades periféricas. 

Richard Zenith (2006a) declara que Fernando Pessoa é um falso assexuado, apresentando, no 

posfácio do livro Escritos autobiográficos, automáticos e de reflexão pessoal, formas de amor 

manifestadas em Fernando Pessoa e no heterônimo Álvaro de Campos, como o desejo de se 

relacionar com o mesmo sexo e com os “n-sexos”.  

A visão “aberta” do crítico em torno da eroticidade múltipla de Fernando Pessoa abre 

espaço para uma nova luz crítica acerca desse fenômeno que, ao contrário do que se pensa 

arbitrariamente, apressadamente, é de extrema relevância quanto ao resgate do tema, 

conduzindo-nos de forma adequada para a composição de uma das peças do quebra-cabeça 

pessoano. 

Contudo, não existe uma análise literária, na crítica canônica, evidentemente, que 

aborde a presença do discurso homoerótico pessoano. Há apenas menções e dedos apontados 

sobre essa presença “estranha” na poesia de Pessoa. Um dos críticos do poeta apresenta o caso 

sem dar-lhe relevância estética, realçando o aspecto psicanalítico da situação: 

 

Já vimos que o poeta foi um idealista e um grande romântico. E já 

observamos o seu lado-Álvaro de Campos, isto é, uma certa pulsão 

homossexual, transparente nalgumas das Odes do “engenheiro naval” e 

confessada em página íntima, onde diz: “sou um temperamento feminino 

com uma inteligência masculina”; e “É uma inversão sexual frustre. Pára no 

espírito”. Junto de Ophélia, o problema pode ter estado prestes a resolver-se, 

apesar das interferências (episódicas) de Álvaro de Campos, isto é, do seu 

demônio interior, talvez menos antimulher do que anticasamento. 

(QUADROS, 1948, p.174)  

 

Quadros antecipa (ou se exime de identificá-la) uma visão afastada da crítica posterior 

sobre o fato da existência de uma sexualidade outra em Pessoa – não apenas no aspecto 

                                                           
4 Em Filhas de Safo, Braga (2010) mostra com as teorias médicas e psicanalíticas sobre a sexualidade 

abundavam em Portugal no século XX, com os seus conceitos de inversão, de práticas contrárias à natureza, e 

ainda diz: “numa época em que a psiquiatria criou vários conceitos, como os de monomania, degeneração, 

psicopatia, perversão, desvio e insanidade moral, rapidamente a homossexualidade foi considerada uma doença” 

(BRAGA, 2010, p. 173). Essas teorias foram levadas a Portugal por diversos autores, sobretudo por Egas Moniz, 

primeiro prêmio Nobel português, com a publicação de A Vida Sexual. Fisiologia e Patologia, em 1901-1902. 
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biográfico – mas, primordialmente, no que tange à importância da expressão homoafetiva, em 

sua obra poética, sua configuração, suas marcas definidoras, a constituição específica da sua 

estética. Tais atributos são categoricamente relacionados ao seu heterônimo mais escandaloso, 

o aclamado Álvaro de Campos.  

A questão crucial em nossa discussão é: como se configura o discurso homoerótico na 

poesia de Fernando Pessoa? Sabe-se que a sexualidade não é um tema meramente polêmico 

na obra do poeta, ou retórico. Esta pesquisa apresenta uma leitura homoerótica da obra 

poética de Fernando Pessoa e dos três principais heterônimos (Caeiro, Campos e Reis), 

ressaltando as dimensões estéticas e sociais inerentes ao quesito literário do objeto, 

configurando-se, portanto, como uma abordagem literária do evento – das riquezas simbólicas 

do conteúdo, das relações com a forma e, sobretudo, da efusiva explosão dos processos que 

envolvem o inconsciente do poeta, considerando também a inerente perspectiva 

multidisciplinar do conteúdo, assim como pensa o poeta Octavio Paz, ao refletir sobre essa 

transcendência das palavras, que são a porta de onde partiremos para as inúmeras 

possiblidades dos contextos: 

 

O poeta lançado para a frente, tenso e atento, está literalmente fora de si. E, 

como ele mesmo, as palavra estão além, sempre mais além, desfeitas assim 

que as toca. Lançado para fora de si, ele nunca poderá ser um com as 

palavras, um com o mundo, um consigo mesmo. Sempre é além. As palavras 

estão em parte alguma, não são algo dado, que está nos esperando. (PAZ, 

2012, p. 184) 

 

O “sempre é além” é algo que dialoga com a própria ideia de pensar a poesia em 

Fernando Pessoa – no qual as palavras “não são algo dado”, mas sempre um dínamo 

incessante por onde passam as sensações do poeta. Ao pensarmos a respeito desse poeta 

português, jamais devemos nos esquecer do drama em gente, do seu fingimento literário – e 

das grandes implicações desse conceito para sua vida e obra: “Senhor, a obra fica e o homem 

passa./ Mas a obra é o homem. Só estas canções/ No fundo incerto e oceânico da raça/ E 

anónimos, longes canções” (PESSOA, 2007b, p. 186). As categorias do fingir, do pensar e 

sentir pessoano desenrolam-se no texto através da sua heteronímia, e esse processo é 

percebido pelo estudioso de Pessoa como algo complexo, relacionando o sentir à sinceridade 

e o pensar ao fingimento: 

 

Será também a um nível textual que, na poesia de Pessoa, há-de ocorrer uma 

espécie de jogo entre sentir e pensar. À primeira vista, o sentir 

corresponderia à sinceridade e o pensar ao fingimento. Entre estes dois 
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termos há uma dicotomia ou uma íntima relação? Se é de prever que entre 

sinceridade e fingimento haja dicotomia, verificar-se-á a seguir que entre 

sentir e pensar existe uma relação que, no caso de Pessoa, se diria estrutural. 

(MARTINS, 2010, p. 285) 

 

Em seguida, Martins considera o caso pessoano como possível apenas no paradoxo, 

quando cita o conhecido verso do poeta: “O que em mim sente está pensando” (PESSOA, 

2007b, p. 243). “O enigma de Fernando Pessoa” é uma denominação clássica da crítica em 

relação aos mistérios pessoanos e o poeta tinha extrema consciência das teias dos críticos em 

relação às obras – e não ponderou em produzir uma vasta biografia inventada sobre si mesmo 

e sobre os outros para tornar exponenciais os significados de sua obra.  

Por isso, deve-se considerar a importância da vida inventada do poeta para dirigirmos 

um novo olhar sobre a obra – perceber as minúcias da vida pessoana, não em fatos vividos 

pelo poeta, experiências, ações biografadas, caracteres pintados com base em depoimentos de 

terceiros; devemos perceber outra grafia, porque “a grafia-de-vida é de tal forma estranha à 

experiência-de-vida que o traslado desta para aquela é quase sempre delegado a um terceiro” 

(SANTIAGO, 2003, p. 9). Para fazer o estudo da poética homoerótica de Pessoa é necessário 

olhar para sua vida tecida em palavras – a fibra vital presente nos textos – pois, dessa forma, 

poder-se-á perceber sentidos invisíveis na sua poesia, novas direções, pois o próprio Pessoa 

acreditava no ideal do “Artista e sua Imagem, quando apresentou: 

 

O ARTISTA deve nascer belo e elegante, pois o que cultua a beleza não 

deve ser ele mesmo feio. E é seguramente (?) uma terrível dor para um 

artista não descobrir absolutamente em si mesmo aquilo que ele luta. Quem, 

olhando para o retrato de Shelley, de Keats, de Byron, de Milton e de Poe, 

pode estranhar que foram poetas? (PESSOA, 1974, p. 263) 

  

Se o sentido está na superfície, Pessoa estava certo. Finalmente, nos perguntamos 

constantemente, quem é Pessoa – ou melhor – o Fernando em prosa e verso? Nada mais 

relevante do que pensar o poeta5, sua vida, seu corpo, suas desilusões, pois a vida de um 

homem é tão importante quanto sua obra – embora a primeira seja passageira, e a outra, não. 

                                                           
5 A respeito dessa questão do autor, quando, na análise da sua obra, o cito por “Fernando Pessoa“ ou “o poeta”, 

etc., queremos deixar claro que essa referência diz respeito à presença do autor em sua obra, como pensa 

Bakhtin, em Estética da criação verbal: “na lírica [...] a personagem quase não tem nada a contrapor ao autor; 

este como que a penetra por inteiro, deixando nela, bem no seu íntimo, apenas a possibilidade virtual de 

autonomia”. Ou seja: “o autor ocupa uma posição responsável no acontecimento do existir, opera com elementos 

desse acontecimento e por isso a sua obra é também um momento desse acontecimento” (BAKHTIN, 2011, p. 

176). Assim, no dizer de Bakhtin (2011), o material verbal não é amortecido pela forma, pois o autor é 

responsável axiologicamente pela visão sua artística, pois estão em torno dela as relações de espaço, tempo e 

sentido. Assim, quando Pessoa se expressa em diferentes estilos, percebemos que “o estilo artístico não trabalha 

com palavras mas com o elementos do mundo, com valores do mundo e da vida” (BAKHTIN, 2011, p. 180). 



20 
 

Existe algo de permanente em cada uma delas, “enfim, o nome do autor funciona para 

caracterizar um certo modo de ser do discurso” (FOUCAULT, 2013, p. 278). O poeta vive em 

um contexto, num período situado historicamente, portanto nada mais relevante do que pensá-

lo com mais atenção e cuidado, os hiatos entre a vida e a obra, os silêncios e os vazios em que 

se movimentam os sentidos e os significados do seu pensamento poético.  

Embora seja restrita às paisagens psicanalíticas, recentemente apareceu uma 

interessante análise sobre a questão homoerótica do poeta português: a de Checchinato. Ele 

faz um longo estudo psicanalítico sobre o homoerotismo em Fernando Pessoa, cujo título é 

Fernando Pessoa: homoerotismo, psicanálise, sublimação. Utilizando a teoria freudiana, os 

conceitos de inconsciente, pulsão, castração, sublimação, o autor busca traçar no poeta, em 

seus heterônimos e em algumas peculiaridades da sua vida pessoal (a referência masculina do 

patrão Vasques, o caso com Ofélia, a amizade entre ele e Mário de Sá-Carneiro), a 

justificativa da presença dessa sexualidade em sua obra: “minha leitura da obra pessoana se 

inspira na psicanálise e em Martin Heidegger” (CHECCHINATO, 2012, p. 9).  

Há um profundo engano no tratamento de Checchinato, principalmente, quando se 

pretende, ao conhecer a biografia de Fernando Pessoa, promover um roteiro de leitura capaz 

de desvendar e milagrosamente sanar as alternativas de análise de uma obra de arte literária, 

como se partisse de uma “fórmula”, dando um “diagnóstico” ao autor.  

No livro A farmácia de Platão, Derrida atenta: “um texto só é um texto quando ele 

oculta, à primeira vista, ao primeiro olhar, a lei e a forma de sua composição” (DERRIDA, 

2005, p. 7). O texto é um eterno fazer e refazer, desejo de encontrar o eterno na questão 

pelenopiana, literalmente um tecido composto pela crítica, história, leitores e demais. Incluir o 

ser discursivo do autor nas análises pode trazer um dos sinais que se acrescenta às inúmeras 

leituras de uma obra de arte e, como leitor acadêmico e crítico, devemos tecer essas linhas de 

fuga6 que se interpenetram na vida e obra do poeta, que nos chama: 

 

Enfia a agulha,  

E ergue do colo  

A costura enrugada.  

Escuta: (volto a folha  

Com desconsolo).  

Não ouviste nada. 

 

                                                           
6 Assim esclarece Schöpke (2012, p. 181): “Para Deleuze, a escrita é – na sua mais profunda essência – uma 

linha de fuga, uma possibilidade de transgressão dos limites impostos pelas leis da linguagem sedentária. É uma 

das formas encontradas pelo nômade para subverter e embaralhar os códigos do mundo fechado e estriado do 

Estado”. 
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Os meus poemas — este  

E outros que tenho —  

São só a brincar.  

Tu nunca os leste,  

E nem mesmo estranho  

Que ouças sem pensar. 

  

Mas dá-me um certo agrado  

Sentir que tos leio  

E que ouves a valer.  

Faz um certo quadro.  

Dá-me um certo enleio...  

E eu leio a esquecer. 

 

(PESSOA, 2007b, p. 409) 

 

O poeta queixa-se de uma leitura precipitada de seus poemas, o desconsolo é refletido 

no último verso da primeira estrofe: “Não ouviste nada”. Uma crítica do poeta aos críticos. 

Pessoa afirma que seus poemas “são só a brincar”, brincar-fingir, esconde-esconde. Seu 

interlocutor nunca os leu, – pois continua a estar cego dos ouvidos, sem pensar. Na última 

estrofe, isso agrada Fernando, a dedicação daquele que se pretende ouvidor e cria um quadro 

inominável, “um certo laço” entre o escritor e a obra em que o poeta lê a esquecer. Sendo 

assim, teceremos novas sensações de pele através de seu homoerotismo, vamos enfiar a 

agulha no corpo-tecido pessoano, deixar essa costura enrugada da crítica tradicional, que não 

ouviu nada com olhos, com o tato, pois ela tem “realçado qualidades intelectuais 

desencarnadas e abstractas na obra de Pessoa, tomando-a como escrita filosófica motivada por 

(e confinada em) um teatro mental” (SABINE e KLOBUCKA, 2010, p. 14).  

A poética que abrange a obra pessoana é a do fingimento, daí o receio da crítica em 

recepcioná-lo sem um quê de insinuação. Este trabalho volta o olhar para a obra poética de 

Fernando Pessoa, como atesta seu heterônimo Alberto Caeiro, com olhos de danado, para 

perceber, no seu emaranhado de interconexões textuais, seus labirintos sintáticos, semânticos 

e lexicais, os resquícios, as evidências, as provas e os traços de uma subjetividade 

homoerótica na sua riquíssima realização literária.  

Mesmo com um receio evidente, seus biógrafos deixam claro o mistério que existe 

entre um Fernando Pessoa realmente homoerótico (como sujeito histórico), ou apenas 

fingidor; a exemplo disso, temos a grande dúvida expressa pelo biógrafo do poeta, autor de 

Estranho estrangeiro: 

 

Pessoa amou uma mulher, Ophélia, a ponto de pensar em casar com ela, ou 

de fingir que pensa nisso. Sua obra é cheia de poemas e de páginas de prosa 
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que exaltam a mulher amada – sempre virgem, se possível mãe, e de 

preferência ausente. É um devoto do Eterno Feminino, mas esse culto da 

feminilidade, em si, situa-se num espaço imaterial, longe da esfera dos 

sentidos, fora do corpo. Pergunto-me se sua vocação inconsciente não seria 

satisfazer simultaneamente duas exigências contraditórias, que um Gide, 

entre outros, conseguiu perfeitamente conciliar: casar com a alma de uma 

mulher e com o corpo de rapazinhos. (BRÉCHON, 1999, p. 298-299) 

 

O biógrafo do poeta, inicialmente, tentou aliviar a sua declaração ao dizer que 

Fernando era “devoto do Eterno Feminino” – sendo imaterial – e logo reconhecendo a 

peculiaridade de Pessoa ao compará-lo com Gide, que casava com “a alma de uma mulher” e 

“com o corpo de rapazinhos”. É interessante perceber o jogo discursivo do biógrafo do poeta 

que tenta, de todas as formas, fazer rodeios em torno da questão que está clara, que é 

justamente o homoerotismo na vida/obra pessoana, colocando em xeque e desestabilizando as 

categorias estabelecidas de gênero e sexo. 

Butler (2012), pioneira nos estudos sobre gênero e sexualidade, pós-estruturalista, em 

Problemas de gênero, desfaz a oposição tradicional sexo feminino e masculino. Criticando os 

preceitos do movimento feminista, assevera que o sexo é natural, contudo, o gênero é uma 

construção social. Chegando a afirmar que o sexo fosse talvez o gênero (também cultural e 

discursivo) – a distinção feita entre os dois poderia ser praticamente nenhuma. A autora 

acredita que o gênero é o que oferece a identidade, mostrando uma aproximação entre gênero 

e algo que compõe o sujeito, histórico-socialmente construído.  

Ao “desnaturalizar” o gênero, a crítica rompe com o preceito de que há uma 

substância idêntica a si mesma por trás do gênero. Para Pessoa, sexualidade era algo além do 

sistema binário macho e fêmea, assim como pensara Butler. O poeta pressentia uma 

multiplicidade não apenas em si, mas em tudo – sobre qualquer tema, sensação, raciocínio. 

Fora capaz de ultrapassar as clássicas demarcações do sujeito no mundo moderno e a 

sexualidade não poderia escapar disso. Tanto na sua prosa quanto na sua poesia (elevando 

essa inquietação com mais relevo), o poeta mescla as definições, abrange os termos, “sou um 

temperamento feminino com uma inteligência masculina” (PESSOA, 1974, p. 40), faz 

transposições entre a característica de um no outro, problematiza, sugere, instiga, não é capaz 

de salientar a diferença que há entre esses termos.  

Margaret Mead (1988), em Sexo e Temperamento, ao fazer um estudo sobre a vida 

íntima de três povos primitivos da Nova Guiné, descobre que as definições tradicionais de 

“masculino” e “feminino” não são tão claras e naturais assim quanto parece. Em um dos 

povos primitivos, no caso, os Tchambuli – os homens dedicavam-se à ornamentação, 
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diferentemente do modelo ocidental, e as mulheres à vida prática e ao trabalho. Mead (1988) 

destaca que os povos Arapesh e Mundugomor não estabelecem um paradigma emocional 

diferente para homens e mulheres. A questão do gênero adquire um novo suporte definidor 

capaz de abranger as necessidades da interpretação das sociedades primitivas, no caso, as que 

foram estudadas pela autora: o antropológico. Assim acontece com Pessoa, como se pode ver 

neste trecho do poema:  

 

Sei que não és quem quero que tu sejas. 

Sei que és como outros. 

Vulgares bocas de mulheres beijas 

E eu só o sonho vão da tua boca. 

 

(PESSOA, 2007b, p. 72) 

 

Barcellos, em Literatura e homoerotismo em questão (2006, p. 17), avalia que “uma 

primeira forma de abordagem da relação entre literatura e homoerotismo constrói-se pelo viés 

temático. Trata-se de identificar, circunscrever e analisar temas e subtemas homoeróticos nos 

textos literários” – pois que, sendo de grande importância para crítica literária, o 

homoerotismo também poderia esclarecer o surgimento de personagens e identidades que são, 

a priori, estranhas às ferramentas de análise da crítica tradicional – como acontece claramente 

na obra poética do Fernando Pessoa. 

Esta análise não tem, assim, como objetivo utilizar a obra do poeta português apenas 

como pano de fundo de uma teoria “X” sobre sexualidade, pelo contrário, todos os anseios e 

princípios de uma literatura homoerótica partiram dos próprios poemas do poeta – num 

movimento de centrifugação, de dentro para fora. Souza Júnior, na esclarecedora e importante 

obra para a iniciação nos estudos homoeróticos Herdeiros de Sísifo: teoria da literatura e 

homoerotismo (2007) aborda como se deve contemplar a presença da faceta sexual – 

homoerótica – no texto, sem que se venha a prejudicar a interpretação da obra literária: 

 

O conceito de homoerotismo, aqui suscitado, serve como instrumento de 

approach desse que é o seu objeto virtual mais consistente: o sujeito. No 

fundo, uma identidade homossexual não é o ponto de discussão prioritário. 

Da mesma forma, uma literatura homossexual não o é. O campo da 

sexualidade, aqui, tem que ser considerado como um espaço eficaz e 

eficiente para as elucubrações acerca de um “olhar homoerótico”, sustentado 

por um sujeito – prioritariamente, o leitor –, apenas e somente como uma 

instância da linguagem, como quer a própria Psicanálise, por exemplo. 

(SOUZA JÚNIOR, 2007, p. 96-97) 
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O autor aproxima o pressuposto do “olhar” à ideia do sujeito como uma “instância da 

linguagem”, de acordo com a psicanálise, encontrando, dessa maneira, um ponto em comum 

entre os dois – que faz com que se abra o leque para infinitas veredas de ver/ler o texto 

literário. Assim, um olhar homoerótico, como recomenda Souza Júnior, dilui fronteiras, 

agregando perspectivas, integrando abordagens, articulando discursividades que, antes, eram 

sempre mais departamentalizadas, fazendo pensar na hegemonia de um campo sobre o outro. 

Ao tratar do assunto do homoerotismo na Literatura, o autor propõe uma análise séria e 

comprometida no que diz respeito ao campo da sexualidade – sem reduzir nem excluir o 

significado e o sentido estético da obra literária – pelo contrário, dando-lhe importância e 

esclarecendo as estruturas consideradas opacas e herméticas e o próprio Fernando Pessoa 

exige uma leitura diversa: 

 

Ah sentir tudo de todos os feitios! 

Não ter alma, não ter modos – 

Só desvios... 

Alma vista de uma estrada 

Que vira a esmo 

Seja eu leitura variada 

Para mim mesmo! 

 

(PESSOA, 2007b, p. 399) 

 

Fernando Pessoa, no primeiro verso, lembra o conhecido “viver tudo de todos os 

lados” (PESSOA, 1999a, p. 92) de Álvaro de Campos, colocando-se assim sob a perspectiva 

da multiplicidade na elaboração dos rostos, dos feitios. O desejo de “sentir tudo” é recorrente 

em Pessoa como uma aspiração à liberdade do haver ser em suas potencialidades. Ter a 

ausência de alma e de modos é habitar os “desvios”, fugir à norma, e o sujeito homoerótico, 

queer, é um ser conflitante de feitios, faces e desvios, tão diverso quanto essa alma que “vira a 

esmo” na estrada em que o poeta percebe e reconhece essa “leitura variada/ Para mim 

mesmo”. 

Os estudos gays e queer7 estão respaldados pela monumental apresentação de 

Foucault, no livro História da sexualidade, em três volumes. O filósofo francês descortina, 

em A vontade de saber, os meandros de uma história que fora silenciada durante muito tempo, 

                                                           
7 Assim percebemos a ligação entre a teoria queer e o pensamento de Foucault (SPARGO, 2006, p. 39-40): 

“Alguns estudos queer dão continuidade ao projeto de Foucault ao explorarem as diversas formações de 

diferentes identidades sexuais, passadas e presentes. Exemplos notáveis são os estudos de David Halperin sobre 

a sexualidade na Grécia clássica e sobre o próprio trabalho de Foucault [...] Em razão de sua atenção ao 

funcionamento de formações culturais específicas e suas relações de poder, os estudos mais localizados 

poderiam ser considerados como o ramo mais foucaultiano da teoria queer”.  
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deixando clara a relação que faz entre saber-poder e sexualidade. Para Foucault (2011a), o 

regime vitoriano8, situado em meados do século XIX, relegava a sexualidade à figuração da 

pudicícia, da castidade imperial – sendo contida, hipócrita e muda. Longe do segredo, no 

século XVIII, acerca do ilícito, do proibido, tinha-se uma “tolerante familiaridade” 

(FOUCAULT, 2011a, p. 9).  

A ausência de um discurso fazia com que os códigos de grosseira fossem frouxos, se o 

compararmos com os do século XIX, quando o discurso médico, segundo Faure (2012), 

diferente de uma abordagem feita anteriormente, profana e essencialmente metafórica do 

corpo, apreende-o de forma anatômica, especializada, integrando o discurso médico às 

conjunturas do corpo social e moral como forma de prescrição e interdição, marcando os 

corpos pelo signo cruel da aberração e da anormalidade, causando a opressão a milhares de 

pessoas. Antes desse período carcerário instaurado pela medicina moderna através do discurso 

anatômico, os corpos “pavoneavam” (FOUCAULT, 2011a, p. 9) numa exibição transgressora 

e visível. 

Eis que a família conjugal confisca a sexualidade, que é encerrada com muito cuidado, 

a absorve e a restringe à função de reproduzir. Nesse período, as concepções de família, 

casamento, começam a se cristalizar no seio da comunidade vitoriana e cristã. Foucault 

(2011a) assegura que há um silêncio em torno do sexo, o casal tradicional é o único “legítimo 

e procriador” (FOUCAULT, 2011a, p. 9) e somente essa instituição fica responsável por ditar 

a lei. Quem fugir desse padrão, será condenado, excluído – a perseguição é certa, a sociedade 

patriarcal domina a sexualidade, impõe o modelo, tem, para si, o direito da fala, reservando o 

que Foucault (2011a) chama de princípio do segredo. Neste trecho do poema Epitalâmio, 

Pessoa mostra como a noiva se sente antes da primeira noite com o cônjuge: 

 

A trémula noiva sente, todo o dia, 

Calor no lugar inda enclausurado 

Onde só, nocturna, a sua mão fingia 

Ganhar, do prazer, um lucro gorado. 

 

(PESSOA, 2000a, p. 97) 

 

                                                           
8 Em relação a era vitoriana, o historiador nos diz: “Na década de 1820, a maioria dos comentadores já 

concordava que a conduta pública havia se tornado mais decorosa em décadas recentes, e a imoralidade sexual 

mais contida (embora eles discordassem se ela fora reduzida de fato ou apenas varrida para baixo do tapete). Em 

1837, a subida da rainha Vitória ao trono e seu exemplo foram vistos como algo que confirmava esta tendência, e 

não que inaugurava uma nova era. E muitos historiadores agora concordariam que esta afirmação “vitoriana” de 

limites rígidos sobre a liberdade sexual, e a repressão de diversas formas de sensualidade, persistiu até muito 

além de 1901 – na verdade, que esta foi uma característica dominante da cultura sexual ocidental até 1960” 

(DABHOIWALA, 2013, p. 550). 
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Ela está em chamas “no lugar inda enclausurado”, é uma prisão, que só será rompida 

depois do casamento. A noiva não pode sentir prazer por si só – “a sua mão fingia/ Ganhar, do 

prazer, um lucro gorado”, isso foge ao padrão estabelecido, é pernicioso, proibido. Assim, a 

sexualidade é trancafiada no quarto dos pais, no seio de cada moradia, é o único lugar em que 

é legitimada no espaço social. Fora desse padrão, assevera o autor de A vontade de saber, só 

resta o véu, o acobertamento. A partir daí, entra no campo do discurso9, tudo passa a ser 

regulado, as atitudes decorosas escondem os corpos, as palavras decentes limpam os discursos 

fora da lei, “obscenos”. O que for transfigurado, será reduzido à negação e ao silêncio, será 

ocultado a menor manifestação, em palavras ou em atos. Foucault (2011a) avalia que, nesse 

período, considerava-se que as crianças não tinham sexo – portanto deveriam ser, assim, 

interditados, proibidos de falar, tapar os olhos e os ouvidos se alguém manifestasse indícios 

de sexo próximo a eles, impondo silêncio geral e aplicado sobre a sexualidade. O interessante 

é que a visão de Foucault é a mesma de Fernando Pessoa, porque ambos consideravam a 

sexualidade da criança, como se pode observar no trecho do poema Epitalâmio: 

 

E as crianças, olhando atentas nos sentidos, 

Antegozam já da carne o saber, 

No fazer com homens e mulheres crescidos 

O acto de excitante e líquido prazer, 

Tentado p’los cantos o gosto futuro, 

Gosto que mal sabem, porque prematuro. 

 

(PESSOA, 2000a, p. 97) 

 

O poeta percebe que as crianças já observam, desde cedo, esse “princípio do segredo”, 

que a sociedade pretendia ocultar e, “olhando atentas nos sentidos”, já antegozavam o saber 

da carne “no fazer com homens e mulheres crescidos”. A sexualidade delas não é definida, o 

poeta diz que as crianças buscam esse “acto excitante e líquido prazer” a tentar descobrir o 

gosto “que mal sabem, porque prematuro”. Essa descoberta pode ser diferente da estabelecida, 

o que reforçaria, assim, os mecanismo de interdição e repressão e a sociedade 

heteronormativa fortaleceria, cada vez mais, as construção de gênero, mantendo uma estrutura 

binária para manter o “padrão”.  

                                                           
9 Essa acepção de “discurso” que Foucault adota é, de acordo com Salih (2012, p. 69): “‘grandes grupos de 

enunciados’ que governam o modo como falamos e percebemos um momento ou momentos históricos 

específicos. Foucault compreende os enunciados como eventos reiteráveis que estão ligados por seus contextos 

históricos. A sua obra busca as continuidades entre enunciados que, juntos, constituem formações discursivas, 

tais como ‘medicina’, ‘criminalidade’, ‘loucura’. Foucault está interessado particularmente nas posições de 

sujeito pressupostas pelos enunciados e no modo como os sujeitos são discursivamente constituídos”. 
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O filósofo francês diferencia claramente a “interdição” da “repressão” para 

fundamentar o seu discurso sobre a sexualidade numa relação de saber-poder, pois “o poder 

está em toda parte; não porque englobe tudo e sim porque provém de todos os lugares” 

(FOUCAULT, 2011a, p. 103). As interdições estão nos campos das leis penais, já a repressão 

funciona “como condenação ao desaparecimento, como injunção ao silêncio, a afirmação da 

inexistência e que, sobre isso, não há nada para dizer, nem para ver, nem para saber” 

(FOUCAULT, 2011a, p. 10). 

 O conceito de heterotopia10 surge quando o filósofo explica que, para as sexualidades 

ilegítimas, deve haver outro lugar – onde possam ser reinscritas e, como exemplo, tais lugares 

de tolerância, ele menciona a “casa de saúde”. Nesses lugares outros, o sexo selvagem teria 

lugar, direito às formas do real, aos discursos clandestinos, codificados e circunscritos. O 

chamado puritanismo moderno impõe, então, na percepção foucaultiana, seu famoso tríplice 

em relação à sexualidade: a interdição, a inexistência e o mutismo. Fica evidente a crítica que 

Foucault (2011a, p. 11) faz, portanto, a Freud, conformista, portador do discurso médico do 

século XIX, que “mantinha tudo sem receio de ‘transbordamento’ no seguro e discreto espaço 

do divã e do discurso”, sem nos esquecer do “murmúrio lucrativo em cima de um leito” 

(FOUCAULT, 2011a, p. 11). 

Para Foucault (2011a), a ligação entre poder, saber e sexualidade fora concatenada 

pelo desígnio da repressão, desde a época clássica e, para liberá-la, far-se-á necessário uma 

transgressão das leis impostas, a suspensão das interdições, uma irrupção da palavra, uma 

restituição do prazer ao real. Essa manifestação seria também política, porque, para ele, por 

menor que fosse o surgimento da verdade, esta seria condicionada politicamente. 

 Portanto, Foucault situa o aparecimento dos mecanismos de repressão no século 

XVII, a Idade da Repressão, após muitos anos de expressão não regulada, coincide com o 

desenvolvimento do capitalismo, fazendo parte de uma ordem burguesa. É o período quando o 

sexo é reprimido com vigor, é incompatível com o trabalho, sua força poderia ser dissipada 

nos prazeres, salvo os que permitem o precioso momento da reprodução. O próprio Foucault 

(2011a) questiona a sua abordagem da sexualidade: a maneira como ele trata o seu discurso 

com tanta precaução não traria traços de antigos pudores?  

Ele nos informa que é necessário fazer essas correlações valorizantes para que tal 

discurso possa ser proferido ou aceito, “se o sexo é reprimido, fadado à proibição, à 

                                                           
10 O estudioso do espaço literário, Brandão (2013, p. 39), acrescenta: “[...] utilizando o termo proposto por 

Michel Foucault, a perguntar pela vocação ‘heterotópica’ da literatura, ou seja, a perguntar em que medida, na 

operação representativa – e mantendo o horizonte do reconhecimento –, os espaços extratextuais podem ser 

transfigurados, reordenados, transgredidos.   
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inexistência e ao mutismo – o simples fato de falar dele e da sua repressão possui como que 

um ar de transgressão deliberada” (FOUCAULT, 2011a, p.12).  Aquele que emprega tal 

linguagem está longe das garras do poder, põe a lei em desordem e anseia uma futura 

liberdade. Fernando Pessoa, ao expressar o seu discurso homoerótico na presença dos 

heterônimos, baseado numa poética dos corpos e das sensações e em sua poesia ortônima, 

antecipa essa liberdade a que o pensador francês alude, como podemos perceber Antínoo: 

 

Tomai da terra a beleza feminina 

E num aterro verte o que restar! 

Mas, pelo doce Ganimedes que, acima 

De Hebe, Jove elegeu p’ra lhe vazar 

A taça em seus festins e instilar 

O amor de amigo que enche o vazio, 

A terra, de abraços femininos, rasai 

Em pó, ó pai dos deuses, mas poupai 

Deste jovem o corpo, a dourada cabeça! 

Talvez teu melhor Ganimedes pensaste 

Que seria e, por ciúmes de beleza, 

Dos braços de Adriano para os teus roubaste. 

 

(PESSOA, 2000a, p. 119) 

 

O poeta insere-se em um microcosmo homoerótico ao fazer um apelo a Zeus, que 

amou o jovem Ganimedes (um príncipe de Troia e depois o substituto de Hebe), raptado pelo 

deus dos raios em forma de águia, símbolo de voo e liberdade, possuindo o jovem nos ares, 

relacionando esse casco com o do imperador romano, Adriano. O poeta pede a Zeus que 

poupe a beleza do jovem que partira “poupai/ Deste jovem o corpo, a dourada cabeça!”. 

Supõe que Zeus talvez tenha levado Antínoo por causa da sua beleza, “por ciúmes de beleza”, 

dos braços de Adriano e que o tomará em lugar de Ganimedes. Fernando Pessoa, em dois 

exemplos do mundo antigo, recupera o tema do homoerotismo, reconhece a presença do 

assunto ao longo do tempo, e o renova concernente às questões de seu tempo, repensando as 

relações aparentemente estáveis de gênero e sexualidade. 

Fernando Pessoa percebe as construções dos discursos (grego e romano) em torno da 

sexualidade – suas implicações históricas, sociais, culturais, estéticas –, e os leva para sua 

obra poética como um elemento problematizador da modernidade, repensando esses discursos 

estriados em torno de tal questão, bem como as relações de poder envolvidas. Nesse sentido, o 

poeta está na esteira do propósito da “história da sexualidade” de Foucault, que analisa as 

instâncias de elaboração discursiva, os mecanismos de produção de poder e de saber – 

fazendo a história dessas instâncias, das suas transformações, levando em conta o discurso de 
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quem fala do sexo, seus lugares de fabricação, os pontos de vista de quem os enuncia, as 

instituições que incitam, armazenam e difundem o que se comunica desse discurso, 

elaborando “o fato ‘discursivo global’, processo de ‘colocação do sexo em discurso’” 

(FOUCAULT, 2011a, p. 18).   

Desse modo, quais são as formas de enunciá-lo, os canais, como o poder “controla” e 

chega às condutas individuais? De qual maneira o poder penetra e retém o prazer cotidiano – 

que caminhos permitem atingir as formas raras do desejo?  Os efeitos gerados podem ser o 

bloqueio, a recusa, a desqualificação e, por outro lado, também a curiosidade incitada, 

intensificada, como relata Foucault, através das “técnicas polimorfas do poder” 

(FOUCAULT, 2011a, p.18). A vontade de saber, como suporte e instrumento desse discurso, 

insistiu em designar uma ciência da sexualidade. Essa “ciência da sexualidade” engendrou 

discursos absurdos, que Fernando Pessoa remeteria em Epitalâmio: 

 

Gritai, meninas ou rapazes que hoje são, 

Cujos ventres sem pelo, assexuados, 

Guardam brancamente o sexo de um dia! 

 

(PESSOA, 2000a, p. 93) 
 

Antes da puberdade “ventres sem pelo”, não havia sexualidade, como no caso da 

criança, os sujeitos eram considerados “assexuados”, que guardavam “brancamente o sexo de 

um dia” em extremo segredo. Foucault (2011a) relata, em A vontade de saber, que vários 

discursos foram criados sobre a sexualidade desde o século XVII e até os três seguintes, e eles 

formaram uma cosmovisão do sexo ao longo do tempo, nunca deixaram de falar dele, 

“valorizando-o como o segredo” (FOUCAULT, 2011a, p. 42). No século XIX, as 

sexualidades periféricas se proliferaram, e a heterogeneidade dos discursos cerceou-as. 

Terminologias foram criadas para caçarem essas sexualidades e incorporá-las às perversões. 

A personagem do homossexual fora criada: 

 

O homossexual do século XIX torna-se uma personagem: um passado, uma 

história, uma infância, um caráter, uma forma de vida; também é morfologia, 

com uma anatomia indiscreta e, talvez, uma fisiologia misteriosa. Nada 

daquilo que ele é, no fim das contas, escapa à sua sexualidade. Ela está 

presente nele todo: subjacente a todas as suas condutas, já que ela é o 

princípio insidioso e infinitamente ativo das mesmas; inscrita sem pudor na 

sua face e no seu corpo já que é um segredo que se trai sempre. É-lhe 

substancial, não tanto como pecado habitual, porém, como natureza singular. 

É necessário não esquecer que a categoria psicológica, psiquiátrica e médica 

da homossexualidade constitui-se no dia em que foi caracterizada – o famoso 

artigo de Westphal em 1870, sobre “as sensações sexuais contrárias” pode 
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servir de data natalícia – menos como um tipo de relações sexuais do que 

como uma certa qualidade da sensibilidade sexual, uma certa maneira de 

interverter, em si mesmo, o masculino e o feminino. (FOUCAULT, 2011a, 

p. 50) 

 

O “homossexual” foi encaixado em três categorias repressoras, reduzido à sua 

condição como um ser patológico, pervertido, alterado, o seu sexo é símbolo de 

autodestruição, pois se opunha à sexualidade dominante (o casal heterossexual), à sanidade, 

ao regular, à anatomia. Esse domínio que o poder exerce para controlar a sexualidade e 

abranger as variedades baseia-se num mecanismo que Foucault (2011a) denomina de poder e 

prazer, excitação e incitação, pois “tais apelos, esquivas, incitações circulares não 

organizaram, em torno dos sexos e dos corpos, fronteiras a não serem ultrapassadas, e sim, as 

perpétuas espirais de poder e prazer” (FOUCAULT, 2011a, p. 53). 

A tentativa de criar uma “ciência da sexualidade” foi vista com mais revelo a partir do 

século XIX, por causa de seu exacerbado cientificismo, que tentou produzir discursos sobre 

uma possível “verdade do sexo”, como nos orienta Foucault (2011a), no qual se buscou 

definir o que era lícito e ilícito, normal ou patológico, natural ou antinatural. 

Foucault (2011a) fala de outro grande mecanismo para criar a “verdade do sexo”, 

presente em numerosas sociedades, como China, Japão, Índia, Roma, e em algumas nações 

árabes-mulçumanas, que é a ars erotica: 

 

Na arte erótica, a verdade é extraída do próprio prazer, encarado como 

prática e recolhido como experiência; não é por referência a uma lei absoluta 

do permitido e do proibido, nem a um critério de utilidade, que o prazer é 

levado em consideração, mas, ao contrário, em relação a si mesmo: ele deve 

ser conhecido como prazer, e portanto, segundo sua intensidade, sua 

qualidade específica, sua duração, suas reverberações no corpo e na alma. 

(FOUCAULT, 2011a, p. 65-66) 

 

A Scientia sexualis se impôs à ars erotica na civilização ocidental, embora esta tenha 

resistido e permanecido de outras maneiras nessa “ciência sexual” e o filósofo francês lança o 

questionamento: “é necessário perguntar-se se, desde o século XIX – e sob o fardo de seu 

positivismo decente – a scientia sexualis não funciona, pelo menos em algumas de suas 

dimensões, como uma ars erotica” (FOUCAULT, 2011a, p. 80).  

Nessa visão de sexualidade que envolve diversos saberes, dentre eles, históricos e 

discursivos, numa relação de saber-poder, a partir de uma (des)construção dessa personagem 

homossexual (que influenciou a construção de uma visão sobre ele durante séculos) e na ideia 

de uma ars erotica, que busca o prazer em sua intensidade, percebemos, em Fernando Pessoa, 
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a figura do questionador de algumas instâncias instauradas sócio-históricas-literárias, ao 

explorar a sexualidade na escrita de seus poemas homoeróticos e inscrita nos corpos dos 

heterônimos. 

Para pensarmos nessa “ars erotica” pessoana, devemos atentar para a concepção de 

erotismo de Bataille, que é de suma importância para os estudos a respeito do homoerotismo. 

Para Bataille (1987), o erotismo é uma das formas de atividade sexual e reprodução que nos 

leva ao reencontro de uma continuidade. Através desse processo de continuidade, no qual as 

células, que reproduzem, formam outro ser a partir de suas mortes, envolve-se também, nessa 

correia contínua, um processo de descontinuidade pelo qual a morte, desde a origem do 

homem, expressa o desejo de liberação. Daí é que surgem os interditos, nas comunidades 

sociais baseadas na razão e no trabalho, trazendo consigo, ao mesmo tempo, as transgressões.  

 Portanto – como reforça Bataille (1987), sendo uma atividade sexual humana e 

prazerosa, o âmago do erotismo é a transgressão, a consciência do interdito. O homem fez da 

sua atividade puramente sexual, uma atividade erótica, separando a concepção de sexo 

simples da definição de reprodução, do que seria o fim “natural”, a preocupação do 

nascimento de futuras crianças para povoar o mundo. “Do erotismo é possível dizer que ele é 

a aprovação da vida até na morte” (BATAILLE, 1987, p.10), a presença do descontínuo no 

contínuo, a busca pela vida mesmo através de sua descontinuidade, do fim aparente do 

homem, e que Fernando Pessoa (2000a, p. 127), com o poema Antínoo, na voz de Adriano, 

diz ao amado que morrera: “Tua morte me deu mais alto cio –/ Desejo carnal de eternidade 

em furor”. 

O erotismo é, assim, definido pela independência do prazer erótico e da multiplicação 

como finalidade, embora, de acordo com Bataille (1987), o sentido da procriação não 

constitua menos a chave do erotismo, pois ela envolve, coloca em cena a relação de seres 

descontínuos; há, portanto, uma espécie de abismo entre um e outro ser humano – o que o 

autor chama de descontinuidade. Discorrendo sobre dois tipos de reprodução, a assexuada, 

presente nos seres elementares; e sexuada, no seres mais complexos; a primeira se dá pela 

presença de um ser primevo que se torna dois – havendo descontinuidade em cada um dos 

seres envolvidos, implicando, na passagem entre eles, um momento de continuidade. A 

primeira forma desaparece, dando, em sua morte, o movimento de continuidade de novos 

seres. Nos seres sexuados, o processo de descontinuidade se dá a nível celular, na divisão de 

células funcionais, o espermatozoide e o óvulo, em consonância com Bataille (1987).  

Estão em estado primeiro de descontinuidade até que se unem, através da 

continuidade, para formar um novo ser. Este é descontínuo, trazendo em si a passagem, a 
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fusão para a continuidade, “em nossa origem, há passagens do contínuo ao descontínuo ou do 

descontínuo ao contínuo. Somos seres descontínuos, indivíduos que morrem isoladamente 

numa aventura ininteligível, mas temos a nostalgia da continuidade perdida.” (BATAILLE, 

1987, p. 12). A descontinuidade e o erotismo estão presentes no homoerotismo de Pessoa que, 

em Antínoo, compõe uma ars erótica homoafetiva: 

 

Mas isto é arte própria minha e em verdade: 

O deus que ora és foi corpo feito por mim, 

Pois se és agora carnal realidade 

Além onde se envelhece e a noite é sem fim, 

Isto o deves ao poder do amor meu 

Que à tua memória vida concedeu  

E a fez carne. Não tivesse amor tomado 

Em legiões o império de meu querer, 

E tu, ao convívio dos deuses, não forçado. 

 

(PESSOA, 2000a, p. 129) 

 

O corpo do jovem é a descontinuidade de Adriano, essa “carnal realidade” feita pelo 

imperado reside em uma “noite sem fim”, da memória e do amor feitos carne pelo desejo do 

“império de meu querer”. A corporificação do discurso homoerótico de Fernando remonta 

essa “fusão para a continuidade”, configurando o erotismo dos corpos. Em sua obra, Bataille 

(1987) desenvolve três tipos de erotismo, sendo eles: o dos corpos, dos corações e o sagrado. 

Para desenvolvê-las, ele deixará claro o discernimento de substituir o sentimento de 

descontinuidade do ser, do seu isolamento, em favor de um sentimento de continuidade 

profunda, pois “o mais violento para nós é a morte que, precisamente, nos arranca da 

obstinação que temos de ver durar o ser descontínuo que nós somos” (BATAILLE, 1987, p. 

13).  

Para o estudioso francês, o erotismo dos corpos é uma violação do ser dos parceiros, 

tendo por fim atingir o mais íntimo do ser onde o coração nos falta, a passagem de um estado 

normal para o desejo erótico – supondo em cada um de nós a dissolução do ser em sua 

constituição descontínua. A concretização erótica tem, portanto, como premissa a 

“destruição” da estrutura do ser que é fechado em seu estado “normal”. Bataille (1987) nos 

assegura de que o desnudamento é uma ação decisiva à oposição desse estado fechado – ao 

estado de existência descontínua. Novamente, em Antínoo, ao falar sobre a relação do jovem 

com Adriano, Fernando Pessoa elabora a cena erótica dos amantes: 

 

Em jogos, sua boca e mão sabiam fazer 
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Os desejos, depois dos quais teu dorso dorido. 

Por vezes tudo te parecia sem sentido 

A cada impulso de volúpia chupada. 

Então novos motivos tinha de prazer 

Na carne de teus nervos, a tremer, 

Caindo em coxins, a mente apaziguada. 

 

(PESSOA, 2000a, p. 115) 

 

Cada um se desbasta no outro, nesse jogo em que a “boca e mão sabiam fazer/ Os 

desejos”, é a violação do ser dos parceiros, o desejo erótico em sua ardência mais íntima, que 

vinha se mostrando em aproximações precisas, como um foco: “dorso dorido”, “volúpia 

chupada”, “carne de teus nervos”, “caindo em coxins”. O ser, ao invés de voltar-se sobre si, 

busca uma continuidade possível, os corpos se abrem para isso através de canais úmidos que 

suscita, em muitos, o sentimento de obscenidade. Esta significa a desordem dos corpos em 

“conformidade”, em relação à posse de si – da individualidade durável e afirmada. Assim, o 

que realmente está em jogo no erotismo é a dissolução das formas estabelecidas: normas 

sociais, reguladoras, que são fundantes da ordem descontínua das individualidades definidas 

que cada um é. Em relação ao erotismo dos corpos, o autor apresenta: 

 

O erotismo dos corpos tem de qualquer maneira algo de pesado, de sinistro. 

Ele guarda a descontinuidade individual, e isto é sempre um pouco no 

sentido de um egoísmo cínico. O erotismo dos corações é mais livre. Ele se 

separa, na aparência, da materialidade do erotismo dos corpos, mas dele 

procede, não passando, com frequência, de um seu aspecto estabilizado pela 

afeição recíproca dos amantes. (BATAILLE, 1987, p. 15) 

 

A discussão de Bataille enriquece o saber dos corpos e a visão sobre a nova erótica 

pessoana. Em Fernando Pessoa, na sua obra poética, não encontramos um “tipo 

homossexual” ou uma definição da sua sexualidade, pelo contrário, percebe-se a presença de 

uma sexualidade homoerótica e queer livre de amarras conceituais, tal como pensa Eribon 

(2008), autor do engajado livro Reflexões sobre a questão gay (título inspirado pelo livro 

Reflexões sobre a questão judaica, de Jean-Paul Sartre) que determina que não pretende 

fabricar uma teoria sobre o que é a homossexualidade, mesmo que este seja o seu tema, mas, 

sim, propor articulações sobre a questão gay, reflexões incompletas e provisórias. Sobre o 

termo “gay”, o autor nos diz: “escolher a palavra ‘gay’ é reconhecer a legitimidade e a 

necessidade do movimento de afirmação de si que o instituiu” (ERIBON, 2008, p. 22). 

Em sua obra, o autor trata sobre vários componentes da homossexualidade, sem defini-

la, claro, pois isto seria o oposto da sua proposta, que é observar a diversidade do mundo 
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homoafetivo, fazendo uma reflexão sobre os modelos de vida gay. Na primeira parte do livro, 

esmiúça o mundo de injúrias que eles enfrentam durante suas trajetórias na sociedade, 

matérias de uma possível ontologia, dos espaços políticos e de resistência, abordando também 

propriedades literárias em sua audaciosa obra. 

 Os seus percursores teóricos, como ele mesmo relata, são Eve Kosofsky Sedgwick, 

Judith Butler, Foucault, – pioneiros nos estudos sobre homossexualidade. Partindo de autores 

como Foucault, Wilde e Gide, os “espectros” da cultura gay, Eribon tenta observá-los sob 

uma perspectiva atenta, buscando traçar uma genealogia do ser gay. O autor francês trata das 

minorias em seu livro que se opõem aos paradigmas sociais dominantes, esboça o que poderia 

ser considerado a “subjetividade” gay, seu mundo, sua realidade, trazendo traços culturais, 

filosóficos, políticos e, sobretudo, literários.  

Outra discussão de evidente importância para este trabalho é a do sociólogo francês 

Pierre Bourdieu (2010), ao falar da dominação do gênero, que está na posição fulcral da 

economia das trocas simbólicas em A dominação masculina. Tal prática está fisicamente 

corporificada, pois no corpo se inscrevem as incessantes disputas pelo poder – onde se 

inscreve o capital cultural, a identidade. Materializando o controle, o corpo é o local do 

constante manuseio do poder por excelência, e Fernando Pessoa compreendia essa relação, 

fazendo mais uma crítica à sociedade patriarcal e ao casamento neste trecho do poema 

Epitalâmio: 

 

Do homem, o desejo de posse que sente, 

Da mulher, o homem sobre ela a dobrar 

A vaga abstracta de vida a chegar 

À praia dos corpos, concretamente. 

 

(PESSOA, 2000a, p. 105) 

 

Esse desejo de posse do outro incorporado ao homem é mostrado pelo poeta, é algo 

que é sentido e dado pelas estruturas de dominação masculina. A mulher é algo por baixo do 

homem, inferior, passivo, “o homem sobre ela a dobrar/ A vaga abstracta de vida a chega”, é a 

procriadora, pensando a sexualidade apenas como resultante de uma procriação. Nessa praia 

dos corpos, o homem é o seco, o litorâneo, o porto seguro; enquanto a mulher é o líquido, o 

mar, poço de insegurança e trepidação. A dominação masculina, de Pierre Bourdieu, mostra 

como toda a estrutura da sociedade foi constituída por mecanismos históricos baseados na 

ordem masculina. Nós incorporamos essas estruturas por meio de esquemas inconscientes de 

percepção e avaliação, acirrando as oposições entre masculino e feminino, cada lado 
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adquirindo, pela construção social dos corpos, “uma espécie de espessura semântica, nascida 

da sobredeterminação pelas harmonias, conotações e correspondências” (BOURDIEU, 2010, 

p. 16) e essa estrutura mostra que: 

 

A divisão entre os sexos parece estar “na ordem das coisas”, como se diz por 

vezes para falar do que é normal, natural, a ponto de ser inevitável: ela está 

presente, ao mesmo tempo, em estado objetivado nas coisas (na casa, por 

exemplo, cujas partes são todas “sexuadas”), em todo o mundo social e, em 

estado incorporado, nos corpos e nos habitus dos agentes, funcionando como 

sistemas de esquemas de percepção, de pensamento e de ação. (BOURDIEU, 

2010, p. 17) 

 

A divisão entre masculino e feminino contribuiu para essa “sexualização” das relações 

humanas, para “embasar” o discurso de naturalização e de normalidade. Os espaços foram 

incorporando essas concepções sexuadas, bem como Foucault demarcara em a História da 

sexualidade, onde o quarto da casa estava reservado para a família vitoriana e burguesa. A 

inscrição nos corpos foi inevitável, criando esses “esquemas de percepção, de pensamento e 

de ação” como forma de identificação e substancialização dos sujeitos, orientando-os 

conforme a determinação do seu gênero. Epitalâmio, de Fernando Pessoa, apresenta como 

ocorre essas relações de dominância do sexo masculino: 

 

Ora será túmulo virginal, 

Inda intacto, no próprio sangue cavado. 

Juntai-vos ao alegre funeral 

E tecei seu esquife de encarnado 

Ó desejos carnais de masculino ser 

Que nela as horas secretas adoçou 

E a mão ansiosa lhe levou, 

Relutante, onde começa o prazer. 

 

(PESSOA, 2000a, p. 87) 

 

O corpo da mulher possui o “túmulo virginal”, é uma vala que jaz “no próprio sangue 

cavado”. Ela é o vazio, o vácuo a ser preenchido pelo homem nesse “alegre funeral” que é a 

primeira noite do casal, quando estarão inteiramente nus, trajados em seu “esquife 

encarnado”. O “masculino ser”, substancializado, é objeto de desejo da mulher, o falo, que 

seria o único capaz de dar prazer à mulher, porque “a mão ansiosa” relutou em tocar “onde 

começa o prazer”. A intensificação dessa oposição fez com que a força da ordem masculina 

dispensasse qualquer autoafirmação, de acordo com Bourdieu (2010), pois a visão 

androcêntrica se diz neutra e, portanto, não sente a necessidade de legitimá-la.  
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O mundo social construiu o corpo como uma realidade sexuada – “como depositário 

de princípios de visão e de divisão sexualizantes” (BOURDIEU, 2010, p. 19). Tais 

concepções binárias e oposicionistas, aliadas às visões míticas do mundo, acabam se 

incorporando ao próprio corpo, em sua realidade biológica, criando a diferença entre os 

sexos. A dominação masculina sobre as mulheres é baseada em pressupostos arbitrários, além 

de ser inscrita com a divisão do trabalho na ordem social, assim: 

 

A diferença biológica entre os sexos, isto é, a diferença entre o corpo 

masculino e o corpo feminino, e, especificamente, a diferença anatômica 

entre os órgãos sexuais, pode assim ser vista como justificativa natural da 

diferença socialmente construída entre os gêneros e, principalmente, da 

divisão social do trabalho. (BOURDIEU, 2010, p. 20) 

 

A definição social dos órgãos foi produto de uma série de escolhas orientadas, 

acentuando algumas diferenças e, por outro lado, obscurecendo certas aproximações. 

Bourdieu (2010) indica que o corpo adquire lugares de prestígio, a frente, como lugar de 

diferença sexual, enquanto as costas se torna potencialmente feminina, algo fadado à 

submissão, à passividade, sendo associado à homossexualidade. Além disso, nessa 

construção, o corpo adquire as partes que podem ser expostas em público, o rosto, os olhos, a 

boca, os órgãos nobres de apresentação, onde a identidade social é condensada, em 

contraposição às partes privadas, que a “honra” manda ocultar, esconder.  

Em relação ao homoerotismo, a posição de Bourdieu é afirmar que ela é uma forma de 

sexualidade que se opõe às estruturas do poder, dos jogos de relação de dominação e, 

sobretudo, da diferença binária do sexo, porque é uma relação de livre troca igualitária, sem 

sobreposição de um sobre o outro: 

 

No caso em que, como se dá nas relações homossexuais, a reciprocidade é 

possível, os laços entre a sexualidade e o poder se desvelam de maneira 

particularmente clara, e as posições e os papéis assumidos nas relações 

sexuais, ativos ou passivos principalmente, mostram-se indissociáveis das 

relações entre as condições sociais que determinam, ao mesmo tempo, sua 

possibilidade e sua significação. (BOURDIEU, 2010, p. 31) 

 

A homossexualidade parece esvaziar a relação de dominação a que ficou presa a 

oposição masculino/feminino, pois ela é um lugar de desvelamento de antagonismos 

institucionalizados, de relações de poder predeterminadas, é uma sexualidade de fronteiras ou 

sem fronteiras, que se desvincula da tradição para instaurar um novo modo de se relacionar na 

vida, diferente das estruturas orgânicas, naturalizadas. Pessoa vê no homoerotismo uma 



37 
 

possibilidade, uma linha de fuga, no sentido deleuziano, das ordens destrutivas e aniquilantes 

do sujeito na sociedade, com valores cujo fim é enquadrar o sujeito nas relações de 

dominância de gênero, de submissão, de família e casamento. 

Bourdieu, considerando a ordem do cosmo masculina, reforçada com a presença da 

Igreja – de tradição judaico-cristã – apresenta a posição inferior, tragicamente constituída, da 

mulher, pois o que se sabe sobre a história da mulher, que fora escrita pelos homens? Assim, 

em A dominação masculina, Bourdieu (2010) estabelece o entendimento de gênero como um 

construto social naturalizado no qual o homem é o único que possui hegemonia. Em Pessoa, a 

imagem da mulher é colocada em segundo plano, é o vazio, o inferior do ponto de vista 

sexual, há uma repulsa, o poeta mostra seu lado misógino, chegando a dizer no Livro do 

Desassossego: 

 

A Coroada de Rosas: 

Como as estátuas, sem fissura de sexo. Os seios são beleza, mas a caverna 

inferior é só porcaria. (Por a terem as mulheres são o sexo sujo.) (PESSOA, 

2011b, p. 501) 

 

Os filósofos franceses Gilles Deleuze e Félix Guattari, com suas obras de semiótica 

crítica, da multiplicidade e da constituição rizomática da cultura e do pensamento, nos dá 

subsídios decisivos para a compreensão da homoeroticidade em Fernando Pessoa. Mediante 

essas discussões podemos estabelecer no autor português uma poética de entrada múltipla, 

que se desdobra na heteronímia, potencializa sentidos novos, desconstrói identidades fixas e 

lança paisagens desconhecidas.  

 A problematização dos rostos ou processos de rostificação11 envolvem os 

heterônimos, trazendo em Pessoa uma singularidade ligada a sensações, perceptos e afectos 

que agem na produção múltipla dos eus. E, como diria Badiou (2002, p.56): “A exasperação 

da sensação parece ser o procedimento fundamental da investigação poética, e a exposição do 

corpo a seu desmembramento multiforme evoca a identidade virtual do desejo e da intuição”.  

 Em referência ao corpo, as relações entre o conceito do Corpo-sem-órgãos (CsO) e a 

criação de um corpo queer estão vinculado às forças heteronímicas. O CsO, para Deleuze e 

Guattari, é exposto:  

 

                                                           
11 A problemática da rostidade concerne às relações semióticas entre o que Deleuze e Guattari chamam de eixo 

de significância e de subjetivação e tem um funcionamento maquínico (1996, p. 49): “Essa máquina é 

denominada máquina de rostidade porque é produção social de rosto, porque opera uma rostificação de todo o 

corpo, suas imediações e de seus objetos, uma paisagificação de todos os mundos e meios”. 
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Um CsO é feito de tal maneira que ele só pode ser ocupado, povoado por 

intensidades. Somente as intensidades passam e circulam [...]. O problema 

não é mais aquele do Uno e do múltiplo, mas o da multiplicidade de fusão, 

que transborda efetivamente toda oposição do uno e do múltiplo. 

(DELEUZE e GUATTARI, 1996, p. 13) 

 

Enquanto o corpo queer é concebido por Butler (apud SPARGO, 2006, p. 51) como 

“uma maneira de ler o corpo como prática significante”, para Spargo, o filósofo francês 

Michel Foucault, com suas teorias a respeito das subjetividades humanas, discursos e práticas, 

é um catalizador das ideias, dos conceitos e dos processos semióticos a partir dos quais se 

passou a divisar, dentre as políticas de sexualidade, o corpo queer, relacionado aos desejos 

transgressivos. Considerando a interrelação do pensamento deleuziano com o foucaultiano, 

procuramos encontrar aproximações nesse sentido ao perceber esse corpo pessoano: 

 

Ter outro corpo outro ser! 

Ter uma alma clara e certa. 

Ver o que sou como ver 

Por uma janela aberta! 

 

Ah, se eu, se eu, se eu, se eu... 

Mas, se eu fosse outro era outro. 

 

Ah, se o vão Pégaso meu 

Tivesse um passo de potro!... 

 

(PESSOA, 2007b, p. 390) 

 

O corpo-devir de Fernando, subjetivado, em sua relação intrínseca com o ser, com a 

mutação de si e de gênero, o corpo mesmo queer, estranho à identidades, à vista por essa 

“janela aberta”. O “eu” em sua constante relação de alteridade, outridade e abertura; o CsO de 

Fernando destituindo as funções organizacionais, o voo arrebatador de Pégaso, rompendo as 

barreias de um desejo de passo de “potro”. Em Pessoa, o corpo queer é recorrente e a 

problematização é colocada por ele neste trecho do Livro do Desassossego: 

 

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? 

 

(PESSOA, 2011b, p. 333) 

 

Não ter posse do corpo, mas possuí-lo através das sensações, aí reside a questão da 

homoeroticidade em Fernando Pessoa que, através do seu mecanismo de fingimento e do 



39 
 

outrar-se, torna-se outro incessantemente, compõe inumeráveis sexos em seu Corpo-Sem-

Órgãos, fazendo nascer uma “‘anarquização do corpo’, uma ‘dissolução do orgânico’, 

diametralmente oposta à erótica genital, orgânica e hierárquica de Sade” (ORTEGA, 1999, p. 

147). O materialismo poético pessoano propicia o lugar dos laços de amizade, configurando 

os elementos de afecção do homoerotismo, culminando em dados territoriais em sua poesia, 

propiciando outros espaços ou espaços do outro, nesse caso, as heterotopias12 de 

homoafetividade, as quais produzem cartografias, linhas de fuga, expondo-se a incessantes 

reconfigurações. 

E uma das reconfigurações presentes em sua obra é justamente a da estética do 

armário13, a qual corporifica o sistema de abertura e fechamento heterotópico, o pensamento 

do paradoxo, máximas e aforismos do poeta, que o leva a exclamar, por exemplo, através dele 

mesmo ou de seus heterônimos: 

 

Loucura furiosa!  Vontade de ganir, de saltar,  

De urrar, zurrar, dar pulos, pinotes, gritos com o corpo,  

De me cramponner às rodas dos veículos e meter por baixo,  

De me meter adiante do giro do chicote que vai bater, 

De □14 

De ser a cadela de todos os cães e eles não bastam,  

De ser o volante de todas as máquinas e a velocidade tem limite,  

De ser o esmagado, o deixado, o deslocado, o acabado, 

E tudo para te cantar, para te saudar em □ 

Dança comigo, Walt, lá do outro mundo, esta fúria,  

Salta comigo neste batuque que esbarra com os astros,  

Cai comigo sem forças no chão,  

Esbarra comigo tonto nas paredes,  

Parte-te e esfrangalha-te comigo [...] 

 

(PESSOA, 1999a, p. 69-70)  

 

O poeta anseia destruir o organismo de seu corpo fechado através de uma “Loucura 

furiosa!”, que o faz saltar, ganir, e emitir sons e grunhidos de sua sexualidade homoerótica. A 

                                                           
12 As heterotopias, ou espaços outros, ainda espaços do outro, consistem em espaços de crise e de contestação 

dos espaços reais, normatizados, homogêneos. Ao contrário destes, as heterotopias são espaços heterogêneos, 

espaços diferentes. Diz Foucault (2013, p. 423): “As heterotopias supõem um sistema de abertura e fechamento, 

que, simultaneamente, as isola e as tornas penetráveis”. 
13 Segundo Spargo (2006), a concepção de epistemologia do armário, articulada por Sedgwick, desencadeia as 

discussões sobre a homossexualidade tendo em vista a hostilidade que se faz em torno disso, resultando em 

práticas fóbicas, o que demandaria uma necessidade paradoxal de velamento/desvelamento dos gays e lésbicas 

na sociedade ocidental.  Relata o autor (2006, p. 45): “Em Epistemology of the closet (1990), ela afirmou que o 

‘armário’ ou regime do ‘segredo aberto’ associado com a homossexualidade tem ideias profundamente 

estruturadas sobre valor e saber na sociedade ocidental”. 
14  É comum encontrar em alguns poemas de Pessoa esse símbolo utilizado pelos organizadores dos seus poemas, 

que, por meio de uma convenção, representa um espaço em branco que fora deixado por ele. A partir de agora, 

não colocaremos nenhuma observação posterior sobre essa ocorrência. 
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máquina é sexualizada, o sadismo e o desejo “de ser a cadela de todos os cães” afloram seu 

sexo possuído pelo erotismo dos corpos. Walt Whitman é suscitado e desejado no poema, é o 

exemplo para o homoerotismo do poeta, o precursor de Álvaro de Campos, objeto de desejo 

homoerótico e a chave para a porta cerrada do seu armário: “Cai comigo sem forças no chão,/ 

Esbarra comigo tonto nas paredes,/ Parte-te e esfrangalha-te comigo”. As sensações do poeta 

estão à flor da pele e da palavra – e o Corpo-sem-Órgãos de Fernando tateia os poros dessa 

abertura física do seu homoerotismo partilhado pelo poeta norteamericano. 

Na afirmação do poeta: “A única realidade da vida é a sensação. A única realidade em 

arte é a consciência da sensação” (PESSOA, 1990, p. 167). O seu sensacionismo torna-se 

parte dessa estética que abrigaria formas corporais e de alteridades marginalizadas, que 

desafiam o seu tempo e a sociedade letrada em que se situa. Corpos que se criam nos 

interstícios da língua, da linguagem poética, acionando subentendidos, pontuados por mitos 

gregos, como a convocar uma erótica e uma vinculação estética, questionando a supremacia 

do corpo heterossexual.  

De modo que no dentro e no fora do armário vibram a cada instante a sua 

homossexualidade latente, tais como em Ode Marítima, Saudação a Walt Whitman, de Álvaro 

de Campos e em suas heterotopias; nos traços sutis das odes de Ricardo Reis ao recusar a 

presença física feminina, justificada por uma filosofia de vida “epicurista” e “estoicista”, e 

deixar-se encantar ao possuir desejo por rapazes; e, em Alberto Caeiro, em sua concepção de 

corpo, sentidos, sensações e na tentativa de buscar um amor “feminino” em O pastor 

amoroso, questionando o gênero e a sexualidade para velar sua outra sexualidade periférica, 

sensivelmente apresentada no poema VIII de O guardador de rebanhos e também em 

Fernando Pessoa, com profundo lirismo, em diversos poemas, como este: 

 

Ó dia pesado, que nasce assim a brilhar 

Vindo de Leste. 

Ele torna turquesa o silêncio do mar 

E faz uma festa 

Do azul das vagas fugindo a vibrar. 

 

Ó dia pesado, pois o meu amor desapareceu 

E levou consigo 

Seus braços e boca que, como papoilas, cresceu 

Através desse dia 

Quando primeiro o vi e meu coração gemeu. 

 

Minhas mãos estendo em sua direcção, 

Mas ele não vem. 

Parece uma mulher e o gesto da mão 

De mais fez nascer 
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Sonhos de estranho vício na terra do coração. 

 

É pouco mais que criança. Seu corpo é branco 

E os braços nus 

Ao pescoço, como um prazer, vêm-se colar 

Do qual meu quinhão 

É triste como, longe, um barco à noite a passar. 

 

Tudo isto é sonhar contigo. Oh, amor, regressa! 

Volta e desperta 

Meu corpo fremente para essa dor atroz 

Que o amor toma 

Pelo seu corpo, quando os amantes são como nós. 

 

Rapaz de cabelos de oiro que não me pode amar 

Como eu a ele, 

Sim, sou triste e feio 

Mas ama-me um pouco ou finge... Primeiro amar 

Antes de partir e, dois, que eu sonhe 

O que foi real, enquanto a vida se esvai devagar... 

 

(PESSOA, 2000b, p. 63-65) 

 

A primeira estrofe é uma peça cromática, nos quais se misturam luzes e cores à fluidez 

marítima. As cores (amarelo, turquesa, azul) e as sensações vividas pelo poeta refletem a sua 

“festa interior” e vibrante, apesar de o dia parecer “pesado”, ele flui.  

O tom elegíaco e erótico do poema mantém a tensão da (im)possibilidade de um amor 

físico com o amante, que talvez tenha acontecido uma única vez, pois “o meu amor 

desapareceu”, e levou os braços e a boca, rostificados na relação com a papoila, o vício, a 

loucura, a beleza, o prazer, a superfície da subjetividade homoerótica escava profundidades na 

visão do poeta, a fazer gemer o seu centro vital, o coração, ao vê-lo novamente.  

A papoila, como entorpecente e como forma de outrar-se, responsável por desregrar os 

sentidos, aparece em Reis “Débil como uma haste de papoila/ Me suporta o momento. Nada 

quero.” (PESSOA, 2007a, p. 287) e em Campos “É antes do ópio que a minh'alma é doente” 

(PESSOA, 2007a, p. 301) e “Ah, o ópio de ser outra pessoa qualquer!” (PESSOA, 2007a, p. 

375). 

O poeta, na tentativa vã, estende as mãos para o ser amado, e ele se afasta, compara-o 

a uma mulher como uma forma de encaixá-lo na estrutura de dominação masculina, no qual o 

poeta assume o lugar dominante e, em seguida, o seu gesticular de mão “fez nascer/ Sonhos 

de estranho vício na terra do coração”. São os desejos interditos, proibidos, desatinados 

inscritos nessa cartografia de desterritorialização do centro vital, do coração.  
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Ele é semelhante a uma mulher, “pouco mais que criança” (que era vista como um ser 

sem sexo, inocente) e, nesse jogo de sedução que o excita, o corpo do outro se desnuda “E os 

braços nus/ Ao pescoço, como um prazer, vêm-se colar”, o homoerotismo está presente nas 

partes animalizadas do corpo, porque “a beleza negadora da animalidade, que desperta o 

desejo, vai dar na exasperação do desejo, na exaltação das partes animais” (BATAILLE, 

1987, p. 94). 

O que cabe ao poeta, o seu quinhão, é apenas “triste como, longe, um barco à noite a 

passar”. A heterotopia do barco, na poesia homoerótica pessoana, conota esse lugar móvel, 

sem lugar, não hegemônico, em que o desejo do poeta é exilado, à noite, na escuridão, como 

um espaço de esperança para realização desse amor subversivo, longe dos padrões 

estabelecidos pela família tradicional, enfim, é a sua parcela, o seu quinhão. O CsO como eros 

em Pessoa produz máquinas de rostidade, desautomatizando os lugares comuns e sacralizados 

do corpo, da boca, do braço, do pescoço, do nu. 

O poeta sonha com esse amor, essa noite física e extasiante, e clama pelo regresso do 

amado. Seu corpo parece estar extático, padece, e o sujeito queer pessoano diz: “Volta e 

desperta/ Meu corpo fremente para essa dor atroz”. É um instante de dor atroz, fremente, essa 

entrega, o grito do armário, a mola para seu homoerotismo. O amor é o corpo, e os amantes, 

que são como eles, queimam nessa sensação física do sentimento e da recusa dele. 

Na última estrofe, percebemos a conquista do “rapaz de cabelos de oiro” parece ser 

impossível, pois o poeta parece amá-lo mais, reconhece-se “feio”, não é belo como o amante, 

portanto não pode oferecer a ele a mácula, que é a essência do erotismo, pois Bataille (1987) 

nos diz que, quanto maior for a beleza, maior será a conspurcação, a sujidade, a poluição, a 

profanação, a transgressão.  

Seria o mais velho na relação, semelhante à estrutura grega da pederastia, – e implora 

por mais amor, mesmo que seja fingido, arte singular em que o poeta era mestre. Em relação a 

esse “não me pode amar/ Como eu a ele” pode também revelar, sob a superfície, uma questão 

de gênero e sexualidade? Nessa transição e efusões de sensações em torno do objeto amado, o 

poeta pede apenas duas coisas: amar e depois, sonhar o que foi real no instante em que “a 

vida se esvai devagar...”. 

O poema trata de um relacionamento episódico, fugaz e intenso, despersonalizado, 

algo comum nas relações homoeróticas, outra característica importante para o homoerotismo 

pessoano e presente também nos heterônimos, pois se opõem às estruturas de uma relação 

duradoura, à monogamia, ao patriarcado. Essas relações já não são mediadas pelo poder, mas 
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pelo gosto sexual, revelando “a sexualidade plástica pelo que ela (implicitamente) é: o sexo 

libertado de sua antiga subserviência ao poder diferencial” (GIDDENS, 1993, p. 162). 

Fernando Pessoa se mostra dissidente em relação ao corpo e à disposição dos órgãos 

nesse corpo, cria para si o CsO, e a sua sexualidade “plástica”, seu corpo queer e o seu 

homoerotismo afirmam essa potência de vida em si mesmo e no corpo dos heterônimos 

através de uma poética das sensações.  

Ele desestrutura a sujeição do organismo quando este se liga ao corpo fechado do 

Estado, da Instituição, e a sua poesia incorpora essas dissidências presentes na constituição 

dos gêneros, não é masculino nem feminino, é o estranho, é a identidade conflitante, que se 

afirma em paradoxos, como a vida. 

O poeta português não busca uma essência ou uma razão ontológica para definir um 

ser “homossexual”, embora reconheça a existência do termo, que naquela época tinha todas as 

conotações negativas da ciência médica, como aberração, anomalia15, etc. Pelo contrário, 

Pessoa busca, nessa indefinição de identidade, acirrar as relações entre ele e os outros, se 

inserir na modernidade, não só pelos conflitos do eu, do ser e das alteridades, mas através das 

nuances em torno da sexualidade. 

Fernando explora as possibilidades de sentido dessa expressão homoerótica de uma 

forma a não se prender, totalmente, às questões de gênero do seu tempo, embora ainda se 

utilize de alguns preceitos, tenta, ao máximo, se distanciar dessa relação binária e das suas 

consequências semânticas, sociais e literárias. No poeta, elas são colocadas em xeque, a 

instituição e a família são elementos que não respondem ao seu tempo – e a sua sexualidade e 

a sua ordem – não é a única existente no cosmo. 

Os heterônimos, como expansão da vida e dessa poética dos corpos, bem como Pessoa 

ele-mesmo, tentam resgatar, nessas sensações periféricas, a relevância do homoerotismo para 

constituição de uma alternativa dada à pluralidade da sexualidade para fugir ao estriado, ao 

naturalizado, determinado e imutável; além de trazer essa alternativa, Fernando traz à luz um 

tema que atormentou toda uma geração de poetas e escritores que, contra a esteira de seu 

tempo e da inexorável intolerância, escreveram sobre o amor entre homens (ou mulheres) com 

uma intensidade que fez abrir vários (in)cômodos em seu corpo. 

 

 

                                                           
15 A título de registro, Fernando Pessoa leu Walt Whitman’s Anomaly, de W.C. Rivers. Uma cópia pode ser 

encontrada em sua Biblioteca digital, no seguinte endereço: http://casafernandopessoa.cm-lisboa.pt/bdigital/1-

127, acesso em 17 de setembro de 2013. 

http://casafernandopessoa.cm-lisboa.pt/bdigital/1-127
http://casafernandopessoa.cm-lisboa.pt/bdigital/1-127
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1 FINGIR SER: CORPO-SEM-ÓRGÃOS E A VONTADE DE (NÃO) SER 

 

“Fiz de mim o que não soube” 

F. Pessoa 

 

Para que fingir? “Não há normas. Todo homem é uma exceção de uma regra que não 

existe” (PESSOA, 2006c, p. 7). Estranho ao organismo do seu corpo, à burocracia instituída 

dos órgãos e à parafernália amontoada de instituições cancerosas, o poeta reivindica para si o 

Corpo-sem-Órgãos, é a exceção, o ser elástico, tal como se configura na criação artaudiana: 

“Artaud apresenta esse ‘corpo sem órgãos’ que Deus nos roubou para introduzir o corpo 

organizado sem o qual o juízo não se poderia exercer” (DELEUZE, 2011, p. 168). Dentro da 

poética multifacetado de Pessoa, sob a pele-Campos, no poema Saudação a Walt Whitman, 

ele desfaz as amarras de um corpo único e unívoco: “Eu quero respirar!/ Dispam-me o peso 

do meu corpo!”(PESSOA, 1999a, p. 78). 

E, em dois versículos, o poeta diz: 

 

Deus não tem unidade, 

Como a terei eu? 

 

(PESSOA, 2007b, p. 394) 

 

Fernando Pessoa refaz o seu corpo, se liberta do organismo para compor um Corpo- 

sem-Órgãos. Questiona a paradoxal unicidade divina em sua tríplice composição para fabricar 

a sua multiplicidade, a sua dobra. Poderá ter unidade o homem que é livre de um eu? Nesse 

rachar do eu, da unidade, do corpo, o homoerotismo em Fernando encontra linhas de fuga, 

pois desterritorializa os órgãos através do CsO, suas funções estipuladas e normatizadas, 

afasta-o da reprodução para ser (homo)erótico: 

 

O “corpo-sem-órgãos”, conceito teorético que postula uma função 

emancipatória dos fluxos do inconsciente e do desejo, e que caracteriza com 

eloquência a pulsão vital da estrutura heteronímica pessoana, pertence, em 

última análise, ao domínio da arte ou, no caso específico de Pessoa, ao do 

espaço poético. É no contexto desse espaço que o “corpo-sem-órgãos” se 

potencia, mobilizando como tal a energia criativa que multiplica a 

possibilidade do processo de devir-ser. O desejo (homo)erótico, a 

materialidade do corpo, assim como a dos actos sexuais, todos estão, por 

conseguinte, subordinados a um regime de estetização da existência. 

(ARENAS, 2010, p. 143-144) 
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Para “sentir tudo de todas as maneiras” (PESSOA, 1999a, p. 92), o poeta cria para si o 

CsO, como afirmação da vida e dos outros, pois reconhece a sua insuficiência. Fernando 

(1974, p. 233) diz que a arte pretende “vitalizar”, criar um mundo, e não apenas “imitar”, 

como se faz crer. Nesse processo de vitalização, de materialização dos corpos heteronímicos 

através de uma poética das sensações, Pessoa estetiza a existência para exprimir, para dar voz 

e corpo ao seu homoerotismo, e, nesse sentido, reconhecer que “Toda palavra é física, afeta 

imediatamente o corpo” (DELEUZE, 1974, p. 90).   

O juízo de Deus assusta-o e o poeta quer escapar ao corpo organizado, ao ser 

completo, à composição binária do gênero (masculino, feminino) que é imposta aos seus 

órgãos, pois o “CsO não se opõe aos órgãos, mas a essa organização dos órgãos que se chama 

organismo” (DELEUZE E GUATTARI, 1996, p. 19). Pessoa diz: 

 

Deus te livre de estar onde estás, 

de ser o que és e de ter o 

que terás. 

 

Deus te livre de tudo menos 

De não ter deveres, e dos seus venenos. 

 

Deus te livre de que te tomem 

Por mulher, e também por homem. 

 

(PESSOA, 2009a, p. 71) 

 

O poeta fabricou, para si, o CsO, portanto não tinha amarras, os seus órgãos são 

descosidos, e o seu sexo, aberto, já que “uns homens, outros mulheres, são do mesmo sexo 

que não existe” (PESSOA, 2011b, p. 103). O discurso em torno do sexo criado pela 

instituição cristã agiu como mecanismo de repressão para oprimir as sexualidades emergentes 

foi deveras avassalador, já que essa tradição cristã “colocava o prazer no campo da morte e do 

mal” (FOUCAULT, 2012a, p. 23). 

Fernando está livre de onde está, do lugar demarcado onde as relações são restritas e 

institucionalizadas, vive nas heterotopias, nos lugares do outro, é sempre outro em um devir. 

Reconhece os deveres, não como um terreno estático, de economia dos prazeres, mas como 

venenos, os lugares de reafirmação do seu desejo. 

Nesse poema, a interjeição “Deus te livre”, presente anaforicamente, nas três estrofes, 

dirigida a um interlocutor, é um apelo do poeta Àquele que organiza ao infinito e que também 

pode desorganizá-lo, sendo mais-que-um, para os que se encaixam no organismo, se livrarem 

do Seu julgamento, das definições do ser “mulher” e do ser “homem”. 
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O sujeito lírico queer de Fernando Pessoa se impõe contra qualquer ideia de uma 

identidade fixa, preestabelecida e, a partir da composição do CsO, o poeta, quando outro, 

através da heteronímia, aflora a sua sexualidade, porque “a epistemologia queer é, nesse 

sentido, perversa, subversiva, impertinente, irreverente, profana, desrespeitosa” (SILVA, 

2010, p. 107). É a partir dessa poética queer do desejo que há manifestação de uma subversão 

queer e, por meio do seu ser elástico, Pessoa joga com isso da mesma forma que joga com os 

heterônimos, pois “A minha arte é ser eu. Eu sou muitos. Mas, com o ser muitos, sou muitos 

em fluidez e imprecisão” (PESSOA, 2006a, p. 200). 

Os seus sutis rastros estão espalhados pelos versos e pela prosa dos poetas, ele mesmo 

e os outros; deseja ardentemente ascender às agruras do corpo mundano da palavra, do corpo 

poético, da sensação do corpo, composto por intensidades, um Corpo-sem-Órgãos, “um CsO é 

feito de tal maneira que ele só pode ser ocupado, povoado por intensidades” (DELEUZE E 

GUATTARI, 1996, p. 13). Vê-se essa ocupação, essa povoação no poema pessoano:  

 

Sou um formidável dinamismo obrigado ao equilíbrio  

De estar dentro do meu corpo, de não transbordar da minh'alma.  

Ruge, estoira, vence, quebra, estrondeia, sacode,  

Freme, treme, espuma, venta, viola, explode,  

Perde-te, transcende-te, circunda-te, vive-te, rompe e foge,  

Sê com todo o meu corpo todo o universo e a vida,  

Arde com todo o meu ser todos os lumes e luzes,  

Risca com toda a minha alma todos os relâmpagos e fogos,  

Sobrevive-me em minha vida em todas as direções! 

 

(PESSOA, 1999a, p. 226) 

 

O tom imperativo do poeta revela esse desejo incessante de transbordar da sua alma, 

sair das bordas, chegar às dobras através dessa vontade de desestabilizar o seu corpo por meio 

do seu ser dinâmico, que está obrigado ao equilíbrio (à organização) do corpo estratificado, 

imposto pelo sistema, porque tal controle “foi gerado pelo desenvolvimento de uma 

‘anátomo-política’ do corpo humano – tecnologias do controle corporal que visam ao ajuste, 

mas também à otimização, das aptidões do corpo” (GIDDENS, 1993, p. 31). 

A presença dos verbos no modo imperativo impõe a desordem a esse corpo, disposto 

em três versos inteiros, como num espasmo violento, separando os dois primeiros versos dos 

quatro últimos, num movimento de rompimento e dinamismo, configuram, em todas as 

direções e ardendo, o CsO pessoano: “sê com todo o meu corpo todo o universo e a vida”. 

Essa é a parte externa pessoana, que ele evoca: 
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Ó parte externa de mim perdida em labirintos de Deus! 

 

(PESSOA, 1999a, p. 94) 

 

Nesses labirintos de Deus, de criações orgânicas, eis o segredo de Fernando Pessoa: no 

princípio, era a princesa morta (ou sonolenta). E ela deitou-se, intrépida, sobre a obra poética 

de Fernando Pessoa, dormiu “o sono das maçãs” (GARCÍA LORCA, 1996, p. 545) à espera 

do outro – para despertá-la. 

Podemos observá-la de forma atônita, ignorando o seu véu ou o veneno sob sua língua, 

pois “a homossexualidade é sempre perturbadora. Incomoda e inquieta. Suscita a rejeição e o 

ódio” (ERIBON, 2008, p. 146). Nas poéticas pessoanas, abrem-se as portas da percepção e 

desvela-se: 

 

Meu coração é uma princesa morta.  

Quem a deixou?  

Quem deixou entreaberta aquela porta  

Onde passou?  

 

Meu coração jaz sobre o régio leito  

Sereno enfim.  

Entrou a paz longínqua do Eleito  

Dentro de mim... 

 

A leve quasi falsa c’roa doura  

O vulto morto...  

Ó Morte, as cousas de quem és senhora  

São um cais sobre um porto... 

 

Quero ir de mim, meu morto coração  

E pertencer  

A mim, à minha dor e à solidão  

De nada ser... 

 

(PESSOA, 2006b, p. 325) 

 

O verso “Meu coração é uma princesa morta” se apresenta na sua poesia, de uma 

forma geral, como modalidade chave da sua sexualidade disfarçada, abandonada – “Quem a 

deixou?” – e, sobretudo, homoerótica de Fernando Pessoa. O seu coração, o centro vital, foi 

sufocado. “A porta entreaberta”, que abre passagem para o “Eleito”, encontra um coração 

morto, a princesa, – dourando-o com a “falsa coroa”, que não define quem a usa, entrando 

como “paz longínqua” dentro de mim. A morte, personificada pelo poeta, carrega seu coração 

sobre as saudades do “cais” e do “porto” – sobre seu corpo esfíngico, a inominável princesa 

jaz. 
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Fernando Pessoa era um escritor do seu tempo e além, ao tratar da homossexualidade 

em sua obra, transgride as normas, inserido em um período em que “esta se torna mesmo um 

símbolo de modernidade” (SOHN, 2011, p. 148). Diria Rimbaud: Será possível possuir a 

verdade “em uma alma e um só corpo”? (2009a, p. 191). 

Na última estrofe, temos uma presença menos metafórica dos eus, ele deseja voltar a si 

mesmo, deixar o fingir: “E pertencer/ A mim”, apelando para seu morto coração, suposto 

vocativo relativo à princesa que há dentro dele – “à minha dor, à solidão/ De nada ser”. Nesse 

poema, de forma alegórica, percebemos, nas três primeiras estrofes, o desejo homoafetivo do 

poeta que, logo mais, é colocado no âmbito do esquecimento, da solidão, visto que ele reitera 

para si o status de não ser nada, de não conseguir assumir uma identidade (sendo a sua 

fragmentada), nem uma sexualidade heteronormativa – algo latente na sua personalidade e na 

configuração heteronímica do poeta, podendo-se nisso encontrar vertentes postas pela 

episteme gay: 

 

Para um gay, a questão sempre se coloca de se aceitar como tal em vez de 

viver o que é na dor e na vergonha. Por conseguinte, se as estruturas mentais 

da vergonha e da dominação não podem ser descritas nos termos de uma 

filosofia da consciência, é preciso, apesar de tudo, dar seu lugar à decisão 

individual no fundamento da liberação e da emancipação, ainda que seja 

evidente que essa escolha individual só é tornada possível (com raras 

exceções) pela existência do contexto social e cultural criado pela “cultura 

gay” e pela possibilidade de “contra-socialização” que ela instaura, até à 

distância. (ERIBON, 2008, p. 134) 

 

Solto em um contexto moderno, início do século XX, no qual as estruturas arcaicas 

acerca da sexualidade não permitiam acesso às portas entreabertas, Pessoa se questionava 

constantemente em relação à aceitação da sua condição sexual – e isso o torturava de certa 

maneira, como se pode ver claramente no poema acima. E, à falta da “cultura gay”, sua 

resistência16 à sexualidade durou a sua vida inteira, numa espécie de construção e 

desconstrução desse discurso baseando-se no princípio básico do fingir, de outrar-se, que são 

“métodos através dos quais procurava distanciar a sua persona ortônima de qualquer 

identidade homossexual emergente” (SABINE e KLOBUCKA, 2010, p. 28).  

                                                           
16 Sem dúvida, a falta de uma cultura gay afetou a poesia homoerótica pessoana, pois Pessoa fizera diversas 

revisões estilísticas do poema Antinuos e algumas que tinham outra justificativa, como observa Monteiro (2010, 

p. 178): “Por exemplo, ao alterar a caracterização das aptidões amorosas do jovem rapaz (verso 18), de ‘soiled 

art’s variety’, na primeira edição, para ‘live art’s variety’, na segunda, Pessoa remove o adjectivo que abria as 

portas a julgamentos morais adversos, substituindo por outro que é descritivo no sentido temporal e, do ponto de 

vista moral, é neutro”.  
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Em História da Loucura, Foucault (2012b) mostra que a homossexualidade era vista 

como um risco à sociedade racional, que é baseada na família e no casamento, assim, o 

homoerotismo estava no âmbito da loucura, da desrazão e, no século XVII, “é exatamente a 

época em que desaparece, com o fim da ‘libertinagem erudita’, todo um lirismo homossexual 

que a cultura da Renascença17 havia perfeitamente suportado” (FOUCAULT, 2012b, p. 89). A 

literatura homoerótica estava “interditada”, suas expressões poéticas ficaram marcadas pelo 

estigma da loucura, da anormalidade, a “homossexualidade, à qual a Renascença havia 

concedido liberdade de expressão, vai doravante ser posta sob uma capa de silêncio e passar 

para o lado do proibido” (FOUCAULT, 2012b, p. 89).  

Ao lado dessa repressão à homossexualidade exposta por Foucault, da falta de uma 

“cultura gay”, percebemos também que o homoerotismo pessoano sofreu (de)formações por 

causa das estruturas sociais, políticas e literárias do seu tempo, o que nos aponta a discussão 

abaixo: 

 

Apesar do carácter quase libertário e até mesmo protector do espaço textual 

no que respeita à expressão de um desejo (homo)erótico, esse desejo 

permanece ligado a um conjunto de constrangimentos históricos, 

existenciais, psíquicos e sociais, que marcaram indelevelmente o drama 

humano e literário do poeta. (ARENAS, 2010, p. 151) 

 

Não é à toa que o homoerotismo pessoano é intricado de referências identitárias 

paradoxais, de um turbilhão de mascaramentos e encenações, além de performances 

discursivas na desconstrução dos gêneros estabelecidos e da afirmação de um sujeito queer e 

de uma poética das sensações, para incorporar esses tecidos à sua (outra) voz.  Fernando 

Pessoa tencionava ter uma identidade fixa, ser “homossexual”, pois reconhecia as conotações 

médicas, psicológicas, psiquiátricas que essa imagem traria para ele. O corpo queer, seu CsO 

não podia ser organizado ou destruído pelo tecido canceroso, pois “há também um CsO do 

organismo, pertencendo a este estrato” (DELEUZE e GUATTARI, 1996, p. 24). 

Embora entendesse esse valor negativo, questionava o seu homoerotismo, chegando 

até, algo raro, a desconstruir o seu discurso do fingir e do outrar-se, como se pode notar no 

poema abaixo: 

 

                                                           
17 De acordo com Dabhoiwala (2013, p. 200-201): “[...] o enorme prestígio associado aos modelos literários 

clássicos deu origem a um bom trato de imaginário homossexual na escrita renascentista, assim como uma 

familiaridade mais geral com o fato de que o amor entre homens tinha sido algo aceito, e mesmo corriqueiro, 

entre os antigos”. 
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Quando se está cansado e apraz ser outro  

Só porque isso é impossível, há vagar  

Para pensar que há um género que é neutro  

No latim virgem do sonhar. 

 

Sim, há cansaços sem saber de quê  

Que tornam toda a vida e a sua sina  

Uma coisa indecisa que não é  

Masculina ou feminina. 

 

Há estados de sem alma que se alastram  

Pelos domínios quedos da razão  

Com cheias de rios que desbastam  

Com a sua fecundação. 

 

Depois regressa ao leito o rio antigo  

E a alma volve à quietação que teve. 

E o que nos foi amigo e inimigo 

Nem homem nem mulher esteve. 

 

Foi um andrógino da noite muda 

Que transmudou em nós o que pensou… 

E a alma se ergueu do leito em que foi surda 

E já não sabe o que sonhou. 

 
(PESSOA, 2009a, p. 363-364) 

 

Pessoa acredita, quando já está cansado (de fingir?), sendo o outro, mesmo 

reconhecendo essa impossibilidade, que exista um gênero neutro a respeito da sexualidade, 

ele pensa no “latim virgem do sonhar” e assim nos diz a Gramática latina sobre esse tipo de 

gênero: “o latim, além do masculino e do feminino, tem também o gênero neutro, isto é, nem 

masculino nem feminino” (COMBA, 2004, p. 31).  Nesse vagar para pensar, o poeta percebe 

que, no latim, era possível essa ideia de terceiro gênero, um gênero de e sem fronteiras, 

intermediário, o “neutro”, o queer. 

Em português, a palavra “virgem” pode ser utilizada para designar os dois gêneros, 

portanto a sua sexualidade polimorfa é invocada nesse latim virgem do sonhar, que ainda não 

rompeu os limites da língua, do vocabulário, é o sonho para o poeta encontrar, fora dos 

padrões sexuais vigentes e de gênero, uma terceira instância: “Uma coisa indecisa que não é/ 

Masculina ou feminina”.  

Encaixar Pessoa, defini-lo, ajustá-lo a um ou outro modelo, é destruir o seu CsO, todas 

essas palavras carregavam o estigma do preconceito, valores moralistas e negativos, o poeta 

queria escapar a isso, ao modelo, ao organismo, – e parte da sua vida e da sua sina girou em 

torno desse conflito de gênero, na busca de realizar o “irrealizável”, segundo as seguintes 

considerações: 
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No fundo, poderíamos dizer, recorrendo de novo a um conceito sartreano, 

que a identidade homossexual é um “irrealizável”. A noção de “irrealizável” 

indica, a um só tempo, que nunca se pode coincidir consigo mesmo e que 

não se pode deixar de perseguir esse objetivo. Um gay sempre deve 

representar de novo o momento em que decide por si mesmo, em que decide 

o que ele é. Esse trabalho sobre si mesmo, longe de assegurar a estabilidade, 

perpetua, ao contrário, a inquietude, no sentido profundo de nunca estar em 

repouso, à vontade consigo mesmo. (ERIBON, 2008, p. 143-144) 

 

O homossexual, definição forjada, como atenta Foucault, não atenderia a uma ideia de 

identidade, porque essa “personagem” carregara preconceitos e estigmas violentos em torno 

de si, bem como a personagem “mulher”, que também fora criada, como diz a filósofa 

francesa: “ninguém nasce mulher: torna-se mulher” (BEAUVOIR, 1967, p. 9). A identidade 

irrealizável em Pessoa é uma das problemáticas do seu homoerotismo, abrangendo os seus 

heterônimos, ele não está em repouso, e esse conflito chega ao extremo quando “o mesmo 

sexo, anatomicamente descrito, nem sempre é o ‘mesmo’ eroticamente investido” (COSTA, 

1992, p. 31). Fernando declara: “Quando outrem possui esse corpo, possui nele o mesmo que 

eu? Não. Possui outra sensação” (PESSOA, 2011b, p. 333). Essa mistura de desejos e 

sensações pode ser vista no curtíssimo poema abaixo: 

 

Teu corpo real que dorme 

É um frio no meu ser. 

 

(PESSOA, 2007b, p. 444) 

 

Esse “corpo real”, referente ao sexo a que pertence (seja masculino ou feminino), é um 

corpo que dorme e, assim, está restrito às possibilidades eróticas de um corpo fechado em sua 

anatomia, não explorando os diversos investimentos e potenciais eróticos (que poderia torná-

lo em homem ou em mulher) de acordo com o desejo e que, nas palavras de Bataille (1987, p. 

143) são “momentos de transgressões em que, a contragolpe, o erotismo tenha o valor de uma 

subversão”. Essa sonolência física causa o frio no ser do poeta, a ausência de calor físico, 

sexual. 

Fernando anseia pelo despertar desse corpo e, em outro poema, fala: 

 

A tua carne calma  

Presente não tem ser. 

Os meus desejos são cansaços. 

Quem quero ter nos braços 



52 
 

É a ideia de te ter. 

 

(PESSOA, 2007b, p. 443) 

 

A carne, sentindo-se calma, é apresentada de forma imanente, é isenta de um ser, de 

uma definição, ao estar presente, é apenas carne, desejo, eroticidade. Já cansado de desejos, 

aquele que o poeta quer ter em seus braços, na verdade, é o que o poeta fará dele, ou seja, o 

investimento erótico que o poeta fará dessa carne, dessa carne sem ser, desse CsO. 

Às vezes, mostra-se masculino de maneira feminina e vice-versa, mescla-os, como se 

pode perceber na imagem da máquina megassexualizada de Álvaro de Campos, na recusa da 

mulher em Reis e na exaltação do efebo e, com Alberto Caeiro, em O Pastor amoroso, parece 

alimentar uma concepção de “cura ou solução” para esse estado instável e conturbado da sua 

sexualidade e identidade queer, ao dizer no primeiro poema desse livro amoroso: “Quando eu 

não te tinha/ Amava a Natureza como um monge calmo a Cristo.../ Agora amo a Natureza/ 

Como um monge calmo à Virgem Maria” (PESSOA, 2007a, p. 229). 

Na terceira estrofe do poema, o poeta fala de estados de sem alma que se espalham 

pelos “domínios” imóveis da razão, as instâncias organizadas, perpetuadoras de preconceitos, 

domínios heteronormativos e, quando o corpo não responde à racionalidade e ao que é 

estabelecido por eles, é estranho, queer, elástico. Como um rio que se desbasta ao fecundar, 

nos períodos de cheia, retira o excesso de si e flui por esses domínios, os desestruturando. 

Nessa corrente líquida, nesse fluir-se, na penúltima estrofe, o rio-poeta regressa ao 

leito e traz à sua alma a inquietação anterior em torno do seu sexo. Não foi nem homem e nem 

mulher nessa travessia, mas, no avaliar do poeta, algo que fora amigo e inimigo. O corpo 

pessoano é essa fluência intermitente por entre as categorias estabelecidas, é risco, erotismo 

em potência, homoerotismo a seguir pelas travessias úmidas do sujeito. 

As definições de gênero se multiplicam, pulverizam, geram quase aporias hoje, e o 

problema não se encerra. Hoje seria mais possível propor uma “definição de gênero”, ou ela 

não é sempre eroticamente uma linha de fuga? Uma estratégia (sobretudo no terreno do fazer 

artístico) para sempre alargar os limites humanos, sociais, culturais? 

Na última estrofe do poema, a experiência homoerótica é posta nessa noite muda, de 

silêncio, o pensamento de um ser mítico, o andrógino, se transforma no poeta, atinge a sua 

alma, – que desperta e desconhece o que era sonho ou realidade, homem ou mulher. Pessoa é 

extremamente sexuado, mas não de acordo com os padrões, ele flui, como um rio, por esses 

domínios estáticos da razão e, à falta de um nome, ele faz referência à imagem do andrógino – 

ser presente no Banquete de Platão que pertencia aos dois sexos e, de tão poderoso, os deuses 
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o dividiram ao meio. Pessoa usa muito os arquétipos gregos para escapar às definições de 

gênero do seu tempo que, como se vê, são restritas. 

O poema traz imagens de passagens, de fluxos e impermanência, a presença do “rio 

antigo” que se desbasta ao fecundar a terra, e se perde nessa territorialização imprecisa, 

desterritorializando os lugares firmes do poeta, alterados pelos “estados de alma”, que 

desocupam os corpos e inundam “os domínios quedos da razão”. A volta do rio é a volta ao 

fluxo, a alma, embora se estabilize, há no ser do poeta a imprecisão identitária de quem é e 

permanece seguindo – “nem homem nem mulher esteve” – essa rota de fronteiras.  

Quando se fala de homoerotismo em Fernando, o discurso da crítica tradicionalista é 

“o heterônimo homossexual de Pessoa”, embora existam poemas de Fernando que mostram a 

sexualidade homoerótica em seu estilo. A crítica não concebe a hipótese de que o outro, os 

heterônimos, seja Fernando, mas, no sentido inverso, compreendem normalmente o fato de 

Pessoa ser os heterônimos. Quem finge é Pessoa – não o outro, porque “O universo é o sonho 

de si mesmo” (PESSOA, 1996, p. 34). 

Quem (não) era Pessoa? Vejamos neste trecho do poema Tabacaria: 

 

Fiz de mim o que não soube 

E o que podia fazer de mim não o fiz. 

O dominó que vesti era errado. 

Conheceram-me logo por quem não era e não desmenti, e perdi-me. 

Quando quis tirar a máscara, 

Estava pegada à cara. 

Quando a tirei e me vi ao espelho, 

Já tinha envelhecido. 

 

(PESSOA, 1999a, p.154) 

 

A indefinição e a problemática da existência do sujeito lírico é gritante, pois, nesse 

processo de (des)construção de si mesmo através da heteronímia, ao afirmar “fiz de mim”, o 

poeta se desconheceu. Se ele podia fazer algo dele e não fez é porque, de alguma forma, tinha 

receio, medo de sofrer repressão, de ser identificado, encarcerado. 

“O dominó”, a vestimenta eclesiástica que o poeta vestiu, carregado de preconceitos 

religiosos, prescrições, inibições, punições, era-lhe inadequado, uma prisão para seu corpo, 

para sua sexualidade, uma maneira de encaixá-lo em um dos polos (masculino ou feminino), 

um mecanismo de identificação, de restrição do potencial expressivo do seu corpo. 

Fernando assume o paradoxo quando não desmente quem não é e, assim, pressupõe 

saber quem seria (ou imagina) e, nesse jogo, perde-se. A máscara, tenta tirá-la, está pegada à 

sua cara, é o instante mão-máscara de rostificação, Pessoa desterritorializa o “eu” de sua mão, 
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de sua escrita-física, e reterritorializa-o na máscara, que desterritorializa sua identidade, e a 

realidade e representação entram em conflito.  

Quando tira a máscara, ao fim, outra rostidade é criada, corpo-espelho, corpo-reflexo, 

e esse conflito chega ao extremo quando o eu e o outro se mostram de forma heterotópica na 

imagem do espelho, que é a heterotopia da ilusão, pois une a realidade e a irrealidade, o 

eu/outro. O reflexo do espelho lança diversas perspectivas sobre o sujeito, assim “a 

reflexividade do eu é contínua, e tudo penetra” (GIDDENS, 2002, p. 75), e essa reflexividade 

“se estende ao corpo” (GIDDENS, 2002, p. 76). O poeta envelheceu, ou era tarde para saber 

de quem se tratava e, no dizer da poeta norteamericana, no poema Espelho: “Escuridão e faces 

nos separam mais e mais.” (PLATH, 2007, p. 27).  

O poeta internalizou de tal modo a heteronímia que já não conseguia saber quem era 

“De tanto me fingir quem sou deveras,/ Já desconheço quem deveras sou” (PESSOA, 2009, p.  

323); indefinido entre o que defendia, os seus ideais, as roupas que vestia, as máscaras que o 

revestiam, a forma do seu corpo, as transcendências da sua alma, a forma do seu sexo. Faz-se 

interessante pensar em um ensaio de Montaigne (2006), sobre o De não se fingir de doente, 

no qual ele relata que várias pessoas ficaram realmente doentes fingindo estar doentes, a 

ponto de não precisar mais fingir.  

Num dos aforismos, Fernando expressa (2006c, p. 14): “Uma das formas de saúde é a 

doença. Um Homem perfeito, se existisse, seria o ser mais anormal que se poderia encontrar”. 

Pessoa não estava doente, é certo, o que queremos destacar é o fato de que o fingimento 

tornou indiscernível o que ele era ou não era – em qual ponto terminava, ou começava cada 

um dos heterônimos, se eles constituiriam o si mesmo, ou as linhas de fuga do si mesmo. A 

poeta Laura Riding, em Como nasce um poema, trata do tema da sinceridade do autor em 

relação à sua capacidade de fingir e, nesse sentido, criar linhas de fuga: “A realidade num 

poema é inextensível./ Abrange a vontade de falar mais alto,/ Mas, se presume incluir/ A 

vontade visitante de ouvir o que é dito,/ Finge ser uma Presença além da sua mesma” 

(RIDING, 2004, p. 203).  

O homoerotismo pessoano abrange essa “vontade de falar mais alto”, mas, quando está 

diante do outro, o poeta finge ser essa “Presença além da sua mesma”, assim, diríamos, ele 

construiria marcadores textuais, do que nos fala Arenas: 

 

Os marcadores textuais de homoerotismo são, por um lado, um sintoma da 

sua importância na dialéctica entre vida e texto em Pessoa e, por outro lado, 

uma característica fundamental na dialéctica textual entre fingimento e 
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sinceridade, que possibilita a livre expressão de uma multiplicidade de 

desejos. (ARENAS, 2010, p. 135). 

 

Ou se isso determinava nele linhas de morte, diante do bloco de afecções que o 

atingia, tal como diz o filósofo, que “a marca do escritor não é mais do que a singularidade de 

sua ausência; é preciso que ele faça o papel do morto no jogo da escrita” (FOUCAULT, 2013, 

p. 273); e Fernando o faz quando diz, na pele-Campos:  

 

Devo tomar qualquer coisa ou suicidar-me? 

Não: vou existir. Arre! Vou existir.  

E-xis-tir... 

E—xis—tir... 

 

(PESSOA, 2011a, p. 57) 
 

 

A imanência em Pessoa reside nessa ideia de existir – sem construções e definições 

prévias sobre o que seja, o “E-xis-tir...” no infinitivo traduz o plano potencial do poeta para 

constituir as máscaras e elaborar os corpos. Essas misturas pessoanas de atitudes corporais e 

desejos fizeram com que sua própria concepção do outro entrasse em questionamento, pois, a 

heteronímia seria possível se Fernando Pessoa não fosse todos que ele era? Confuso de si e do 

outro, a sexualidade aflorada em sua poesia representava também o próprio sexo “amorfo” do 

poeta. Nessa indefinição de um “sexo” ou de um “gênero”, em um prefácio, que iria 

“aproveitar” para um estudo sobre Shakespeare, Fernando Pessoa julga acerca da sua 

sexualidade:  

 

É uma inversão sexual fruste. Pára no espírito. Sempre, porém, nos 

momentos de meditação sobre mim, me inquietou, não tive nunca a certeza, 

nem a tenho ainda, de que essa disposição do temperamento não pudesse um 

dia descer-me ao corpo. (PESSOA, 1974, p. 40) 

 

O discurso médico atrofiou as modalidades sexuais do corpo, construiu o imaginário 

patológico na literatura, desfigurou o desejo humano e tomou como perversão a 

experimentação do sexo, promulgando “regras de comportamento”, censurando os prazeres 

considerados dissidentes – e aprisionando o “cotidiano em uma rede de recomendações”.  

Esse “guia de vida” redimensionava a consciência de que se o sujeito orientar o seu 

corpo para fora da “normalidade”, estará condenado, doente, sendo o “portador” de uma 

aberração, física e social. Fernando, mesmo disperso e um tanto contaminado por seu século, 

desafiou as concepções correntes e se, muitas vezes, o próprio poeta não concebe a diferença 
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lógica, equivocada, que existe entre corpo e alma – e espírito, atribui sensações físicas a este, 

e ao corpo, sensações “abstratas”.  Se pairou no espírito a castração, o recalque de sua 

sexualidade transviada, a homoeroticidade estava no corpo, aberto em heterônimos. A 

sensação física da alma pode ser percebida neste poema de Álvaro de Campos: 

 

Desejo físico da alma de se encontrar ali outra vez, 

Por uma viagem metafísica e carnal, 

Com uma dualidade de eu para mim... 

 

(PESSOA, 1999a, p. 173) 

 

E, ainda mais, é perceptível a densidade do pensamento corporificado: 

 

Pareço estar disperso 

Num abismo de mim – 

E acho tudo o que penso 

Feito de um corpo denso 

A cousa alguma afim. 

 

(PESSOA, 2009a, p. 285) 

 

Por meio de um desejo físico da alma, de uma “viagem metafísica e carnal”, Fernando 

Pessoa (1974) temia veementemente esse impulso, a inversão sexual fruste (qualidade 

inferior, forma leve e passageira de uma doença), descesse ao corpo e que só o desejo de 

realizar esse impulso era o suficiente para humilhá-lo. Se tudo em Pessoa é ânsia de ser e 

potência de existir, será que Fernando realmente temia que esse impulso descesse ao corpo? 

As tensões entre corpo e alma, dentro e fora, eu e outro, em Fernando Pessoa, atingem o ápice 

neste curto poema: 

 

Como é por dentro outra pessoa 

Quem é que o saberá sonhar? 

A alma de outrem é outro universo 

Com que não há comunicação possível, 

Com que não há verdadeiro entendimento. 

Nada sabemos da alma 

Senão da nossa; 

As dos outros são olhares, 

São gestos, são palavras, 

Com a suposição de qualquer semelhança 

No fundo. 

 

(PESSOA, 2007a, p. 576-577) 
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Nos primeiros versos do poema, o conflito dentro/fora é levantado por Fernando – 

“Como é por dentro outra pessoa/ Quem é que o saberá sonhar?”. O que é isso que chamamos 

de existência? O que há fora me leva ao que está dentro? O poeta toca em um ponto relevante 

para a sua concepção de heteronímia como uma “extensão do seu corpo”, pois Pessoa escreve, 

para cada um, uma biografia, um registro dessa forma de sonhar o outro, que havia nele e, 

com a escrita deles diferenciada (sobretudo no que diz respeito ao estilo), cada um poderia 

manter o mistério inerente ao interior de cada um sujeito, pois os heterônimos se configuram 

como corpos, são o dentro-fora pessoano. 

Os três versos seguintes do poema convergem para esse sentido adquirido pelos 

heterônimos, se pensarmos a alma como algo que é dentro, eles são “outro universo”, mesmo 

partindo de Pessoa –, chegara a um ponto que não havia “comunicação possível” ou 

“verdadeiro entendimento”. O que, a princípio, era fora (Fernando Pessoa), se tornara dentro 

(os heterônimos). Em mais um paradoxo, o dentro é o “corpo” dos outros e, o fora, a “alma” 

do meu corpo. Essa desconstrução pessoana da oposição binária entre corpo e alma oferece ao 

seu homoerotismo a forma necessária para sua realização nesses corpos do inconsciente.  

E Fernando parece nos dizer que nada se sabe da alma (do que ele é), a não ser do que 

não é, da nossa (primeira pessoa do plural), que é a dos outros. Existe uma espécie de discurso 

indireto livre nesses dois versos (“Nada sabemos da alma/ Senão da nossa”) que torna, 

praticamente, indiscernível, saber qual é/são a voz(es) que assumem esse discurso. Essa alma-

que-é-corpo dos outros é o desconhecido, o dentro; enquanto a do poeta, o fora, é quase o 

inteligível. 

Essa alma dos outros, que é gestos e palavras é, definitivamente, a afirmação da 

incorporação de Pessoa à pele dos heterônimos, que possuem alma e corpo em um universo 

de gestos e palavras “com a suposição de qualquer semelhança no fundo”, semelhança entre 

ele (Fernando) e eles, portanto “os disfarces de Pessoa não prejudicam sua veracidade porque 

ele os usou não para enganar os demais, mas para explorar a realidade e estabelecer a 

identidade plena de seus eus múltiplos e potenciais” (HAMBURGER, 2007, p. 206). 

As manifestações homoeróticas, em sua poesia ortônima e heterônima, mostram um 

temor sobre o ser queer, o amor gay? Sabemos que há uma dúvida que busca uma resposta 

acalentadora, complexa, em relação a esse sentimento – como veremos, acima de qualquer 

temor ou repulsa sobre esse sentimento sexual. Talvez o poeta tivesse medo de ser associado a 

uma mulher, se compreendermos a sexualidade como construção da dominação masculina, 

conectando sexualidade e poder, “a pior humilhação, para um homem, consiste em ser 

transformado em uma mulher” (BOURDIEU, 2010, p. 32). 
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Foucault (2012a), na História da sexualidade II – o uso dos prazeres, identifica esse 

perfil criado no século XIX, o do homossexual ou invertido, com caracteres afeminados, 

postura, possuidor de expressões faciais típicas, com uma anatomia e morfologia semelhante à 

feminina, no qual são incorporados modelos de desqualificação, como a efeminização e a 

inversão dos papéis sexuais, que são o “princípio de um estigma natural dessa ofensa à 

natureza” (FOUCAULT, 2012a, p. 26).  

A imagem da mulher, para Pessoa, remete a esse constructo social de subordinação ao 

falo, ao poder falocêntrico, está submetido à violência, à violação, é um corpo passivo, 

inferiorizado e, na Ode Marítima, o apresenta: 

 

Ser o meu corpo passivo a mulher-todas-as-mulheres 

Que foram violadas, mortas, feridas, rasgadas pelos piratas! 

Ser no meu ser subjugado a fêmea que tem de ser deles 

E sentir tudo isso — todas estas coisas duma só vez — pela espinha! 

 

(PESSOA, 1999a, p. 48) 

 

Sente-se subjugado, enfim, a ser esse corpo violado pelo outro, pelos aventureiros que 

se apossam dos outros à força (o poder físico do masculino sobre o sexo feminino), deseja a 

autodestruição por se sentir feminino e, embora receasse o ser homoerótico por causa da 

analogia com a mulher, mesmo assim, quer sentir tudo isso na espinha do seu corpo a rasgá-

lo. Essa fantasia sexual instaura, na poesia homoerótica pessoana 

 

uma espécie de subversão, e um pequeno espaço pelo qual podemos escapar, 

especialmente quando misturam todas aquelas distinções nítidas e opressivas 

entre ativo e passivo, masculino e feminino, dominante e submisso”, como 

diz Segal (apud GIDDENS, 1993, p. 139). 

 

A hipótese repressiva de Foucault a respeito das sexualidades periféricas é retomada 

por Didier Eribon (2008) que, por sua vez, em Reflexões sobre a questão gay, deixa evidente, 

no primeiro capítulo do seu livro, O choque da injúria, algo que Fernando Pessoa tinha e, em 

certa medida, acometeu a sua visão sobre a sexualidade: 

 

“Viado nojento” (“sapata nojenta”) não são simples palavras lançadas en 

passant. São agressões verbais que marcam a consciência. São traumatismos 

sentidos de modo mais ou menos violento no instante, mas que se inscrevem 

na memória e no corpo (pois a timidez, o constrangimento, a vergonha são 

atitudes corporais produzidas pela hostilidade do mundo exterior). E uma das 

consequências da injúria é moldar a relação com os outros e o com o mundo. 
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E, por conseguinte, moldar a personalidade, a subjetividade, o próprio ser de 

um indivíduo. (ERIBON, 2008, p. 27) 

 

Percebe-se, em alguns poemas de Fernando e dos heterônimos, a presença do corpo 

limitado, da dor física, uma hostilidade do mundo exterior, como se pode ver nos versos de 

Ricardo Reis: “Não vale a pena/ Fazer um gesto” (PESSOA, 2007a, p. 253), “Nem sofrem 

peso aos ombros/ As sombras que seremos” (PESSOA, 2007a, p. 259-260), “Bem, sei, ó 

flava, que inda/ Nos tolhe a vida o corpo,/ E não temos a mão/ Onde temos a alma;” 

(PESSOA, 2007, p. 262), “Homem, um corpo choro!” (PESSOA, 2007a, p. 281).  

Ou, em Caeiro: “Pensar é estar doente dos olhos” (PESSOA, 2007a, p. 203), “Sou 

místico, mas só com o corpo” (PESSOA, 2007, p. 220), “O amor é companhia” (PESSOA, 

2007a, p. 229), “Porque eu sou do tamanho do que vejo/ E não do tamanho da minha altura” 

(PESSOA, 2007, p. 208). A inscrição desse discurso violento contra as sexualidades 

dissidentes em Pessoa é percebida como uma forma de reconhecer ou agir contra o modelo 

representacional da literatura, e repensar um saber diferente. 

A escrita-física de Fernando, ao mesmo tempo em que considera essa “hostilidade”, se 

insurge contra o discurso castrador ao reivindicar, em sua poesia, um saber do corpo. Esse 

saber inspira a rejeição à esse mundo hostil, ao desconstruir a oposição “corpo e alma”, ele 

considera os sentidos como uma maneira de ser no mundo, e o poeta – seguindo suas linhas 

de fuga – utiliza a dupla articulação da epistemologia do armário: expressa-se sem assumir 

uma identidade ao velar um saber e, por outro lado, reivindica o corpo como uma forma de 

admitir o diferente, o irrealizável, e não a binariedade. 

Também em Álvaro de Campos: “Meu Deus! Que budismo me esfria no sangue!” 

(PESSOA, 2007a, p. 380), “Pára, meu coração!/ Não penses! Deixa o pensar na cabeça!” 

(PESSOA, 2007a, p. 380), “Há saudade nas pernas e nos braços” (PESSOA, 2007a, p. 385); e 

na voz pessoana: “Braços cruzados, sem pensar nem crer,/ Fiquemos pois sem mágoas nem 

desejos” (PESSOA, 2007a, p. 105), “As tuas mãos terminam em segredo” ” (PESSOA, 

2007a, p. 117). Os sentidos e as sensações extrapolam os limites discursivos em torno do 

corpo e o poeta, partindo de seu sensacionismo, reelabora o “outro”, a “subjetividade”, sua 

“personalidade” e – nesse sentido – “seu próprio ser” através de sua pluri-corporeidade. 

Tal hostilidade do mundo exterior é manifestada no Poema em Linha Reta, de Álvaro 

de Campos e, ao mesmo tempo em que age no poeta, ele reage contra essa hostilização 

quando desconstrói a passividade do corpo em relação à alma e inscreve em seu discurso uma 
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poética das sensações e das fissuras. Portanto, nesse poema, Fernando Pessoa critica 

arduamente aqueles que vivem a artificialidade da vida, o padrão, o organismo, enquanto: 

 

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

Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo,  

Que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas,  

Que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante,  

Que tenho sofrido enxovalhos e calado,  

Que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda;  

Eu, que tenho sido cômico às criadas de hotel,  

Eu, que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes,  

Eu, que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar,  

Eu, que, quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado  

Para fora da possibilidade do soco;  

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

Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. 

 

[...] 

 

Arre, estou farto de semideuses!  

Onde é que há gente no mundo?  

 

(PESSOA, 1999a, p. 234-235) 

  

São traçadas as linhas de fuga nesse poema, o poeta está farto das injúrias, dos 

enxovalhos, o discurso dominante reprime o seu pensamento transgressor, diz no poema 

“quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda”, quer fugir aos tropeços, cômico ao 

olhar do outro, as suas atitudes corporais deixam aflorar a vergonha, a hostilidade desse 

mundo calcificado.  

Ainda assim, nesse vendaval violento de privações e interdições, ele, em sua linha de 

fuga, nessa linha reta, atiça o seu homoerotismo latente no “piscar de olhos de moços de 

fretes”, o poeta “tem sentido” a sedução, esse lance de olhar ao piscar, que é um convite à 

festa do corpo.   

O choque da injúria ocorre quando a concepção de um corpo unificado, organizado à 

maneira de um semideus, hostiliza o Corpo-sem-Órgãos sexualizado do poeta, tenta 

neutralizá-lo com os mecanismos de repressão, expondo construções modelares e paradigmas 

de homens e mulheres, gestos e maneiras, “onde é que há gente no mundo?” – retruca o poeta 

e questiona: 

 

Então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra?  

 

(PESSOA, 1999a, p. 235) 
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Os “semideuses”, os “bons em tudo” perpetuam uma prática de violência simbólica 

construída pelos dominantes e, os que são dominados, os “errôneos”, “assumem muitas vezes 

a forma de emoções corporais – vergonha, humilhação, timidez, ansiedade, culpa” 

(BOURDIEU, 2010, p. 51). Assim, pode-se ver presente em Fernando uma recusa à abjeção 

da sociedade que se constitui como um “enunciado performativo: ela tem por função produzir 

efeitos e principalmente instituir, ou perpetuar, o corte entre os ‘normais’ e aqueles que 

Goffman chama de ‘estigmatizados’” (ERIBON, 2008, p. 29):  

 

Meu coração é triste. Não há qualquer razão 

Para tristeza, senão a vida e dela o sentido; 

Há um forte abrir de porta, desabrido, 

Que aparta do que ama o meu coração. 

 

O texto de Anacreonte, imoral imortalmente, 

E o belo rapaz que amou perante toda a gente. 

 

Ah, ter sido Anacreonte e ter tido 

Esse rapaz para amar, sem achar mal amá-lo! 

 

Oh, esforço vão o só imaginá-lo. 

Meu coração espanta-se de estar tão triste 

Quando em sossego suporta (...) 

E o horizonte da minha fé fica sombrio. 

 

(PESSOA, 2000b, p.75-77) 

 

Fernando Pessoa parecer ter o “horror” de sentir-se, porque os mecanismos de 

repressão agiriam sobre suas escolhas, seu “coração é triste” –, não há razão para tristeza, pois 

seu corpo, sua sexualidade estava na esteira da desrazão, ao passo que o sentido da vida se 

torna absurdo. A porta entreaberta abre com força sem abrir e isso o distancia daquele que 

realmente ama o seu coração.  

Em seu poema, o poeta refere-se ao texto de Anacreonte “imoral imortalmente”, 

grande poeta grego, que escrevia poemas homoeróticos ao amado em suas odes de maneira 

aberta e desimpedida – “perante toda a gente”. Fernando deseja sê-lo, ter um jovem como 

Anacreonte, pois só assim poderia amar esse rapaz sem possuir o sentimento de culpa ou de 

medo, sem ver algum mal nisso, mas “Oh esforço vão o só imaginá-lo”, porque a sociedade 

em que Pessoa vivera estava marcada pelo signo da repressão. Seu coração parece bater de 

forma abafada ante a essa impossibilidade.  

Cada vez mais parece descrer nesses paradigmas, na estrutura cristã de 

relacionamento, ao ponto de dizer ao fim do poema: “o horizonte da minha fé fica sombrio”. 
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Como desenvolve Foucault (2011a), quem se utiliza de uma linguagem em que a sexualidade 

é provocada, o corpo é instigado e fustigado, fica fora do alcance do poder, desordena a lei e 

antecipa uma futura liberdade.  

A poética pessoana apresenta um residual de si mesmo em cada outro que ele afirma 

ser, imerso no paradoxo ontológico de ser/não-ser. Disso resultando o questionamento da 

própria existência, a vertigem de pensar e penar, a presença atormentadora das injúrias que 

poderia sofrer, atacado pelas convenções sociais. Para ser mais, para ser exponencial, para 

extravasar sem reservas esse desejo homoerótico, essa impossibilidade de amar o outro sem 

ser mal fazê-lo, o fingimento em Pessoa permite a existência dessas contingências, bem como 

a percepção dos sentidos do corpo e da sua escrita-física das sensações. 

O corpo reveste-se de formas fronteiriças, como espaço de inscrição de si e do outro – 

como acena nas posturas corporais de sua obra, pondo-o em relação às técnicas do fingir e o 

fingimento enquanto elaboração do inconsciente. Elabora-se do mesmo modo um novo 

paradigma estético:  

 

O novo paradigma estético tem implicações ético-políticas porque quem fala 

em criação, fala em responsabilidade da instância criadora em relação à 

coisa criada, em inflexão de estado de coisas, em bifurcação para além de 

esquemas pré-estabelecidos e aqui, mais uma vez, em consideração do 

destino da alteridade em suas modalidades extremas. (GUATTARI, 1992, p. 

137)  

 

Rompendo os esquemas “pré-estabelecidos” sobre cada persona desenvolvida por 

Pessoa, há um código de fidelidade, no qual em nenhum deles se nota a manifestação de 

representação ou imitação de uma postura criadora sem responsabilidade. De uma maneira tal 

isso ocorre, que nos leva a ver, nessa criação pessoana, espaços outros de alteridade em suas 

modalidades extremas, conforme Guattari afirma na citação. 

A “dobra” sobre si mesmo, repercute, em Pessoa, nos meandros da sua sexualidade, 

questionando-a, provocando-a constantemente, como podemos ver na passagem do Livro do 

Desassossego: 

 

Aqueles de nós que não são pederastas desejariam ter a coragem de o ser. 

Toda a inapetência para a acção inevitavelmente feminiza. Falhámos a nossa 

verdadeira profissão de donas-de-casa e de castelãs sem que fazer por um 

transvio de sexo na encarnação presente. Embora não acreditemos 

absolutamente nisto, sabe ao sangue da ironia fazer em nós como se o 

acreditássemos. (PESSOA, 2011b, p. 431) 
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Os pederastas a que o poeta se refere não são, restritamente falando, aqueles 

educadores gregos – que iniciavam os jovens nas diversas áreas do conhecimento, incluindo a 

sexualidade. Para ele, o adjetivo “pederasta” denota também homossexualidade e, nesse 

trecho, práticas sexuais “subversivas” com um homem mais jovem. Essa proximidade grega 

que Pessoa quer dar ao seu homoerotismo ocorre pelo que fato de que  

 

O domínio dos amores masculinos pôde muito bem ser “livre” na 

Antiguidade grega, em todo caso bem mais do que o foi nas sociedades 

europeias modernas; não resta dúvida, entretanto, que bem cedo se vê marcar 

intensas reações negativas e formas de desqualificação que se prolongarão 

por muito tempo. (FOUCAULT, 2012, p. 26) 

 

O sentimento de “feminilidade” percorria Pessoa, além do mais, dizia ter um 

temperamento feminino – a inapetência (ausência de vontade de comer, falta de desejo) para 

ação resultaria num processo de feminização, vivendo em uma sociedade em que 

incorporamos a dominação masculina e “a estrutura histórica da ordem masculina” 

(BOURDIEU, 2010, p. 13).  

“Por um transvio de sexo na encarnação presente” – o poeta falhou na profissão de 

dona de casa, castelã, resultando na expectativa de ter o desejo e a coragem de ser pederasta. 

A presença do desejo homoerótico é marcante em Pessoa – está nele, mesmo não nascendo 

mulher na encarnação presente. O que ele denomina como pederastia (atribuindo um sentido 

negativo ao desejo) é, basicamente, a assunção da presença de um ser gay nele.  

As indagações pessoanas (transvio de sexo na encarnação presente, além de feminizar) 

tentam responder à sua dúvida interior de ser ou não ser – com uma visão espírita18 sobre sua 

situação, a própria palavra “transvio” pode se referir a uma possível transexualidade no poeta. 

O indivíduo feminino é visto sob uma visão fálica dominante, estrutura da nossa sociedade, e 

talvez isto – a falta de ação, de desejo – fosse suficiente para impedir a sua saída do armário. 

Sua ressalva é imediata, embora não acreditemos absolutamente nisto, o sangue da ironia, o 

sangue da aliança cristã, aquele que carrega a tradição monogâmica e binária de sexo, traz a 

falha presente nessa estrutura que faz com que o sujeito acredite na chance de vir a ser outro.  

O fingimento em Fernando Pessoa desempenha uma função mais do que estética, 

como vimos, é uma filosofia de vida, mas uma filosofia da diferença, a forma pela qual o 

                                                           
18 Essa visão “espírita” de Pessoa remete às suas leituras em torna da Teosofia, que compreende o mundo e 

homem em um processo evolutivo, além de pensar na ideia de encarnações, corpos e mundos múltiplos, como 

diz a autora de Os ideias da teosofia, livro traduzido pelo próprio Fernando Pessoa: “Se, pois, há mais mundos 

do que um, se temos mais corpos do que um, o mesmo raciocínio se aplica aos corpos e aos mundos mais sutis 

que aos corpos e aos mundos menos sutis” (BESANT, 2001, p. 69).  
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poeta pode dobrar-se e desdobrar-se, sendo múltiplo, pois “quanto mais uma coisa é ela 

mesma, mais ela é diferente, pois a intensificação da singularidade implica a intensificação de 

todas as diferenças” (GIL, 1999, p. 31). Experimentação de maneiras de ser/não-ser, em seus 

movimentos paradoxais, identificando a multiplicidade no poeta, o que se evidencia na sua 

obra como coexistência entre a vida e a obra de um sujeito (en)coberto pelo jogo performático 

de corpos, papéis, imagens, máscaras. 

Contudo, no temor de não permanecer “impávido”, corajoso, diante das ruínas, como 

na comparação que ele faz de uma afirmação de Horácio: 

 

Disse Horácio, falando do varão justo, que ficaria impávido ainda que em 

torno dele ruísse o mundo. A imagem é absurda, justo o seu sentido. Ainda 

que em torno de nós rua o que fingimos que somos, porque coexistimos, 

devemos ficar impávidos - não porque sejamos justos, mas porque somos 

nós, e sermos nós é nada ter que ver com essas coisas externas que ruem, 

ainda que ruam sobre o que para elas somos. A vida deve ser, para os 

melhores, um sonho que se recusa a confrontos. (PESSOA, 2011b, p. 179) 
 

“Somos nós” no plural, mesmo que tudo rua, a coexistência entre o que sou e o que 

finjo é intrínseco a qualquer homem, pois é no intervalo que o sujeito se faz, se ressignifica, 

se torna o outro. A afirmação de si mesmo-outro deve prevalecer como um sonho – recusando 

a confrontos, ainda que o que somos rua para os outros, incomode.  

Na época de Orpheu, como é sabido, e da publicação de Canções (1921-1932), de 

António Botto, de Sodoma Divinizada, de Raul Leal, esses escritores são espicaçados pela 

imprensa da época. Mesmo defendendo os amigos com artigos, notas e ensaios, Pessoa 

desenvolveu para si, dessa forma, para a autodefesa e transgressão desse mecanismo de poder 

opressor e para expressão do seu rico viés homoerótico, um discurso performático 

(entendendo a presença do corpo na sua poesia, a escritura, a inscrição e a performance), 

viabilizado pelo sua poética das sensações, dos sentidos. Sempre se baseando no pressuposto 

do fingimento como indício estético, pois “a noção de fingimento desempenha na obra de 

Fernando Pessoa um importante papel” (MARTINS, 2010, p. 284) – o poeta creditava a sua 

existência a uma inexistência irreal para se tornar, literalmente, o outro, no ser nada era 

preciso: 

 

Nada está: o Ser falta e o Não-ser sobra. 

Ambos são nada, e passo quanto há, 

E tudo é como o rasto de um[a] cobra – 

A antiga, que diz: Nada está. 
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(PESSOA, 2009a, p. 363) 

 

Podemos perceber, no Livro do Desassossego, que o poeta reforça o conceito de 

fingimento como máquina de fabricação de sentido das suas relações poéticas e amorosas: 

“Em mim todas as afeições se passam à superfície, mas sinceramente. Tenho sido ator 

sempre, e a valer. Sempre que amei, fingi que amei, e para mim mesmo o finjo” (PESSOA, 

2011, p. 260).  

O ator que há em Pessoa constrói o que se conhece como o drama em gente do poeta, 

no qual o mesmo representaria papéis diversos em pessoa, não em atos. Shakespeare poderia 

ser quem quisesse em cada peça que escrevia, fingindo nos seus personagens. Pessoa o era 

nele mesmo. Preso a um mundo cheio de preceitos e preconceitos das mais diversas 

categorias, Pessoa não se sentia encaixado em nenhum termo, o choque da injúria talvez lhe 

acometesse o espírito físico que tanto o perturbara na sua jornada, – o desejo da fuga é 

iminente em sua obra:  

 

O meu desejo é fugir. Fugir ao que conheço, fugir ao que é meu, fugir a que 

amo. Desejo partir - não para as Índias impossíveis, ou para as grandes ilhas 

ao Sul de tudo, mas para o lugar qualquer - aldeia ou ermo - que tenha em si 

o não ser este lugar. Quero não ver mais estes rostos, estes hábitos e estes 

dias. Quero repousar, alheio, do meu fingimento orgânico. Quero sentir o 

sono chegar como vida, e não como repouso. Uma cabana à beira-mar, uma 

caverna, até, no socalco rugoso de uma serra, mo pode dar isto. Infelizmente, 

só a minha vontade mo não pode dar. (PESSOA, 2011b, p. 182) 

 

O desejo de fuga, o fazer fugir, dos padrões, de si mesmo – abre rumos novos na 

poética de língua portuguesa e para além dela, desorganizando ao mesmo tempo a supremacia 

da língua homogênea. O fingimento em Pessoa, como o poeta mesmo insinua, é a fuga do 

orgânico. O corpo pessoano faz-se um Corpo-sem-Órgãos, trabalhando na ausência do 

organismo. Sua poesia diversa, a dos outros, jamais se resumiria à composição de um 

organismo, já que afirma: 

 

Sou um evadido.  

Logo que nasci  

Fecharam-me em mim,  

Ah, mas eu fugi.  

 

Se a gente se cansa  

Do mesmo lugar,  

Do mesmo ser  

Por que não se cansar?  
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Minha alma procura-me  

Mas eu ando a monte  

Oxalá que ela  

Nunca me encontre.  

 

Ser um é cadeia,  

Ser eu é não ser.  

Viverei fugindo  

Mas vivo a valer. 

 

(PESSOA, 2009a, p. 67) 

 

O poeta, nas suas diversas facetas, busca suprimir a imagem de um sujeito unívoco, 

“ser um é cadeia”, representante de um discurso poético molar “ser eu é não ser”, isto é, 

endurecido nas suas articulações, visto que a sua construção heteronímia compõe o ponto de 

vista do(s) outro(s): “Se a gente se cansa/ Do mesmo lugar/ Do mesmo ser/ Por que não se 

cansar?”. Pessoa despista mais uma vez aqueles que tentam lhe roubar, constantemente, um 

segundo de sinceridade “Viverei fugindo/ Mas vivo a valer”. O fingimento pessoano, no 

sentido homoerótico, anseia, portanto, pela desconstrução do sexo como algo natural, 

estabelecido pelo indivíduo assim que ele nasce: “Sou um evadido./ Logo que nasci/ 

Fecharam-me em mim,/ Ah, mas eu fugi”.  

A impossibilidade do corpo único – físico e real –, estabelecido por convenções 

sociais, viabiliza a homoeroticidade da sua poesia e propicia a virtualidade da instauração de 

uma epistemologia homoafetiva: 

 

Nós não podemos amar, filho. O amor é a mais carnal das ilusões. Amar é 

possuir, escuta. E o que possui quem ama? O corpo? Para o possuir seria 

preciso tornar nossa a sua matéria, comê-lo, incluí-lo em nós... E essa 

impossibilidade seria temporária, porque o nosso próprio corpo passa e se 

transforma, porque nós não possuímos o nosso corpo (possuímos apenas a 

nossa sensação dele), e porque, uma vez possuído esse corpo amado, tornar-

se-ia nosso, deixaria de ser outro, e o amor, por isso, com o desaparecimento 

do outro ente, desapareceria... (PESSOA, 2011b, p. 332)  

 

A apreensão do outro se daria apenas por um processo, digamos, antropofágico e, não 

podemos nos esquecer de que – comer19 o outro significa, popularmente, transar. O corpo do 

outro, se aplicarmos ao próprio Pessoa, deixaria de ser “nosso” (no sentido de posse) se o 

                                                           
19 O verbo “comer” em Portugal tem essa conotação sexual desde o período de Pessoa. Como se pode ver 

claramente em um poema de Fernando dirigido à Ofélia ao descrever as formas do seu corpo, ele exprime o 

desejo carnal de comê-la: “Apetece como um barco./ Tem qualquer coisa de gomo./ Meu Deus, quando é que eu 

embarco?/ Ó fome, quando é que eu como?” (PESSOA, 2007b, p. 414).  Deve-se atentar que o sujeito 

homoerótico, desde o período greco-romano, não se relaciona apenas com pessoas do mesmo sexo biológico, 

ora, “não é verdade que todos os homens com aptidão para se relacionar homoeroticamente seja incapazes de se 

relacionar sexualmente com mulheres” (COSTA, 1992, p. 26). 
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assimilássemos. Mas se há experiência de devoração, antes é o dos outros corpos, dos outros 

eus proliferando no movimento da incorporação, arrastando o poeta para a heteronímia.  Os 

processos de rostidade se incumbirão de embaralhar as identidades e desconstruir rostos, 

desterritorializando-os:  

 

Tudo permanece sexual, nenhuma sublimação, mas novas coordenadas. E 

precisamente porque o rosto depende de uma máquina abstrata que ele não 

se contentará em recobrir a cabeça, mas afetará as outras partes do corpo, e 

mesmo, se necessário, outros objetos sem semelhança. Conseqüentemente, a 

questão é a de saber em que circunstâncias essa máquina é desencadeada, 

produzindo rosto e rostificação. Se a cabeça, mesmo humana, não é 

obrigatoriamente rosto, o rosto é produzido na humanidade, mas por uma 

necessidade que não é a dos homens "em geral". (DELEUZE e GUATTARI, 

1996, p. 32) 

 

A sexualidade presente na obra de Pessoa não é mera “sublimação”, como 

desenvolveu Freud no estudo sobre Leonardo Da Vinci. Pelo contrário, como afirma Deleuze, 

presenciamos outras coordenadas sendo delineadas para atingir as intensidades do Corpo-

sem-Órgãos pessoano, e neste, o processo de rostidade – que não se circunscreve apenas ao 

rosto, mas aos processos de significação que se transmutam no próprio corpo, em 

deslocamentos inusitados.  

Tal dinamismo, no poeta, designa um novo regime semiótico, o do muro branco, ali 

onde residem as significâncias de representação. E o do buraco negro que nele incide, 

produzindo escavações na sua subjetividade, passando a constituir incidências reais ou 

ficcionais.   

Nesse aspecto, a poesias pessoanas acabam por fazerem-se máquinas abstratas de 

fingimento, heteronímia, com seus buracos negros, agindo na superfície das subjetividades 

estranhadas, na qual emergem as encenações dos heterônimos e suas danças 

desterritorializadoras. “Rosto, que horror!” (DELEUZE, 1996, p. 61), poderia ser a expressão 

poética da homoafetividade pessoana. No cerne da sua inscrição, há algo de inumano, 

maquínico, de vazio e de tédio, segundo o próprio poeta. Assim fala Deleuze sobre o rosto: 

 

O rosto não é animal, mas tampouco é humano em geral, há mesmo algo de 

absolutamente inumano no rosto. É um erro agir como se o rosto só se 

tornasse humano a partir de um determinado limiar: close, aumento 

exagerado, expressão insólita, etc. O rosto é inumano no homem, desde o 

início; ele é por natureza close, com suas superfícies brancas inanimadas, 

seus buracos negros brilhantes, seu vazio e seu tédio. (DELEUZE, 1996, p. 

32) 
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Para que possuir um corpo unívoco, ter um rosto, quando este lhe reserva “um grande 

porvir, com a condição de ser destruído, desfeito” (DELEUZE E GUATTARI, 1996, p. 36). A 

dispersão das subjetividades, em Pessoa, introduz uma eroticidade múltipla, mas também feita 

de intensidades e sensações. Embora, para Bataille, o erotismo “dos corpos tem de qualquer 

maneira algo de pesado, de sinistro. Ele guarda a descontinuidade individual, e isto é sempre 

um pouco no sentido de um egoísmo cínico” (BATAILLE, 1987, p. 15).  

Em Pessoa, a eroticidade dissocia-se da procriação, do amor cristão e volta-se para a 

inventividade, para os deslocamentos territoriais. Pode-se dizer que as poéticas acionam 

corpos celibatários, conectados entre si, o que é diferente das relações de continuidade ou 

descontinuidade. A máquina de contar, dividir, multiplicar, mostram como as séries divergem, 

são heterogêneas – uma relacionada ao agir, ao real, a outra, ao onírico – e, ao mesmo tempo, 

coexistem: o homem da ação e o sonhador, outro paradoxo pessoano: 

 
Cada um de nós é dois, e quando duas pessoas se encontram, se aproximam, 

se ligam, é raro que as quatro possam estar de acordo. O homem que sonha 

em cada homem que age, se tantas vezes se malquista com o homem que 

age, como não se malquistará com o homem que age e o homem que sonha 

no Outro? (PESSOA, 2011, p. 469) 

 

Cada corpo pessoano emerge em paradoxos, libera-se de uma construção forjada a 

partir da sexualidade, como categoria de gênero, constrói sua própria genitalidade, no ato de 

escrever, fora do sistema familiar e edípico, como diria Lins a respeito de Artaud (1999, p. 

20): “Artaud pretende não só refazer o corpo, mas reinventar o homem, criar um outro saber 

que não encontre no homem o lugar único da produção da vida e de conhecimentos”. 

Visto por esse prisma, Pessoa nos coloca em face ao descentramento do eu, a gênese 

ficcional dos heterônimos, movido pelo Eros como Corpo-sem-Órgãos. É nessa potência de 

amar que ele engendra a homoafetividade, combatendo o organismo heterossexual da escrita, 

castrador, excludente e pautado na estrutura de dominação masculina, que reforça a 

diferenciação de gênero e favorece – através de uma visão heteronormativa – a soberania do 

sistema patriarcal e dos sistemas simbólicos de castração, inibição, interdição e injúria. Como 

também procura escapar do “guetismo” gay, tal como aparece em certas práticas dessa 

natureza, conforme Eribon: 

 

O que também implica, como mostraram numerosos estudos, que os 

homossexuais costumam ser levados a desenvolver repertórios de 

comportamentos que são utilizados alternativamente em função de diferentes 

públicos diante dos quais se encontram, passando de um tipo de gestualidade 

ou de atitude a outro, conforme as exigências da situação: por exemplo, os 
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mesmos que “soltarão a franga” diante de um grupinho de outros gays 

confinarão o vocabulário, as expressões e as denotações à mais estrita 

normalidade profissional. (ERIBON, 2008, p. 66) 

 

Cada heterônimo pessoano possui um temperamento divergente – assim como estilos e 

modos de ver, pensar, sentir. Pessoa manifesta seu pensamento-bomba, seu pensamento-fecal. 

Nisso trazemos a problemática de Artaud, pois se trata aqui em Pessoa da confluência de 

pensamentos escatológicos. Trata-se de evacuar os excrementos, contra o falso sanitarismo da 

imprensa:  

 

Ora porra! 

Então a imprensa portuguesa é 

que é a imprensa portuguesa? 

Então é esta merda que temos 

que beber com os olhos? 

Filhos da puta! Não, que nem 

há puta que os parisse. 

 

(PESSOA, 1999a, p. 254) 

 

É da derrisão que se faz o epigrama pessoano, um gênero cativo de Campos, seu 

heterônimo mais lancinante e crítico. Pessoa fizera algumas traduções da antologia grega que, 

em certo sentido, ditaram o tom epigramático e ferino da revista Orpheu, criticada pela 

imprensa e Campos, nesse pequeno poema extraordinariamente bombástico e fecal, exerce o 

ataque violento à imprensa portuguesa da época. O discurso de Campos é ferino e ousado, as 

escolhas lexicais são incisivas, sem fazer pose, ao criticar tal sistema paradigmático de 

relações sociais-sexuais moralistas.  

Em Ricardo Reis também presenciamos esse discurso epigramático em relação ao 

amor que, ao mesmo tempo em que nos convoca também nos oprime: 

 

Quer pouco: terás tudo. 

Quer nada: serás livre. 

O mesmo amor que tenham 

Por nós, quer-nos, oprime-nos. 

(PESSOA, 2007a, p. 284) 

 

A sociedade nos exige amor com as severas palavras de ordem, se quisermos pouco, 

teremos tudo, mas é a filosofia de Pessoa buscar o mínimo, permeada pela doutrina de 

Epicuro, buscar a ausência de dores físicas e dos males da alma, não se preocupar com os 
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padrões e esquemas sociais; e, ao desejarmos o nada, teremos a liberdade, porque o nada 

despoja-nos do peso das opressões. O poeta provoca a percepção do assujeitamento pelo 

grande Outro, o amor como domínio do simbólico, sob o peso da lei da linguagem, e 

castrador. 

Rompendo as tessituras normativas dos valores e dos sentimentos moralizantes, 

Fernando Pessoa elabora um pensamento do homem como animal vestido, e do vestuário 

como capaz de trajar a própria alma, vestir o pensamento. O que corresponderia a técnicas de 

vestimentas acaba por se revestir da substância mesma dos seres. O pensamento vestido cobre 

a nudez originária e o sexo, o que passa a consistir no grande poder controlador do corpo, 

desde o pecado original, no evento mitológico do paraíso cristão. São os guarda-fatos, o 

começo dos armários. Vemos surgir a lógica e a estética do armário, no sentido da 

sexualidade:  

 

As coisas modernas são 

(1) A evolução dos espelhos 

(2) Os guarda-fatos 

Passámos a ser criaturas vestidas, de corpo e alma. E, como a alma 

corresponde sempre ao corpo, um traje espiritual estabeleceu-se. Passámos a 

ter a alma essencialmente vestida, assim como passámos — homens, corpos 

— à categoria de animais vestidos. 

Não é só o facto de que o nosso traje se torna uma parte de nós. É também a 

complicação desse traje e a sua curiosa qualidade de não ter quase nenhuma 

relação com os elementos da elegância natural do corpo nem com as dos 

seus movimentos. 

Se me pedissem que explicasse o que é este meu estado de alma, através de 

uma razão sensível, eu responderia mudamente apontando para um espelho, 

para um cabide e para uma caneta com tinta. (PESSOA, 2011b, p. 405) 

 

Nas palavras do poeta português, o homem “é um animal que quer existir” (PESSOA, 

2006c, p. 13). Esse animal que roga pela existência, descontínuo e contínuo, exprime o anseio 

de “aprovação da vida até na morte” (BATAILLE, 1987, p. 10), seu instinto de reprodução é 

iminente, embora sua erotização faça parte do velamento, pois a sua sexualidade livre (como 

o animal) fora usurpada pelo sistema e, consequentemente, imposta pelos padrões de 

interdição, repressão, ou recalcamento, sejam eles sociais, culturais, morais ou religiosos. 

Fernando Pessoa não ignora o fato de sermos animais que queremos existir, porque perdemos 

o status de ser “nu” para “pensar” e ter a alma vestida.   
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Consciente disso, o pensamento poético de Pessoa se reveste do fingimento, para 

instaurar a condição de animal-estar20 nos heterônimos e em si mesmo, e experimentar a 

nudez ignorada, “antes de ter vergonha de sua nudez” (DERRIDA, 2002, p. 44). Assim, em 

Pessoa, o sentido da nudez é aguçado por esse encontro com o(s) outros(s) heterônimos:  

    

Mas isso (tristes de nós que trazemos a alma vestida!), 

Isso exige um estudo profundo, 

Uma aprendizagem de desaprender 

E uma sequestração na liberdade daquele convento 

De que os poetas dizem que as estrelas são as freiras eternas 

E as flores as penitentes convictas de um só dia, 

Mas onde afinal as estrelas não são senão estrelas 

Nem as flores senão flores, 

Sendo por isso que lhes chamamos estrelas e flores. 

 

(PESSOA, 2007a, p. 217-218) 

 

“A alma vestida”, mesma afirmativa que aparece no Livro do Desassossego, 

mostrando a consonância entre o poeta e seu outro, de que o homem é um animal que se 

veste, e as roupas delimitam espaços de corporeidade, de sexualidade, que não contemplam a 

diversidade da nossa alma, elas representam o confinamento simbólico a que alude Pierre 

Bourdieu (2010), pois querem chamar o corpo à ordem, ao organismo, colocá-lo em duas 

categorias antagônicas: o masculino (dominador) e o feminino (dominado). 

Em Alberto Caeiro, Pessoa reivindica um plano de imanência humana, livre de 

aprendizados estratificados e de modelos representacionais: 

 

Procuro despir-me do que aprendi, 

Procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram, 

E raspar a tinta com que me pintaram os sentidos, 

Desencaixotar as minhas emoções verdadeiras, 

Desembrulhar-me e ser eu, não Alberto Caeiro, 

Mas um animal humano que a Natureza produziu. 

 

(PESSOA, 2007a, p. 226) 

 

Nessa escrita-física, de raspagem de tinta dos sentidos do corpo, Fernando Pessoa se 

opõe ao modelo organizado, reiterando o seu Corpo-sem-Órgãos e sua sexualidade liberta 

                                                           
20 Derrida fala na expressão animal-estar, diante das seguintes considerações (2002, p. 16): “Mal-estar de um tal 

animal nu diante de outro animal, assim, poder-se-ia dizer uma espécie de animal-estar: a experiência original, 

única e incomparável deste mal-estar que haveria em aparecer verdadeiramente nu, diante do olhar insistente do 

animal, um olhar benevolente ou impiedoso, surpreso ou que reconhece. Um olhar de vidente, de visionário ou 

de cego extralúcido”. 
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para se instaurar contra essa “sociedade vestida” ao expor a nudez do seu corpo imerso em 

sua imaginação líquida: 

 

Sou livre, contra a sociedade organizada e vestida.  

Estou nu, e mergulho na água da minha imaginação. 

 

(PESSOA, 1999a, p. 279) 

 

É necessário desaprender o que é dito como certo, como normal e socialmente aceito 

por todos, “a nudez arruína a decência que nos damos através de nossas roupas” (BATAILLE, 

1987, p. 112). Aqueles poetas encarcerados que dizem “as estrelas são freiras eternas” 

(PESSOA, 2007a, p. 217) estão presos ao modelo representativo da poesia, são reprodutores 

do discurso da sexualidade casta, cristã e castrada. Fernando Pessoa é o animal múltiplo e 

como tal põe-se a enfrentar a parte de corpo nu: 

 

Mas ao menos fica da amargura do que nunca serei 

A caligrafia rápida destes versos, 

Pórtico partido para o Impossível. 

Mas ao menos consagro a mim mesmo um desprezo sem lágrimas, 

Nobre ao menos no gesto largo com que atiro 

A roupa suja que sou, em rol, pra o decurso das coisas, 

E fico em casa sem camisa. 

 

(PESSOA, 1999a, p. 153) 

 

Assim, na passagem do Livro do Desassossego, a presença do ternário “espelho” (a 

evolução do espelho, mudança de paradigma estético no que diz respeito à criação artística), 

“cabide”, e “caneta com tinta” coloca o poeta diante da crise da representação, entre o reflexo 

de si mesmo e dos outros, daquilo que comporta suas vestes (o fingimento), retiradas e 

penduradas, e a caneta com tinta que as transformam em letra, escrita, entre a morte e o 

erotismo.  

O fingimento tem papel crucial sobre a questão da analítica da sua sexualidade, e se 

expõe nos jogos de espelhos heterotópicos, porque “fingir não é propor engodos, porém 

elaborar estruturas inteligíveis” (RANCIÈRE, 2009, p. 53). “Fingir” para, Pessoa, é, portanto, 

criar as linhas de fuga para que escoe o desejo de corpo a corpo, concretizando-se na 

complexidade heteronímica da linguagem, na sua capacidade de despersonalizar, de ser 

múltipla de “todas as maneiras”. Recusando o ser unívoco: “Afinal deste dia fica o que de 

ontem ficou e ficará de amanhã: a ânsia insaciável e inúmera de ser sempre o mesmo e outro” 

(PESSOA, 2011b, p. 320). Ainda: 
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Tornarmo-nos esfinges, ainda que falsas, até chegarmos ao ponto de já não 

sabermos quem somos. Porque, de resto, nós o que somos é esfinges falsas e 

não sabemos o que somos realmente. O único modo de estarmos de acordo 

com a vida é estarmos em desacordo com nós próprios. O absurdo é o 

divino. (PESSOA, 2011b, p. 62) 

 

Pessoa afirma que somos falsos moedeiros, falsificadores – esfinges falsas. Viver 

impõe a dissensão de si e dos outros, cada um é alteridade de si. Isso se torna o princípio da 

vida. O desacordo designa o desnudamento, o que é disperso, o que rompe. O que liga e o que 

se desliga. O poeta situa-se nessa repetição: 

 

Isto  

  

Dizem que finjo ou minto  

Tudo que escrevo. Não.  

Eu simplesmente sinto  

Com a imaginação.  

Não uso o coração. 

 

Tudo o que sonho ou passo,  

O que me falha ou finda, 

É como que um terraço  

Sobre outra coisa ainda.  

Essa coisa é que é linda. 

 

Por isso escrevo em meio  

Do que não está ao pé,  

Livre do meu enleio,  

Sério do que não é,  

Sentir? Sinta quem lê! 

 

(PESSOA, 2009a, p. 151-152) 

 

Logo de início, o poeta se dirige a um sujeito indeterminado e desenvolve seus 

questionamentos, afastando-se dos juízos de valor e do afetivo, ao deslocar os lugares da 

afecção para a imaginação poética. Negar o “uso do coração” é arremeter contra uma 

expectativa de uma poesia sentimental, e por isso mesmo, tida como verdadeira. Negar ou 

denegar o fingimento traz o princípio do inconsciente e a pulsão de destruição que se volta 

para o leitor, fazendo retornar o pensamento-bomba e o pensamento fecal, na invectiva: 

“Sentir? Sinta quem lê!”. 

Seu “sentir” é imaginativo – sentindo através do pensamento, das suas sensações. Sua 

lucidez extrema, a afirmativa repetida da lucidez em Campos, é coerente com uma forma 

paradoxal. O homoerotismo em Pessoa concebe o amor como paradoxo, pois “o amor pede 



74 
 

identidade com diferença” (PESSOA, 2011b, p. 470). Fica claro, nessa primeira estrofe do 

poema Isto, o processo de geração artística do poeta, como se o mesmo fosse um filtro ou 

catalisador que, pela sensibilidade, usufrui dos sintomas empíricos de toda sua vida, sua 

formação, sua concepção estética, cultural, literária, para mesclar ao produto do poema.  

Ou nesse outro poema do heterônimo Álvaro de Campos, no qual a contestação 

provoca o limiar entre a loucura e a lucidez. Bataille (1987) nos diz que os condutos sexuais 

liberam dejeções (gotas “sujas”, urina, fezes) e, no caso de Pessoa, há uma expulsão anal: 

 

Não me queiram converter a convicção: sou lúcido! 

 

Já disse: sou lúcido. 

Nada de estéticas com coração: sou lúcido. 

Merda! Sou lúcido. 

 

(PESSOA, 1999a, p. 230) 

 

As “estéticas com coração” representam o idealismo obtuso a que os poetas se 

submetiam a cantar, num regime de representação, o amor romântico, binário – sem lucidez. 

Nessa tessitura do corpo escrito, em outro momento, Álvaro de Campos, em sua 

descontinuidade, percebe o erotismo, o início do seu desejo através do horror e a potência de 

vida de sua composição cadavérica: 

 

Meu corpo é minha roupa de baixo; que me importa 

Que o seu carácter de lixo seja terra de jazigo 

Que aqui ou ali a coma a traça orgânica toda? 

Eu sou Eu. 

Que tenho eu com a roupa cadáver que deixo? 

Que tem o cu com as calças? 

Viva eu porque estou morto! Viva! 

 

(PESSOA, 1999a, p. 332) 

 

Ao afirmar que a “roupa de baixo”, peça íntima, é o seu corpo, Fernando elimina a 

marca incisiva do sexo naturalizado, da oposição binária da construção de um gênero 

masculino ou feminino, dos elementos e categorias estratificados que o poeta, numa 

cartografia da morte em torno das linhas de fuga do esquema da fertilidade, da reprodução, 

desterritorializa esse corpo e essa terra progenitora “que me importa/que o seu carácter de lixo 

seja terra de jazigo”, quando ele não incorpora esse corpo social e anatômico –, que é o 

jazigo, o cárcere eterno, a heterotopia do cemitério, no qual o sujeito, esse corpo canceroso do 
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organismo, pretende-se a uma eternidade que o desfaz e o desfigura continuamente através do 

tempo; e continua: “que aqui ou ali a coma a traça orgânica toda?”.  

Por trás desse corpo-roupa de baixo, que será dado aos vermes, há outro, que escapa às 

suturas sexuais hegemônicas, está numa condição de animal-estar, é sexual, o que é “íntimo e 

incomensurável do animal” (BATAILLE, 1987, p. 103), é o corpo-escrito, o CsO e que 

culmina na afirmação de Fernando: “Eu sou Eu”. Se, para Bataille (1987), o erotismo é a 

afirmação da vida até na morte, a poesia homoerótica de Fernando Pessoa é a afirmação do 

homoerotismo no corpo escrito da palavra, na escrita-física, ora, “que tenho eu com a roupa 

cadáver que deixo?”. “Eu sou Eu”, porque a “poesia conduz ao mesmo ponto como cada 

forma do erotismo; conduz à indistinção, à fusão dos objetos distintos. Ela nos conduz à 

eternidade, à morte, e pela morte, à continuidade: a poesia é l'éternité” (BATAILLE, 1987, p. 

18).  

E, num movimento de expulsão anal, ele diz: Que tem o cu com as calças? O cu está 

na periferia do corpo, por se opor à ordem racional da cabeça, à ordem dos órgãos sexuais 

legitimados pela instituição da família, da reprodução, ele não tem nada a ver com a calça, 

esta veste que limita e demarca a compreensão do corpo, e Pessoa, na pele de Álvaro de 

Campos, reforça e afirma a existência do seu Eros como CsO quando diz: “Viva eu porque 

estou morto! Viva!” e prossegue: 

 

Entremos na morte com alegria! Caramba 

O ter que vestir fato, o ter que lavar o corpo, 

O ter que ter razão, similhanças, maneiras e modos; 

O ter rins, fígado, pulmões, brônquios, dentes. 

Cousas onde há dor e sangue e moléstias. 

(Merda pra isso tudo!) 

 

(PESSOA, 1999a, p. 332) 

 

O poeta não vê, na morte, o aspecto horrendo que lhe atribuem, ela é a libertação, a 

desorganização dos elementos do corpo e, como marca o poema, é a descaracterização do 

vestir e da copiosa higiene do corpo, é o desnudamento da razão, da representação e dos 

mecanismos opressivos oriundos das “maneiras e modos”. Essa “morte com alegria” é o 

retorno à purulência da vida, a desfiguração do corpo e dos jogos dos órgãos estatais, 

fechados em suas funções, “cousas onde há dor e sangue e moléstias”. A exclamativa de 

Fernando é, ainda, a fecal, “Merda pra isso tudo!” –, ele, nessa liberação discursiva do 

excremento, abre as fissuras para o seu CsO potencializar o seu corpo e o seu sexo diverso e, 

como diz Deleuze (2000, p. 43): “Porque, enfim, o ânus também exprime uma intensidade, 
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aqui a aproximação de zero da distância que não se decompõe sem que os elementos mudem 

de natureza”. 

O ânus, na poética homoerótica pessoana, desempenha um papel de libertação das 

dejeções interiores, das cavidades ocas da instituição, da liberação de um conteúdo interior do 

poeta que, na sua expulsão, desagrega as estruturas sociais de ordem racional, a posição dos 

órgãos e, aliado à concepção de morte e erotismo, permite ao poeta a sua descontinuidade na 

vida e, consequentemente, sua continuidade na poesia, ao que diz: “Merda! Mil vezes merda 

para tudo o que eu não posso fazer.” (PESSOA, 1999a, p. 87).  

Para realização dessa expulsão da intimidade, do seu objeto mais íntimo através do 

contorno anal, o estômago é outro elemento recorrente nessa escritura-física pessoana, porque 

“o estômago serve de ligação e distribui os males que provêm das cavidades interiores e 

subterrâneas do corpo” (FOUCAULT, 2012b, p. 284) e, no trecho do poema Bicarbonato de 

Soda, de Álvaro de Campos, ele diz: 

 

Súbita, uma angústia...  

Ah, que angústia, que náusea do estômago à alma! 

Que amigos que tenho tido! 

Que vazias de tudo as cidades que tenho percorrido! 

Que esterco metafísico os meus propósitos todos! 

 

(PESSOA, 1999a, p. 286-287) 

 

O estômago é conectado à alma, nesse processo de rostificação ao inscrever, através 

do muro branco do corpo, os buracos negros da subjetividade, que, como se pode ver no 

trecho poema, são a vazão dos dejetos do espírito, do centro racional da cabeça. Num tom 

exclamativo, os três últimos versos parecem socar o seu estômago, os amigos que o poeta 

tinha, talvez não existissem ou fossem uma realidade sua, as “cidades vazias de tudo”, talvez 

sem as heterotopias a que a poesia homoerótica pessoana buscava o seu lugar de afirmação e, 

numa bela imagem, com a acidez elevada (devido ao bicarbonato de sódio), o seu estômago 

implode ao externar o “esterco metafísico” em relação aos seus propósitos, sempre se opondo 

aos esquemas e sistemas vigentes. Esse impulso, essa náusea de tudo, ainda o faz dizer: 

“Queria vomitar o que vi, só da náusea de o ter visto,/ Estômago da alma alvorotado de eu 

ser...” (PESSOA, 1999a, p. 325). 

O “cano de escape”, o canal pessoano é o caminho para a liberação de sua intimidade 

transgressora por meio dessa transformação fecal do discursivo afetivo: 
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Arre, encontrei uma solução, e foi preciso o estômago!  

Encontrei uma verdade, senti-a com os intestinos! 

 

(PESSOA, 1999a, p. 326) 

 

O Corpo-sem-Órgãos pessoano desterritorializa os órgãos costurados ao corpo, o eros 

cristão do par binário, a sacralização das genitálias à posição escura e escusa do corpo com a 

finalidade única da reprodução. A cabeça e os sentidos estão em relação direta com o cu 

através dos canais fecais, “senti-a com os intestinos”, essa escrita pessoana é, assim como 

percebe Deleuze (1974, p. 91): “Ao efeito de linguagem se substitui uma pura linguagem-

afeto, neste procedimento da paixão: ‘Toda escrita é PORCARIA’ (isto é, toda palavra detida, 

tratada se decompõe em pedaços ruidosos, alimentares e excremenciais)”. 

Essa escrita como porcaria de corpos indisciplinados, como pura linguagem-afeto, 

decomposta em “pedaços ruidosos”, é matéria viva e cálida para os (des)caminhos do 

fingimento, que é inerente a qualquer poeta – e reside justamente no instante em que as 

palavras se dispõem no papel – até a lavra incessante do acabamento do material artístico, 

como se observa no estudo de Pessoa por Cavalcanti Filho: 

 

Os papéis da Arca revelam que frequentemente reluta antes de escrever uma 

palavra. Ou rabisca numerosas variantes sobre ela, para escolher depois 

aquela que melhor se ajuste ao que imagina. Ou deixa espaços em branco, a 

serem mais tarde completados. Em dezembro de 1912 já diz que, nos seus 

trabalhos, vai “fazendo e desfazendo e refazendo”. “Por que escrevo eu esse 

livro? Porque o reconheço imperfeito”. (CAVALCANTI FILHO, 2011, p. 

202) 

 

Vendo por esse ângulo, a obra poética de Pessoa é bastante fragmentária – até porque 

o mesmo não chegou a publicar nenhum livro em vida, a não ser Mensagem e os poemas 

ingleses. O poeta tinha um projeto de organizar sua obra, mas, de tão vasta e diversa, tal tarefa 

se mostrara hercúlea para ele. Tanto na obra ortônima quanto na heterônima o poeta deixa, 

constantemente, “espaços em branco” – que nunca foram preenchidos em sua subjetividade. 

Destrói o arcaico mito de Kubla Khan, de Coleridge, que dizia ter sonhado e, num êxtase de 

fantasia, ter escrito, ao despertar, apenas uma parte desse poema maravilhoso quando, na 

realidade, foram encontrados vários rabiscos, correções, alterações e argumentos que 

eliminavam qualquer hipótese de iluminação involuntária. Pessoa verbaliza no poema o 

desejo de ter essa escrita do sopro divino: 

 

Ah, como eu quereria 

Ser como aqueles em quem 
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A inspiração é já poesia 

E a forma toda a alma tem!... 

 

(PESSOA, 2009a, p. 314) 

 

A concepção iluminada da existência dos heterônimos e, especialmente, da “criação 

triunfal” ou do surgimento de Alberto Caeiro, parece descambar em seu propósito. Pessoa é 

um poeta difícil – porque finge e, ao se valer desse recurso, tenta, de todas as maneiras, ser 

autêntico – e não imitar a si mesmo. 

Dessa forma, a cada instante, Fernando se torna o outro, critica a si mesmo por meio 

dos heterônimos – dialoga, provoca, e a ideia que perpassa a sua obra, como as dos outros, é a 

da inexistência do ser, a vertigem ontológica de ser apenas um, ter somente um corpo, uma 

religião, um ideal, um sexo, nas palavras do próprio escritor: “Sinto-me múltiplo. Sou como 

um quarto com inúmeros espelhos fantásticos que torcem para reflexões falsas uma única 

anterior realidade que não está em nenhuma e está em todas” (PESSOA, 1974, p. 81).  

A gramática pessoana sugere também uma complexidade e multiplicidade que lhe são 

inerentes, pois, necessita sustentar linguagens de paradoxos, desconstruções, alterações 

sintáticas (percebe-se em Alberto Caeiro um coloquialismo peculiar e, em Ricardo Reis, uma 

inversão nas frases, o hipérbato, um poema escrito em um português padrão culto).  

A limitação do código linguístico e da gramática do seu tempo não contemplava as 

diversidades sexuais, o diferente, bem como o ser múltiplo, já que se estrutura em categorias 

de gênero, masculino e neutro, singular e plural, tendo no coletivo uma concepção 

estigmatizadora de bando, de horda, cercando a fonologia, a morfologia, a sintaxe, a 

semântica de regras de gramaticalidade, normalidade e outras convenções. O poeta insurge-se 

diante da gramática castradora: 

 

Suponhamos que vejo diante de nós uma rapariga de modos masculinos. Um 

ente humano vulgar dirá dela, "Aquela rapariga parece um rapaz". Um outro 

ente humano vulgar, já mais próximo da consciência de que falar é dizer, 

dirá dela, "Aquela rapariga é um rapaz". Outro ainda, igualmente consciente 

dos deveres da expressão, mas mais animado do afecto pela concisão, que é 

a luxúria do pensamento, dirá dela, "Aquele rapaz". Eu direi, "Aquela 

rapaz", violando a mais elementar das regras da gramática, que manda que 

haja concordância de género, como de número, entre a voz substantiva e a 

adjectiva. E terei dito bem; terei falado em absoluto, fotograficamente, fora 

da chateza, da norma, e da quotidianidade. Não terei falado: terei dito. 

(PESSOA, 2011b, p. 115) 
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O acontecimento da “rapariga de modos masculinos” evidencia a violação como forma 

dessa insurgência gramatical e linguística e que traz, no seu bojo, a homoafetividade, a 

homossexualidade, exposta como um corpo queer – “Aquela rapaz”. À falta de 

denominações, pois o discurso médico do corpo moderno ainda não fora esboçado, o poeta 

tenta abarcar o diferente de forma verbal – fazendo uso da gramática da sua língua – sem 

tirar-lhe o caráter de especial e, ainda mais, sem impor-lhe qualquer forma de preconceito, o 

poeta problematiza a respeito dessa estranha rapariga. 

A gramática é limitada, o código é fechado, não há espaço para as exceções, a licença 

poética que serve o poeta no instante da sua criação artística é a linha de fuga possível para 

seu devir, para sua escrita-física e CsO. Os sentidos, as frases, os períodos, o verso, de acordo 

com a gramática normativa, devem respeitar suas leis “imutáveis”. Fernando Pessoa faz uma 

análise linguística do fenômeno, nesse instante, quando compara três formas de se abordar a 

rapariga de modos masculinos e, finalizando, prescreve qual seria o seu posicionamento a 

respeito do caso.  

Pessoa não silencia o discurso homoerótico, não se utiliza dos mecanismos de poder 

para causar interdição, censura ou negação da existência de uma sexualidade diferente da 

estabelecida pela heteronormatividade, pois o poeta sugere “Aquela rapaz”, violando uma das 

regras da gramática, a mais elementar e molar, que ordena que deverá haver “concordância de 

género, como de número, entra a voz substantiva e adjectiva”. 

Ora, a gramática representa esse poder em interdição, utilizada como repressão das 

diversas sexualidades – o gênero poderá não concordar com o substantivo, pois é outro 

gênero, é o sujeito gay e queer na composição da escritura pessoana – “fora da chateza, da 

norma, e da quotidianidade”, terei dito. O discurso verbal faz a inscrição dessa subversão 

literária. Dessa forma, o poeta desestabiliza as divisões clássicas de gênero, pois, poderíamos 

acrescentar “os gays também liberaram a componente feminina da masculinidade e a 

componente masculina da feminilidade” (SOHN, 2011, p. 150). 

O poeta transgride, assim, a sua sexualidade, compõe discursos em torno dela, para 

declará-la, cria lugares outros, do outro na sua obra poética, e o fingimento é a via mais larga 

para esse desenvolvimento. A sua sexualidade não fica restrita ao seu corpo, mas atinge, 

também, o dos outros, porque assim é aprendida “a unidade do domínio erótico aberto em nós 

por uma recusa da vontade de nos fecharmos em nós mesmos” (BATAILLE, 1987, p. 18). Na 

figura do outro, o discurso “clandestino” da sua homoeroticidade se afirma com veemência, 

ela é inscrita, transbordando de si para os outros. Fingir ser quem é para não ser – sendo outro, 
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me afirmo como “eu outro”. Pessoa é o poeta em potência de paradoxos, que irá transformar 

em si o quadro da representação das identidades. 

O desdobramento de Pessoa é algo intrínseco, pois, em diversas afirmações, supõe “Tu 

não és bastante para ti” (PESSOA, 1974, p. 38), ou “Sou variamente outro do que um eu que 

não sei se existe (se é esses outros)” (PESSOA, 1974, p. 81) – assim sendo todos, e ninguém, 

o poema abaixo nos apresenta: 

 

Nada sou, nada posso, nada sigo. 

Trago, por ilusão, meu ser comigo. 

Não compreendo compreender, nem sei 

Se hei de ser, sendo nada, o que serei. 

  

Fora disto, que é nada, sob o azul 

Do lato céu um vento vão do sul 

Acorda-me e estremece no verdor. 

Ter razão, ter vitória, ter amor 

  

Murcharam na haste morta da ilusão. 

Sonhar é nada e não saber é vão. 

Dorme na sombra, incerto coração. 

 

(PESSOA, 2007b, p. 202-203) 

 

Nesse poema, observa-se essa condição paradoxal estendendo-se para o 

questionamento do intelecto, da compreensão, da recognição: “Não compreendo 

compreender” – ora, não existe um método para atingir a verdade, sendo quem é (e o que não 

pode ser), isso é impossível, já que isso o leva para fora de si, sempre para a negação, que dá 

lugar à encenação, ao teatro. O nada pessoano é a potência que provoca a proliferação dos 

seres, não a indesejada unidade, que designa a ordem vigente como metafísica do ser. Ele 

questiona essa metafísica, mesmo em presença desta, e traz o corpo transgressivo para 

desautorizá-la. 

Em sua obra, matéria constante em sua poesia, como se refere o crítico: “encontramos 

ainda em Pessoa [a oposição] a do Tudo e do Nada, que constitui outro dos germes temáticos 

disseminados pelos heterônimos” (SEABRA, 1991, p. 53). Mas sua (de)formação fingida de 

si mesmo, do que os outros podem ser nele, enfraquece essa oposição, traz à tona não só o 

paradoxo, uma das características que marcam a poesia de Fernando Pessoa, mas também os 

agenciamentos dos corpos, dos discursos, e as multiplicidades: a multiplicação como 

possibilidade inscrita pelo nada, pelo vazio desterritorializado e aberto para o múltiplo. O 

nada, como instância do muro branco-buraco negro, por onde passa o CsO que, de acordo 
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com Deleuze e Guattari (1996, p. 28), “nunca é o seu, o meu... É sempre um corpo”, sobre o 

qual age o Logos spermaticos (1996, p. 28). 

No poema de Pessoa, repetidamente, percebemos a asserção de negativa, negação de 

si mesmo por parte do poeta – com a repetição no primeiro verso da palavra “nada” – palavra 

chave em toda sua obra, que se repete nos heterônimos, sobretudo em Álvaro de Campos – 

além do advérbio de negação “não”, da presença do verbo “ser” em diversos tempos verbais, 

ser (infinitivo), serei (futuro), sou (presente), sendo (gerúndio) – revelando a inconstância do 

sujeito, sua indeterminação, e da associação do verbo ter aos sintagmas razão, vitória e amor 

como sinônimo do materialismo e do corpo glorioso, vigentes na época; além de implicar em 

seu outramento: “a heteronímia implica uma estranha clivagem do tempo, que deixa de um 

lado um ‘sujeito’ fora do tempo, ou num tempo imemorial, virtual, e do outro, o sujeito-

personagem que escreve no tempo actual, cronológico” (GIL, 1999, p. 54). 

Interessante também a presença do “vento”, tanto portador de velocidades e 

intensidades, como signo dos fluxos de territorialização, desterritorialização e 

reterritorialização que movem, enquanto forças exteriores o pensamento poético.  

As tonalidades azul e verde pareceriam paisagens da infância no poema acima 

demarcado, entretanto as evocações nesse sentido são logo dispersas pelo vento que as 

dissipa, em face ao domínio das sombras e da “Haste da morta ilusão” e do “sonho, que é 

nada”. Tais colocações poéticas remetem-nos à obra Hermenêutica do sujeito:  

 

A espiritualidade postula que o sujeito enquanto tal não tem direito, não 

possui capacidade de ter acesso à verdade. Postula que a verdade jamais é 

dada ao sujeito por um simples ato que seria fundamentado e legitimado por 

ser ele o sujeito e por ter tal e qual estrutura de sujeito. Postula a necessidade 

de que o sujeito se modifique, se transforme, se desloque, torne-se, em certa 

medida e até certo ponto, outro que não ele mesmo, para ter direito a [o] 

acesso à verdade. A verdade só é dada ao sujeito a um preço que põe em 

jogo o ser mesmo do sujeito. Pois, tal como ele é, não é capaz de verdade. 

(FOUCAULT, 2010b, p. 16) 

 

A concepção de sujeito foucaultiana reside no conceito de multiplicidade do ser, no 

devir. E para que haja o “acesso à verdade”, é preciso abandoná-la, buscá-la no âmbito do 

não-ser, ou seja, no caso pessoano, do fingimento e da heteronímia. A ironia pessoana criva 

de ironia a instituição régia do sujeito: “Abdica e sê/ Rei de ti mesmo” (PESSOA, 2007a, p. 

280) nas palavras de Ricardo Reis.  

Ao se analisar a obra poética de Fernando Pessoa, percebe-se o seu jogo de ausência e 

presença, assimilada pela estética do fingir, sendo e não sendo ele mesmo, abre espaço para o 
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“infinitamente problemático” na constituição do sujeito, reportando-nos a (FOUCAULT, 

1980, p. 15). Do conhecer-se, o poeta assegura o erro constitutivo: 

 

Conhecer-se é errar, e o oráculo que disse «Conhece-te» propôs uma tarefa 

maior que as de Hércules e um enigma mais negro que o da Esfinge. 

Desconhecer-se conscientemente, eis o caminho. E desconhecer-se 

conscienciosamente é o emprego activo da ironia. Nem conheço coisa maior, 

nem mais própria do homem que é deveras grande, que a análise paciente e 

expressiva dos modos de nos desconhecermos, o registo consciente da 

inconsciência das nossas consciências, a metafísica das sombras autónomas, 

a poesia do crepúsculo da desilusão. (PESSOA, 2011b, p. 167) 

 

Nessa passagem, percebemos que o fingimento do poeta está enlaçado constantemente 

com o abandono de si mesmo (conhecer-se é errar). Pois é preciso imergir na metafísica das 

sombras autónomas, na presença dos antagonismos que se interpenetram, na poesia como 

espaço de corporifacação das sombras, das sensações, do “registo consciente da inconsciência 

das nossas consciências”:  

 

Não sei se os outros serão assim, se a ciência da vida não consistirá 

essencialmente em ser tão alheio a si mesmo que instintivamente se 

consegue um alheamento e se pode participar da vida como estranho à 

consciência; ou se os outros, mais ensimesmados do que eu, não serão de 

todo a bruteza de não serem senão eles, vivendo exteriormente por aquele 

milagre pelo qual as abelhas formam sociedades mais organizadas que 

qualquer nação, e as formigas comunicam entre si com uma fala de antenas 

mínimas que excede nos resultados a nossa complexa ausência de nos 

entendermos. (PESSOA, 2011b, p. 316) 

 

 O fingimento foi o meio que o poeta encontrou para se dissipar circularmente, para 

elaborar seu discurso transgressor, velar e desvelar as fissuras de uma sociedade arcaica, de 

uma poética representativa, de tradição aristotélica.  Era o outro para perceber que, mesmo 

sendo outro, somos estranhos às nossas consciências como algum “eu” plenamente consciente 

de si mesmo, do seu espaço no mundo, da sua sexualidade “certa” e definida:  

 

Meu Deus, meu Deus, a quem assisto? Quantos sou? Quem é eu? O que é 

este intervalo que há entre mim e mim?  

 

(PESSOA, 2011a, p. 37) 

 

Em Pessoa, os fenômenos de fingir ser “eu” e os “outros”, atestam o alheamento de si 

mesmo, a fuga dos paradigmas, das demarcações do corpo e do sexo, do discurso hegemônico 

da represão que paira sobre todas as categorias do ser e da sexualidade. E, mais uma vez, 
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rompe o código fechado da gramática, quando diz: “Quem é eu?”.  O poeta é ele mesmo e os 

outros na construção de um discurso libertário, no qual o sujeito estorna toda hermenêutica da 

unidade, encontra, na heteronímia, o escape da significância redutora. Demovendo-a com o 

jogo do paradoxo, da negatividade e das máscaras, a fim de poder manifestar-se de todas as 

maneiras, avançando no tempo e elaborando o que contemporaneamente se chama de 

maleabilidade do eu, conforme situamos em Giddens: 

  

Hoje em dia a “sexualidade” tem sido descoberta, revelada e propicia o 

desenvolvimento de estilos de vida bastante variados. É algo que cada um de 

nós “tem”, ou cultiva, não mais uma condição natural que um indivíduo 

aceita como um estado de coisas preestabelecido. De algum modo, que tem 

de ser investigado, a sexualidade funciona como um aspecto maleável do eu, 

um ponto de conexão primário entre o corpo, a auto-identidade e as normas 

sociais. (GIDDENS, 1993, p. 25) 

 

Fernando Pessoa desenvolve, em sua obra poética, os diversos estilos de vida em cada 

outro que se torna, fingindo ser. A sua sexualidade é explorada, não como algo patológico, 

embora o poeta pareça se restringir ao repertório normatizador, ao reproduzir alguns termos 

da medicina da época, mas para fazer minar o seu caráter estigmatizador, cheio de jargões, 

certezas e verdades. Ele não se contenta com tal taxonomia, indo além, provocando, 

explorando e expressando a diversidade em sua poesia. Quando Giddens acentua a palavra 

“tem”, ou seja, que cada um tem (ou cultiva) algum molde de sexualidade, provoca-nos 

diretamente quando nos posicionamos em relação à nossa própria sexualidade – o que somos, 

podemos afirmar quem somos, homem ou mulher? E se esses modelos não forem suficientes? 

É o que nos incita o poeta: 

 

Homem, mulher – dois inimigos, 

Eternamente em falsa paz 

Prazeres mútuos e perigos... 

Quanto ódio e dor o amor nos traz! 

 

A vencedora e o vencido 

A mesma dor dupla vivemos 

Que vale à alma termos sido 

Vós não ganhais e nós perdemos. 

 

(PESSOA, 2006b, p. 73) 

 

O discurso do masculino versus o do feminino é o discurso do vencedor, do corpo 

patriarcal dos ditames da heterossexualidade. A família, a própria Igreja e o Estado, 

sedimentam os lugares de colonização cristã, em concepções como essa “amor é uma virtude, 
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não um dever” (SPONVILLE-COMTE, 2011, p. 15), que fez do exercício do amor, do sexo, 

uma espécie de castração do corpo, na veiculação de uma virtuosidade repressora e hipócrita. 

Ao contrário, o poeta sensualiza a linguagem, toma-a como um “corpo tocável”, erotizando a 

própria visibilidade:  

 

Gosto de dizer. Direi melhor: gosto de palavrar. As palavras são para mim 

corpos tocáveis, sereais visíveis, sensualidades incorporadas. Talvez porque 

a sensualidade real não tem para mim interesse de nenhuma espécie – nem 

sequer mental ou de sonho –, transmudou-se-me o desejo para aquilo que em 

mim cria ritmos verbais, ou os escuta de outros. (PESSOA, 2011, p. 171) 

 

O amor traz a inscrição de uma violência do sagrado, uma experiência de religo, entre 

o visível e o invisível, entre o ser, o ver e o possuir, numa perspectiva escatológica do ser e do 

não ser, diante do devir e do tornar-se – “fora eu Deus”. Não obstante isso, o poeta envia o 

pensamento ao Deus cristão, a fim de encontrar a possibilidade de uma comunicação outra, 

pelo olhar outro, para produzir uma experiência extática: 

 

Não poderia ser tu, uma vez que tu não sendo, 

Fora eu Deus; assim, para Deus vai meu pensamento 

(Para alcançar-te, por dentro ter-te, 

Possuir-te pelo ser, não pelo ver-te) 

Porque, substância da substância, só Ele 

Pode amar sendo tudo e tudo em cada ser. 

Assim é o meu amor (...) religião. 

 

(PESSOA, 2000b, p. 143) 

 

A fascinação pelo sagrado e sua veneração “introduz a transgressão” (BATAILLE, 

1987, p. 45) e, através de seus heterônimos, no ato de transgredir, Pessoa procede à encenação 

ritualística do amor cristão, para partir em direção à procura das expressões humanas da 

sensualidade, pois, se seu “amor é religião” é porque “a religião comanda essencialmente a 

transgressão dos interditos” (BATAILLE, 1987, p. 46) e Ricardo Reis diz: “Não é por acaso 

que um Verlaine é um místico católico. Para sentir a depravação bem é preciso ser-se cristão” 

(PESSOA, 2003, p. 195). Isso desperta o múltiplo, o CsO e o diverso no poeta: 

 

Depois para si o poeta 

Deve ser poeta também. 

Se ele não tem a completa  

Diversidade 

Não é poeta, é só alguém... 

 

(PESSOA, 2009a, p. 137) 
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A maravilhosa capacidade do poeta em se tornar outro reside, enfim, na concepção de 

que, para ele, o poeta deve ser também poeta para si – recriar-se indefinidamente, possuir a 

diversidade que não cabe em um poeta apenas, por isso, o desdobrar-se, o trabalho com os 

diversos estilos em sua poesia, ortônima e heterônima. 

Quando ele se desapega do eu, seu dínamo criativo penetra os diversos territórios do 

outro. Poderíamos afirmar dele o que Foucault diz a respeito do pensamento de Deleuze 

(FOUCAULT, 1980, p. 79): “- todos os rostos que não conhecemos, máscaras que nunca 

tínhamos visto – emergem”. Já se está “Além-Deus”, além do sagrado, ali onde a morte 

enuncia a sua força desconhecida: 

 

Além-Deus! Além-Deus! Negra calma...  

Clarão de Desconhecido...  

Tudo tem outro sentido, ó alma,  

Mesmo o ter-um-sentido... 

 

(PESSOA, 2006b, p. 358) 

 

Em “Além-Deus! Além Deus! Negra calma...”, percebemos em Pessoa, no processo de 

fingir e de outrar-se em sua vida e obra poética, notavelmente, o que Deleuze chama de lógica 

do sentido, a respeito do paradoxo da regressão ou da proliferação indefinida, “nunca digo o 

sentido daquilo que digo” (DELEUZE, 1974, p. 31). O sentido sempre é outro, “tudo tem 

outro sentido, ó alma”, assim como ele mesmo. “Mesmo o ter-um-sentido”, parte de Deus, o 

hiperônimo do poeta. 

O sentido não se define até mesmo quando é nomeado, prolifera indefinidamente, em 

seus heterônimos. Fernando Pessoa os nomeia para ter outro sentido, é ele mesmo que 

regressa ao paradoxo e se prolifera sexualizado, tenta disfarçar o seu eu erótico sem fazê-lo, 

se desdobra flexivelmente para fora, os fluidos mornos escorrem sobre sua poesia 

homoerótica e, para o poeta, caudalosamente, a sua multiplicidade revela que o 

“desdobramento do eu é um fenômeno em grande número de casos de masturbação” 

(PESSOA, 2006c, p. 11). 

Dever-se-ia dizer dele, de sua escrita masturbatória, nos ritmos que lhe são próprios, 

num ato de amor aos outros e aos diversos que compreenderiam a inclusão do líquido, do 

espermático, das matérias fecais e escatológicas, uma escrita-física, irrompendo na metafísica 

da linguagem, como o diria Artaud (apud LINS, 1999, p. 20), Fernando Pessoa suscita o 

transporte dos corpos. 
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2 A AMIZADE E A ESTETIZAÇÃO DA EXISTÊNCIA 

 

“Tenho um mundo de amigos dentro de mim, com vidas próprias, reais, definidas e imperfeitas.” 

F. Pessoa 

 

Os amigos, para o poeta, faziam parte de sua teia literária rica e abundante, acabariam 

desencadeando a sua estética sensacionista e a expressão de seu homoerotismo. Almada, 

amigo de Fernando e agitador ferino do grupo Orpheu, reconhecera: “apenas a Arte é o 

bastante para fornecer amizade” (NEGREIROS, 1997, p. 886). Havia, em Fernando Pessoa, a 

ideia de uma subjetividade homoerótica que remontava – em certos aspectos – a alguns 

períodos dessa forma de relacionamento entre homens. 

A amizade é expressa na Grécia Antiga, no século V a.C., por Heródoto, como nos 

apresenta Ortega (2002) em Genealogias da amizade, utilizando a palavra philia para 

denominá-la. Na poesia épica de Homero, as palavras philein e philotès aparecem cercadas de 

significados, identificando-se em um ponto: pelas relações interpessoais.  

Os primeiros sentidos para a amizade derivam da ideia de posse, aquilo que é 

possessivo, e de afeição, de afetividade, proximidade, é uma maneira afetuosa de se tratar 

parentes. A expressão “phílos”, num sentido afetivo, era usada para designar alguém da 

família, denotava as relações de parentesco. Os “philoi” representavam aqueles que se 

afastavam da sua região para protegê-la, assim denominados várias vezes por Homero.  

Ortega (2002) ressalta que os gregos se preocupavam com a segurança de sua região, 

por isso a hospitalidade grega era notável com os hóspedes estrangeiros, os bárbaros, embora 

ela implicasse uma supressão da alteridade e singularidade do outro. 

Eles formavam um tipo especial de phílos, sem nome, patrimônio ou pátria, 

denominado de os “xenos”, que eram recebidos pela Xenia e submetidos à sua lei, às suas 

obrigações.   

O seu espaço, assim, era invadido pelo outro, desarrumado, a cultura grega imposta, a 

língua, bem como a sua identidade era questionada, portanto, para que esse caráter invasivo e 

nocivo da Xenia pudesse ser extinto, “a hospitalidade deve ser um processo de negociação 

sem regras pré-determinadas, um programa vazio” (ORTEGA, 2002, p. 19-20). 

Bárbaros, estrangeiros, em contrapartida, aqueles que não possuíam um “nome”, os 

que não eram denominados, insubmissos, distintos da Xenia, eram excluídos, discriminados, o 

que havia era “amizade no interior, inimizade no exterior” (ORTEGA, p. 21). Assim a Xenia 

pode ser compreendida: 
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A instituição da xenia cumpria uma função político-estratégica definida: as 

comunidades da época se encontravam em uma situação de desconfiança e 

hostilidade entre eles, de “paz armada”, a xênia era uma forma de garantir 

proteção, apoio armamento ao estrangeiro, bem como de entrelaçar as 

diferentes comunidades, em um mundo ameaçado pela atomização social. 

(ORTEGA, 2002, p. 21) 

 

Para a formação da polis, nos séculos VIII e VII a.C., as xenias contribuíram para a 

“ritualização e institucionalização nas relações afetivas e de amizade” (ORTEGA, 2002, p. 

22), estabelecendo valores dominantes na polis. 

Também havia, desde o período homérico, se estendendo até a democracia clássica e 

as monarquias helenísticas, uma instituição cujos vínculos de amizade a formavam, chamada 

de heteria, que representava uma “relação política de camaradagem militar, um ‘clube 

político’, representando diversas funções, adaptando-se às diversas mudanças constitucionais 

e da polis” (ORTEGA, 2002, p. 22). 

Esse tipo de sociedade possuía uma dura divisão de trabalho entre os sexos, e a família 

não era base para socialização ou acúmulo de opulências, em síntese: 

 

A heteria representava um forte vínculo afetivo, uma “amizade expressiva”, 

a qual, como aponta Hutter, “fornecia vínculos íntimos que transcendiam à 

consanguinidade e permitiam, desse modo, membros de diferentes grupos de 

partes se associarem com a finalidade de se tornarem companheiros de 

armas. (ORTEGA, 2002, p. 23) 

 

Inicialmente, como demarca Ortega (2002), a Grécia homérica não tinha uma 

definição exata de amizade, e esta era estreitamente ligada aos laços de consanguinidade, 

lugar de sua origem. Esse modo de relação era institucionalizado, padronizado em alguns 

casos, isentos da liberdade de escolha e de preferências pessoais. Na época clássica, passando 

de uma cultura do clã e de aldeia para uma urbana da polis, houve uma mobilidade contínua 

da heterogeneidade étnica e da composição da classe intelectual, ampliando os espaços sociais 

dos indivíduos e, consequentemente, criando novos vínculos emocionais. 

A partir daí, Ortega (2002, p. 24) salienta: “as relações de parentesco se enfraquecem 

nas relações de amizade, definidas pelo seu caráter de livre escolha e afeição pessoal”. A 

philia se diferencia da organização de parentesco, torna-se uma instituição independente, as 

relações interpessoais se distanciam das institucionalizadas, assim, a amizade constituía os 

átomos da polis. Enquanto o casamento era algo institucionalizado, restrito ao espaço do oîkos 

e à reprodução,  

 



88 
 

Em compensação, entre um homem e um rapaz, que estão em posição de 

independência recíproca, e entre os quais não existe constrição institucional, 

mas um jogo aberto (com preferências, escolha, liberdade de movimento, 

desfecho incerto), o princípio de regulação das condutas deve ser buscado na 

própria relação, na natureza do movimento que os leva um para o outro, e da 

afeição que os liga reciprocamente. (FOUCAULT, 2012a, p. 254) 

 

As relações de amizade eram abertas e livres de condutas regulamentadoras e 

castradoras do sujeito, de preceitos reprodutivos, que limitavam as potencialidades do sexo. O 

heterônimo de Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, traz em sua poesia o estigma de uma 

cidade onde o universo de relações interpessoais reconfigura o seu olhar sobre a urbe e a 

amizade surge como espaço homoerótico possível, que se opõe ao organismo, à família e à 

instituição:  

 

Queriam-me casado, fútil, quotidiano e tributável? 

Queriam-me o contrário disto, o contrário de qualquer coisa? 

 

(PESSOA, 1999a, p. 136) 

 

A destituição da família – enraizada e monolítica – em Fernando Pessoa é um 

elemento crucial para o engendramento da sua expressão homoerótica. É algo que o engessa, 

o torna “fútil, quotidiano e tributável”, aniquilando-o sob diversas formas ao tentar prendê-lo 

em um organismo. O corpo do poeta é aberto e espiralado, tal como pressupunha o filósofo 

francês: “O CsO é precisamente este germe intenso onde não há e não pode existir nem pais 

nem filhos (representação orgânica)” (DELEUZE E GUATTARI, 1996, p. 26). Casar, para 

Pessoa, seria castrar seu CsO e impedir que sua concepção de multiplicidade fosse suprimida 

ante uma instituição ainda assombrada pelos demônios do organismo, do orgânico. 

O poema Epitalâmio traz essa visão crítica de Pessoa sobre o matrimônio, colocando a 

figura da mulher como algo a ser meramente desvirginado, e a do homem, aquele que irá 

procurar uma casa para o sêmen. O casamento e a constituição da família são vistos por 

Pessoa como coisas puramente pautadas no regime dos prazeres, na dietética, e na relação 

econômica, no qual o homem e a mulher possuíam papéis definidos no momento do coito, na 

convivência e na ocupação dos espaços. A esposa, prestes a se excluir e ser dominada, 

imagina a mudança de seu espaço, e Pessoa fá-la pensar:  

 

Abre os olhos, o tecto em cima, a olhar 

E pensa, até que os volte a fechar, 

Noutro tecto que esta noite será seu, 

Outra casa, outro leito e ela deitada 
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De uma maneira mal imaginada; 

Assim cerra os olhos para não ver 

Seu quarto que em breve deixará de ser. 

 

(PESSOA, 2000a, p. 85) 

 

A noiva imagina a transição e a ressignificação dos espaços em que passará a viver 

depois de ser casada – e, a cada teto sobreposto, “deitada de uma maneira mal imaginada”, um 

local de dominação será demarcado, até que “seu quarto que em breve deixará de ser” se torne 

o leito de uma subjugação sem fim diante da dominação masculina. Ao longo do poema, a 

noiva imagina sua futura condição, e o poeta, ao fazê-lo, elabora a sua minuciosa crítica sobre 

esse tipo de relacionamento estriado e extremamente condicionado para construção de um 

ambiente familiar lesionado e de uma sexualidade confiscada, permeada de inibições e 

interdições indeléveis.  

O poema de Fernando Pessoa, Epitalâmio, fora publicado em 1913, em inglês, e 

observa-se que, nesse período, a Inglaterra passava por uma mudança crucial na sua 

concepção de casamento, de liberdade sexual e de gênero, como aponta o autor: 

 

O período era visto na Inglaterra como um tempo de “anarquia sexual”, de 

mulheres idosas que nunca se casaram, de “novas mulheres” emancipadas – 

contra quem um autor proeminente (Walter Besant) escreveu um livro 

anônimo sobre a vingança masculina – e de homens homossexuais 

(Showalter 1960/1992). (THERBORN, 2006, p. 205) 

 

As mulheres começam a fugir desse tipo de organismo institucionalizado que é o 

casamento, autores escrevem sobre a “vingança masculina”, é o período em que Oscar Wilde 

era julgado pela Inglaterra vitoriana por “homossexualismo”. Tudo isso mostra como Pessoa 

estava atento ao seu tempo e, além disso, às questões de gênero e sexualidade. Foucault 

delineia muito bem como ocorre essa relação marital opressora em oposição à relação livre e 

aberta de amizade entre rapazes: 

 

Na Econômica e na arte da propriedade doméstica, tratava-se de uma 

estrutura espacial binária em que o lugar dos dois cônjuges era 

cuidadosamente distinguido (o exterior para o marido, o interior para a 

esposa, as dependências dos homens de um lado, as das mulheres de outro). 

Com o rapaz o jogo se desenrola em um espaço muito diferente: espaço 

comum, pelo menos a partir do momento em que a criança atinge certa idade 

– o espaço da rua e dos lugares de reunião com alguns pontos estratégicos 

importantes (como o ginásio); mas o espaço onde cada um se desloca 

livremente [...] (FOUCAULT, 2012a, p. 248-249) 
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A estrutura binária é presente na relação conjugal – estendendo-se pelos espaços e na 

regulamentação dos prazeres, dirimindo as potencialidades do casal, que se pauta numa troca 

baseada na economia e no que o filósofo chama de “arte da propriedade doméstica” – quer 

dizer, lugares de dominação, de marginalidades (lugar da mulher) e hegemonias (lugar do 

homem). A todo o instante, Fernando Pessoa remete a esses lugares de dominância e, além 

disso, reconhece, como Foucault, as heterotopias que existem nas relações com os rapazes, 

que se faz nesse jogo livre, no qual a diferença se afirma nesse “espaço comum”, de troca de 

prazeres e intimidade, numa sensação de animal-estar selvagem e possuída, como se pode ver 

em seu poema homoerótico Antínoo: 

 

Ele era um gatinho com o prazer a brincar, 

O seu e o de Adriano, um só às vezes, 

Às vezes dois, ora se unindo, ora afastando; 

Ora o jogo deixando, ou seu auge adiando; 

A olhar de soslaio, sem o gozo encarar 

Saltando em redor a surpreendê-lo; 

Ou suave a tocar, ou em fúria a agarrar, 

Ora a sério, ora brincando a brincar 

Ao lado deitado, fitando ou espiando 

Na sua recusa o como prendê-lo. 

 

(PESSOA, 2010a, p. 119) 

 

A imagem do amado como a de um gato reforça a busca pelo prazer homoerótico, 

selvagem, a recusa e a aceitação, a presença do jogo e da excitação constante desse 

“brincando a brincar”, em fúria e suave. Em Platão, de acordo com Ortega (2002), a amizade, 

a philia, estava na base da procura pela verdade, permeando praticamente toda a sua obra 

dialógica. Os laços maritais e de amor conjugal estavam praticamente ausentes, a separação 

dos sexos de acordo com seus lugares específicos de atuação atenuava esse agravante, 

fazendo com que as relações de paixão e ternura entre homens fossem concentradas. A mulher 

ficava reclusa na esfera doméstica (o oîkos) e seu baixo estatuto social abria espaço para o 

privilégio da amizade masculina: “as amizades entre os homens eram marcadas pela afeição e 

pelo significado emocional” (ORTEGA, 2002, p. 25).  

Dessa maneira, os homens, cada vez mais, procuravam se relacionar fisicamente, 

ocupando o lugar de prestígio nas relações em que as mulheres não podiam ocupar, assim: 

 

Regaladas ao espaço doméstico do oîkos, os rapazes eram substitutos das 

mulheres ao possuírem semelhança física com elas, sendo considerados 

objetos de desejo. Assim, o amor dos rapazes produz uma ars erótica, que se 
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exprime na filosofia e na poesia, existindo uma correlação entre uma teoria 

do Eros e uma prática erótica. (ORTEGA, 2002, p. 26) 

 

Fernando Pessoa, em sua poesia homoerótica, compõe essa ars erotica, e traz 

caracteres semelhantes aos desse período grego, como: a ausência feminina (isolada em seu 

oîkos), restrita ao seu estatuto social inferior, a beleza masculina semelhante à das mulheres e 

a composição de uma ars erotica homoafetiva tendo como pressupostos o “Eros” e a “prática 

erótica” (quando as relações entre os homens permitiam a liberdade, o jogo da sedução, a 

recusa do galanteio, etc.).  

As relações heterossexuais estavam prescritas a códigos reguladores e inibidores, 

castrando, portanto, a possibilidade de uma produção erótica; então, para que houvesse esse 

encontro libertário e amoroso entre amigos: “só homens livres – rapazes e adultos – podem 

ser destinatários dessa relação erótica” (ORTEGA, 2002, p. 26). 

O clima perigoso das relações entre os sexos opostos, a diferença social entre e 

homem e mulher na Grécia, faziam com que uma barreira impossibilitasse a existência de 

amizade entre eles. Isso acarretava frustrações emocionais, problemas de autoafirmação, algo 

que em culturas diversas, como define Ortega (2002), era satisfeito nas relações 

heterossexuais, mas somente pela amizade e pelo amor entre homens na Grécia. 

O homoerotismo começa, na poesia de Fernando Pessoa, assim, a ter uma importância 

ética e estética, atinge graus mais sutis em sua literatura, e o exemplo dos seus amigos 

desperta nele essa temática e o poeta começa a escrever recorrentemente sobre ela, sobretudo 

em sua juventude – período em que questiona sua sexualidade e a forma como esse tema era 

tratado em literatura, porque “a ética da amizade aponta para a intensificação da 

experimentação” (ORTEGA, 1999, p. 167).  

O interesse de Pessoa pela amizade ocorre por meio da constituição de uma anti-

genealogia, contribuindo para existência de uma genealogia heteronímica, porque “a amizade 

é uma forma de vida, cuja importância reside nas inúmeras formas que pode encarnar” 

(ORTEGA, 1999, p. 158). 

O poema de Fernando, que trata do jovem amor de Anacreonte, poeta grego conhecido 

por suas odes, Bathyllos, refere-se ao período de philia grega. Um poema homoerótico de 

Pessoa escrito em inglês (artifício pessoano para fugir das injúrias do seu país), numa versão 

traduzida, que trata da beleza grega masculina, do amor, do prazer, das restrições da moral, do 

desejo irrealizável ante o amante de possuí-lo, “ora amado ora traído” (SÁ-CARNEIRO, 

1995, p. 100), metaforicamente, traz a nuances do amor gay e das dificuldades enfrentadas 
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para sua assunção, e de todo o desespero que ronda o homoerotismo da sua vastíssima obra 

poética: 

 

O que fizeram da tua beleza, 

Bathyllos, amor, que foram prazer 

Do teu poder nu de roubar corações 

 

À moral, postos na tarefa de só ver 

De teu corpo branco o pleno sentido 

E os beijos que ao sol foste prometer? 

 

Que fizeram contigo? Onde está a Grécia 

Que o teu encanto soube criar? 

Tudo isso passou como os mares passados 

Sob todas as velas que em velos deslizar 

P’ra trás vão deixando um prazer e uma dor 

E a outro prazer e dor vão levar. 

 

Amor, perdido amor que meu nunca foste, 

Dos versos de Anacreonte surges em beleza 

E tua presença se entrelaça agora 

Ao meu desespero de modernidade. 

Perdido amor, em beleza e encanto desfeito 

Como flores, flores de toda (...) e tonalidade 

 

Que murcham por não mais serem olhados 

Com a chegada da noite ancestral 

E a grande sombra serena afinal... 

 

(PESSOA, 2000b, p. 73-75) 

 

“O que fizeram da tua beleza” – questiona o sujeito lírico do poema – a Bathyllos, o 

amor; “do poder nu de roubar corações/ À moral”, aquela que se diz moral, porém é moralista 

e hipócrita, pois prova desse “corpo branco o pleno sentido”. Pessoa coloca o poema, na 

segunda estrofe, no âmbito da metáfora ou da alegoria, pois, questiona: “Que fizeram 

contigo? Onde está a Grécia/ Que o teu encanto soube criar?”. Em seu contexto, essa Grécia 

em que havia espaço para a homoafetividade – colocada pelo poeta como uma heterotopia 

temporal – sumira, “Tudo isso passou como os mares passados”, o amor líquido fora 

despejado na orla do tempo, deixando prazer e dor, e a “outro prazer e dor vão levar”.  

O amor que nunca fora do poeta, “perdido amor” surgido dos versos de Anacreonte 

em beleza, se entrelaçando aos desesperos de modernidade que, com a chegada da “noite 

ancestral”, da escuridão profunda, para jogar-lhe, de vez, a “grande sombra serena afinal” – 

que é a grande metáfora da ilusão, do esquecimento e da reclusa.  
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O homoerotismo pessoano apela para fuga para cidade, para o questionamento 

máximo da sua sexualidade, para a sua possível saída do armário ou, finalmente, para lá estar 

trancado sem sabermos e, afinal, “o importante é que a homossexualidade possa ser dita e 

mostrada” (ERIBON, 2008, p. 42). 

Como o poeta o faz para dizê-la e mostrá-la? Vários “uns”, o poeta agencia e engendra 

coligados, e a si mesmo, nomeia os seus vícios, interpenetra-se, promove a desordem 

ontológica, assim “o problema não é mais aquele do Uno e do Múltiplo, mas o da 

multiplicidade de fusão, que transborda efetivamente toda oposição do uno e do múltiplo” 

(DELEUZE, 1996, p. 13). 

 A amizade desempenha um papel importante na construção semiótica dessa 

multiplicidade. Na vida e na poesia de Fernando Pessoa, não se parte só por amor, parte-se 

igualmente por amizade, pela amizade, experiências intercomunicantes, mas não integradas 

umas às outras.  Contrário ao amor e suas obscuridades, a amizade permite o trânsito de um 

espaço público a outro. Contudo, as mesmas paradoxalidades ocorrem nesse âmbito. 

As coligações com seus heterônimos estão atravessados delas. São formas táticas e 

constituem reservas singulares na obra poética multifacetada de Pessoa. Como diriam Deleuze 

e Guattari, a respeito deles dois: 

 

Como cada um de nós era vários, já era muita gente. Utilizamos tudo o que 

nos aproximava, o mais próximo e o mais distante. Distribuímos hábeis 

pseudônimos para dissimular. Por que preservamos nossos nomes? Por 

hábito, exclusivamente por hábito. Para passarmos despercebidos. Para 

tornar imperceptível, não a nós mesmos, mas o que nos faz agir, 

experimentar ou pensar. E, finalmente, porque é agradável falar como todo 

mundo e dizer o sol nasce, quando todo mundo sabe que essa é apenas uma 

maneira de falar. Não chegar ao ponto em que não se diz mais EU, mas ao 

ponto em que já não tem qualquer importância dizer ou não dizer EU. 

(DELEUZE E GUATTARI, 2000, p. 10) 

 

É quase impossível, se virmos sob essa condição de acompanhamento dos seus outros, 

conjugado às lembranças de afetividade, distinguir quem é Pessoa e quem não o é – pois, 

mesmo que o poeta se utilize de um recurso estilístico e temático diferenciado em alguns dos 

seus heterônimos, é visível que uma linha disforme e rizomática percorre toda a sua obra. Na 

fusão e co-fusão dos “amigos”, o homoerotismo torna-se a expressão dessas singulares 

amizades: 

 

Mantenho, é claro, o meu propósito de lançar pseudonimamente a obra 

Caeiro-Reis-Campos. Isso é toda uma literatura que eu criei e vivi, que é 
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sincera, porque é sentida, e que constitui uma corrente com influência 

possível, benéfica incontestavelmente, nas almas dos outros. O que eu 

chamo literatura insincera não é aquela análoga à do Alberto Caeiro, do 

Ricardo Reis ou do Álvaro de Campos (o seu homem, este último, o da 

poesia sobre a tarde e a noite). Isso é sentido na pessoa de outro; é escrito 

dramaticamente, mas é sincero (no meu grave sentido da palavra) como é 

sincero o que diz o Rei Lear, que não é Shakespeare, mas uma criação dele. 

Chamo insinceras às coisas feitas para fazer pasmar, e às coisas, também — 

repare nisto, que é importante — que não contêm uma fundamental ideia 

metafísica, isto é, por onde não passa, ainda que como um vento uma noção 

da gravidade e do mistério da Vida. Por isso é sério tudo o que escrevi sob os 

nomes de Caeiro, Reis, Álvaro de Campos. Em qualquer destes pus um 

profundo conceito da vida, diverso em todos três, mas em todos gravemente 

atento à importância misteriosa de existir. (PESSOA, 1999b, p. 144) 

 

O que é curioso, inicialmente, nessa carta endereçada a Armando Cortês-Rodrigues, a 

palavra que Pessoa usa para designar as suas criações, os heterônimos, é exatamente 

“pseudonimamente”. Em outras palavras, para o poeta, a compreensão de que os heterônimos 

são um na multiplicidade do poeta, atrelados, todos eles, ao seu conceito misterioso de existir, 

tão sinceros quanto o Rei Lear em Shakespeare, eram a “literatura que o poeta viveu e criou”. 

A heteronímia era uma realidade em Pessoa, quer dizer, cada um possuía um “profundo 

conceito da vida”, diversos como o poeta, na composição de sua identidade singular e 

paradoxal.  

Antes de conhecer seu possível amigo íntimo, o “Sá”, o poeta divagava sobre algumas 

ocorrências de amizade na literatura. Em suas infinitas leituras sobre os escritores, em um 

poema, Pessoa (2006b, p. 158) dissera de Rimbaud: “a tua vida foi o seu perdão”; sobre o 

luxuoso e dândi Oscar Wilde, declarou no Livro do Desassossego – “pela boca, morrem o 

peixe e Oscar Wilde” (PESSOA, 2011b, p. 415).  

Na literatura, a amizade (ou a ausência dela) teve papel fundamental na formação 

cultural e literária de cada escritor, isso é evidente quando percebemos os exemplos acima 

citados – no qual, cada um relatou, de forma estética, a escritura dessa experiência com o 

outro. Sabemos que Rimbaud e Verlaine21 formaram um dos casais mais estranhos da história 

da literatura, tecendo brigas, romances, controvérsias, tiros e poesia. 

Na modernidade, as relações de amizade escapavam ao âmbito privado, doméstico, do 

oîkos, para constituir uma socialização masculina, no qual se discutiam diversos temas, bem 

como fofocas e literatura, como observa o teórico da amizade: 

 

                                                           
21 “O único problema no caso de Rimbaud, porém, era que o rapaz, Rimbaud, dominava o poeta mais velho, 

Verlaine. Rimbaud era o ativo, o ‘esposo infernal’, e Verlaine, dez anos mais velho e casado, era a passiva 

‘virgem louca’” (WHITE, 2010, p. 12). 
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Assim, o homem do século XIX, casado ou solteiro, “reserva para si lazeres 

masculinos, fora da esfera doméstica, em que se distinguem práticas de 

consumo (refeições, álcool, fumo), usos da conversa e da caçoada na 

ausência das mulheres (exceto aquelas com quem não se casa: as venais, as 

cortesãs, as mundanas). Os homens solteiros ocupam cafés e bulevares, 

inventam modos de vida teatralizados em que se ostentam como 

antiburgueses e até provocadores. É o caso da boemia e do dandismo, em 

que a camaradagem e a amizade masculina são essenciais. (ORTEGA, 2002, 

p. 127) 

 

Os autores tinham esse círculo de amizade bastante forte, regalados a álcool e leitura, 

teatralizando modos de vida, estetizando a existência. A nova literatura se formou, sobretudo, 

na modernidade, nesses encontros e nessas experiências infindáveis entre amigos. Relações 

controversas, homoeróticas, que se opunham ao sistema, eram elementos importantes para a 

vivência e para a escrita desses sujeitos – que buscavam novidades na contramão do 

organismo – em performances e experimentos, a literatura foi se inscrevendo na semântica do 

corpo e nas palavras vividas.  

Os escritores Oscar Wilde e Alfred Douglas também foram amantes e atores de um 

romance desastroso, patético, partilharam escritas e tapas durante a vida, até a prisão daquele 

e sua trágica e miserável morte e, Bosie (carinhosa alcunha de Douglas), “só faltou dançar 

descalço sobre o sangue de Wilde” (MONTERO, 2005, p. 64). Rimbaud utilizara os 

resquícios e os dejetos da sua amizade com Verlaine em várias passagens de Uma temporada 

no inferno e também em Iluminações22; já em Wilde, como resultado de uma amizade e um 

romance trágicos, compôs o poema Balada do Cárcere de Reading, a famosa carta De 

profundis, dirigida ao seu terrível amante, além do enigmático e sensual O retrato de Dorian 

Gray.  

Essas amizades entre os artistas foram responsáveis por nascimentos de novas formas 

de se relacionar, de se concebê-las, conforme diz-nos Ortega a partir de noções da filósofa 

Hannah Arendt: 

 

A noção arendtiana da natalidade, isto é, o nascimento, que constitui o 

pressuposto ontológico da existência do agir, só é realizável se sairmos da 

esfera da segurança e confrontarmos o novo, o aberto, o contingente, se 

aceitarmos o encontro e o convívio com novos indivíduos, o desafio do 

outro, do estranho e desconhecido, sem medo nem desconfiança, como uma 

forma de sacudir formas fixas de sociabilidade, de viver no presente e de 

                                                           
22 Precisamente, em Uma temporada no inferno, temos Virgem Louca, no qual Rimbaud (2009) assume uma voz 

feminina para relatar sua relação com o Esposo Infernal – Verlaine; nas Iluminações, vemos a presença da 

amizade em os Vagabundos. 
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redescrever nossa subjetividade, de recriar o amor mundi e reinventar a 

amizade. (ORTEGA, 2009, p. 32) 

 

O amigo íntimo de Fernando fará com que aconteça a sua natalidade, será confrontado 

com o novo, o desconhecido, o estranho, irá criar conexões estéticas com ele, seu ideal gay 

também encontrará uma voz nele, rompendo as formas fixas de se relacionar, um refúgio, 

reinventará a amizade e esse amor mundi. Contrapondo as relações heterossexuais, suas 

noções de poder e dominância: 

 

A nova ética da amizade procura criar um tipo de relacionamento intenso e 

móvel, que não permita que as relações de poder se transformem em estados 

de dominação. Precisamente este jogo com o poder (entendido como 

possibilidade de dirigir e mudar o comportamento do outro) torna a amizade 

algo fascinante. (ORTEGA, 1999, p. 168) 

 

Essa forma livre de agir com o outro, inventiva, num jogo “intenso e móvel” atraía 

Fernando mais do que uma relação conjugal ou qualquer uma que lhe impusesse prescrições, 

o organismo, a instituição, porque “a dimensão ético-transgressiva da amizade consiste na 

recusa de formas impostas de relacionamento e de subjetividade (ORTEGA, 1999, p. 170).  

A futura amizade de Pessoa com Sá-Carneiro era o caminho para essa transgressão de 

formas de subjetividades estriadas e cancerosas, outra maneira de devir e compor seu CsO. 

Escrevia o poeta pessoano sobre o tema homoerótico físico e feroz, sob o véu descoberto de 

Álvaro de Campos e na sensualidade filosófico de um Ricardo Reis. Sabe-se que a 

homoeroticidade se desenvolve historicamente, a partir de tensões entre o sentir-se vigiada e a 

punição inclemente para o desejo transgressivo, segundo Foucault: 

 

[...] é tomada no contrapé; as intensidades afetivas atravessam-na, ao mesmo 

tempo que a fazem suportar e perturbam-na: veja no exército, o amor entre 

homens é, sem cessar, convocado e aviltado. Os códigos institucionais não 

podem validar essas relações nas múltiplas intensidades, nas cores variáveis, 

nos movimentos imperceptíveis, nas formas que mudam. Essas relações que 

fazem curto-circuito e que introduzem o amor, onde deveria haver a lei, a 

regra, o hábito. (FOUCAULT, 2010a, p. 349-350) 

 

A arcaica sociedade patriarcal ainda existente reprime severamente as sexualidades 

periféricas – teme o desconhecido, o diferente, o que é considerado fora do convencional, 

como explicita Foucault que, no exército, o símbolo do poder fálico e masculino (o amor entre 

homens) é requerido e, ao mesmo tempo, criticado, a postura das relações sociais é ambígua, 
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o código restringe, pune qualquer movimento fora da ordem e do organismo, não reconhece 

as “múltiplas intensidades” em suas “cores variáveis”.  

Sem filosofia, mas através dos sentidos, expressa o heterônimo de Pessoa, Alberto 

Caeiro, a energia da existência que isso coloca: 

 

Eu não tenho filosofia: tenho sentidos... 

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

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

Porque quem ama nunca sabe o que ama 

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

Amar é a eterna inocência, 

E a única inocência não pensar... 

 

(PESSOA, 2007a, p. 205) 

 

A ideia de ter “sentidos”, nunca saber o que se ama – já revelando traços em Alberto 

Caeiro de um possível investimento queer no outro, e da inocência como um “não pensar” 

serão molas para a emergência dos corpos pessoanos e para a constituição de uma estilística 

da existência através da amizade. Fernando Pessoa jamais tivera amigos como os concebia, 

em seu período de infância – era extremamente só e, por isso mesmo, criava “amigos 

imaginários” para se relacionar com o outro. A sua capacidade de despersonalização o ajudou 

a superar tal entrave da convivência. Sobre a possibilidade de se ter um parceiro, um amigo 

íntimo, no sentido estrito da palavra, o poeta dissera – sem esperança e categoricamente – em 

um dos seus diários de juventude: 

 

Não tenho amigos verdadeiramente íntimos, e mesmo que houvesse um 

amigo íntimo, como o mundo entende, ainda assim não seria íntimo no 

sentido que eu entendo a intimidade. Sou tímido e não gosto de dar a 

conhecer a minhas angústias. Um amigo íntimo é um dos meus ideais, um 

dos meus sonhos, mas um amigo íntimo é algo que nunca terei. (PESSOA, 

2006a, p. 73) 

 

A ausência do semelhante, de um companheiro que compartilhasse os seus ideais, 

marcara sua vida e sua obra significativamente. Não só pelos heterônimos, mas também pela 

homoeroticidade.  De acordo com Eribon (2008), a sociabilidade gay encontra, na política da 

amizade, o seu ápice. Mário de Sá-Carneiro é o amigo23, o companheiro de Fernando Pessoa 

                                                           
23 A amizade é um dos temas controversos na vida de Pessoa – e isto é evidente quando, por sua personalidade 

singular, intelectualizada, destoante, o poeta se torna extremamente reservado, (de acordo com dados relatados 

nos seus diários de adolescência). Isso muda quando Fernando conhece o conturbado, confuso e sensível Mário 

de Sá-Carneiro. 
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(na vida e nos projetos literários), essa amizade é relatada nas famosas cartas trocadas entre os 

dois e pelos inúmeros biógrafos de Pessoa.  

A afinidade vai além, e é também literária. Fernando Pessoa buscava alguém, para 

além dos outros, para compor a moderna poesia portuguesa, pois o sentimento de “abandono” 

que havia na poesia de Pessoa era notável: 

 

Outros terão 

Um lar, quem saiba, amor, paz, um amigo. 

A inteira, negra e fria solidão 

Está comigo.  

 

A outros talvez 

Há alguma coisa quente, igual, afim 

No mundo real. Não chega nunca a vez 

Para mim.  

 

"Que importa?" 

Digo, mas só Deus sabe que o não creio. 

Nem um casual mendigo à minha porta 

Sentar-se veio.  

 

(PESSOA, 2007b, p. 112-113) 

 

Embora o poeta tenha criado o fenômeno da heteronímia, percebe-se que o “outro” 

que ele faz acreditar em seus poemas consiste num campo de indeterminação entre o eu e os 

outros, porque a ausência é latente em sua poesia, ausência de algo, do verdadeiramente 

outro. Mas o que é o verdadeiramente outro no mundo das ficções dos eus e dos outros? No 

mundo social, os outros terão um fictício lema, ainda traduzindo o amor cristão: lar, amor, 

paz, um amigo.  

O lar, sinônimo de conforto capitalista, lugar de normas estabelecidas, relações 

simbólicas de poder, é onde o homem poderia se encaixar nos padrões sociais – algo que 

Pessoa jamais o faria até o fim da vida – pois nunca tivera um lar, convencional, romantizado. 

Seus espaços eram diversos, o poeta transitava na vida entre lugares diferentes, morara na 

África, grande parte de sua vida. Vivera, em Portugal, numa inquietação desterritorializadora, 

por bibliotecas, bares, becos e vielas de Lisboa, morando aqui e ali, errante e boêmio. Ter um 

lar, constituir uma família tradicional e vitoriana, para o poeta, que tinha aversão a isso tudo, 

era impossível.  

Conceber tal estagnação na poesia, nunca. Seus heterônimos não têm família – a não 

ser as tias velhas, modelo diferente de família tradicional. Se percebermos os heterônimos 

como outros, nos diálogos entre eles (em prefácios escritos por Fernando, ou em suas cartas), 
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o próprio Pessoa sempre está excluído, ausente, se referem ao poeta ligeiramente – sua rede 

de amigos era, ao mesmo tempo, imaginária e inexistente. 

Fernando percebia a multiplicidade do amor, fora do âmbito do que a sociedade 

declara como “ideal”, o poeta sabia que as formas de se relacionar com o outro eram das mais 

diversas possíveis – pois fora discípulo de Walt Whitman, poeta norteamericano, no qual o 

amor homoerótico aflora o corpo político do seu discurso, e mostra que pode haver felicidade 

fora do quarto do casal, do sistema masculino e feminino, do quarto onde o sexo era fechado 

para uma finalidade única: a procriação; algo que mudou no século XX, quando se “efetuou 

uma inaudita mutação no que tange à história da sexualidade: a dissociação definitiva entre 

sexualidade e reprodução” (SOHN, 2011, p. 135).  

Fernando Pessoa tivesse a paz, seria como o que Marilyn Monroe chamou de uma paz 

que fosse um monstro pacífico24, um ser larvar, ali incubado, à espera de vir à tona:  

 

"Quem tem de ser?" 

Não sofre menos quem o reconhece. 

Sofre quem finge desprezar sofrer 

Pois não esquece.  

 

Isto até quando? 

Só tenho por consolação 

Que os olhos se me vão acostumando 

À escuridão.  

 

(PESSOA, 2007b, p. 112-113) 

 

Na obra poética de Fernando Pessoa, há a busca emergente dessa parceria, de um 

amigo íntimo, muitas vezes “impossível” até, como veremos, para partilhar o amor e a 

literatura através de uma variabilidade, além de seu projeto de nova poesia portuguesa. 

Afirma no poema a sua solidão congênita, o fardo, mas também o gozo de ser o(s) outro(s) 

nele mesmo, a todo instante para poder ter a sensação do fora, redimensionando a sensação do 

dentro: 

 

Converso às vezes comigo 

E esse diálogo a sós 

Com o impossível amigo 

Que sonha cada um de nós, 

 

Vai de clareira em abrigo 

Ouvido, visto, veloz 

Das expressões que consigo 

                                                           
24 MONROE, Marilyn. Fragmentos: poemas, anotações íntimas, cartas. São Paulo: Tordesilhas, 2011, p. 135. 
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Das sombras a que dá voz. 

 

E a perfeita consonância 

De quem fala com quem ouve 

Aquece a lume de infância  

A casa em que ainda chove, 

E eu durmo a alada distância 

Da conversa que não houve. 
 

(PESSOA, 2007b, p. 231) 

 

Diversos poemas pessoanos tratam, assim, da temática da ausência de um amigo – a 

presença de si mesmo como outro, a ausência de si mesmo, num diálogo constante. Nas duas 

primeiras estrofes, percebemos essa relação contígua do sonho/impossível, clareia/abrigo, 

sombra/voz. A consonância a que o poete alude no poema é, na verdade, dissonância. Mostra 

as trocas do falar e do ser ouvido, que remontam àquela infância criativa e solitária 

 

Minha alma é uma galera abandonada 

Numa praia deserta. 

 

(PESSOA, 2006b, p. 129) 

 

O local de convívio, calor e vida, a praia, aí, ela é apresentada como um deserto, ermo 

e vazio, onde não habita humanidade, só o mar e sua plaga, e essa “galera abandonada” está 

perdida, fora jogada nesse espaço de isolamento abundante, sem acesso à civilização, 

precisando urgentemente de sobreviver a qualquer custo. E, mais adiante, vemos: 

 

 

Tenho comigo 

Duas saudades: 

Um amor, um amigo; 

Mas não são verdades. 

 

Nenhuma me foi 

Dada nesta vida, 

Mas qualquer me dói 

Só porque é sentida. 

 

Dói? Não sei. Parece... 

Se até o que existe 

E magoa esquece, 

É poema o ser triste. 

 

(PESSOA, 2009a, p. 170) 
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Os amigos do poeta sempre foram os outros de si mesmo, pois Fernando sempre 

cultivou, em relação à amizade, um “ethos da distância” (ORTEGA, 2009, p. 114). Jamais 

impôs sua intimidade e, como vimos, nunca tivera amigos verdadeiramente íntimos, ansiava 

ter a “verdadeira amizade”, mas não buscava descobri-la e, sim, reinventá-la. A gênese da sua 

abundância poética e temática resulta nessa “fórmula” líquida de recriar-se, reinventar-se, 

num processo de descontinuidade, porque, como pensa Bataille (1987) a respeito do erotismo, 

somos seres descontínuos e sua heteronímia significa não uma continuidade dentro de sua 

obra poética e da sua vida, mas uma forma de conexão justaposta, sem subordinação das 

partes, e nos diz Campos: “a arte é pois a manifestação de uma sensualidade, a razão de uma 

vitalidade expansiva, excessiva e portanto practicamente inutilizavel ou irrealizavel” 

(PESSOA, 2012, p. 210). 

 O poeta se dá a metamorfoses, faz-se um animal erótico, ao se travestir nos 

heterônimos, arrebenta seu corpo onde há fendas, desperta as suas áreas úmidas 

 

Todos os amantes beijaram-se na minh'alma, 

Todos os vadios dormiram um momento em cima de mim, 

Todos os desprezados encostaram-se um momento ao meu ombro, 

Atravessaram a rua, ao meu braço, todos os velhos e os doentes, 

E houve um segredo que me disseram todos os assassinos. 

 
(PESSOA, 1999a, p. 110) 

 

 Os heterônimos, à primeira vista, foram os seus verdadeiros e íntimos amigos, pois, 

como o poeta mesmo reflete na epígrafe, cada um tinha sua vida real, definida e imperfeita. A 

amizade, em Fernando Pessoa, é decisiva para a constituição da molecularidade extraída dos 

outros heterônimos, o que ele faz é destacar as partículas de afetos, afecções. Para Ortega, 

(2009):  

 

A amizade é, no fundo, um “programa vazio”, outra denominação para uma 

relação ainda por criar, uma metáfora do aberto que pode substituir a família 

em nosso imaginário afetivo. Não se trata de negar a família como 

instituição, mas de combater o monopólio que ela exerce sobre nosso 

imaginário emocional, de deixar de pensar as relações de amizade em 

imagens familiares, para poder reinventar a amizade. (ORTEGA, 2009, p. 

115) 

 

Fernando Pessoa não sistematiza um programa de amizade, não busca a igualdade, 

mas procura e anseia pela diferença, para reinventar a si mesmo. Não é à toa que Mário de Sá-

Carneiro fora seu grande camarada, porque, juntos, criaram a nova poesia portuguesa com o 
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projeto da revista Orpheu. Há quem suponha que Sá-Carneiro tivesse uma “queda” por 

Pessoa, um interesse além; mas, ambos, sempre mantinham uma distância em relação a esse 

ponto, embora seus poemas explodissem em ternura e erotismo.  

Inegável notar, em diferentes obras em prosa de Sá-Carneiro, a presença de um 

ambiente homossocial muito peculiar, sempre permeado do ambiente em que viviam ele e 

Fernando, influenciado pelas estéticas pessoanas, além da temática da morte, do suicídio, do 

amor irrealizável, de uma impossível conciliação da identidade de si e do outro, lá está a 

amizade em meio a tudo isso; parecia sentir uma dor enorme por nunca poder ser-com-o-

outro, como se pode notar em Confissões de Lúcio, em sua peça de juventude Amizade, tal 

como em um dos contos de Céu em fogo: Eu-Próprio o Outro.  

Esses temas sombrios misturavam-se à sexualidade marginalizada de Sá, que buscava, 

quase sempre, se resguardar, de forma muito sutil, dos incontáveis ataques da injúria e da 

repressão. Talvez temesse um distanciamento de Fernando, como se nota nas cartas, quando 

aquele demora a respondê-lo. Assim, sua poesia incorpora diversos elementos de sua prosa, 

ou a sua prosa incorpora diversos elementos da sua poesia, não é fácil precisar, e Mário de Sá-

Carneiro se entrega à sua angústia de nunca sentir nem possuir algo a que possa se afeiçoar: 

 

Quero sentir. Não sei... perco-me todo...  

Não posso afeiçoar-me nem ser eu:  

Falta-me egoísmo pra ascender ao céu,  

Falta-me unção pra me afundar no lôdo. 

 

(SÁ-CARNEIRO, 1995, p. 67) 

 

Quando se discute sobre o homoerotismo, o que inquieta as pessoas não é o fato de 

haver o ato sexual entre ambos, mas que “os indivíduos comecem a se amar, eis o problema” 

(FOUCAULT, 2010a, p. 349). A muitos assusta a probabilidade da existência de uma poesia 

homoerótica em Fernando Pessoa – que é “blindado” pela crítica tradicional, isolando ou 

encaixando a questão da sua sexualidade em padrões estabelecidos pelo sistema binário 

homem/mulher. 

Por isso, como afirma Guimarães (2004), há a presença de uma ideologia do silêncio, 

que impede as pessoas de tratarem de tal relação, e uma ideologia do desvio – que nos leva a 

pensar erroneamente em distúrbios psicológicos, desvio da ordem natural, quando se 

menciona o homoerotismo. Sabe-se que a homossexualidade é uma questão que varia de 

cultura para cultura e os papéis sexuais e de gênero cumprem “uma dupla função: orientar os 
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indivíduos para as ações apropriadas (função prescritiva) e controlar e inibir as ações não 

apropriadas (função proscritiva)” (GUIMARÃES, 2004, p. 47).  

Pessoa, às vezes, nega-se à própria metamorfose, possuído por um logos essencialista 

e acaba por produzir um anti-sexualismo em nome de uma “carne inteligente”, aviltante para 

sua própria escrita-masturbatória, seu pensamento-bomba, ou seu pensamento-fecal. É como 

se operasse aí um esquecimento e o poeta, traído em si mesmo, revelasse o temor da vianda e 

“as marcas ou traços de animalidade” (DELEUZE, 2007, p. 28), referindo-se à pintura de 

Francis Bacon. É o seu erro “programático”. A carne sem Eros, sem pulsão de vida, que 

desliga a sensibilidade e os sentidos:  

 

O amor é o que é essencial 

O sexo é só um acidente. 

Pode ser igual 

Ou diferente. 

O homem não é um animal: 

É uma carne inteligente. 

Embora às vezes doente. 

 

(PESSOA, 2006b, p. 404) 

 

Se “é preciso escapar das fórmulas feitas: a do puro encontro sexual e a da fusão 

amorosa das identidades” (FOUCAULT, 2010a, p. 350) ali no poema o que se dá: a começo, 

o homem é um animal, erótico, político, pensante e isso não o desqualifica. O poema está na 

contramão do animal-estar e da poesia. Para Derrida (2002, p. 22), “o pensamento do animal, 

se pensamento houver, cabe à poesia”.  

Há nessa metafísica do amor, uma renúncia ao sexo que contraria a escrita-física, que 

traz uma linha de morte para a escrita pessoana, mas não extravasa para os heterônimos, que 

garantem a existência da homoafetividade, ali onde o poeta em si mesmo recalca, dando 

supremacia à “carne inteligente”, estranha expressão de insensibilidade, que nem chega a ser 

o logos espermático artaudiano. Entretanto, ele já havia enunciado os sujeitos em desacordo, 

na palavra da dissenção. Pode haver nisso uma falsa transcendência da carne. Uma noção 

doméstica do amor para o lugar do eunuco, do casto. 

 Em Artaud, veremos, como fala Lins (1999, p. 23), “carne e fornicação”. Ainda 

(1999, p. 23): “Não foi por acaso que durante os eventos de maio de 68, em paris, um dos 

slogans dos jovens rebeldes, sob o signo de Artaud, dizia: ‘A revolução se faz com o 

caralho’!”. Em Pessoa, o mal que ronda a carne é a doença. Mas o que adoece a carne, 
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diríamos, é a inteligência. Assim, como pensar as singularidades que habitam o corpo 

pessoano e que o arrastam para fora de seu próprio pensamento? 

 Foucault (2010a, p. 348) nos anuncia que o cerne da homossexualidade, no artigo Da 

amizade como modo de vida, é o problema: “Quem sou eu? Qual o segredo do meu desejo? 

Que relações podem ser, a partir da homossexualidade, estabelecidas, inventadas, 

multiplicadas, moduladas?”. Em Fernando Pessoa, ele mesmo, o pensamento da contrariedade 

encarrega-se de disfarçar seu desejo e a sede do seu segredo por novas formas de amar. 

 Foucault (2010a) nos conta que a busca não está na “verdade do seu sexo”, mas no 

uso da sexualidade para atingir multiplicidades de relações. O autor ainda nos diz que a 

homossexualidade não é uma das formas do desejo, mas algo desejável. Em Fernando Pessoa 

teríamos o que o filósofo francês denomina de desejo-inquietude – pois, para o poeta, esse 

desejo é situado, sobretudo, numa relação existencial de convivência com um homem, pois 

“penso que é isto que torna ‘perturbadora’ a homossexualidade: o modo de vida homossexual, 

mais do que o próprio ato sexual” (FOUCAULT, 2010a, p. 349). 

A máquina fria pessoana eclodida, eclode também o tabu homossexual de Pessoa. A 

denegação do mesmo modo para, pelos orifícios abertos, irromperem os seus outros, os quais 

antes de serem seus semelhantes, seus semblantes, são forças de linguagem atuando nos 

mecanismos repressivos, derrisórios, ocupando posição de alteridade.  

Fernando Pessoa, no ensaio feito como introdução às obras de Botto, António Botto e o 

Ideal Estético em Portugal, demonstra que o esteta canta o corpo masculino, pois, de acordo 

com ele, diferente do corpo feminino, o masculino é o corpo que mais carrega os elementos 

da beleza, de força e robustez.  

Esse evento marca de forma aberta, para o poeta português, digamos, uma socialização 

homoafetiva em sua vida, o momento em que, finalmente, o poeta começa a criar redes de 

amizades com finalidade estética, com fins literários e com afinidades homoeróticas, fugindo 

da divagação solitária do homoerotismo. O crítico e filósofo francês, autor de Reflexões sobre 

a questão gay, discorre sobre a importância de um círculo de amigos para a elaboração de 

uma sensibilidade e sensibilização homoafetiva entre os sujeitos: 

 

Pois hoje, como ontem, o círculo de amigos está no centro das vidas gays, e 

o percurso psicológico (e, com frequência, geográfico) do homossexual 

marca uma evolução da solidão para a socialização em e pelos lugares de 

encontro (sejam os bares ou os parques). Assim, o modo de vida 

homossexual está fundado nos círculos concêntricos das amizades ou na 

tentativa sempre recomeçada de criar tais redes e de estabelecer tais 

amizades. (ERIBON, 2008, p. 39) 
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Os lugares de encontro dessa sensibilidade gay na poesia portuguesa estão permeados 

de textualidade, são espaços textuais, psicológicos, no qual os escritores partilham o seu 

posicionamento sobre o abordado com manifestos e ensaios, seja utilizando-os na poesia ou 

até mesmo nos bares de Lisboa, mostrando o seu viés geográfico, que serviam para discussão 

de literatura, um espaço de homossociabilidade, onde Pessoa se encontrava com os colegas da 

Orpheu, além do sensualíssimo Botto, que, segundo Negreiros (1997, p. 1080), provocava 

certo mal-estar: “entre nós havia o mal-estar de impertinência da presença dos metidos na 

mesma cela, na mesma não-identidade” (NEGREIROS, 1997, p. 1080).  

Em carta endereçada a Pacheco, com a assinatura de Álvaro de Campos, Fernando se 

critica, ou melhor, Campos critica Pessoa, na abordagem do ensaio sobre o ideal estético: 

 

O raciocínio é uma timidez – duas timidezes talvez, sendo a segunda de ter 

vergonha de estar calado. Ideal estético, meu querido José Pacheco, ideal 

estético! Onde foi essa frase buscar sentido? E o que encontrou lá quando o 

descobriu? Não há ideias nem estéticas senão nas ilusões que nós fazemos 

deles. (PESSOA, 1999b, p. 406-407) 

 

Trata-se da timidez a que se refere Álvaro de Campos: “o raciocínio é uma timidez”. 

Trata-se melhor de duas timidezes, na verdade, porque há a “vergonha de estar calado”, nessa 

passagem: é a timidez pessoana de ser, o medo, o temor da assunção, seu modo de ser 

verdadeiro falsamente e pensar, porque é no paradoxo que se formam as linhas de fuga 

pessoanas, “o pensamento ainda é a melhor maneira de fugir do pensamento” (PESSOA, 

2006c, p. 31). Enquanto é Álvaro de Campos, atinge a si mesmo, Pessoa e, nesse diálogo, o 

poeta constrói sua sexualidade entre o armário e a aceitação transigente do seu homoerotismo. 

 O raciocínio de Fernando mascara o seu discurso sobre a sexualidade, ele não diz 

abertamente o que pensa sobre a poesia de Botto, sobre presença do homoerotismo e do amor 

escancarado do amigo. Ao defini-lo como “ideal estético” e, em seguida, construir um texto 

confusamente coerente, precioso, arquitetado de forma difícil e cheio de inversões de 

pensamento, silogismos, Pessoa tenta atenuar a ideia de gay, de sexualidade transgressora 

presente em Botto e no movimento da moderna poesia portuguesa, do qual fazia parte como 

uma efígie do escândalo e do tumulto. Observamos, no seguinte excerto, a forma e o tom do 

seu raciocínio complexo a respeito do ideal estético: 

 

Nasce o ideal da nossa consciência da imperfeição da vida. Tantos, portanto, 

serão os ideais possíveis, quantos forem os modos por que é possível ter a 
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vida por imperfeita. A cada modo de a ter por imperfeita corresponderá, por 

contraste e semelhança, um conceito de perfeição. É a esse conceito de 

perfeição que se dá o nome de ideal. (PESSOA, 1974, p. 349) 

 

Se, por um lado, Fernando Pessoa tenta, ao escrever o ensaio, de maneira ardilosa, 

extremamente intricada e empolada, amenizar o seu posicionamento positivo sobre a 

sexualidade de Botto e a presença desse sentimento em sua própria poesia, inversamente, e 

com a mesma força, em Álvaro de Campos, se exime da “vergonha de estar calado” ao 

pronunciar, diretamente e sem balbucio, sobre a poesia de António: 

 

A arte do Botto é integralmente imoral. Não há célula nela que esteja 

decente. E isso é uma força porque é uma não hipocrisia, uma não 

complicação. Wilde tergiversava constantemente. Baudelaire formulou uma 

tese moral da imoralidade; disse que o mau era bom por ser mau, e assim lhe 

chamou bom. O Botto é mais forte: dá à sua imoralidade razões puramente 

imorais, porque não lhe dá nenhumas. (PESSOA, 1999b, p. 408) 

 

Álvaro de Campos se posiciona contra o pensamento tímido e velado de Fernando 

Pessoa ao tratar da obra de Botto – argumentando que a obra desse poeta português é 

“integralmente imoral”, porque ela vai de encontro a tudo o que é estabelecido pelos padrões 

morais da época, por isso “não há célula nela que esteja decente”. Enquanto Pessoa tenta 

situar Botto no período helénico, atenuando o homoerotismo explícito da obra, mostrando o 

“ideal estético” de sua poesia escrevendo de maneira rebuscada, intricada e complexa, 

Campos reconhece a mundanidade no pensamento do autor de Canções laconicamente, 

vinculando-o à escritura de Baudelaire e, nesse caminho, à sua própria estética de força, uma 

vez que Botto “dá à sua imoralidade razões puramente imorais, porque não lhe dá nenhumas”. 

Em suas exposições públicas sobre o assunto do homoerotismo, Fernando Pessoa 

segue uma linha de inibições e pressupostos que impede de que ele seja associado àquele 

grupo – cujo destaque ocorre justamente pela abordagem da temática homoerótica –, e assim, 

os mecanismos de repressão continuam a agir por sobre aqueles que caminha contrariamente à 

corrente, de forma que  

 

A força da injúria e do estigma é tal que conduz o indivíduo a fazer tudo 

para não ser considerado um dos membros daquele “conjunto” designado e 

constituído pela injúria. E compreendemos que, por conseguinte, só a 

aceitação de si como membro do “coletivo” visado e a solidariedade mínima 

como gay com os outros gays (e com as lésbicas) pode servir de apoio a uma 

resistência à injúria e ao processo de estigma dos homossexuais na 

sociedade. (ERIBON, 2008, p. 94) 
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A repressão e interdição foram mecanismos castradores, que compunham essa “força 

da injúria”, tentando excluir e silenciar a expressividade homoerótica. Fernando tinha 

consciência da influência que tais discursos poderiam causar a um indivíduo e, sempre que 

podia, não fazia parecer estar em um “conjunto”, apesar de fazer resistência e compor filiados 

– como seus amigos e heterônimos, lutando contra esse injúria e esse “processo de estigma”. 

Assim, faz um pequeno poema: 

 

À lá maniére de António Botto 

 

Para quê tanta clareza? 

Às vezes os dias longos 

Pesam Tanto! 

 

Devemos ser misteriosos. 

 

Dizes-me sempre o que sentes... 

Ah, esconde-me qualquer cousa!... 

 

No amor deve haver segredo. 

Os corpos não precisam explicados25 

Para serem Formosos. 

 

(PESSOA, 2007b, p. 157) 

 

Esse poema homoerótico de Fernando Pessoa tenta emular o estilo de Botto – ao tratar 

do saber dos corpos na tessitura da subjetividade física da relação entre homens. A linguagem 

excessivamente sugestiva e provocadora é típica do hermetismo pessoano “devemos ser 

misteriosos”, que vela, com termos vagamente precisos, a temática abordada em questão. O 

poeta parece questionar a si mesmo no primeiro verso, “Pra quê tanta clareza?”, se o 

homoerotismo não se encaixa em nenhum modelo de gênero enraizado e desestrutura o 

organismo vigente, Pessoa reconhecia que a desrazão compõe esse tipo de sentimento 

cultivado entre homens. Outro suposição que podemos imaginar é: por que ser tão explícito? 

Esses “dias longos que pesam tanto” remetem às injúrias, talvez ao incessante 

preconceito que uma exposição de um sentimento homoafetivo poderia provocar à sociedade. 

O poeta fala que esse dizer “sempre o que sente” não deixa no ar o que a poesia esconde, e 

que é necessário que haja um segredo, para que a busca se torne infinda. O erotismo dos 

corpos não precisa de explicação, descrições, para legitimar a sua formosura, porque o 

sentimento e o homoerotismo podem ficar apenas numa exposição pitoresca dessa relação – e 

não de uma expressão poética baseada na ideia de força e de sensação.   

                                                           
25 Fernando Pessoa não coloca o verbo que falta à locução verbal. 
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A ligação entre Sá-Carneiro e Fernando Pessoa, sem dúvida, foi o trampolim, a mola, 

para a existência da nova poesia portuguesa do século XX. Os dois eram extremamente 

sintonizados nas novidades e, em suas inumeráveis correspondências, escreve o poeta ao seu 

mais íntimo amigo: “O facto é que a sua grande crise foi uma grande crise minha, e eu senti-a, 

como já lhe disse não só pelas suas cartas, como, já de antes, telegraficamente, pela 

‘projecção astral (como elas dizem) do seu sofrimento” (PESSOA, 1999b, p. 213).  

O ciumento, ansioso, impaciente, insistente, inseguro, delicado, apaixonado, 

encantado, atapetado e multicor Mário de Sá-Carneiro, durante muito tempo, tirou um pouco 

da paciência e do juízo de Fernando Pessoa – como se pode ler na inúmera correspondência 

trocada entre os dois26. 

É importante perceber a relevância dessa amizade, construída através da 

correspondência entre ambos, para a visão estética do sensacionismo pessoano, bem como a 

forma de perceber a literatura através dos sentidos e do corpo que Fernando Pessoa intuíra. 

Essa correspondência “criativa” entre Fernando e Mário merece um paralelo entre os 

escritores brasileiros Mário de Andrade e Carlos Drummond, no qual a amizade, construída 

também através de vasta correspondência, fora o pontapé para que o jovem poeta mineiro se 

reinventasse, em que: 

 

As confissões pessoais expressas na correspondência não se restringem a 

revelar segredos ou a apontar desavenças e dissabores entre os 

missivistas/personagens. Ao serem lidas no seu estatuto de texto, as cartas se 

integram ao domínio da ficção, sendo, portanto, motivo de interpretações 

contraditórias. Vozes dissonantes são colocadas em cena, por meio do 

diálogo que aponta não só a troca de experiências entre dois poetas – o 

jovem Drummond recebe lições de poesia e de vida, discute sobre 

nacionalismo e política –, mas o silêncio e o não dito como sinais invisíveis 

de uma complexa relação de amizade. (SOUZA, 2011, p. 163)  
 

Fernando declarou, muito tempo depois, a respeito da importância do amigo para 

inovação de sua literatura, num prefácio de poetas que cogitava organizar: “O Sensacionismo 

começou com a amizade entre Fernando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro” (PESSOA, 1974, p. 

450), compondo, a partir dessa relação de amizade, outra noção de existência para produção 

poética de Fernando, como analisa Ortega à luz de Foucault: 

                                                           
26 Neste trecho de uma carta, podemos sentir a angústia, a admiração e o reconhecimento que Mário credita a 

Pessoa:  “Demasiadamente meço, creia, as infâmias das minhas repetições, desassossegos, etc., etc., com um 

amigo como você em quem se pode ter a maior confiança – tanta confiança como em nós mesmos. Nem você 

calcula como lhe estou grato, não lhe posso exprimir. Porque embora lhe pareça insignificante, o que tem feito 

tem uma grande significação. É tão raro encontrarmos quem nos sirva assim diligentemente... Muito obrigado, 

de todo o coração, muito obrigado, meu querido Fernando Pessoa.” (SÁ-CARNEIRO, 1995, p. 816). 
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A amizade é a forma de existência considerada por Foucault quando pensa 

numa possível atualização da estética da existência, apesar de limitar a sua 

análise quase exclusivamente à cultura homossexual, falando assim de um 

“estilo gay” – o que, por outro lado, não exclui uma ampliação a outros 

grupos. Trata-se de chegar a uma nova forma de existência mediante a 

sexualidade. Essa forma de existência alcançável através de um certo 

trabalho sobre si mesmo, de uma certa ascese, tem a forma da amizade. 

(ORTEGA, 1999, p. 154-155) 

 

Pessoa traz em si essa criação de existência “mediante a sexualidade”, caracterizando 

a presença do homoerotismo nos seus heterônimos e, na constituição da sua amizade com 

Mário de Sá, “atualiza a estética da existência” para pluralizar o seu eu-físico, a sua escrita-

corpo, ainda que se considere essa “certa ascese” no composto da sua relação com o outro.  

O poeta tinha plena consciência da importância da vida para uma obra poética e não é 

à toa que escreveu biografias para seus heterônimos. Nessa trilha de constituição de vidas, 

havia uma discussão corrente entre Mário de Sá-Carneiro e Santa-Rita Pintor, que acreditava 

mais na “imagem do artista” do que na própria existência de uma obra. Essa ideia de viver 

como um “artista” foi levada a fundo pelo Santa-Rita, chegando ao ponto de ele pedir à sua 

família, estando prestes a morrer, que destruíssem toda a sua obra, e foi o que fizeram, apenas 

restando algumas pinturas do artista.   

À revelia da construção de apenas uma “aparência superficial de artista”, a poesia de 

Pessoa baseava-se numa ideia de criação de vida e de força, baseando-se na “imagem do 

artista” ou na “biografia”, para agregar um valor estético e semântico à sua obra. Pensando 

assim, Álvaro de Campos escreve, portanto, o polêmico e visionário ensaio intitulado 

Apontamentos para uma estética não-aristotélica – no qual dizia  

 

A arte, para mim, é, como toda a atividade, um indício de força, ou energia; 

mas, como a arte é produzida por entes vivos, sendo pois um produto da 

vida, as formas da força que se manifestam na arte são as formas de força 

que se manifestam na vida. Ora a força vital é dupla, de integração e 

desintegração – anabolismo e catabolismo, como dizem os fisiologistas. Sem 

a coexistência e equilíbrio destas duas forças não há vida, pois a pura 

integração é a ausência da vida e a pura desintegração é a morte. (PESSOA, 

1974, p. 241) 

 

O status de “arte” como algo divinamente estabelecido, inviolável, acima das 

capacidades humanas, inextricável – são, para Campos, elementos da velha poética 

aristotélica, pautada na equidade do belo, da unidade, da verossimilhança – da ideia de arte 

pela arte, da forma vazia e oca dos gêneros literários, fixos em sua estrutura e composição.  
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Contrapondo a mímesis, o poeta diz que os mecanismos da vida são os mesmos 

presentes na arte, como qualquer atividade – quer dizer, através de uma comparação entre tais 

elementos, Álvaro de Campos reconhece a importância do equilíbrio dessas duas instâncias 

antitéticas, a vida e da obra – que a presença pura da integração exclui a vida, algo totalmente 

absurdo e o contrário disso é a morte, ou seja, a inexistência da obra. Essa concepção estética 

da arte é coerente com o que apresenta Rancière: 

 

No regime estético das artes, as coisas da arte são identificadas por 

pertencerem à arte, ao modo de ser de seus objetos. No regime estético das 

artes, as coisas da arte são identificadas por pertencerem a um regime 

específico do sensível. Esse sensível, subtraído a suas conexões ordinárias, é 

habitado por uma potência heterogênea, a potência de um pensamento que se 

tornou ele próprio estanho a si mesmo: ao não-produto, saber transformado 

em não-saber, logos idêntico a um pathos, intenção do inintencional, etc. 

Essa ideia do sensível tornado estranho a si mesmo, sede de um pensamento 

que se tornou ele próprio estranho a si mesmo, é o núcleo invariável da arte 

que configuram originalmente o pensamento estético [...] (RANCIÈRE, 

2009, p. 32-33) 

 

Para Rancière (2009, p. 47), “o regime estético das artes é, antes de tudo, a ruína do 

sistema de representação”. Campos, em acordo com o filósofo, escreveu em seu ensaio que “a 

vitalidade de um organismo reside na intensidade da sua força de reação” (PESSOA, 1974, p. 

142), ou seja, a capacidade de integração da força contrária, como sua estética é não-

aristotélica, o escritor não é passivo diante do processo artístico nem receptivo inanimado. 

Assim, Campos nos adverte: “como, porém, esta reação é automática, e equilibra a ação que a 

provoca, igual, isto é, igualmente grande, tem que ser a força de ação, isto é, a desintegração” 

(PESSOA, 1974, p 241). A arte não era algo externo, essencialmente representativo, em busca 

do belo – mas a presença e o embate dos dois elementos: integrador e desintegrador.  

Baseando-se na sensibilidade como principal elemento da arte, a “vida da arte”, 

Campos expressa “dentro da sensibilidade, portanto, é que tem que haver a ação e a reação 

que fazem a arte de viver, a desintegração e integração que, equilibrando-se, lhe dão vida” 

(PESSOA, 1974, p. 241), portanto, se tal força de integração estivesse fora da sensibilidade, 

de acordo com o poeta, se viesse fora da vida, não se trataria de uma “reação automática ou 

natural, mas de uma reação mecânica ou artificial” (PESSOA, 1974, p. 241). 

Ela comporta elementos diversos, como a vida, e não apresenta um objeto estético 

puro. O poeta heterônimo, Álvaro de Campos, no mesmo ensaio em torno da sua estética, nos 

diz que: “a sensibilidade reage para coerir, e como toda a vida, reage por uma forma especial 

de coesão, que é a assimilação, isto é, a conversão dos elementos das forças estranhas em 



111 
 

elementos próprios, em substância sua” (PESSOA, 1974, p. 242). Para reforçar o seu conceito 

de estética não-aristotélica, e desfazer a imanência da obra de arte, ele nos diz 

 

ACIMA DE TUDO, a arte é um fenômeno social. Ora no homem há duas 

qualidades diretamente sociais, isto é, dizendo diretamente respeito à vida: o 

espírito gregário, que o faz sentir-se igual aos outros homens ou parecido 

com eles, e portanto aproximar-se deles; e o espírito individual ou 

separativo, que o faz afastar-se deles, colocar-se em oposição a eles, ser seu 

concorrente, seu inimigo, ou seu meio inimigo. Qualquer indivíduo é ao 

mesmo tempo indivíduo e humano: difere de todos os outros e parece-se 

com todos os outros. (PESSOA, 1974, p. 242). 

 

Considerando a arte como uma atividade social “superior”, ao lado da política e 

religião, reconhecendo que há em tais atividades os processos de captação e o de subjugação – 

a arte seria “um esforço para dominar os outros” (PESSOA, 1974, p. 243). Para o poeta, a 

arte que domina captando é aristotélica, já a que domina subjugando é a que defende em seu 

ensaio. Os clássicos, de acordo com Campos, realistas, naturalistas, simbolistas, futuristas, são 

meros simuladores, portanto, a estética não-aristotélica do poeta vasto está em íntimo diálogo 

com Rancière, e seu conceito de partilha do sensível, como podemos ver: 

 

É, antes, na interface criada entre “suportes” diferentes, nos laços tecidos 

entre o poema e sua tipografia ou ilustração, entre o teatro e seus 

decoradores ou grafistas, entre o objeto decorativo e o poema, que se forma 

essa “novidade” que vai ligar o artista, que abole a figuração, ao 

revolucionário, inventor da vida nova. Essa interface é política porque 

revoga a dupla política inerente à lógica representativa. Esta, por um lado, 

separava o mundo das imitações da arte do mundo dos interesses vitais e das 

grandezas político-sociais. Por outro, sua organização hierárquica – e 

particularmente o primado da palavra/ação viva sobre a imagem pintada – 

era análoga à ordem político-social. (RANCIÈRE, 2005, p. 23) 

 

Os heterônimos devem ser vistos não individualmente como Pessoa queria fazer 

pensar, mas à mise en abyme, no qual o tríptico (como o das pinturas de Francis Bacon) 

estruturam todos os significados. Sobre os heterônimos, Mário comenta a respeito de todos, 

mas tem uma preferência, que expressa de forma clara e entusiasmada para Pessoa nas cartas: 

 

Muito interessante o enredo Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de 

Campos (devo dizer-lhe que simpatizo singularmente com este cavalheiro). 

Acho-o perfeitamente maquinado, soberbo – mas entretanto será bom não 

nos esquecermos que toda essa gente é um só: tão grande, tão grande... que, 

a bem dizer, talvez não precise de pseudônimos... Mas em suma tudo quanto 

há de mais lúcido, mais interessante, mais natural. Que bela página de 

história literária!... (SÁ-CARNEIRO, 1995, p. 812) 
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Essa afinidade de Sá-Carneiro por Álvaro de Campos é curiosa e intensamente 

sugestiva, pois, como o próprio Fernando Pessoa dissera que o sensacionismo surgira por 

causa da sua amizade entre eles, o autor de Dispersão admira essa soberba e essa perfeita 

maquinação de Campos, sua sensualidade violeta, seus espasmos bruscos, (talvez sua 

sexualidade estridente) e, mesmo reconhecendo que toda essa gente é um só, afirma, mais 

tarde, para Pessoa, na conhecida frase sobre esse heterônimo: “Álvaro de Campos, meu caro 

amigo, não é maior com certeza que Fernando Pessoa, mas consegue ser mais interessante do 

que ele” (SÁ-CARNEIRO, 1995, p. 940).  

O ângulo libertário e transgressor de Campos no que toca à sua sexualidade, à sua 

forma de vida, é atrativo para Mário. A sua maneira de rasgar-se todo em tudo, ser sincero 

sem o ser, o seu desespero de ser isto e aquilo e nada, a fome por tudo que não seja tributável, 

regular, instituído, a liberdade sem restrições existente em Álvaro de Campos e na 

ambiguidade de Pessoa de fingir e outrar-se, o seduz ardilosamente27. 

 A poesia de Mário de Sá-Carneiro é repleta de imagens, que podemos considerar 

como homoeróticas em certo sentido, pois as apresentações são abundantes, as cores em tons 

vermelhos, rosas e roxos, figuras femininas incorporadas ao sujeito lírico do poema,  

 

(Se a minha alma fosse uma princesa nua 

E debochada e linda...) 

 

(SÁ-CARNEIRO, 1995, p. 80) 

 

A metáfora da princesa é recorrente também em Pessoa e, faz parte de uma 

cosmetologia do feminino. As performances de gênero são comuns a Sá-Carneiro, que 

constrói uma figura do feminino em diversos poemas, como se pode ver neste trecho: 

 

... E as minhas unhas polidas – 

Idéia de olhos pintados... 

Meus sentidos maquilados 

A tintas desconhecidas... 

 

(SÁ-CARNEIRO, 1995, p. 101) 

 

Essa aproximação repentina, esse frenesi que Sá-Carneiro tinha, era, de certa maneira, 

incômodo para Pessoa – o sufocava, pois este poeta nem sempre queria um encontro regular 

                                                           
27 Essa atração é recheada de comentários com este tom: “continuo a dizer, meu amigo, que as produções do 

Alvarozinho vão ser das coisas maiores do... Pessoa” (SÁ-CARNEIRO, 1995, p. 816). 
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com o amigo, físico, algo certo, divagava mais do que agia e, no Livro do desassossego, 

Fernando diz: 

 

Estranhos a convívios demorados, aborrecemo-nos em geral dos maiores 

amigos, depois de estarmos com eles meia hora; só ansiamos por os ver 

quando pensamos em vê-los, e as melhores horas em que os acompanhamos 

são aquelas em que apenas sonhamos que estamos com eles. Não sei se isto 

indica pouca amizade. Porventura não indica. O que é certo é que as coisas 

que mais amamos, ou julgamos amar, só têm o seu pleno valor real quando 

simplesmente sonhadas. (PESSOA, 2011b, p. 472) 

 

O poeta não era dado a “convívios demorados”, a ideia de estar preso a alguém, como 

num relacionamento, não fazia parte do programa vazio de Pessoa, aquele programa sem 

programa, como pensara Foucault, que previa uma liberdade nas relações humanas e a criação 

de uma nova ética da amizade baseada na invenção e na multiplicidade. Estranhar estar com 

alguém depois de meia hora é recorrente para aqueles que são amigos em palavras, em alma, 

longe um do outro.  

Fernando ansiava vê-lo e, na sua idealização, sonhar em fazê-lo seria o tempo mais 

precioso que estaria com ele à distância. O fato de ter algum dever, para ele, era insuportável, 

mesmo com o seu amigo íntimo. A vantagem de tê-lo era a possibilidade de sonhá-lo, aquelas 

coisas que “só têm o seu pleno valor real quando simplesmente sonhadas”. Mário de Sá-

Carneiro estava passando dos limites? Abusara do amigo? Até certo ponto, esta discussão não 

é pertinente aqui, mas Álvaro de Campos se pronuncia em relação ao caso categoricamente: 

 

O ter deveres, que prolixa coisa!  

Agora tenho eu que estar à uma menos cinco  

Na Estação do Rossio, tabuleiro superior — despedida  

Do amigo que vai no "Sud Express" de toda a gente  

Para onde toda a gente vai, o Paris ...  

 

Tenho que lá estar  

E acreditem, o cansaço antecipado é tão grande  

Que, se o "Sud Express" soubesse, descarrilava...  

 

Brincadeira de crianças?  

Não, descarrilava a valer...  

Que leve a minha vida dentro, arre, quando descarrile!...  

 

Tenho desejo forte,  

E o meu desejo, porque é forte, entra na substância do mundo.  

 

(PESSOA, 1999a, p. 320-321) 
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Álvaro de Campos mostra sua faceta mais cruel ao falar do amigo de Pessoa, que é 

como se falasse para si mesmo, num monólogo: “Tenho que lá estar/ E acreditem, o cansaço é 

tão grande/ Que se o “Sud Express” soubesse, descarrilava”. O sensacionismo pessoano 

estava intricado intimamente a essa amizade, de tal forma que a influência na obra de 

Fernando foi direta, e Álvaro de Campos – heterônimo das sensações – colocou esse desejo 

forte “na substância do mundo” ao escrever. 

No vai-e-vem dessa relação de altos e baixos, no ápice da representação das imagens 

femininas da poesia de Mário de Sá-Carneiro, em uma carta, diz a Fernando Pessoa “agora 

porém o que estou é muito interessado na confecção dum poema irritantíssimo, ‘Feminina’ – 

que comecei ontem à noite” (SÁ-CARNEIRO, 1995, p. 958). Eis o poema que o poeta 

considerava como irritante: 

 

Feminina 

 

Eu queria ser mulher pra me poder estender 

Ao lado dos meus amigos, nas banquettes dos cafés. 

Eu queria ser mulher para poder estender 

Pó de arroz pelo meu rosto, diante de todos, nos cafés. 

 

Eu queria ser mulher pra não ter que pensar na vida  

E conhecer muitos velhos a quem pedisse dinheiro - 

Eu queria ser mulher para passar o dia inteiro 

A falar de modas e a fazer potins - muito entretida. 

 

Eu queria ser mulher para mexer nos meus seios  

E aguçá-los ao espelho, antes de me deitar - 

Eu queria ser mulher pra que me fossem bem estes enleios,  

Que num homem, francamente, não se podem desculpar.  

 

Eu queria ser mulher para ter muitos amantes  

E enganá-los a todos - mesmo ao predileto - 

Como eu gostava de enganar o meu amante loiro, o mais esbelto, 

Com um rapaz gordo e feio, de modos extravagantes... 

 

Eu queria ser mulher para excitar quem me olhasse, 

Eu queria ser mulher pra me poder recusar... 

............................................................. 

 

(SÁ-CARNEIRO, 1995, p. 148) 

 

A ânsia de ser mulher alcançou o cume, a crista nesse poema Feminina que Sá-

Carneiro considerava como sendo irritantíssimo. Atribuindo características estigmatizadas do 

“ser mulher”, lugares comuns, o poeta reconstrói o percurso de si mesmo nesse poema, da sua 



115 
 

vida atribulada, difícil, cheia, desventurada, marcada pelo símbolo da amizade e do 

afastamento, do frio e da crueldade constantes.  

A anáfora “Eu queria ser mulher” reforça esse desejo inextricável de ser a outra, de 

ser possuído fisicamente, de se aproveitar dos outros nessa relação, como se essa liberdade o 

salvasse dos seus temores e angústias. O que Fernando Pessoa teria dito sobre esse poema? 

Talvez esse tenha sido, definitivamente, a saída do armário de Mário de Sá-Carneiro.  

O homoerotismo pulsa, lateja em cada verso, a forma aceita de se relacionar com o 

outro do mesmo sexo seria se o poeta se transformasse, de algum jeito, em uma mulher, 

pensava o sujeito lírico que, assim, teria muito mais vantagens do que sendo homem porque, 

sendo homem, estava sujeito às injúrias e às repressões da sociedade. O relacionamento de 

amizade entre Mário de Sá-Carneiro e Fernando Pessoa findou com o suicídio daquele depois 

de tomar uma forte dose de estricnina.  

Fernando Pessoa lhe dedica um belo e comovente poema, intitulado Sá-Carneiro, no 

qual reconhece a vital importância e a grande falta que Mário lhe fez após a sua partida 

“inesperada”. A intensidade do relacionamento de ambos era visível, com a seguinte 

dedicatória, “nesse número de Orpheu que há de ser feito com rosas e estrelas em um mundo 

novo”, poema do qual escolhemos os seguintes e marcantes trechos, pode-se sentir: 

 

Hoje, falho de ti, sou dois a sós.  

Há almas pares, as que conheceram  

Onde os seres são almas. 

 

Como éramos só um, falando! Nós  

Éramos como um diálogo numa alma.  

Não sei se dormes [...] calma,  

Sei que, falho de ti, estou um a sós. 

 

Ah, meu maior amigo, nunca mais  

Na paisagem sepulta desta vida  

Encontrarei uma alma tão querida  

Às coisas que em meu ser são as reais.  

 

[...]  

 

Não mais, não mais, e desde que saíste  

Desta prisão fechada que é o mundo,  

Meu coração é inerte e infecundo  

E o que sou é um sonho que está triste. 

 

Porque há em nós, por mais que consigamos  

Ser nós mesmos a sós sem nostalgia,  

Um desejo de termos companhia -  

O amigo como esse que a falar amamos. 
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(PESSOA, 2009b, p. 47-49) 

 

Os poetas eram um só todo tempo – na maneira de ser, o diálogo e os ideais que 

defendiam, o seu maior amigo, aquele que lhe proporcionou “às coisas que em meu ser são as 

reais”, “o amigo como esse que a falar amamos”. A amizade e o ideal estético gay não 

estavam acabados em Portugal, pois Pessoa fizera com que permanecesse eterno esse vínculo 

e, a defesa que fez de Botto, das Canções, sem dúvida, fora também uma defesa à Sá-

Carneiro, à memória do amigo, portanto, a si mesmo, o poeta “tentar dar uma sacudida em 

nossas formas de pensar, de sentir, de amar e de agir, lembrando-nos que todo agir é 

acompanhado de um sentimento de gozo e alegria” (ORTEGA, 2009, p. 43). 

O poema a seguir de Álvaro de Campos exibe uma espécie de reposta a um diálogo 

iniciado, no qual o poeta responde ao amigo, de forma sincera e direta, sua opinião nada 

convencional sobre o sexo e sobre o amor: 

 

Meu pobre amigo, não tenho compaixão que te dar. 

A compaixão custa, sobretudo sincera, e em dias de chuva. 

Quero dizer: custa sentir em dias de chuva. 

Sintamos a chuva e deixemos a psicologia para outra espécie de céu. 

  

Com que então problema sexual? 

Mas isso depois dos quinze anos é uma indecência. 

Preocupação com o sexo oposto (suponhamos) e a sua psicologia — 

Mas isso é estúpido, filho. 

O sexo oposto existe para ser procurado e não para ser compreendido. 

O problema existe para estar resolvido e não para preocupar. 

Compreender é ser impotente. 

E você devia revelar-se menos. 

"La Colére de Samson", conhece? 

"La femme, enfant malade et [...]" 

Mas não é nada disso. 

Não me mace, nem me obrigue a ter pena! 

Olhe: tudo é literatura. 

Vem-nos tudo de fora, como a chuva. 

A maneira? Se nós somos páginas aplicadas de romances? 

Traduções, meu filho. 

 

Você sabe porque está tão triste? É por causa de Platão, 

Que você nunca leu. 

E um soneto de Petrarca, que você desconhece, sobrou-lhe errado, 

E assim é a vida. 

 

Arregace as mangas da camisa civilizada 

E cave terras exactas! 

Mais vale isso que ter a alma dos outros. 
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Não somos senão fantasmas de fantasmas, 

E a paisagem hoje ajuda muito pouco. 

Tudo é geograficamente exterior. 

A chuva cai por uma lei natural 

E a humanidade ama porque ama falar no amor. 

 

(PESSOA, 1999a, p. 180-181) 

 

Inicialmente, o poeta dispensa qualquer sentimento de piedade diante da situação do 

amigo – que parece ter dúvidas quanto à sexualidade. Como acontece em alguns poemas de 

Álvaro de Campos, geralmente eles remetem à vida do poeta e possuem um instigante jogo 

interlocutivo pressuposto. A seguir, o poeta diz que, se for para pensar em algum tipo de 

natureza, que não seja a psicológica, “deixemos para outra espécie de céu”, mas a da própria 

chuva, que os toca piedosamente – através da realidade e dos sentidos.  

A segunda estrofe do poema é reveladora no que diz respeito à posição do poeta sobre 

a sexualidade.  O primeiro verso já traz o questionamento à tona – colocando a questão como 

um problema e, como tal, ele deve ser pensando e repensado. Como se pode perceber, o 

segundo verso, que diz “depois dos quinze anos é uma indecência”, nos deixa claro uma 

postura homoerótica na figura do amigo, principalmente quando remetemos à relação do 

jovem com seu preceptor, que dura até a juventude daquele.  

Depois dessa fase, o poeta diz que é uma “indecência”, porque a sociedade condenava 

a continuidade de uma afeição homoafetiva depois de ter “passado da idade”. Há de se 

perceber, nesse verso, o tom irônico de Álvaro de Campos, a sagacidade de um sujeito 

experiente, que tenta o jovem a pensar realmente sobre o seu estado e sua condição de forma 

mais livre e aberta, sem restrições ou interdições. 

É inegável não notar essa ironia e, sobretudo, o subtendido ao longo do poema em 

torno da temática do homoerotismo. É de se estranhar a postura de Álvaro de Campos, mas 

quando pensamos em Fernando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro, as coisas começam a ficar 

mais claras. Como se pode ver no poema, o poeta diz: “Preocupação com o sexo oposto 

(suponhamos) e a sua psicologia —/ Mas isso é estúpido, filho.”. Lá está, depois da expressão 

“sexo oposto”, entre parêntesis, a palavra “suponhamos”. E aí que reside, de forma explícita, a 

premissa homoerótica no poema. 

É inútil preocupar-se com o sexo oposto, ora, “é estúpido, filho”, e o poeta responde: 

“O sexo oposto existe para ser procurado e não para ser compreendido.”, em outras palavras, 

o homoerotismo – sexo oposto (diferente) por se opor à ordem, ao que é considerado natural, 

deve ser apenas procurado, sem receio, uma vez que a compreensão impede, numa sociedade 
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heteronormativa, de que haja uma aceitação desse tipo de relacionamento, e, nesse contexto, 

“compreender é ser impotente”. 

É claro que fica uma dúvida no que tange ao sexo em questão – e o duplo sentido 

permeará todo o poema, claro, sempre havendo rastros de que o sexo oposto, o feminino, é 

perverso e, por isso mesmo, o homoerotismo deve ser aceito pelo interlocutor com algumas 

reservas: “E você deve revelar-se menos”.  

Fernando Pessoa cita o título do poema de Alfred de Vigny, La Colére de Samson, e 

um verso dele “La femme, enfant malade et”, e pergunta se o seu “pobre amigo” o conhece.  

Esse poema de Vigny, A cólera de Sansão, seguindo uma tradição e um discurso cristãos, fala 

dos perigos de Dalila, da impureza de seu sexo, ao dizer que a mulher é um ser impuro de 

corpo e de alma, pecaminoso e demoníaco.  

Álvaro de Campos afirma que “não é nada disso”, há de se considerar o poder 

repressivo desse discurso cristão e, ainda mais, que “tudo é literatura”. É nesse sentido que 

Fernando percebe que a vida é também literatura – um construto de jogos simbólicos e 

discursos que vão tecendo os sujeitos, inscrevendo formas do inconsciente e maneiras de ser 

no corpo. Isso é o sensacionismo pessoano: o que vêm de fora e, isto é, precisamente, as 

sensações, o que é construído, os discursos que compõem as subjetividades dos sujeitos, de 

acordo com o pensamento de Foucault, é externo a nós, “como a chuva” e, portanto, são 

“traduções, meu filho”, que fazemos de tudo que nos é externo, que venha de fora. 

A estrofe seguinte remete ao “universo de leituras” do poeta que, mais uma vez, 

indaga ao seu interlocutor, se ele sabe “porque está tão triste?”. A concepção platônica do 

amor e do sexo, presentes no Banquete, tratam das temáticas que o poeta conhece e leu, como 

o amor idealizado e também o homoerótico, além da existência do ser andrógino – aquele que 

problematiza a binariedade dos gêneros. A falta de leitura é a falta de vida, a correlação é 

direta e clara, se um soneto de Petrarca escapou ao “pobre amigo”, “assim é a vida”. 

A penúltima estrofe do poema é uma afirmação do conformismo da sociedade, que é 

unilateral, exclui as multiplicidades e as maneiras de ser do sujeito e do corpo, 

marginalizando e inibindo as demais formas de sexualidade, portanto o poeta diz ao amigo 

que, se assim o quer, pode continuar a arregaçar as mangas dessa camisa civilizada, castradora 

e cavar “terras exactas!”, porque “mais vale isso que ter a alma dos outros”, possuindo a 

ilusão de uma sensação inexistente sobre o outro, idealizando uma alma e ignorando o corpo. 

A última estrofe do poema ressalta uma concepção fantasmagórica do ser – constituído 

por diversas “fantasmas de fantasmas”, e o poeta, ao fazer tal declaração, remete ao amigo 

como uma resposta ao problema da sexualidade. Em verdade, a sua sexualidade é algo que 
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sempre fora rodeada de fantasmas, “espectros”, ou discursos, que a moldaram de acordo com 

ideias naturalizantes, “a paisagem hoje ajuda muito pouco”, inoculando nos seres essa 

concepção, bem como a divisão dos gêneros e do sexos através dos tempos. Para vazão desse 

sentimento homoerótico, as heterotopias se abrem nos diversos espaços de afirmação, porque 

“tudo é geograficamente exterior”.  

A queda da chuva é regida por uma “lei natural”, mas “a humanidade ama porque ama 

falar no amor”. Este último verso é a composição do mito romântico que promete uma 

igualdade de gêneros, a ilusão de que o amor é uma busca natural do homem e não um 

conjunto sucessivo de discursos que foram perpetuando preconceitos e interdições. 

A estética sensacionista de Pessoa encontra um correlativo na produção dessa amizade 

e, como um apelo à vida, o poeta busca na realidade das sensações, destituir o seu 

pensamento e as suas representações, para dar vida e força à expressão poética. A estetização 

da existência é basicamente a premissa mais contundente quando pensamos em sensacionismo 

e, na figura de Álvaro de Campos, o homoerotismo abre-se para além daquela moral absurda, 

daquela linguagem codificada e velada de Fernando Pessoa em torno do amor entre homens e 

parte para expressão livre, despida e corporificada do tema.  

Eros e Tânatos atravessam a poesia e a vida de Fernando Pessoa, ainda mais quando a 

temática em questão é a do homoerotismo, como se pode observar, dentre vários exemplos, 

em seu poema narrativo Antínoo – jovem amante de Adriano. O poema seguinte fora escrito 

dez anos após a morte de Sá-Carneiro em 1926, o que é curioso, porque parece remeter 

diretamente ao amigo, pois trata, sobretudo, de suicídio, e de alguns aspectos da relação entre 

os dois. Eis a primeira estrofe do poema: 

 

Se te queres matar, porque não te queres matar? 

Ah, aproveita! que eu, que tanto amo a morte e a vida, 

Se ousasse matar-me, também me mataria... 

Ah, se ousares, ousa! 

De que te serve o quadro sucessivo das imagens externas 

A que chamamos o mundo? 

A cinematografia das horas representadas 

Por actores de convenções e poses determinadas, 

O circo policromo do nosso dinamismo sem fim? 

De que te serve o teu mundo interior que desconheces? 

Talvez, matando-te, o conheças finalmente... 

Talvez, acabando, comeces... 
E de qualquer forma, se te cansa seres, 

Ah, cansa-te nobremente, 

E não cantes, como eu, a vida por bebedeira, 

Não saúdes como eu a morte em literatura! 

Fazes falta? Ó sombra fútil chamada gente! 
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Ninguém faz falta; não fazes falta a ninguém... 

Sem ti correrá tudo sem ti. 

Talvez seja pior para outros existires que matares-te... 

Talvez peses mais durando, que deixando de durar... 

 

(PESSOA, 1999a, p. 144-145) 

 

O poeta questiona o suicídio do outro – nessa dúvida infindável entre morrer ou viver 

– e diz, “Ah, se ousares, ousa!”. As referências ao amigo, logo de início, são claras, porque 

Sá-Carneiro tivera muitas dúvidas e, como boa parte daqueles que vão se matar, anunciou 

várias vezes que iria fazer a Fernando na correspondência trocada. A resposta de Campos, 

ríspida e áspera, é direta, como todo ele, “que tanto ama a morte e a vida”, e pede que outro se 

mate se assim o deseja, porque: “De que te serve o quadro sucessivo das imagens externas/ A 

que chamamos o mundo?”.   

Álvaro de Campos destaca a passagem roteirizada, cinematográfica de tudo, as 

representações falseadas de modos de ser e de costumes, através de “convenções e poses 

determinadas” desse irônico “dinamismo sem fim”. E mais uma vez a crítica direta a Sá-

Carneiro, que tencionava escrever um romance sobre seu “mundo interior”, ao que Campos 

responde: “De que te serve o teu mundo interior que desconheces?”. Sendo assim, só talvez na 

morte pudesse vê-lo e aí Fernando engendra um paradoxo: “Talvez, acabando, comeces...” 

O tom do poema é de repúdio, e na crítica faz referências às passagens da obra de Sá-

Carneiro que traziam traços de desejo de se matar: “Não saúdes como eu a morte em 

literatura!”, ou seja, se queres se matar, o faça, “Sem ti correrá tudo sem ti”. Parece haver uma 

sentimento de raiva ou de rancor pela morte precoce do amigo, pela sua “inadiável” partida, 

teriam muito a realizar, e esse poema lembra, em muitos pontos, o poema que fizera em inglês 

quando era jovem: Antínoo, no qual Adriano lamenta a morte daquele que mais amava. 

Álvaro de Campos continua a fazer sua crítica: 

 

A mágoa dos outros?... Tens remorso adiantado 

De que te chorem? 

Descansa: pouco te chorarão... 

O impulso vital apaga as lágrimas pouco a pouco, 

Quando não são de coisas nossas, 

Quando são do que acontece aos outros, sobretudo a morte, 

Porque é a coisa depois da qual nada acontece aos outros... 

 

(PESSOA, 1999a, p. 145) 
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O poeta desilude o amigo, “Descansa: pouco te chorarão...”, que anseia o suicídio, e 

imagina ser lembrado pelos outros, pensa que será chorado e terá a mágoa ou a pena de 

terceiros. Álvaro de Campos fala que a vida traz, justamente, um “impulso vital”, impulso tal 

que apaga quaisquer lágrimas, ainda mais quando a morte é a do outro, não nossa, que é “a 

coisa depois da qual nada acontece aos outros...”. Logo após, o silêncio começa a acercar-se 

daquele que partira, e Fernando fala: 

 

Primeiro é a angústia, a surpresa da vinda 

Do mistério e da falta da tua vida falada... 

Depois o horror do caixão visível e material, 

E os homens de preto que exercem a profissão de estar ali. 

Depois a família a velar, inconsolável e contando anedotas, 

Lamentando a pena de teres morrido, 

E tu mera causa ocasional daquela carpidação, 

Tu verdadeiramente morto, muito mais morto que calculas... 

Muito mais morto aqui que calculas, 

Mesmo que estejas muito mais vivo além... 

 

(PESSOA, 1999a, p. 145) 

 

A antinomia vida e morte é mostrada em seus aspectos mais cruéis, e Álvaro exibe ao 

seu interlocutor o quão trágico é tal momento, “falta da tua vida falada”, “horror do caixão 

visível e material”, familiares “contando anedotas”, além do morto estar muito mais morto do 

que imagina, “mesmo que estejas muito mais vivo além” e reforça a descrição desse cortejo 

horrendo que é o momento do sepultamento nas seguintes estrofes: 

 

Depois a trágica retirada para o jazigo ou a cova, 

E depois o princípio da morte da tua memória. 

Há primeiro em todos um alívio 

Da tragédia um pouco maçadora de teres morrido... 

Depois a conversa aligeira-se quotidianamente, 

E a vida de todos os dias retoma o seu dia... 

 

Depois, lentamente, esqueceste. 

Só és lembrado em duas datas, aniversariamente: 

Quando faz anos que nasceste, quando faz anos que morreste; 

Mais nada, mais nada, absolutamente mais nada. 

Duas vezes no ano pensam em ti. 

Duas vezes no ano suspiram por ti os que te amaram, 

E uma ou outra vez suspiram se por acaso se fala em ti. 

 

(PESSOA, 1999a, p. 145-146) 

 

Vemos que a referência que Campos faz é basicamente ao amigo de Fernando Pessoa, 

que como ele diz no poema, “quando faz anos que nasceste, quando faz anos que morreste”, 
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lembra-se, depois de dez anos, da morte do amigo. As imagens da morte, do esquecimento e 

da destruição do ser vão sendo postas em revelo pelo poeta como uma espécie de tortura 

verbal que se desenrola nesse discurso contra-apologético ao suicídio. E repete, recordando a 

vida e morte, “duas vezes” e pensam no morto “duas vezes no ano suspiram por ti os que te 

amaram”. E Campos dirige-se ao outro: 

 

Encara-te a frio, e encara a frio o que somos... 

Se queres matar-te, mata-te... 

Não tenhas escrúpulos morais, receios de inteligência!... 

Que escrúpulos ou receios tem a mecânica da vida? 

Que escrúpulos químicos tem o impulso que gera 

As seivas, e a circulação do sangue, e o amor? 

Que memória dos outros tem o ritmo alegre da vida? 

 

Ah, pobre vaidade de carne e osso chamada homem, 

Não vês que não tens importância absolutamente nenhuma? 

 

És importante para ti, porque é a ti que te sentes. 

És tudo para ti, porque para ti és o universo, 

E o próprio universo e os outros 

Satélites da tua subjectividade objectiva. 

És importante para ti porque só tu és importante para ti. 

E se és assim, ó mito, não serão os outros assim? 

 

(PESSOA, 1999a, p. 146) 

 

O primeiro verso expressa uma inclusão do poeta nessa relação “encara a frio o que 

somos...”, e incentiva-o a matar-se de forma ambígua, refere-se a algumas inibições do amigo, 

talvez remeta à sua sexualidade e à sua forma de ser extravagante, criticando “não tenha 

escrúpulos morais, receios de inteligência!...”. Álvaro de Campos rememora o episódio do 

ensaio sobre a poesia de Botto, que Fernando Pessoa escrevera, ao falar desses receios de 

inteligência, dessa “timidez da inteligência” ao tratar do homoerotismo do autor de Canções. 

O erotismo deve estar livre de inibições, de discursos manipuladores, e o poeta confessa-lhe: 

“Que escrúpulos químicos tem o impulso que gera/ As seivas, e a circulação do sangue, e o 

amor?”. 

A busca pela vaidade é vã, é o que o poeta chama de “vaidade de carne e osso 

chamada homem”. Conhecendo o dandismo de Mário de Sá-Carneiro, sua forma desajeita e 

ególatra de lidar com a vida, seus exageros em Paris, o poeta vocifera em seu questionamento: 

“não vês que não tens importância absolutamente nenhuma?”. Pessoa se refere àquele artista 

que cultiva uma autoimagem de “artista”, preocupa-se em como se portar de forma “artística” 

diante dos outros, esquecendo-se do que realmente é importante: a obra, os eus, “És 
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importante para ti, porque é a ti que te sente/ És tudo para ti, porque para ti és o universo/ E o 

próprio universo e os outros/ Satélites da tua subjetividade objectiva.” Esse trecho do poema 

lembra uma passagem de Antínoo, no qual Adriano discursa sobre o corpo falecido do amado 

ao dizer: 

 

Tudo o que és agora és tu próprio e eu. 

Nossa dual presença tem sua unidade 

Naquela perfeição corpórea que amor meu, 

Por amá-la, se tornou, e da vida ergueu 

À divindade, calmo acima do lutar 

Dos tempos e das paixões sempre a mudar. 

 

(PESSOA, 2000a, p. 132-133) 

 

Aí reside a concepção do sensacionismo pessoano – porque tudo o que existe é uma 

sensação minha, por isso somente eu sou importante para mim – e Álvaro de Campos conclui 

com mais uma pergunta: “E se és assim, ó mito, não serão os outros assim?”. O saber do 

corpo e das sensações fazem com que arte seja essa força vital, esse discurso que atravessa a 

morte, Tânatos, e o que Fernando Pessoa considera como essa continuidade da vida, restando 

ao mito que é o homem a realidade imediata das inúmeras construções discursivas que o 

compuseram. Em relação às duas últimas estrofes do poema, Álvaro de Campos menciona 

duas personagens conhecidas de Shakespeare para compará-las ao amigo: 

 

Tens, como Hamlet, o pavor do desconhecido? 

Mas o que é conhecido? O que é que tu conheces, 

Para que chames desconhecido a qualquer coisa em especial? 

 

Tens, como Falstaff, o amor gorduroso da vida? 

Se assim a amas materialmente, ama-a ainda mais materialmente: 

Torna-te parte carnal da terra e das coisas! 

Dispersa-te, sistema físico-químico 

De células nocturnamente conscientes 

Pela nocturna consciência da inconsciência dos corpos, 

Pelo grande cobertor não-cobrindo-nada das aparências, 

Pela relva e a erva da proliferação dos seres, 

Pela névoa atómica das coisas, 

Pelas paredes turbilhonantes 

Do vácuo dinâmico do mundo... 

 

(PESSOA, 1999a, p. 146-147) 

 

A personagem de Hamlet é evocada no poema – questionando o termo 

“desconhecido”, ora, o que se conhece para que “chames desconhecido a qualquer coisa em 
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especial”? A loucura do personagem do dramaturgo inglês é remetida à do amigo de Pessoa, 

que estava perto de perder as estribeiras, e questionava a si mesmo em seus labirintos. 

Falstaff, personagem shakespeariano, era dado a amores libertinos, um subversivo no meio da 

sociedade, um boêmio. Cultivava o amor sem reservas, o “amor gorduroso da vida”, algo que 

incita o Álvaro de Campos, pois a personagem sentia a materialidade da vida, com suas 

sensações.  

O Corpo-sem-Órgãos do poeta age nos últimos versos, e pede que o amigo se disperse 

e se prolifere na “inconsciência dos corpos”, sobrepondo as aparências, sem que perca a vida, 

mas que a abarque como a morte “pelas paredes turbilhonantes/ Do vácuo dinâmico do 

mundo...”, mostrando que a morte do outro não é uma perda total, pelo contrário, como diz o 

autor de Genealogias da amizade ao falar de Montaigne: 

 

Paradoxalmente, a morte do amigo não supõe um distanciamento que 

substituiria a proximidade e intimidade da relação de amizade, mas sua 

superação, a distância entre o eu e o outro é ultrapassada, suprimida e 

transformada numa presença plena. (ORTEGA, 2002, p. 96) 

 

Aquiles, depois da morte de Pátroclo, parte para batalha – assim a distância entre o eu 

e o outro não existe – transformada nessa “presença plena”, que a arte pessoana permite por 

meio das sensações e que em Antínoo dirá: “E se a memória de nós fosse pó e ruína, / Do fim 

dos tempos, por raça divina, / Nossa dupla unidade seria renascida” (PESSOA, 2000a, p. 

135).  

O homoerotismo e a amizade encontram, dessa maneira, no plano de existência do 

sensacionismo de Fernando Pessoa, um espaço de afirmação, e Sá-Carneiro é o vínculo que 

estreita as relações da arte com a vida, como reforça Ortega ao remeter a Foucault (1999, p. 

166): “ser homossexual significa para Foucault ser em devir”, e é o que evoca Pessoa, nessa 

“dupla unidade renascida”.  
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3 A CIDADE INCERTA E SILENTE: (HOMO)ERÓTICA SEM VÉU 

 

“Ah não ser eu toda a gente e toda a parte!” 

F. Pessoa 

 

A cidade é um conglomerado de existências, de modos de vida e de sensações e, nela, 

“a vida urbana é intrínseca e irremediavelmente ambivalente” (BAUMAN, 2009, p. 27).  

Fernando Pessoa canta as grandes cidades na sua ambivalência, como Lisboa, Londres28, 

Austrália, Berlim e Paris, ele faz menções a viagens pelo mundo na pessoa de Álvaro de 

Campos – o cantor das odes da modernidade – inserindo-se, assim, nas linhas de ruptura de 

Walt Whitman, o cantor da América, da eletricidade e das profissões, da democracia dos 

corpos e dos homens, das mulheres, dos seres, do “moderno amor grego”, e Charles 

Baudelaire, que cantara Paris e os avanços dessa modernidade efêmera. Campos, em 

Saudação a Walt Whitman, explode, nessas cidades, o animal-estar, o devir-corpo, o devir-

gênero, o CsO: 

 

Tua alma ave, peixe, fera, homem, mulher, 

Tua alma os dois onde estão dois, 

Tua alma seta, raio, espaço, 

Amplexo, nexo, sexo, Texas, Carolina, New York, 

Brooklyn Ferry à tarde, 

Brooklyn Ferry das idas e dos regressos, 

Libertad! Democracy! Século vinte ao longe! 

Pum! pum! pum! pum! pum! 

PUM! 

 

(PESSOA, 1999a, p. 71) 

 

Para Pessoa, além de ser um espaço futurista, nela, estão o passado e o presente, as 

multidões e as máquinas, o cortejo de papéis, profissões e seres inumeráveis. Ela é um local 

que comporta inúmeras formas invisíveis de sensibilidade singulares, de ser e estar, “a cidade 

enquanto texto se escreve na superfície da linguagem, cujos sentidos se produzem da 

interpretação” (GOMES, 2008, p. 96) e, em Fernando Pessoa, ela se faz também em seu 

corpo. Dessa forma, a epígrafe evidencia que o poeta sonhava ubiquidades, “a estratégia 

                                                           
28 Ao longo do século XX, houve uma repressão ferrenha contra a relação homoerótica e, de acordo com 

Dabhoiwala (2013), apesar disso, existia um posicionamento marginal contra a opinião dominante que, aos 

poucos, começou a ganhar espaço na Europa: “Esta não foi apenas um fenômeno intelectual. O período também 

presenciou o nascimento de toda uma nova cultura de homossexualidade masculina em Londres e outras cidades 

da Europa Ocidental” (DABHOIWALA, 2013, p. 199-200). 
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pessoana de ‘se dividir’ para reinar é teoricamente justificada e ousadamente profetizada no 

‘Ultimatum’ de Álvaro de Campos” (ZENITH, 2011, p. 129).  

Essa divisão pessoana significava “reinar” sobre as estruturas fechadas do organismo, 

reinar sobre os limites do corpo, reinar sobre o aparelho estatal de controle e, sobretudo, 

reinar sobre a vida e sobre os espaços, com isso: “referimo-nos à multiplicação e exploração 

diversificadas de uma experiência de subjectividade corporizada, tornada possível pelos 

heterônimos” (SABINE e KLOBUCKA, 2010, p. 14). A heteronímia é uma tentativa de 

reinar sobre as correias que cerceiam o corpo, é “um fenômeno de multiplicidades que surge 

como o plano de resolução dos problemas colocados pela estética de Pessoa” (GIL, s/d, p. 

227). Os corpos, no decorrer do século XX, não representavam mais aquele corpo objetivado 

e anônimo da ciência:  

 

Cada ser humano conhece um destino singular e não é igual a nenhum outro. 

O corpo toma parte nessa aventura. Não é apenas o “princípio de 

individuação”, como escrevia o sociólogo Émile Durkheim, parafraseando 

Aristóteles. Ele é um meio único de expressão, de ação e de pathos, de 

sedução e repulsa, vetor fundamental de nosso ser-no-mundo. (MOULIN, 

2011, p. 51) 

 

Fernando Pessoa se expressa através dos corpos, a sua poética corporal é uma 

realidade nele e nos heterônimos – campo de ação para seu sensacionismo –, é esse o “vetor 

fundamental” do ser-no-mundo em sua poesia. A proximidade entre Álvaro de Campos e 

Fernando Pessoa parece ultrapassar o limiar de seu drama em gente, pois se insere na relação 

íntima do poeta, em sua vida. Recorrentemente, o heterônimo faz menção a Pessoa e este diz: 

“A mim, pessoalmente, nenhum me conheceu, exceto Álvaro de Campos” (PESSOA, 2007a, 

p. 84).  

Essa proximidade física, esse conhecer29, para Fernando, revela uma traço da amizade 

como estetização da existência, é uma afirmação da influência de Campos em sua vida e em 

sua obra poética ortônima; ambos atuaram fervorosamente em questões polêmicas a respeito 

dos “escândalos literários”, da literatura de “Sodoma”, do exibicionismo iconoclasta típico de 

Campos para criticar os padrões e os paradigmas de toda a sociedade burguesa e puritana 

portuguesa de início do século XX; esse corpo-outro modificou o olhar sobre o próprio poeta, 

e fez dele uma espécie de amigo a ser seguido e sempre admirado por Fernando, pelo que foi 

(e ele mesmo é). 

                                                           
29 No relacionamento com Ophélia Queiroz (revelado pela encenação do poeta na correspondência trocada com a 

amante), Álvaro de Campos se “intromete”, é o elemento perturbador, e chega até a escrever uma carta para 

Ophélia, claro, falando mal de Pessoa para ela.  
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Pensando nessa “subjectividade corporizada” e nesse vetor fundamental, resta-nos 

perguntar: por que o homoerotismo é mais explícito em Álvaro de Campos? Primeiramente, 

esse poeta segue um caminho traçado por Walt Whitman – o de libertação sexual – e pela 

diversificação dos espaços, pela composição de uma multiplicidade inerente aos cantos 

urbanos, no confronto de identidades, crenças e credos, “a cidade é o lugar de existência da 

‘cultura gay’, mas também vigilância social desta, no que ela tem de mais banal e cotidiano, e 

da interação dos dois fenômenos” (ERIBON, 2008, p. 57). Na libertação do homem, na 

materialidade da vida vivida através das sensações, assim se constrói o CsO homoerótico na 

poesia de Campos. 

É na verve de Álvaro de Campos – poeta situado na urbe – que os espaços periféricos, 

na poesia de Fernando Pessoa, se configuram como heterotopias para expressão do 

homoerotismo. O poeta desafia a natureza, o natural, o naturalizado e, como está ele situado 

nessa zona urbana, a cidade é, por excelência, um “ambiente construído, como necessidade 

histórica, é resultado da imaginação e do trabalho coletivo do homem que desafia a natureza” 

(GOMES, 2008, p. 23). No Livro do Desassossego, Fernando Pessoa (2011b, p. 223) 

apresenta a sua concepção de Natureza: “a Natureza inteira é a primogénita da minha 

sensação”. A poética sensacionista pessoana desnaturaliza o que é instaurado como natural, 

pois a Natureza surge das sensações, é livre, e o poeta diz em Alberto Caeiro: “Porque a 

Natureza não tem dentro;/ Senão não era a Natureza.” (PESSOA, 2007a, p. 219). Álvaro de 

Campos é o poeta que atesta, tal como pensara Walter Benjamin (2012, p. 184), em seu ensaio 

A obra de arte em sua reprodutibilidade técnica, o “declínio atual da aura30” do artista. 

De acordo com Pessoa, Campos era engenheiro (sensacionista), primeiro mecânico e 

depois naval, tendo estudado na Escócia. Muitas vezes Álvaro de Campos se compara a uma 

máquina, “Sou uma grande máquina movida por grandes correias” (PESSOA, 1999a, p. 225), 

algo que é constante em sua poesia, como se poder ver em Ode Triunfal e na Ode Marítima, e 

isso é algo que no século XX representa: “um salto sem precedente na utilização das 

máquinas que servem para compensar a falência de funções isoladas do corpo” (MOULIN, 

2011, p. 39).  

Esse aspecto põe em relevo essa constituição “desmontável do sujeito”, flexível, 

combinável, essa insubordinação ao organismo preso e fechado, é o CsO que Fernando cria 

                                                           
30 Assim Benjamim (2012, p. 184) defina a aura: “É um teia singular, composta de elementos espaciais e 

temporais: a aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja. Observar, em repouso, numa 

tarde de verão, uma cadeia de montanhas no horizonte, ou um galho, que projeta sua sombra sobre nós, significa 

respirar a aura dessas montanhas, desse galho. Com base nessa definição, é fácil identificar os fatos sociais 

específicos que condicionam o declínio atual da aura”. 
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para dar novas e abertas sensações ao seu homoerotismo, então Moulin apresenta (2011, p. 

39): “Entra em cena um novo profissional, o engenheiro, que inventa ou aperfeiçoa as 

máquinas, que acompanha também a patologia, pois as máquinas costumam enguiçar, gastam-

se ou desregulam-se”; e é desta forma que se apresenta o corpo dinâmico e mutante do poeta: 

 

Meu corpo é um centro dum volante estupendo e infinito 

Em marcha sempre vertiginosamente em torno de si, 

Cruzando-se em todas as direções com outros volantes, 

Que se entrepenetram e misturam, porque isto não é no espaço    

Mas não sei onde espacial de uma outra maneira-Deus. 

 

(PESSOA, 1999a, p. 226) 

 

Esse corpo espiralado, como um volante vertiginoso, é a maquinação de uma CsO 

homoerótico que se interpenetra e se mistura com os demais volantes – em todas as direções – 

não no espaço hegemônico, mas noutra região espacial, nas heterotopias, longe do juízo 

divino, de “uma outra maneira-Deus”, que, “no plano do erotismo, as modificações do próprio 

corpo, que respondem aos movimentos vivos que nos sublevam interiormente, estão elas 

próprias ligadas aos aspectos sedutores e surpreendentes dos corpos sexuados” (BATAILLE, 

1987, p. 24). No poema Dactilografia, Álvaro de Campos elabora seus planos e a si mesmo: 

 

Traço sozinho, no meu cubículo de engenheiro, o plano, 

Firmo o projecto, aqui isolado, 

Remoto até de quem eu sou. 

 

(PESSOA, 1999a, p. 198) 

 

A importância da profissão para a construção de uma visão do sexo é vigente, pois o 

sexo foi colocado na ordem das coisas, e Bourdieu (2010) faz essa análise em A dominação 

masculina, apresentando como as diferentes tarefas são dadas para cada um de acordo com 

seu gênero, pensando, assim, na categoria de “adequação” de gênero. Fernando Pessoa, ao 

escolher Álvaro de Campos como o poeta da cidade, o engenheiro, compreende como essa 

lógica é construída (a de divisão de sexo baseada na profissão) e, nela, busca desconstruir 

algumas imposições de gênero, a começar por externar seu homoerotismo nessa poesia 

avalanche do heterônimo, colocando-o como engenheiro (embora associada à masculinidade, 

ela é uma profissão sofisticada, menos rústica), morador intrépido de grandes cidades. 

Podemos pensar então que 
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É até a escolha das profissões que pode ser interpretada nos termos dessa 

fuga diante da “interpelação heterossexual” [...] e como um elemento de 

construção de si e da identidade pessoal. Certos trabalhos [...] levantaram a 

hipótese de uma mobilidade social ascendente específica aos homossexuais 

(masculinos, pelo menos). Com efeito, o deslocamento para cidade parece 

estar igualmente ligado (estatisticamente) a uma vontade dos jovens 

oriundos dos meios populares de escapar aos ofícios manuais e de se orientar 

para profissões em que é possível imaginar que vai gozar de maior 

tolerância, ou, ao menos, que será mais fácil viver a sexualidade. (ERIBON, 

2008, p. 47) 

 

Álvaro de Campos é um viajante, transita pelas grandes cidades e, como vimos, a sua 

profissão contribuiu para essa “construção de si” e também dessa “identidade pessoal”, pois, 

havendo essa “mobilidade social”, fora mais fácil para Fernando Pessoa viver a sexualidade 

homoerótica. A elasticidade de Campos, como sujeito urbano imerso nas grandes cidades e 

aberto às desconstruções e flexibilidades do corpo tal como uma máquina, permitia a 

Fernando Pessoa um espaço performativo de subjetivação gay maior do que nos outros 

heterônimos, postos onde as heterotopias agem contra os espaços hegemônicos, além da 

composição do seu CsO, porque “o corpo é mudado em quebra-cabeça, em elementos 

disponíveis e na maior parte permutáveis com os materiais técnicos” (LE BRETON, 2011, p. 

396). E surge certa “cena” homoafetiva: 

 

Os homossexuais passam a se organizar e uma “cena” homossexual é 

apresentada em Londres, Paris, Nova York, em Berlin, sobretudo, que, com 

seus bares, seus clubes, suas associações e sua imprensa permitem aos 

homossexuais encontrar-se, distrair-se, viver às claras. (SOHN, 2011, p. 147) 

  

Diante dessas possibilidades de afirmação, Gays e lésbicas encontram na cidade 

grande o refúgio para escapar das injúrias e dos pesadelos que sofrem nos interiores, nas 

regiões bucólicas, “a cidade sempre foi o refúgio dos homossexuais” (ERIBON, 2008, p. 31). 

O caminho é inverso, não se pretende mais fugir para o campo, mas, agora, é para a cidade – 

para o anonimato, para a multidão, para as noites e boates, bares e espaços de 

homossociabilidade, “Fugir convosco à civilização!/ Perder convosco a noção da moral!” 

(PESSOA, 1999a, p. 43).  

Não ter noção da moral vigente, do moralismo puritano, perder esses laços estriados e 

estratificados dessa civilização vestida, é o caminho, a heterotopia que Campos busca para ser 

homoerótico, de forma livre e acentuada, pois a “sensualidade alia-se ao dengo, à peraltice, à 

fraternidade, que constituem os traços pertinentes da cidade, determinada pelo erótico” 

(GOMES, 2008, p. 28). O erótico se imiscui e se ressignifica nessa comunidade urbana em 
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que as diferenças vêm à tona de forma visível, a sensualidade emerge das curvas e as 

divergências encontram um espaço para afirmação, por isso 

 

É possível ser diferente e viver junto. Pode-se aprender a arte de viver com a 

diferença, respeitando-a, salvaguardando a diversidade de um e aceitando a 

diversidade do outro. É possível fazer isso cotidianamente, de modo 

imperceptível, na cidade. (BAUMAN, 2009, p. 50) 

 

O ambiente urbano proporciona um convívio pela diferença, visto que existe uma 

diversidade inerente a esse espaço, o grau de aceitação de modos de vida diferentes se torna 

possível e até necessário para circulação de um fluxo citadino incessante de vivências e 

experiências múltiplas. Álvaro de Campos rompe explicitamente com os silêncios e com os 

subtendidos em torno do homoerotismo, pois “Não existe interdito que não possa ser 

transgredido. Freqüentemente a transgressão é admitida, freqüentemente mesmo ela é 

prescrita” (BATAILLE, 1987, p. 42). Inserido, portanto, na cidade, Fernando Pessoa a associa 

à ideia de mudanças de paradigmas, insere e prescreve a transgressão do interdito, rompendo 

com as tradições seculares do cristianismo: 

 

Ali não havia electricidade. 

Por isso foi à luz de uma vela mortiça 

Que li, inserto na cama, 

O que estava à mão para ler — 

A Bíblia, em português (coisa curiosa!), feita para protestantes 

E reli a Primeira Epístola aos Coríntios. 

Em torno de mim o sossego excessivo de noite de província 

Fazia um grande barulho ao contrário, 

Dava-me uma tendência do choro para a desolação. 

A Primeira Epístola aos Coríntios... 

Relia-se à luz de uma vela subitamente antiquíssima, 

E um grande mar de emoção ouvia-se dentro de mim... 

Sou nada... 

Sou uma ficção... 

Que ando eu a querer de mim ou de tudo neste mundo? 

“Se eu não tivesse a caridade”. 

E a soberana luz manda, e do alto dos séculos, 

A grande mensagem com que a alma é livre... 

“Se eu não tivesse a caridade”... 

Meu Deus, e eu que não tenho a caridade!... 

 

(PESSOA, 1999a, p. 300-301) 

 

Onde não há eletricidade, há atraso, o mundo é guiado pela escuridão, pelas “velas 

mortiças”. A irregularidade dos versos, ao longo do poema, marca o ritmo do seu tédio e da 

sua desolação. O poeta tem, à mão, a Bíblia – para protestantes. O conhecido texto de Paulo é 
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relido pelo poeta: a Primeira Epístola aos Coríntios. A noite de sossego na província o 

incomoda, não é o ruído urbano, é o “grande barulho ao contrário”, não há o que fazer, “só há 

desolação”. Na cidade, onde há festas, luzes e animação para o corpo, o poeta encontra o 

regozijo.  

A releitura o entristece, “um grande mar de emoção ouvia-se dentro de mim”, o poeta 

sente-a sob essa luz “subitamente” antiga, imagem que traduz uma tradição velha, 

ultrapassada e que, apesar de fazê-lo sentir, não diz muito para ele.  O poeta se diz nada, é 

uma ficção. O sujeito lírico pessoano, na imprecisão ontológica, se diz fantasia, desconfigura 

a sua identidade, o outro. Os seus desejos e anseios são colocados em xeque, está desnorteado, 

desequilibrado com o mundo, e o versículo bíblico martela em seu poema “Se eu não tivesse a 

caridade”. 

Essa mensagem, dada há séculos, retumba pelo tempo e Álvaro de Campos, no último 

verso, de forma incisiva e direta, brada: “Meu Deus, e eu que não tenho a caridade!...” 

Poderia ter as demais qualidades ditas no texto por Paulo, que demanda o saber, a ciência, 

mas não a caridade e, em outra tradução, o amor. A que espécie de amor Paulo se referia? 

Álvaro de Campos não se insere na tradição cristã, é um poeta sem caridade, nada é e, por isso 

mesmo, é um poeta do corpo e das sensações, do corpo livre, das relações entre homens e 

tudo. 

O homoerotismo marca a poesia de Fernando Pessoa, porque causará questionamentos 

sobre seu ser e ele influenciará as suas desconstruções corporais, a decomposição da sua 

identidade perpassará a celeuma de um padrão sexual incerto na sociedade heteronormativa, 

que tenta manter formas insustentáveis de homem e mulher, despertando um desejo de 

transgressão, rompimento, escândalo. Tal desejo homoerótico em Pessoa não tem nada a ver 

com a concepção freudiana de sublimação, pois o próprio poeta afirma, em Álvaro de 

Campos, num tom de liberdade: 

 

A liberdade, sim, a liberdade! 

A verdadeira liberdade! 

Pensar sem desejos nem convicções. 

Ser dono de si mesmo sem influência de romances! 

Existir sem Freud nem aeroplanos, 

Sem cabarets, nem na alma, sem velocidades, nem no cansaço! 

 

(PESSOA, 1999a, p. 290) 

 

É algo que se passa pelo corpo de Pessoa, uma subjetividade no corpo, não abstração 

intelectualizada de uma expressão homoerótica sublimada ou desencarnada. A escrita-física 
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pessoana é elaborada, assim, para tecer uma superfície lisa de expressão poética homoerótica 

ao longo da sua poesia heterônima, no seu corpo faminto por carne, é tecida a inscrição de um 

desejo indefinido, os seus espaços são desterritorializados através do seu eu nômade.  

 

A vida é para os inconscientes (Ó Lydia, Celimène, Daisy) 

E o consciente é para os mortos — o consciente sem a Vida... 

Fumo o cigarro que cheira bem à mágoa dos outros, 

E sou ridículo para eles porque os observo e me observam. 

Mas não me importo. 

Desdobro-me em Caeiro e em técnico 

— Técnico de máquinas, técnico de gente, técnico da moda — 

E do que descubro em meu torno não sou responsável nem em verso. 

 

(PESSOA, 1999a, p. 343) 

 

O sensacionismo de Álvaro de Campos é baseado numa lógica da sensação construída 

através do consciente, da consciência, “os princípios da estética sensacionista não admitem a 

noção de inconsciente” (GIL, 2010, p. 65). De forma irônica, a crítica a Freud é clara, “A vida 

é para os inconscientes”, que postulava a ideia de um inconsciente onipotente, que dominava 

o mundo e os seres, algo que Fernando Pessoa rejeitava na pele-Campos. As três personagens 

femininas, aquelas a que Campos se dirige, duas delas são presentes em outros poemas: Lydia 

e Daisy. Tais personagens são como confidentes do poeta, suas amigas ou amigos – possíveis 

pseudo-nomes de gays, aquelas com quem partilha os seus segredos e angústias íntimas. 

Campos, ao fumar o cigarro “que cheira à mágoa dos outros”, nesse confronto com o 

outro, ele é inconsciente, porque é observado, e o cheiro é-lhe alheio, é a mágoa dos outros, e 

o que é ridículo nessa observação é o fato de não saberem o que há dentro de cada um, em seu 

consciente.  O poeta é indiferente a tal situação, pois suas sensações são suscitadas pelo seu 

corpo e emanam dessa interação com o mundo e com os outros, produzindo outras sensações 

e sentidos. Nessa produção de escrita-física, Fernando Pessoa se desdobra em “Caeiro e em 

técnico”, pois Caeiro é o mestre, e Campos o discípulo indisciplinado que, além de técnico de 

máquinas, é de gente e da moda, produção do CsO intensivo da máscaras e dos órgãos 

desdobrados no processo de rostificação da máquina-gente (homo)erótica, das pessoas e da 

moda, a performance queer: “E do que descubro em meu torno não sou responsável nem em 

verso” (PESSOA, 1999a, p. 343). 

Álvaro de Campos, nesta escrita e inscrição por (de)composição, afirma: “escrevo por 

lapsos de cansaço” (PESSOA, 1999a, p. 147). Essa escrita por lapsos emerge em sua 

corporalidade, “riscos moles e cinzentos” (PESSOA, 1999a, p. 135), que se afirma no 

paradoxo, a própria realidade do sujeito pessoano:  
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Paradoxo? Não: a realidade. 

O paradoxo é o que é palavras; 

A realidade! o que és. 

 

(PESSOA, 1999a, p. 298) 

 

A palavra afirma o paradoxo do seu corpo, é a realidade que és (ele é). O poeta que se 

diz múltiplo é, portanto, esse Corpo-sem-Órgãos que o reconfigura em diferentes palavras o 

plano de sua realidade: “os outros também sou eu” (PESSOA, 1999a, p. 170).  

Ele é os dois ao mesmo tempo e, nesse sentido, a escrita pessoana passa pelo seu 

corpo, é física. No Livro do Desassossego, Fernando Pessoa expressa a sua sensação física de 

escrita, que o atinge sensivelmente: “Se escrevo o que sinto é porque assim diminuo a febre 

de sentir” (PESSOA, 2011b, p. 56-57). Esse desejo impulsivo e incessante de sentir cercar seu 

corpo, seu ser insaciável e diz: 

 

Ó fome abstracta das cousas, cio impotente dos momentos, 

Orgia intelectual de sentir a vida! 

 

(PESSOA, 1999a, p. 111) 

 

Nessa orgia-escrita heterônima, Fernando inscreve o seu corpo. A poética homoerótica 

de Fernando Pessoa se insere no ideal-físico de Walt Whitman31 e, através de Álvaro de 

Campos, descobrimos a sua presença no contexto citadino, urbano, recoberto por um manto, 

translúcido e turvo, fino, tecido pela intransigente força humana, existe um véu misterioso 

cobrindo a dor pétrea do poente urbano e, na visão aguçada do poeta português, “alastra ante 

meus olhos saudosos a cidade incerta e silente” (PESSOA, 2011b, p. 419).  

Nessa cidade incerta e silente, como uma máquina desejante, Fernando abre fissuras, 

desconstrói espaços estratificados e abre seu CsO para agir nas superfícies lisas dos grandes 

centros urbanos, fazendo Campos compor aquela escrita de jato, masturbatória, dos sentidos, 

dos corpos. Em um soneto, Fernando Pessoa mostra como esses relacionamentos 

transgressores e passageiros se dão nessas grandes cidades, onde há uma “cena gay”, um 

espaço para o homoerotismo. É um poema escrito por Álvaro de Campos antes da influência 

de Caeiro e assim diz: 

                                                           
31 O homoerotismo é um tema que aparece no canto múltiplo das cidades e essa referência está presente em Walt 

Whitman, em Folhas de Relva: “E teria querido muito estar com ele, sentar ao seu lado no barco onde ele e os 

demais poderiam tocar uns aos outros” (WHITMAN, 2011, p. 94). A poesia do poeta norteamericano influenciou 

Pessoa, quanto ao verso livre, às aliterações, os poemas longos, o conteúdo de “tudo”, à voz da cidade, das ruas, 

o aglomerado de gente e profissões, o amor estendido, homoerótico.  
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Olha, Daisy, quando eu morrer tu hás-de 

Dizer aos meus amigos aí de Londres, 

Que embora não o sintas, tu escondes 

A grande dor da minha morte. Irás de 

 

Londres p’ra York, onde nasceste (dizes — 

Que eu nada que tu digas acredito...) 

Contar àquele pobre rapazito 

Que me deu tantas horas tão felizes 

 

(Embora não o saibas) que morri. 

Mesmo ele, a quem eu tanto julguei amar, 

Nada se importará. Depois vai dar 

 

A notícia a essa estranha Cecily 

Que acreditava que eu seria grande... 

Raios partam a vida e quem lá ande!... 

 

(A bordo do navio em que embarcou para o Oriente; uns quatro meses antes 

do Opiário, portanto) Dezembro de 1913. 

 

(PESSOA, 1999a, p. 7-8) 

 

Nesse soneto decassílabo sáfico – um elemento que retoma a questão da 

(homo)eroticidade e da sedução, o poeta se dirige a uma conhecida. Daisy, personagem 

recorrente em sua poesia, esconde um segredo do poeta, algo que ela não sentiu, que é a “a 

dor da minha morte” – pede-a que diga esse segredo aos amigos “aí de Londres”, quando ele 

morrer.  

Qual seria esse segredo? “Os amigos de Londres”, rapazes residentes de uma grande 

cidade, um círculo de amizade que talvez tenha dado ao poeta experiências únicas, íntimas e 

capazes de fazê-lo silenciar – diante de um grande público – a revelação de tal sentimento. 

Álvaro de Campos, na segunda estrofe, continua o seu pedido e, dessa vez, o ambiente 

é outra cidade: “York”, cidade situada na região norte da Inglaterra. A passagem de uma 

cidade grande, Londres, onde a homossexualidade pode encontrar uma cena favorável, onde o 

poeta possui um círculo de amigos, uma tolerância, para outra, York – cidade menor – onde 

existe uma intimação heterossexual contra a homossexualidade, mostra que esse 

relacionamento era secreto, velado, “proibido”, desterritorializado. 

Na cidade menor, ela será responsável por dizer apenas ao pobre rapazito, que me deu 

tantas horas tão felizes, e à Cecily, o anúncio da sua morte. A descrença na sinceridade de 

Daisy é salientada pelo poeta, “que eu nada que tu digas acredito”, como uma forma de 
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incitação ao desejo pelo anúncio de sua suposta “morte” a seu amante, fazendo-o acreditar ou 

não.  

O segredo é revelado, pois o poeta está em outra paragem, a bordo de um navio para o 

Oriente, distante das possíveis injúrias que poderia sofrer naquela região interiorana. Lá, em 

York, Álvaro de Campos teve um caso homoerótico com um rapaz que o fez deveras feliz. O 

poeta se preocupa com a reação do amante – talvez tenha tido um caso passageiro –, sofreu 

uma desilusão, pois “tanto julgou amar”, parece estar solitário e sentido a falta desse rapaz e, 

para pelos menos conseguir um pouco de afeição novamente, chega ao extremo ao dizer que 

morreu, e conclui que ele não dará a mínima importância.  

O conflito entre Eros e Tânatos é realçado por Campos, bem como Pessoa fizera em 

seu Antinuos, o homoerotismo marca a descontinuidade. O erotismo é a conjugação da morte, 

da descontinuidade e, por isso, gênese dos desejos e dos interditos.  

Aparece um terceiro personagem na cena: a “estranha” Cecily. Quando Pessoa utiliza 

essa palavra estranha, ele poderá estar indicando alguma característica queer a essa 

personagem? Não podemos precisar tampouco a qual gênero ela ou ele pertence –, pois é 

impreciso classificar, a identidade de gênero atinge o conflito, a imprecisão e, ainda mais, a 

indefinição. Ao que parece, para que essa personagem “estranha” seja digna de saber o 

segredo dele, seja um ser queer. 

Ela é alguém que acreditava na grandiosidade do poeta e, a ela, deve ser dada também 

a notícia da sua morte – a revelação do seu segredo. A grande dor de sua morte revela um 

sentimento ambivalente: o amor dado ao rapaz e, podemos inferir a partir daí, o seu 

homoerotismo; o último verso intempestivo do soneto, “a chave de ouro”, parece nos mostrar 

uma tentativa do poeta de esquecer esse passado, e até mesmo destruí-lo, juntamente com 

quem o deixou. 

A cidade grande é essa povoação do isolamento e do anonimato, das relações fugazes 

e plásticas, e contém espaços para afirmações descentralizadas, em que os problemas de 

gênero vêm à tona, escapam da ideia naturalizada dos sexos, pois Butler (2012) afirma, 

considerando a concepção de construção e de identidade, que sexo, na verdade, é o gênero. 

No soneto pessoano, podemos perceber essa tensão entre a cidade grande e a pequena, 

naquela, existem setores de afirmação, um círculo de amigos, enquanto, nesta, há um segredo 

fremente, um silêncio, uma ocultação da sexualidade.  

Álvaro de Campos situava-se nos espaços privilegiados para expressão de uma relação 

homoerótica, como se pode ver no soneto, nas heterotopias das cidades em que atuava como 
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um sujeito queer. São cidades que já estavam na esteira da liberdade sexual, que avançou 

durante os séculos XVIII, XIX, XX e, percebendo esse percurso, o historiador atesta: 

 

O período também presenciou o nascimento de toda uma nova cultura de 

homossexualidade masculina em Londres e outras cidades da Europa 

Ocidental. O mesmo tipo de ambiente urbano e pluralista onde a teoria e 

prática da liberdade heterossexual começaram a se desenvolver também 

propiciou, portanto, o surgimento de modos distintamente modernos de vida 

e pensamento homossexuais. (DABHOIWALA, 2013, p. 199-200) 

 

Na cidade, o homoerotismo é “um jogo permanente entre o segredo e a visibilidade, o 

silêncio e a publicidade, o medo e a temeridade” (ERIBON, 2008, p. 35), e Pessoa gozava de 

certa fama e desconhecimento, deliciava-se, assim, nessa multidão, o prazer de esculpir 

máscaras e encenar os outros, porque, nela, “o dentro comunica com o fora, a alma-cidade 

com a cidade exterior, o infinitamente pequeno das sensações com o infinitamente grande do 

cosmos” (GIL, 2010, p. 43).  Esse dentro pessoano é externado pelas estruturas da cidade, 

pela composição das máquinas, o CsO maquínico desestrutura seu corpo e o desconfigura 

através das suas sensações. 

A homossexualidade, durante muito tempo, foi vista como antinatural, como 

anormalidade, e Eribon (2008), ao analisar as heterotopias nas obras de Foucault, mostra 

como esse discurso foi construído em A história da loucura, no qual os “homossexuais” eram 

considerados como loucos pelo discurso higienista da época, doentes, por isso, era necessário 

interditá-los, excluí-los da sociedade, para que habitassem extensões de distância e 

isolamento, para obterem, de maneira forçada, um tratamento ou condenação perpétua.  

Esses argumentos serviram de base para os futuros discursos da “ciência” psicanalítica 

e psiquiátrica, que estavam presentes nesse âmbito urbano, já que a religião, a superstição e o 

misticismo perderam um considerável terreno discursivo desde o século XVII, em que “As 

cidades e os Estados substituem a Igreja nas tarefas de assistência” (FOUCAULT, 2012b, p. 

58), com suas casas de correção, portanto: 

 

Embora represente a aspiração à liberdade e à realização de si, a cidade 

também pode ser o lugar da infelicidade. Como os homossexuais estão 

condenados à cidade, também estão a tudo o que a cidade pode trazer 

consigo de violência: as agressões nos lugares de paquera, o assédio policial, 

a transmissão de doenças... É claro que isso tudo existe nas cidades menores, 

e foi até para fugir dessas agressões e desse assédio que muitos gays, como 

dissemos, refugiaram-se na cidade grande. (ERIBON, 2008, p. 57) 
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É importante ter a consciência de que existem “regras” e interdições nos espaços que 

são impostas de acordo com as convenções sociais, como nos alerta Eribon (2008) e, às vezes, 

apenas pela aparência, pela forma de andar, gays e lésbicas sofrem assédio social constante, a 

experiência da agressão física ou verbal é amplamente vivida por grupos que são 

marginalizados pela massa heteronormativa que regula, pune e interdita aqueles que não se 

encaixam em suas correntes, em suas cadeias e assim conclui: 

 

Entendemos que um dos princípios estruturantes das subjetividades gays e 

lésbicas consiste em procurar meios de fugir da injúria e da violência, que 

isso costuma passa pela dissimulação de si mesmo ou pela emigração para 

lugares mais clementes. (ERIBON, 2008, p. 31) 

  

Essa “dissimulação de si mesmo”, que é o confronto máximo das identidades do 

sujeito, de sua indiscernibilidade, compôs, em Pessoa, um ser queer que encontrou na cidade 

o cenário irreal para a matéria de seus cantos homoeróticos, fuga para “lugares mais 

clementes”, para seus devaneios solitários, heterotopias para suas convicções mais íntimas e 

proibidas, a cidade é a selva de Álvaro de Campos, onde se esconde Pessoa em Pessoa na 

grande ária urbana em uma sensação de animal-estar, terra na qual “todos os poetas adoram 

explosões, tempestades, tornados, incêndios, ruínas, cenas de carnificina” (AUDEN, 1993, p. 

73). São essas as imagens pessoanas: 

 

Poesia do ímpeto e do giro, 

Da vertigem e da explosão, 

Poesia dinâmica, sensacionista, silvando 

Pela minha imaginação fora em torrentes de fogo, 

Em grandes rios de chama, em grandes vulcões de lume. 

 

(PESSOA, 1999a, p. 132) 

 

A cidade, em Fernando Pessoa, é o espaço liso32, “Corpo sem Órgãos, em vez de 

organismo e de organização” (DELEUZE E GUATTARI, 1997, p. 163). O CsO age no poeta 

para intensificar a experiência da sua escrita-física, do seu discurso masturbatório, da sua 

poesia homoerótica: “Os braços de todos os atletas apertaram-me subitamente feminino,/ E eu 

                                                           
32 Para Deleuze e Guattari (1997) o espaço liso é heterogêneo, amorfo, as multiplicidades são encontradas de 

uma forma singular: amétricas, acentradas, rizomáticas. Nele, é que se muda e se encaminha novos andamentos. 

Opondo-se ao espaço estriado, que é sedentário, arrodeado de cercas, o liso é marcado pelos traços que somem e 

se movimentam de acordo com o trajeto. O nômade ocupa esse espaço liso como vetor de desterritorialização, 

matéria-fluxo, rotação. O espaço liso e o estriado existem, portanto, às misturas de si, pois um é traduzido no 

outro, a exemplo, o mar é o arquétipo do espaço liso - que fora constantemente estriado e depois revertido ao 

espaço liso, pois o “espaço liso dispõe sempre de uma potência de desterritorialização superior ao estriado” 

(DELEUZE E GUATTARI, 1997, p. 164). 
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só de pensar nisso desmaiei entre músculos supostos” (PESSOA, 1999a, p. 93). O esporte, 

presente na cidade, desde o período da pólis, sempre esteve associado a uma cultura do corpo, 

do rompimento dos seus limites, de uma estética da força em torno da simetria, e faz parte do 

desejo de Pessoa de ser o outro para ser ele mesmo e se jogar nos braços dos atletas, assimilar 

sua força, beleza e simetria – esse jogo de forças é iminente na sua obra.  

 O homoerotismo segue rotas nômades sobre sua escritura, o espaço estriado, em 

Pessoa, se torna liso quando os limites do corpo são expulsos de sua linha de contorno, e a 

rostidade do poeta expõe buracos negros à superfície branca da opacidade urbana. E as linhas 

intransigentes do Estado sobre os comportamentos dos sujeitos se desfazem nos espaços de 

afirmação, porque, em certos contextos, como manutenção ideológica, permanece ainda a 

ideia de que: “o espaço público é heterossexual e os homossexuais são relegados no espaço de 

sua vida privada” (ERIBON, 2008, p. 127). Fernando é o nômade que secreta espaços lisos na 

cidade, desterritorializa os corpos, ele é o fluxo que atravessa essa cartografia, que o encanta 

pelo seu mistério, sua descoberta e seu desconhecimento:  

 

E o esplendor dos mapas, caminho abstracto para a imaginação concreta, 

Letras e riscos irregulares abrindo para a maravilha. 

 

O que de sonho jaz nas encadernações vetustas, 

Nas assinaturas complicadas (ou tão simples e esguias) dos velhos livros. 

(Tinta remota e desbotada aqui presente para além da morte, 

O que de negado à nossa vida quotidiana vem nas ilustrações, 

O que certas gravuras de anúncios sem querer anunciam. 

 

Tudo quanto sugere, ou exprime o que não exprime. 

Tudo o que diz o que não diz, 

E a alma sonha, diferente e distraída. 

 

Ó enigma visível do tempo, o nada vivo em que estamos!) 

 

(PESSOA, 1999a, p. 194) 

 

A cartografia pessoana traça linhas de fuga, espaços lisos e heterotopias na grande 

cidade. O poeta admira esses mapas, esses espaços outros, é o “caminho abstracto” para sua 

imaginação, as letras e os riscos irregulares abrem “para a maravilha”. Assim, “a cena da 

escrita faz-se sob o signo da visibilidade; traduz-se no ‘dar a ver’” (GOMES, 2008, p. 82). 

Cada rua, cada via, travessa, bares, hotéis, cafés, tabacarias, apresentam ao poeta um novo 

mundo, como nos grandes países e no Oriente. As letras identificando domínios 

desconhecidos, irregulares, estranhos, lisos, onde as heterotopias agem de encontro ao espaço 

hegemônico da cidade. 
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Velhas encadernações, que resguardam o sonho, o imaginário, as assinaturas (bem 

escritas e más) nos livros antigos, tais imagens evocam o que existe de humano nesses 

rabiscos, nesses mapas, aparentemente distantes e ermos. Eles evocam e guardam o sonho. O 

que Fernando escreve, “a tinta remota e desbotada”, há de permanecer, é o prolongar da vida, 

sua continuação na Literatura, nas ilustrações e nas gravuras dos anúncios que anunciam mais 

do que está posto, assim como o poema. É na superfície, nas entrelinhas, nos subtendidos, no 

implícito, no sonhar distraído, é nessas instâncias que o enigma se abre e fecha, “o nada vivo 

em que estamos”, a cidade, o homem, o poema. Todo o fora está dentro de Fernando, através 

do seu CsO, Álvaro de Campos incorpora as linhas de fuga da cidade em sua escritura, e o 

dentro se torna o fora no órgão desterritorializado: 

 

Passa tudo, todas as coisas num desfile por mim dentro, 

E todas as cidades do mundo, rumorejam-se dentro de mim ... 

Meu coração tribunal, meu coração mercado,  

Meu coração sala da Bolsa, meu coração balcão de Banco, 

Meu coração rendez-vous de toda a humanidade, 

Meu coração banco de jardim público, hospedaria, 

Estalagem, calabouço número qualquer cousa 

(“Aqui estuvo el Manolo en vísperas de ir al patíbulo”) 

Meu coração clube, sala, platéia, capacho, guichet, portaló, 

Ponte, cancela, excursão, marcha, viagem, leilão, feira, arraial, 

Meu coração postigo, 

Meu coração encomenda, 

Meu coração carta, bagagem, satisfação, entrega, 

Meu coração a margem, o limite, a súmula, o índice, 

Eh-lá, eh-lá, eh-lá, bazar o meu coração. 

 

(PESSOA, 1999a, p. 94-95) 

 

Dentro de Fernando vai se descortinando tudo em sensações, seu corpo entre em 

dissonância com as coisas, e “todas as cidades de mundo” – o perpassam, rumorejam dentro 

dele como um dínamo violento de transfigurações físicas, sexuais e intensas.  O coração do 

poeta é intricado, imiscui-se ao espaço, é o coração-tribunal, balcão de Banco, afetado pelas 

relações burocráticas, pelo amor institucionalizado, frio, enlameado pelas relações estriadas 

dos espaços hegemônicos, lugares de regulação e controle, de jogo político e social, como o 

tribunal e o banco. 

Nesse processo maquínico de devir-puro, seu coração devém humanidade, é o jardim 

público, a hospedaria, se desterritorializa dos lugares fechados, abre-se para outras estâncias 

do espaço, um espaço animalizado, como a estalagem e, logo em seguida, para o calabouço, 

como contraste à liberdade do corpo, o “Manolo”, ou amigo, está prestes a ser sacrificado, 
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talvez, em seu coração-máquina desejante. As heterotopias surgem nesse coração, é o clube, o 

guichet (janela), a ponte, a cancela, a marcha, o arraial, lugares de transição e impermanência, 

espaços não hegemônicos e de troca de sensações e sentidos. Ao fim, o seu coração é um 

bazar, lugar de coisas velhas, em que se vendem as emoções usadas de uma sociedade vestida 

e velha. 

A cartografia de Pessoa remonta à região do si mesmo onde ele nomadiza os espaços, 

cria lisuras: 

 

Criar dentro de mim um estado com uma política, com partidos e revoluções, 

e ser eu isso tudo, ser eu Deus no panteísmo real desse povo-eu, essência e 

acção dos seus corpos, das suas almas, da terra que pisam e dos actos que 

fazem. Ser tudo, ser eles e não eles. Ai de mim! (PESSOA, 2011b, p. 174) 

 

A cidade é onde Pessoa encontra o abandono, o livre-trânsito de passantes, o espaço 

para as heterotopias, a superfície onde residem as sexualidades marginalizadas, os 

“anormais”. A respeito desse ambiente, Fernando Pessoa dissera no Livro do Desassossego: 

“A minha consciência da cidade é, por dentro, a minha consciência de mim.” (PESSOA, 

2011b, p. 359). Assim como a consciência dos heterônimos é, por dentro, a consciência dele, 

Fernando percebe que, no âmbito urbano, na expressão das grandes cidades, desse sítio 

hospedeiro e anônimo, haveria espaço para uma sexualidade de (sem)fronteira. 

Fora do seu corpo, nos heterônimos, a poesia pessoana encontra gestos fora do limite 

do seu corpo, – é o espaço de inscrição de subjetividades periféricas e, em Fernando, o 

homoerotismo se inscreve nesse corpo como energia criadora e no raciocínio de Eribon (2008, 

p. 44): “[...] essa energia criadora é, antes de mais nada, uma energia que criou a si mesma em 

e pela fuga”. No processo de fuga de Fernando, existe a busca intermitente dessa ars erótica 

homo, dos impulsos da sua escrita-corpo, o poeta, na verve de Álvaro de Campos, encontra 

heterotopias para a expressão de sua homossexualidade em entornos de tolerância, porque 

 

a cidade é também um mundo social, um mundo de socialização possível, e 

ela permite superar a solidão tanto quanto protege o anonimato. Um 

homossexual que decide ir viver numa cidade grande agrega-se àqueles que 

seguiram esse percurso antes dele e faz existir um mundo que o atrai e com o 

qual ele, com frequência, sonhou muito tempo antes de poder a ele ter 

acesso. (ERIBON, 2008, p. 34) 

 

Os estilos de vida possíveis na cidade permitem a Fernando Pessoa a elaboração de um 

discurso homoerótico inserido neste princípio ético (base para novas subjetividades) em 

relação a um outro que, nesse caso, é Álvaro de Campos, o mentor de uma poesia do fora 
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nessa cidade distópica, onde os seus órgãos adoecem, deformando o tratamento político com 

relação aos cidadãos, que não são, por sua vez, heróis salvíficos. Pessoa se serve dele para 

desvencilhar-se dos grilhões de seu eu intelectualizado, preso ao corpo como uma âncora ao 

mar, o poeta, lívido, desencadeia espaços virtualizados que, em dado instante, tornam-se 

acontecimentos. 

Álvaro de Campos é o poeta em Pessoa mais urbano e citadino, intromete na cidade o 

“mal político”, é o polemus, mostra-se bem resolvido com a sua sexualidade, pois não está 

sujeito às formas convencionais de relação e, muito menos, de organização social – atacando 

a cidade como organismo. Na pele-Campos, Fernando promove uma grande reinvenção de si 

mesmo e é nele que, quase sem reservas, o homoerotismo se dissocia do discurso encoberto, 

do corpo exíguo, do espaço restrito, é o passo para abertura da porta entreaberta, assim: “as 

vidas gays são frequentemente vidas diferenciadas; só começam quando um indivíduo 

reinventa a si mesmo, ao sair de seu silêncio, de sua clandestinidade vergonhosa” (ERIBON, 

2008, p. 44). 

No corpo-escrito de Álvaro de Campos, o homoerotismo encontra espaços lisos para 

sua expressão, pela heterotopia na cidade, na relação de troca entre espaço liso e espaço 

estriado, quando as estruturas estatais e os organismos sociais são desfeitas pelas linhas de 

fuga para expressar novas individualidades, potencialidades, portanto: “o sujeito de todas 

essas ações corporais, instrumentais, e da linguagem é a alma: a alma enquanto se serve da 

linguagem, dos instrumentos e do corpo” (FOUCAULT, 2010b, p. 53). Na relação do cuidado 

de si, Foucault pensa em uma alma-sujeito, não em uma alma como substância. 

A potencialidade do corpo pessoano e do sexo, dessa alma-sujeito presente na 

superfície do corpo, é explorada em demasia nas complexas relações de Campos com as 

máquinas, os seres, e a engenharia presentes na cidade que, nesse sentido, se misturam ao seu 

CsO, “membros, circulação, artérias, sangue, coração e ventre constituem imagens 

correntemente empregadas para qualificar partes ou todos da cidade” (GOMES, 2008, p. 83).  

Fernando Pessoa é situado na complexidade dos grandes centros urbanos através da 

Ode Triunfal de Álvaro de Campos que, de acordo com o poeta, foi escrita em Londres, em 

junho 1914. O poema de versos livres tem um tom imperativo, apostrófico, exclamativo e 

espasmódico. As figuras das lâmpadas elétricas da fábrica estão associadas à sua febre de 

escrever nesse tempo moderno. O seu corpo está conectado às máquinas, a escrita está inscrita 

no corpo, “Tenho febre e escrevo” (PESSOA, 1999a, p. 19), range os dentes ao escrever, está 

imerso nesse mundo novo, cheio de beleza, desconhecida dos antigos. As onomatopeias 
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fazem parte desse “grande ruído moderno”, no qual o silêncio é raro, e o poeta aspira cantar 

essa nova realidade com todas as suas sensações.  

As sensações do corpo e da máquina se imiscuem incessantemente. Nas duas 

primeiras estrofes do poema, os órgãos do poeta se espalham, e se ressignificam dentro do 

complexo da modernidade maquinal, nas figuras das rodas e das engrenagens. Esses espasmos 

e maquinismos se unem ao corpo – “em fúria fora e dentro de mim” (PESSOA, 1999a, p. 19) 

e o reconfiguram. Os dentes, os nervos dissecados (a anatomia como aspecto desmontável e 

subjetivado do corpo), as papilas, os lábios secos, a cabeça, são partes que se associam à febre 

do poeta, à escrita-física e à velocidade dos versos, realizando a desautomatização dos órgãos 

do corpo.  

Na terceira estrofe, o poeta percebe a “natureza” dos motores e os compara a uma 

“Natureza Tropical” (PESSOA, 1999a, p. 19), é a construção de um novo corpo humano, 

“Grandes trópicos humanos de ferro e fogo e força” (PESSOA, 1999a, p. 19), um corpo 

forjado à feição das máquinas, compostos de ferro, fogo e força, um Prometeu na 

modernidade e um Hércules – pela maravilha da força. Nesse cantar intemporal, nessas 

máquinas, diz o poeta, há Virgílio e Platão, pedaços de Alexandre Magno, átomos febris no 

cérebro de Ésquilo, mostrando as máquinas como seres corporizados, subjetivados.  

As correias de transmissão, pelas quais eles passam, fazem paralelo com os êmbolos, 

palavra polissêmica – que podem significar “pistom”, no movimento de vai-e-vem, bem como 

“coágulos” levados pela corrente sanguínea através de vasos distantes, até os vasos menores, 

obstruindo a circulação –, interligando o homem e a máquina em sua circulação, pelos 

volantes. Eles estão na máquina, dentro delas, nos pistões, “Rugindo, rangendo, ciciando” 

(PESSOA, 1999a, p. 20), nos vasos, e nos volantes; fazem, no poeta, “um excesso de carícias 

ao corpo numa só carícia à alma” (PESSOA, 1999a, p. 20). A simbiose entre homem e 

máquina, para Pessoa, é a constituição do CsO homoerótico, nele o poeta pode otimizar suas 

sensações, rearticular o seu corpo, sentir essa enorme carícia ao corpo, através das máquinas 

e, numa única carícia à alma, por meio dos antigos, realizar-se eroticamente dentro dessa 

mecânica moderna. 

As torrenciais quarta e quinta estrofes são uma tentativa de fusão com essas máquinas, 

uma desestruturação do seu corpo, do organismo violento de controle e regulação dos 

prazeres e dos desejos. Logo nos primeiros versos, percebemos essa busca de integração total 

com a potência mutante e readaptável da engenharia mecânica moderna:  

 

Ah, poder exprimir-me todo como um motor se exprime!  
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Ser completo como uma máquina!  

Poder ir na vida triunfante como um automóvel último-modelo!  

Poder ao menos penetrar-me fisicamente de tudo isto,  

Rasgar-me todo, abrir-me completamente, tornar-me passento  

A todos os perfumes de óleos e calores e carvões  

Desta flora estupenda, negra, artificial e insaciável!  

 

Fraternidade com todas as dinâmicas!  

Promíscua fúria de ser parte-agente  

Do rodar férreo e cosmopolita  

Dos comboios estrênuos.  

Da faina transportadora-de-cargas dos navios.  

Do giro lúbrico e lento dos guindastes,  

Do tumulto disciplinado das fábricas,  

E do quase-silêncio ciciante e monótono das correias de transmissão! 

 

(PESSOA, 1999a, p. 20) 

 

O poeta se compara a um automóvel “último-modelo”, que carrega todo o prestígio da 

novidade e do fetiche de ser possuído por alguém que o domina, e esbanja opulência nessa 

“vida triunfante”. Numa imagem homoerótica e masturbatória, quer penetrar a si mesmo 

fisicamente, rasgar a sua pele, abrir-se e se tornar “passento”, é o CsO movente, sinuoso e 

corrente, capaz de absorver os líquidos com facilidade, sobretudo os “perfumes de óleos e 

calores e carvões” da flora “artificial e insaciável” – desnaturalizando as construções 

humanas, bem como a composição do corpo físico e fechado.  

Fernando instaura uma “Fraternidade com todas as dinâmicas!”, entre o corpo, as 

sensações e as máquinas, entre o homem e a confusão da modernidade, entre os sexos e as 

diferenças, semelhante à proposta de Walt Whitman, permeado por uma “promíscua fúria de 

ser parte-agente” desse processo de transformação do ser-no-mundo na cidade maquínica, 

pelo “rodar férreo” e pelos “comboios estrênuos”, valentes. As suas sensações são construídas 

pelo corpo-múltiplo maquinal em contato com essa motricidade urbana, nesse giro lúbrico, 

úmido, pelas partes flexíveis e em movimento da cidade, como o guindaste, as correias, os 

comboios, no tumulto “disciplinado das fábricas” e nesse “quase-silêncio” dos vasos e veias 

urbanos das correias de transmissão. 

Os cafés, onde as cidades param seu ritmo célere, são apresentados pelo poeta como 

locais de convivência ruidosa, recheados de inutilidade, área de rumor e de gestos, “oásis da 

inutilidade ruidosa” (PESSOA, 1999a, p. 20), é a heterotopia das coisas estáticas, do espaço 

refreado e cultural, úmido, onde as utilidades pragmáticas do progresso não são a lei, um local 

para troca de vivências humanas e de gestos que, para o poeta, reserva realmente o útil, o 

olhar, o contato, a performance, além de se discutir o que, para a lógica citadina e 
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progressista, não importa.  Os espaços lisos e estriados se interpenetram na Ode Triunfal, 

Pessoa os mescla e os confunde, atravessa seu CsO pelas sensações do corpo nas máquinas, 

na cidade e em suas heterotopias. 

Fernando afirma ainda que essa ambientação futurista é a: “Nova Minerva sem-alma 

dos cais e das gares!” (PESSOA, 1999a, p. 20). A deusa romana das artes, das indústrias, da 

sabedoria e da guerra, equivalente à Atenas, oriunda da cabeça de Zeus, está no cais – figura 

de travessia bastante recorrente em Pessoa – e nas gares – estações de trem de ferro –, sem-

alma, corporificada, como uma alma-sujeito nesses territórios de passagem, inconstantes, de 

devir, de trocas, no qual o símbolo feminino da deusa subverte os valores machistas da sua 

época, embora guie homens, ela, ao mesmo tempo, põe em conflito as identidades de gênero e 

as relações de dominância e poder baseados no sexo. Em seguida, o poeta se refere a 

territórios espalhados pela Europa: 

 

Luzes e febris perdas de tempo nos bares, nos hotéis,  

Nos Longchamps e nos Derbies e nos Ascots,  

E Piccadillies e Avenues de l'Opéra que entram  

Pela minh'alma dentro! 

 

(PESSOA, 1999a, p. 21) 

 

Os bares mais badalados, os hotéis, são destacados por Álvaro de Campos como 

lugares de “Luzes e febris perdas de tempo”, são espaços que penetram “alma dentro” do 

poeta, heterotopias para expressão de sensações surpreendentes, gozo do corpo e da alma, 

áreas para se beber, dionisíacos, onde se é frequentemente hóspede ou passageiro. A noite é 

figurada como um tempo para incorporação dos mistérios noturnos, das festas, dos silêncios e 

dos corpos desvelados. Todas essas regiões estão dentro da sensibilidade do poeta, 

febrilmente, fazem vibrar no seu corpo as partes marginais, que são trazidas à luz nesses 

lugares escuros e brilhantes, de folias e realização de desejos e prazeres. 

Na sétima estrofe da Ode Triunfal, Álvaro de Campos descortina as sexualidades, os 

sujeitos e os espaços dessa sociedade moderna e dissidente: 

 

Hé-lá as ruas, hé-lá as praças, hé-lá-hô la foule!  

Tudo o que passa, tudo o que pára às montras!  

Comerciantes; vários; escrocs exageradamente bem-vestidos;  

Membros evidentes de clubes aristocráticos;  

Esquálidas figuras dúbias; chefes de família vagamente felizes  

E paternais até na corrente de oiro que atravessa o colete  

De algibeira a algibeira!  

Tudo o que passa, tudo o que passa e nunca passa!  
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Presença demasiadamente acentuada das cocotes  

Banalidade interessante (e quem sabe o quê por dentro?)  

Das burguesinhas, mãe e filha geralmente  

Que andam na rua com um fim qualquer;  

A graça feminil e falsa dos pederastas que passam, lentos;  

E toda a gente simplesmente elegante que passeia e se mostra  

E afinal tem alma lá dentro! 

 

(PESSOA, 1999a, p. 21) 

 

A multidão, os comércios, os excessos, os trapaceiros (escrocs) são exaltados por 

Campos, as figuras dúbias, os chefes de família – a patriarcal – que vivem uma vida falseada, 

baseada no dinheiro, na aparência e no sucesso capitalista. Ele vai enumerando sujeitos e 

situações, as cocotes – prostitutas –, as formas de vidas marginais, dessa “banalidade 

interessante”, que sabemos por fora, as burguesinhas suspeitas, que vão à rua com suas mães 

para fins incertos.  

Nesse turbilhão de referências, um lance interessante acerca do homoerotismo é 

expresso no verso “A graça feminil e falsa dos pederastas que passam, lentos”, que é uma 

crítica à ideia de feminização do sujeito queer ou homoerótico, porque é um gênero de 

fronteira, conflitante. Há também uma admiração do poeta por essa graça diferente, erótica 

nessa lentidão, a que ele chama de “pederasta”, tirando-lhe o estigma de certas denominações 

duvidosas. Para Campos, além de toda essa elegância exterior, a exposição de si, o se mostrar, 

os seres e a gente, revelam também essa “alma lá dentro”. 

O poeta, sexualizando as formas, declara no seguinte verso: “(Ah, como eu desejaria 

ser o souteneur disto tudo!)” (PESSOA, 1999a, p. 21), ou seja, ele deseja ser o cafetão – o 

dono desse prostíbulo – e explorar os corpos através do seu CsO plurissexualizado na 

diversidade das grandes cidades, sejam de homens, mulheres e de sujeitos homoeróticos –, 

considerando-se que a sociedade se compõe nesse bacanal orgíaco e, nas heterotopias, se 

afirmam a burguesinha ou o comerciante, o trapaceiro, os chefes de família e o pederasta, 

fissuram o seu sexo, o seu desejo, os seus corpos. 

Ilustrando a ambientação urbana e o caos, o poeta continua a sua enumeração ao falar 

da civilização cotidiana, criticando o organismo, fala da corrupção política e da agressão nas 

ruas, do regicídio, da insinceridade sincera dos artigos políticos, de existências, formas de 

vida e de ser na grande cidade, dos escândalos, da imprensa hipócrita e mesquinha, dos 

grandes crimes, e se declara fisicamente para tudo e todos, numa visão sensual, erótica e 

vibrante, o poeta vai ao estado do cio – o cio dos sentidos – e das sensações para tatear com 

seu corpo aberto, o seu CsO intensivo: 
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Como eu vos amo a todos, a todos, a todos,  

Como eu vos amo de todas as maneiras,  

Com os olhos e com os ouvidos e com o olfato  

E com o tacto (o que palpar-vos representa para mim!)  

E com a inteligência como uma antena que fazeis vibrar!  

Ah, como todos os meus sentidos têm cio de vós! 

 

(PESSOA, 1999a, p. 22) 

 

Fervorosamente, ele canta os avanços da modernidade, o avanço da agricultura, o 

prolongamento humano sobre tudo isso, os manequins, os figurinos do momento, o 

consumismo, os armazéns, os anúncios luminescentes, as armas mortíferas, as metralhadoras, 

Álvaro de Campos, amante de todas as ferocidades e maravilhas urbanas, escancara 

novamente sua paixão: 

 

Amo-vos a todos, a tudo, como uma fera. 

Amo-vos carnivoramente, 

Pervertidamente e enroscando a minha vista 

Em vós, ó coisas grandes, banais, úteis, inúteis, 

Ó coisas todas modernas, 

Ó minhas contemporâneas, forma actual e próxima 

Do sistema imediato do Universo! 

Nova Revelação metálica e dinâmica de Deus! 

 

(PESSOA, 1999a, p. 22-23)  

 

O ser elástico anuncia de forma plural o seu amor animalizado como as engrenagens e 

as coisas que giram e fazem girar. A presença do ser-na-cidade revela uma imagem dinâmica 

das coisas, dos sentimentos, das sensações, da velocidade com que tudo passa e acontece, 

assim como o amor que, nesse trecho de Campos, o persona intensamente urbano e caótico de 

Fernando Pessoa, apresenta uma vontade carnívora de possuir tudo e todos como uma fera 

numa profusão erótica sem restrições: “a grande cidade se converte em depositária de todas as 

paixões” (GOMES, 2008, p. 37). 

Num tom apostrófico, exulta as fábricas, as fachadas das lojas, os music-halls, o Luna-

Park (hotel de Paris), as pontes, Álvaro de Campos vai esmiuçando heterotopias, e deseja 

possuir todos esses espaços como se eles fossem uma mulher que se encontra ao acaso, e 

desperta grandes desejos e inquietações, descentralizando as relações entre homem e mulher, 

alterando as oposições de gêneros e dominância em cada lugar apresentado. O sujeito fatiado, 

o eu rachado, dobrado e desdobrável, flexível, é retomado por Campos numa imagem de 

imersão violenta e bruta, no qual o poeta desintegra seu corpo na máquina:  
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Eu podia morrer triturado por um motor  

Com o sentimento de deliciosa entrega duma mulher possuída.  

Atirem-me para dentro das fornalhas!  

Metam-me debaixo dos comboios!  

Espanquem-me a bordo de navios!  

Masoquismo através de maquinismos!  

Sadismo de não sei quê moderno e eu e barulho!  

 

Up-lá hô jockey que ganhaste o Derby,  

Morder entre dentes o teu cap de duas cores!  

 

(Ser tão alto que não pudesse entrar por nenhuma porta!  

Ah, olhar é em mim uma perversão sexual!) 

 

(PESSOA, 1999a, p. 23-24) 

 

A forma violenta, sádica e masoquista da expressão de Álvaro de Campos é um soco 

nos sentidos, uma crítica à sociedade escusa e puritana, ao corpo oprimido, às funções dos 

órgãos, à repressão do desejo, é um apelo à liberdade sexual, à liberação das maneiras de 

sentir prazer, “Sadismo de não sei quê moderno e eu e barulho”. Ele quer ser triturado, 

incinerado, pisoteado e espancado, possuído como uma mulher, pois sua identidade de gênero 

não é fechada, seu CsO age nas fronteiras e nos limiares desse corpo, o sujeito lírico queer de 

Pessoa atravessa, assim, toda a sua obra (homo)erótica. 

O jockey, objeto de desejo homoerótico do poeta, é apresentado numa imagem 

sensualíssima, é o close no qual os dentes mordem o cap (boné) de duas cores. O desejo de 

Álvaro é ser maior, deixar a anatomia louca, seu olhar é sexualizado e ele diz no último verso 

da estrofe: “olhar é em mim uma perversão sexual”. Nos processos de rostificação, os dentes e 

os olhos perfuram os sentidos no corpo, as sensações são colocadas no âmbito do erotismo, 

que são subjetivados na relação homoerótica entre o poeta e os seres. E Campos leva a 

discussão de gênero e sexualidade às casas, ao quarto: 

 

As dissensões domésticas, os deboches que não se suspeitam,  

Os pensamentos que cada um tem a sós consigo no seu quarto  

E os gestos que faz quando ninguém pode ver! 

 

(PESSOA, 1999a, p. 24) 

 

As relações de dominância masculina são suscitadas nas “dissensões domésticas”, a 

divisão de tarefas por meio do sexo, os deboches insuspeitos e a violência simbólica que 

ocorrem no lar, ele expõe a fratura desse modelo de família patriarcal, dessa instituição, a 
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dissensão que, nas relações de poder, envolvem o gênero. Na mesma linha de raciocínio, o 

poeta vai ao quarto da casa, local da intimidade e do sexo da família tradicional, e desvela os 

desejos que existem dentro de cada um, os mais proibidos e transgressores, o erotismo latente 

e sensual. Assim, ele vai do pensamento ao corpo, aos gestos, às sensações, desconstruindo e 

desterritorializando os lugares de restrição e interdição impostos pela sociedade. 

O erotismo rompe os interditos, insere a descontinuidade nos sujeitos, desmembra 

instituições e expõe relações marginais dentro de espaços controladores e vigilantes.  Portanto 

Álvaro de Campos é o dentro e o fora dessa cidade, ele é o véu e o que está velado, nela, 

encontra maneiras e zonas para manter uma relação homoafetiva, espaços lisos e heterotopias, 

uma relação dissidente e, ainda mais, um caso passageiro com este ou aquele em busca do 

prazer do (homo)erótico. O outro lado da cidade, o macroscópico, é apresentado por Fernando 

Pessoa, sobre as conflitantes relações humanas no espaço urbano, o poeta percebe essas 

nuances em diferentes esferas: 

 

Ah, e a gente ordinária e suja, que parece sempre a mesma, 

Que emprega palavrões como palavras usuais, 

Cujos filhos roubam às portas das mercearias 

E cujas filhas aos oito anos — e eu acho isto belo e amo-o! — 

Masturbam homens de aspecto decente nos vãos de escada. 

A gentalha que anda pelos andaimes e que vai para casa 

Por vielas quase irreais de estreiteza e podridão. 

Maravilhosamente gente humana que vive como os cães 

Que está abaixo de todos os sistemas morais, 

Para quem nenhuma religião foi feita, 

Nenhuma arte criada, 

Nenhuma política destinada para eles! 

Como eu vos amo a todos, porque sois assim, 

Nem imorais de tão baixos que sois, nem bons nem maus, 

Inatingíveis por todos os progressos, 

Fauna maravilhosa do fundo do mar da vida. 

 

(PESSOA, 1999a, p. 25) 

 

Álvaro de Campos simpatiza com os marginais, com aqueles que são colocados de 

lado pela sociedade, quebram o discurso de autoridade em torno do vernáculo, os quais, como 

eles, usam os palavrões em sua obra, é um recurso estético, epigramático e fecal.  

Os palavrões fazem parte da poética citadina de Pessoa, de forma estética, como 

“porra”, “merda”, “filho da puta”, “puta que o pariu”, etc., são parte desse composto 

desterritorializado do discurso puritano da cidade, o disfemismo do poeta remete à 

transgressão e construção de um discurso novo das sensações sexualizadas. 
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Há, nessa poesia urbana de Pessoa, um conjunto de seres periféricos, esquecidos pela 

sociedade, possuem hábitos sórdidos, são nômades, escapam dos grilhões do que é 

normatizado, por isso, são tidos como “anormais”, estigmatizados pelo padrão, pelo que é 

estriado e estratificado na cidade.  

Diante do escândalo sexual, o caso de pedofilia, o poeta diz “acho isto belo e amo-o”, 

profundamente irônico, o seu escárnio cospe à cara do burguês fraterno, pacífico, e de toda 

sua estrutura de sociedade harmônica, plenamente organizada, que se desfaz no vão da 

escada. 

A arte, a religião e a política, são instituições organizadas, tomados pela burguesia, 

pela classe dominante e, portanto, não representam esses “anormais”, os que são diferentes, 

porque os sistemas morais excluem as diferenças, impõem modelos fechados e redutores.  

Álvaro de Campos os ama, porque os milhares de tipos que aparecem no poema 

representam a diversidade, são “inatingíveis pelo progresso” (marca do tempo do Aion33 em 

sua poesia), os marginais, os loucos, esquizofrênicos e excluídos formam essa “fauna 

maravilhosa do fundo do mar da vida”, a metáfora do espaço liso deleuziano de onde surgem 

subjetividades transgressoras.   

A homossexualidade se imiscui em espaços lisos e se afirma como alternativa possível 

de relacionamento na contramão dos esquemas preestabelecidos: “o afastamento geográfico, a 

procura de lugares diferentes, a inscrição em outros espaços é a condição de uma reconstrução 

de si” (ERIBON, 2008, p. 303). É nessa constante reconstrução de si mesmo através de 

diversos lugares e corpos que Fernando Pessoa dá existência ao seu CsO. No ápice da Ode 

Triunfal, o poeta deblatera: 

 

Nem sei que existo para dentro. Giro, rodeio, engenho-me.  

Engatam-me em todos os comboios.  

Içam-me em todos os cais.  

Giro dentro das hélices de todos os navios.  

Eia! eia-hô! eia!  

Eia! sou o calor mecânico e a electricidade! 

 

(PESSOA, 1999a, p. 26-27) 

 

                                                           
33 Deleuze (1974, p. 170), em Lógica do sentido, fala-nos do Aion em contraposição ao Cronos: “Enquanto 

Cronos exprimia a ação dos corpos e a criação das qualidades corporais, Aion é o lugar dos acontecimentos 

incorporais e dos atributos distintos das qualidades. Enquanto Cronos era inseparável dos corpos que o 

preenchiam como causas e matérias, Aion é povoado de efeitos que o habitam sem nunca preenchê-lo. Enquanto 

Cronos era limitado e infinito, Aion é ilimitado como futuro e passado, mas finito como instante”. 
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O corpo não se vincula apenas à alma, ao “dentro”, pois ele interage com o mundo e, a 

partir das sensações, o reconfigura, faz o poeta sentir de novas maneiras – cada coisa existente 

– na sua espinha, em sua pele. Nesse corpo-máquina, flexível, aberto a todos os sentidos, o 

poeta gira e rodeia “engenho-me”, como engenheiro das sensações e do corpo, Álvaro de 

Campos engata o seu CsO nos comboios, iça-o nos cais, gira nas hélices dos navios, 

esmigalhado. Em exclamações onomatopaicas, o poeta, numa imagem fortemente erótica, 

sensual, impulsiva e furibunda, se declara o “calor mecânico” e a “electricidade”, é o calor do 

corpo mecânico e do corpo elétrico em constante fluência e fúria. 

A Ode Triunfal não é somente um canto à modernidade, às máquinas, como se vê. 

Álvaro de Campos faz uma ruptura considerando o paradoxo que há no real, na realidade, 

pois, na ambivalência da modernidade, há a tradição e o novo, o passado, o futuro e o 

presente, os conflitos que atravessam as eras. É, sobretudo, um poema que declara guerra ao 

corpo fechado, aos organismos da sociedade, às “instituições harmônicas” e às relações 

humanas fechadas e restritas ao binarismo homem e mulher.  

Através das sensações, um novo sujeito surge, uma nova forma de interagir com a 

realidade física dos corpos e com o (homo)erotismo das coisas e dos seres. Campos penetra 

no dentro dessa cidade, em suas relações marginais e obscuras, ele a analisa como um todo 

macroscópico de maravilhas e nuances, e também vai ao nível microscópico, desvelando o 

véu que há por trás desse organismo canceroso. Descobre corpos e formas sexuais em 

potência, desvela as relações de dominância de gênero e sexualiza essa realidade baseado na 

lógica da sensação, se desfazendo nos sentidos e operando sobre tudo com o seu CsO. Tais 

referências são tão importantes para a compreensão do poema que era de se esperar, e 

Fernando Pessoa o sabia, que houvesse uma hostilidade da Lisboa daquele período em relação 

à “perversão sexual” dos modernos, dos poetas da Orpheu.  

A Ode Triunfal é, antes de qualquer coisa, um canto à potencialidade do corpo 

humano e das sensações na composição de uma compreensão da realidade em sua dinâmica, 

em seus paradoxos, em sua materialidade física e tátil, em seus espaços lisos e heterotópicos, 

onde as relações se dão na multiplicidade dos desejos e do (homo)erotismo que emerge desses 

lugares de produção intensiva de eros.  

No anseio físico de ubiquidade – onipresença – presente nos poemas de Álvaro de 

Campos, na Ode Triunfal, torna o poeta andarilho, caminhante, aquele se imiscui nos espaços, 

nas vias, nas ruas, nos seres. Esse desejo é expresso no Livro do Desassossego, no qual 

Fernando Pessoa situa Bernardo Soares próximo a Álvaro de Campos em sensibilidade, e 

assim diz: 
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Já me cansa a rua, mas não, não me cansa - tudo é rua na vida. Há a taberna 

defronte, que vejo se olho por cima do ombro direito; e há o convento 

defronte, que vejo se olho por cima do ombro esquerdo; e, no meio, que não 

verei se me não voltar de todo, o sapateiro enche de som regular o portão do 

escritório da Companhia Africana. Os outros andares são indeterminados. 

No terceiro andar há uma pensão, dizem que imoral, mas isso é como toda a 

vida. (PESSOA, 2011b, p. 345) 

 

A cidade está sob seus pés como o céu acima dele, não há como fugir desses extremos, 

a imagem da rua como passagem e permanência faz-se constante em Pessoa. A partir da rua, a 

cidade vai se compondo, ela é a vereda para as demais localidades, o rumo, a rota, o rio.  

Recheado de andares indeterminados onde, em um, funciona uma casa de pensão que, 

“dizem”, é imoral – e o poeta encerra, como que numa afirmativa, quase-pergunta, qual é o 

problema se “isso é como toda a vida”.  

No íntimo, pensa o poeta, no terceiro andar, de andares indeterminados, toda a vida é 

imoral, o esgoto é uma forma subterrânea de guardar a nossa sujeira ulterior em forma líquida 

e corrente, e assim o poeta anseia pelo erótico nessas regiões de obscuridade submersa: 

“Fustigar de água chicoteante as carnes da minha aventura” (PESSOA, 1999a, p. 44).  

Esse lado escondido e errante das cidades, o lugar escuro, desconhecido, ermo, a 

deformação dos homens no espaço, o segredo iminente de cada sujeito, a curiosidade de saber 

o que há em cada canto, sobretudo, nos inacessíveis, os papéis, as máscaras, o eu e o outro 

vão se enlaçando à personalidade difusa de Fernando Pessoa, – a lógica citadina o revigora e o 

acabrunha, é um “vendido” e um “boêmio” que se espalhaou pelos caminhos: 

 

Vendi-me de graça aos casuais do encontro. 

Amei onde achei, um pouco por esquecimento. 

Fui saltando de intervalo em intervalo 

E assim cheguei a onde cheguei na vida. 

 

(PESSOA, 1999a, p. 182) 

 

Amou onde encontrou amor, sem inibições e restrições, “por esquecimento” de si e do 

outros. O homoerotismo segue uma poética dos intervalos, quando não, o poeta se 

desencontra em seu corpo e põe em conflito as questões de identidade e gênero, aparecendo 

aqui e ali na obra pessoana como o resquício de um sujeito estiolado diante das estruturas 

convencionais, que regulam tudo. Fernando Pessoa nutre um sentimento de instabilidade das 

coisas, que são inerentes a essa nova realidade imediata, apaixona-se pela solidão e, quando 

alguém a perturba, brada: “vai ser invadido pelos bárbaros o meu império implícito” 
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(PESSOA, 2011b, p. 368).  

A ideia de esquecimento que alimenta vorazmente esse ambiente, era algo presente na 

obra pessoana, não nos lembramos de ninguém, todos esquecem rapidamente os que viveram 

ali ou passaram, a palavra “recordar” parece não ter sentido, e Fernando, tão consciente disso, 

reflete em seu desassossego: 

 

Amanhã o que for será outra coisa, e o que eu vir será visto por olhos 

recompostos, cheios de uma nova visão. Altos montes da cidade! Grandes 

arquiteturas que as encostas íngremes seguram e engrandecem, 

resvalamentos de edifícios diversamente amontoados, que a luz tece de 

sombras e queimações – sois hoje, sois eu, porque vos vejo, sois o que 

[serei?] amanhã, e amo-vos da amurada como um navio que passa por outro 

navio e há saudades desconhecidas na passagem. (PESSOA, 2011b, p. 126) 

 

As heterotopias da cidade aparecem na sua poesia como uma mecânica geral desse 

“sistema imediato do Universo”, como um caminho para a construção de uma nova visão das 

coisas e dos sujeitos. A concepção de que as superfícies urbanas trazem, em sim, sintomas de 

profundidade, os espaços lisos e os lugares de afirmação do outro, é a partir de uma ideia de 

“dinâmica de Deus” – a metáfora mais significativa para mostrar o espírito que move essa 

engenharia urbana e poética: 

 

Nada perdeu a poesia. E agora há a mais as máquinas 

Com a sua poesia também, e todo o novo género de vida 

Comercial, mundana, intelectual, sentimental, 

Que a era das máquinas veio trazer para as almas. 

As viagens agora são tão belas como eram dantes 

E um navio será sempre belo, só porque é um navio. 

Viajar ainda é viajar e o longe está sempre onde esteve – 

Em parte nenhuma, graças a Deus! 

 

(PESSOA, 1999a, p. 59) 

 

A poesia mudou, assim como os poetas deveriam mudar, eles vivem novas formas de 

sensibilidade, uma nova paisagem, um mundo concreto e maquinal, algo que Fernando soube 

aproveitar bem e perceber a beleza que há nesse sítio aparentemente “frio”, “metálico” e 

“antipoético”, por isso nada perdeu a poesia, existe poesia em tudo. Esses novos “géneros de 

vida” abarcam os espaços marginais da cidade na poesia pessoana, é a sensibilidade dos 

outros – que está implícita no poeta também ao compartilhá-los em seu Corpo-Sem-Órgãos, a 

sexualidade dissidente, explícita em seu corpo.  
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O poeta diz que o navio é belo, porque não se faz necessário pensar em comparações 

para reconhecer a beleza que há nesse instrumento dos novos tempos. Viajar não difere de 

viajar como o longe, que está em parte nenhuma, e esses pontos fazem parte dessa nova 

realidade imediata sem que o poeta precise, por isso, cantar tais sentimentos de maneira 

pitoresca ou tacanha por causa das novidades – sintoma do futurismo superficialista. Há, em 

Fernando Pessoa, uma espécie de antipoeta, se formos analisar, como diz: 

 

Todo poeta moderno digno de ser lido contém um antipoeta, assim como 

todo antipoeta moderno digno de ser lido contém um poeta romântico-

simbolista. Quanto mais amplo e carregado for o campo de tensão entre eles, 

maiores serão as potencialidades de realização e progresso de um poeta. 

(HAMBURGER, 2007, p. 387) 

 

Um antipoeta que “contém um poeta romântico-simbolista”, apesar de ele ser a ruína 

desses sistemas simbólicos. O verso livre e branco ritmado representa a música desse novo 

momento. Instantes de sociabilidade, como o primeiro minuto para o café da manhã nas novas 

cidades é uma fração rica dessa troca de experiências, diálogos, ideias, os cafés que Pessoa 

tanto visitou estão apresentados na poesia de Álvaro de Campos como um espaço de 

intervenção urbana, a construção de uma nova sensibilidade. 

Nessa grande cidade cheia de informações, objetos e máquinas, as frestas ocultam o 

desconhecido, as ruas levam a turba para os centros comerciais, as casas, os becos, o nada; 

cada ponto ou coisa parecer ser um caixa que contém o infinito. A cidade é vista como 

localidade de esquecimento, instante de sossego, limite para a fronteira de si mesmo, para 

esbarrarmos no outro, o ânimo que faltava à chatice de ser somente nós mesmos “como uma 

coisa que inunda e nunca transborda” (PESSOA, 1999a, p. 64).  

A cidade, em sua composição complexa, é vista na perspectiva de sua 

desterritorialização: 

 

Ela representa um limiar de desterritorialização, pois é preciso que o 

material qualquer seja suficientemente desterritorializado para entrar na rede, 

submeter-se à polarização, seguir o circuito de recodificação urbana e 

itinerária. O máximo de desterritorialização aparece na tendência das cidades 

comerciais e marítimas de se separarem dos subúrbios, do campo (Atenas, 

Cartago, Veneza...). (DELEUZE E GUATTARI, 1997, p. 107) 

 

O símbolo que permeia o itinerário urbano é o da passagem, “tudo é velho onde fui 

novo” (PESSOA, 1999a, p. 295), a recodificação desse circuito, representado pelas ruas, 

travessas, becos, pelos portos da cidade, reaquecem o imaginário poético dos escritores, o 
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movimento de desterritorialização ressignifica os signos, girando como uma correia a cadeia 

semântica literária, “na rua cheia de sol vago há casas paradas e gente que anda” (PESSOA, 

1999a, p. 158). 

Na obra pessoana, essa desterritorialização, devir-puro, é fremente – pois 

encontramos, sobretudo na poesia de Álvaro de Campos, “Sou forasteiro tourist, transeunte./ 

E claro: é isso que sou./ Até em mim, meu Deus, até em mim.” (PESSOA, 1999a, p. 296), o 

sujeito, como a dinâmica da cidade, se ressignifica e se torna outro, é o indefinido, o paradoxo 

de si mesmo. 

Personificando os elementos em conjunto e em relação, da cidade e da natureza, o 

poeta expõe a poeticidade presente no espaço urbano, desterritorializado, da sua híbrida 

paisagem, como os eventos naturais interferem sensivelmente na realidade das pessoas 

citadinas, e o sentimento do poético é despertado, aos poucos, nesse movimento de encontro 

das duas.  

Em algumas passagens de Reis (de maneira mais clássica, apresentado nas antigas 

cidades) e Caeiro (sob uma perspectiva bucólica do fenômeno citadino), a imagem do cais, da 

partida, da passagem, as grandes cidades marítimas e comerciais também são presentes, como 

Lisboa – não poderia deixar de o ser, Londres, Paris, etc.. Como afirmam Deleuze e Guattari: 

 

A cidade é o correlato da estrada. Ela só existe em função de uma circulação 

e de circuitos; ela é um ponto assinalável sobre os circuitos que a criam ou 

que ela cria. Ela se define por entradas e saídas, é preciso que alguma coisa 

aí entre e daí saia. Ela impõe uma freqüência. Ela opera uma polarização da 

matéria, inerte, vivente ou humana; ela faz com que o phylum, os fluxos 

passem aqui ou ali, sobre as linhas horizontais. E um fenômeno de trans-

consistência, é uma rede, porque ela está fundamentalmente em relação com 

outras cidades. (DELEUZE, 1997, p. 107) 

 

As matérias inertes, viventes ou humanas são centradas e dispersadas em diversos 

pontos na cidade, ou em apenas um, agregam e desagregam, entram em contradição, a 

polarização acontece na paisagística desse centro “civilizatório”, sobre essas linhas 

horizontais de produção de sentido, compondo a enorme rede de “trans-consistência” – 

ligando e fazendo relação às demais espacialidades urbanas.  

Por isso, Deleuze relaciona a cidade às ruas, porque os caminhos constroem a 

significância desse percurso deslumbrante que é o instante de intensidade da formação 

imagética do espaço urbano na passagem – através de “circuitos”, nessa circulação 

intermitente, relações são criadas por ela e por quem nela transita, analogias e sensações 

interpenetram a vida e a arte, os símbolos rodeiam a alma do poeta: 
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Em baixo, afastando-se do alto onde estou em desnivelamentos de sombra, 

dorme ao luar, álgida, a cidade inteira. Um desespero de mim, uma angústia 

de existir preso a mim extravasa-se por mim todo sem me exceder, 

compondo-me o ser em ternura, medo, dor e desolação. Um tão inexplicável 

excesso de mágoa absurda, uma dor tão desolada, tão órfã, tão 

metafisicamente minha. (PESSOA, 2011b, p. 419)  

  

Álvaro de Campos representa esse trânsito na poesia de Fernando Pessoa – é o 

correlato da infância, do moderno, da angústia, do desassossego nas veredas pessoanas pelo 

espaço mutante da cidade, que é veloz, iluminado, chispando imagens e sons maquinais, 

pontos cruciais da metáfora da água e do cais pessoano. É no cais, nesse espaço urbano de 

passagem, de partida e espera, de multidão e anonimato, que o homoerotismo se mostra de 

forma sutil nos olhares que se perdem e se encontram no instante: 

 

Vai pelo cais fora um bulício de chegada próxima, 

Começaram chegando os primitivos da espera, 

Já ao longe o paquete de África se avoluma e esclarece. 

Vim aqui para não esperar ninguém, 

Para ver os outros esperar, 

Para ser os outros todos a esperar, 

Para ser a esperança de todos os outros. 

 

Trago um grande cansaço de ser tanta coisa. 

Chegam os retardatários do princípio, 

E de repente impaciento-me de esperar, de existir de ser, 

Vou-me embora brusco e notável ao porteiro que me fita muito mais 

[rapidamente. 

 

Regresso à cidade como à liberdade. 

 

Vale a pena existir para ao menos deixar de sentir. 

 

(PESSOA, 1999a, p. 320) 

 

Os relacionamentos e as expressões mais intensas de Álvaro de Campos se encontram 

no Cais – o âmbito da partida, do desconhecido e da saudade –, “Vim aqui para não esperar 

ninguém”, o lugar onde os sentimentos se manifestam na ausência e instabilidade das coisas, 

como o fluxo da cidade, em que as pessoas trazem em si o signo da passagem e da 

inconstância e a alteridade do poeta é levada à flor da pele: “Para ser a esperança de todos os 

outros”. 

Na sua indefinição ontológica e identitária, “impaciento-me de esperar, de existir de 

ser”, quando não há ser que equivalha a quem o poeta é, cansado de ser tudo, algo ocorre de 
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súbito e, numa imagem sensual e homoerótica, Campos percebe o olhar do porteiro que o “fita 

muito mais rapidamente”, pois o poeta se faz perceber “brusco e notável”. O cais é a pele e o 

CsO homoerótico de Pessoa, o entrecruzar de identidades e afãs, o espaço para o anonimato 

do ser e um lugar para as relações homoafetivas fugidias, nesse lugar, o poeta encontra-se 

livre, “Regresso à cidade como à liberdade” e, colocando a sua existência como vetor para 

esvaziamento do eu, vive as intensidades do corpo: “Vale a pena existir para ao menos deixar 

de sentir”.  

Proposto a ser cantor de “tudo”, como Whitman, o poeta português cria suas linhas de 

fuga, se não escreve os poemas homoeróticos em inglês, os compõe sob a heteronímia 

Campos e, sem escapar à coerência, o coloca como sendo o poeta da cidade, porque 

 

A cidade é um mundo de estranhos. O que permite preservar o anonimato e, 

portanto, a liberdade, no lugar das pressões sufocantes das redes de 

entreconhecimento que caracterizam a vida nas cidades pequenas ou nas 

aldeias, onde cada um é conhecido e, portanto, reconhecido por todos e deve 

esconder o que é ainda mais porque se afasta da norma. (ERIBON, 2008, p. 

34) 

 

Essa “liberdade” a que Eribon alude é conflitante, uma vez que ela se situa nessa 

cidade que normatiza os comportamentos; ela diz mais a respeito da segurança do sujeito, 

enquanto pode “preservar o anonimato”, do que à sua liberdade. Poderíamos pensar em uma 

liberdade transgressora, que vai de encontro ao organismo ao se afastar da norma.  

Em relação ao campo ou às aldeias, de forma mais acentuada, a cidade reserva ao 

homem as pressões dos encontros indesejados, típicos de pequenas cidades também, sendo 

todos conhecidos até o último fio de cabelo e, em alguns casos, mais do que eles mesmos. 

Existe um modelo a seguir seguido, um padrão, uma família, uma concepção de sexo, entre 

outros. Em ambos os casos se é estrangeiro e o véu, nesse caso, praticamente não existe, pois 

as pessoas se reconhecem constantemente.  

Para Caeiro, essa ideia da cidade como um mundo de estranhos é validada de maneira 

abrupta, um mundo sem acesso, limitado, cheio de questões panorâmicas, superlativas, cada 

vez maiores do que o próprio homem, como nós podemos ver no trecho do poema abaixo: 

 

Nas cidades a vida é mais pequena 

Que aqui na minha casa no cimo deste outeiro. 

Na cidade as grandes casas fecham a vista à chave, 

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

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

[dar, 
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E tornam-nos pobres porque a nossa única riqueza é ver. 

 

(PESSOA, 2007a, p. 208) 

 

A poética do ver, para Alberto Caeiro, é prejudicada pela cidade, “nas cidades a vida é 

mais pequena”, as suas estruturas estriadas impedem a visão humana e, consequente, a poética 

das coisas: “Porque eu sou do tamanho do que vejo/ E não do tamanho da minha altura...” 

(PESSOA, 2007a, p. 208). Álvaro de Campos valida a experiência da cidade pelo que ela 

esconde, abre espaços lisos de expressão, singularidades, compondo uma cidade subjetiva. 

Para fugir desse espaço estriado, extremamente organizado e institucionalizado, o 

poeta cria linhas de fuga em sua poesia para encontrar uma cidade onde ele possa romper com 

os sistemas, é onde Álvaro de Campos destila as suas sensações e aflora a sexualidade 

pessoana.  

Ao compor essa cidade, torna-se viajante de si mesmo, os espaços que rementem à sua 

sensibilidade de forma singular e significativa, diversos caminhos que compõem, 

fragmentariamente, o quadro da infraestrutura dessa “cidade incerta e silente”:  

 

Voltei sempre à cidade, 

Voltei sempre à cidade, depois de especulações e desvios, 

Voltei sempre com vontade de jantar. 

Mas nunca jantei o jantar que soa atrás de persianas 

Das casas felizes dos arredores por onde se volta ao eléctrico, 

Das casas conjugais da normalidade da vida! 

Pago o bilhete através dos interstícios, 

E o condutor passa por mim como se eu fosse a Crítica da Razão Pura... 

– Paguei o bilhete. Cumpri o dever. Sou vulgar. 

E tudo isto são coisas que nem o suicídio cura. 

 

(PESSOA, 1999a, p. 177) 

 

O retorno à cidade é a volta para o desvio, para as fissuras nesses âmbitos, porque 

Álvaro de Campos não se encaixa nesses jantares das casas felizes, “das casas conjugais da 

normalidade da vida!”. Ele tem vontade de comer, mas não essa comida habitual do casal, 

conjugada pelo casal heteronormativo.  

Álvaro de Campos caminha nesse cidade que há “através dos interstícios”, contrapõe o 

sistema e vai de encontro ao condutor – que o vê como se fosse a conhecida obra de Kant – 

citado de forma irônica –, fazendo uma referência direta à crítica feita aos modelos 

metafísicos falidos da sociedade. Seguindo a ironia, o dever de que ele fala é o dever fazer da 

ordem da cidade, “pagar o bilhete”, o dever dessa ordem pragmática da lei capitalista, 
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econômica, financeira, utilitária. O suicídio, como fuga, é, portanto, ignorado por Campos, 

pois não o curaria, uma vez que suas feridas são muito maiores do que isso, atravessando 

gerações. 

Fernando Pessoa age nas fendas, percorre as margens e se desencontra pelas ruas do 

ambiente urbano e, reconhecendo os lados e inumeráveis espaços da cidade, o poeta abre, 

nela, nesse espaço estriado, o espaço liso, que confronta a máquina abstrata do estado, nisso 

reconhecendo-se nele aproximações com os dois estudiosos franceses: 

 

A cidade libera espaços lisos, que já não são só os da organização mundial, 

mas os de um revide que combina o liso e o esburacado, voltando-se contra a 

cidade: imensas favelas móveis, temporárias, de nômades e trogloditas, 

restos de metal e de tecido, patchwork, que já nem sequer são afetados pelas 

estriagens do dinheiro, do trabalho ou da habitação. (DELEUZE E 

GUATTARI, 1997, p. 165) 

 

As fissuras da cidade provêm da sua própria estrutura centralizante e orgânica, que 

produz tumores nos arredores dos órgãos centrais, canais e redes esburacadas, nômades, como 

Álvaro de Campos aponta em diversos poemas, e os combina com os espaços lisos e as 

heterotopias para compor o seu tecido de sensações nos restos de metais, livre das “estriagens 

do dinheiro, do trabalho e da habitação”, segundo os autores acima.  

Vemos essa desconstrução e desestruturação dos espaços da cidade no icônico poema 

Lisbon Revisited (1923), que é um basta à sociedade convulsa, estriada e progressista que 

contamina o espaço dos sujeitos, neste, Álvaro de Campos expõe a fissura do espaço urbano 

e, na potencialidade da negação, vocifera: 

 

NÃO: Não quero nada.  

Já disse que não quero nada.  

 

Não me venham com conclusões!  

A única conclusão é morrer.  

 

Não me tragam estéticas!  

Não me falem em moral!  

 

Tirem-me daqui a metafísica!  

Não me apregoem sistemas completos, não me enfileirem conquistas  

Das ciências (das ciências, Deus meu, das ciências!) —  

Das ciências, das artes, da civilização moderna! 

 

(PESSOA, 1999a, p. 136) 
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Lisboa é descartografada, no título, por Pessoa. É a Lisbon, a Lisboa em que viveu e a 

que viverá, não a que existe ou a que o poeta vive. Fernando Pessoa suscita o estrangeiro, a 

língua estrangeira, a pensar a cidade como o estranho, numa língua de outro império, 

travestindo em moderna a sua língua.  

A sociedade não intimida o poeta que, em seu tom verbal exclamativo, se dirige a um 

interlocutor indefinido para suprimir a sua fala recheada de discursos clicherísticos, cheios de 

conclusões equivocadas, que o poeta repele ao dizer “não, não, não” e que o ponto final é 

morrer.  

Estéticas e moral? A cidade pessoana desfia as estrias desse sistema carcerário urbano, 

os modelos preestabelecidos como “estilo de vida” são reducionistas e maniqueístas, a estética 

reduzira-se a produtos organizados, produtos de uma taxidermia burguesa. Sua crítica 

gradativa aos mecanismos urbanos de repressão, interdição e injúria, se estende à metafísica, 

às ciências, às artes e a toda civilização moderna. A metafísica se tornou um modelo falido na 

modernidade, as ciências eram mais medievais em sua concepção do que se imaginara, as 

artes, na sua lógica imitativa e aristotélica, produziam representações de um saudosismo 

insosso. 

Álvaro de Campos, desnudando essa “urbanidade utópica”, por meio da sua potência 

de negação, contraria as descobertas do organismo, as artimanhas da moral, das ciências e as 

elaborações discursivas em torno delas, questionando essa “verdade” que se diz absoluta: 

 

Que mal fiz eu aos deuses todos?  

 

Se têm a verdade, guardem-na!  

 

Sou um técnico, mas tenho técnica só dentro da técnica.   

Fora disso sou doido, com todo o direito a sê-lo.   

Com todo o direito a sê-lo, ouviram?  

 

Não me macem, por amor de Deus! 

 

(PESSOA, 1999a, p. 136) 

 

Esse retorno de Álvaro de Campos à Lisboa marca a experiência de uma cidade ainda 

provinciana, na qual os avanços da ciência, da estética, das artes e da moral eram, na verdade, 

um atraso para o homem, pois essas concepções estavam presas a um ideal de natureza, de 

natural, de tradição, saudosista, que encarcerava os homens, prendia os corpos, os interditava.   

Álvaro de Campos se insurge contra a noção de verdade e levanta a potência do falso, 

ao afirmar o fingimento e ao declarar o direito à loucura, à doidice. Fernando Pessoa, como 
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mestre do paradoxo, mostra como a realidade é construída nessa busca pela contradição, da 

negação como afirmação da vida, da libertação do corpo e da alma em constante mutação e 

produção de sentidos, sensações. 

Dentro técnica, os sistemas são justificáveis, as conclusões são amplas e plausíveis; 

mas Campos não é técnico desse sistema orgânico, falido, imediato e calculável, ele é uma 

parte de uma autopoiéses criativa e transformadora elaborada pelo seu CsO. Campos age 

contra esse sistema, “não me macem”, e, na seguinte estrofe, critica uma das instituições da 

sociedade judaico-cristã, o casamento, renegada pelo poeta: 

 

Queriam-me casado, fútil, quotidiano e tributável?   

Queriam-me o contrário disto, o contrário de qualquer coisa?   

 

Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes, a todos, a vontade.   

Assim, como sou, tenham paciência!   

Vão para o diabo sem mim,   

Ou deixem-me ir sozinho para o diabo!   

Para que havemos de ir juntos? 

 

(PESSOA, 1999a, p. 136)  

 

O poeta não se prende às estruturas do casamento, da cotidianidade e da tributação, o 

homoerotismo não estava preso a tais categorias, pois não se configurava como uma relação 

“estável”. A questão do casar, para Pessoa, está mais para tributação e para rotina, do que para 

qualquer outra relação que possa existir, com o corpo e o sexo.  

O poeta se desdobra no poema, ele-mesmo e o outro, “o contrário disto, o contrário de 

qualquer coisa”, “Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes, a todos, a vontade”, mostrando a 

questão da alteridade como um conflito nas relações humanas e não um conjunto harmônico 

de inter-compressão recíproca.  

O sujeito queer de Pessoa atua quando há conflitos entre o eu e o outro, quando a 

identidade é estranha e não se encaixa em modelos “Assim, como sou, tenham paciência!/ 

Vão para o diabo sem mim!”, é o CsO pessoano potencial “Ou me deixem ir só para o diabo!/ 

Para que havemos de ir juntos?”, quando ele está em devir-homem, devir- diabólico, devir-

mulher, devir-animal, devir-corpo, devir-sexo. Nesse processo de devir, o poeta é sozinho e 

estranho: 

 
Não me peguem no braço!   

Não gosto que me peguem no braço. Quero ser sozinho.    

Já disse que sou sozinho!   

Ah, que maçada quererem que eu seja da companhia! 
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(PESSOA, 1999a, p. 137) 

 

Campos é sozinho, ser da companhia é ser conivente, detesta fazer parte dessa 

sociedade que ele renega, com todas as suas interdições e hipocrisias. O “pegar no braço” é 

um gesto rude e uma violação do corpo, é uma tentativa de encaixotamento – e Campos sente 

ojeriza por isso. O poeta sente uma mágoa de Lisboa que ainda carrega consigo os 

preconceitos de uma época cega em que vivera: “Ó mágoa revisitada, Lisboa de outrora de 

hoje!” (PESSOA, 1999a, p. 137). O “abismo” e o “silêncio” são o resultado desse organismo 

que vai entrar em colapso, é quando as veias estriadas romper-se-ão e o poeta anseia por esse 

momento e diz: “enquanto tarda o Abismo e o Silêncio quero estar sozinho!” (PESSOA, 

1999a, p. 137).  

Seguido o mesmo caminho de ruptura no poema Lisbon Revisited (1926), Álvaro de 

Campos desestrutura o seu “eu” ante a espacialização espelhada da cidade, “Nada me prende 

a nada./ Quero cinqüenta coisas ao mesmo tempo.” (PESSOA, 1999a, p. 147), e o espaço liso 

abre passagem para seu CsO: 

 

Outra vez te revejo, 

Mas, ai, a mim não me revejo! 

Partiu-se o espelho mágico em que me revia idêntico, 

E em cada fragmento fatídico vejo só um bocado de mim – 

Um bocado de ti e de mim!... 

 

(PESSOA, 1999a, p. 149) 

 

O ver e o rever, no poema, revelam uma problemática heterotópica, o poeta não 

encontra lugares de reconhecimento ou afirmação, vê-se desencontrado nessa Lisboa 

revisitada. O poeta, em outra passagem do texto, afina essa relação entre o comer, o bocado e 

a boca: “anseia com uma angústia de forme de carne/ O que não sei que seja – / 

Definidamente pelo indefinido...” (PESSOA, 1999a, p. 147). A sua fome sexualizada pelo 

desconhecido realça a lisura da cidade, indo de encontro às sexualidades “lícitas” desse 

espaço. 

A imagem-cristal “partiu-se o espelho mágico em que me revia idêntico” desloca o 

poeta para um tempo do Aion em que “o tempo se torna, assim, sujeito” (LEVY, 2011, p. 

121), a dobra do fora. Campos, como heterônimo citadino, é esse tempo do passado e do 

futuro, a linha que traça singularidades na obra pessoana, demarcando intensidades. 
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O desdobramento pessoano é ligado à composição da cidade, em sua constante 

dinâmica, o poeta muda e traça percursos para seus eus: 

 

Outra vez te revejo, 

Cidade da minha infância pavorosamente perdida... 

Cidade triste e alegre, outra vez sonho aqui... 

Eu? Mas sou eu o mesmo que aqui vivi, e aqui voltei, 

E aqui de novo tornei a voltar? 

Ou somos, todos os Eu que estive aqui ou estiveram, 

Uma série de contas-entes ligadas por um fio-memória, 

Uma série de sonhos de mim de alguém de fora de mim? 

 

(PESSOA, 1999a, p. 148) 

 

Essa multiplicidade de eus, no questionamento do poeta, talvez ligado por um “fio-

memória”, costura Fernando Pessoa através de sua poesia de modo a formar um ser estranho, 

elástico, recheado de sonhos dele e de outros que estão fora dele, os heterônimos, através de 

“intervalos desconexos” (PESSOA, 1999a, p. 147). Lisboa, para Fernando, não é o lugar de 

aceitação, como se pode observar, pois Campos a rejeita e se desconhece nela em todos os 

instantes, vendo-a como um lugar extremamente estriado e sufocante, no qual a sociedade 

preconiza preceitos e preconceitos enraizados pelo tempo, algo que o poeta não tolera e rejeita 

até o fim com a negativa potencial: não.     

A outridade do poeta atinge as categorias de gênero e sexualidade, dialogando com sua 

capacidade de despersonalização, Fernando Pessoa consegue “sonhar o inconcebível”, através 

de uma relação com as sensações, corporificar esses seres que o atravessam e imergir, com o 

seu CsO, um sujeito queer, como se pode ver Livro do Desassossego: 

 

Poder sonhar o inconcebível visibilizando-o é um dos grandes triunfos que 

não eu, que sou tão grande, senão raras vezes atinjo. Sim, sonhar que sou por 

exemplo, simultaneamente, separadamente, inconfusamente, o homem e a 

mulher dum passeio que um homem e uma mulher dão à beira-rio. Ver-me, 

ao mesmo tempo, com igual nitidez, do mesmo modo, sem mistura, sendo as 

duas coisas com igual integração nelas, um navio consciente num mar do sul 

e uma página impressa dum livro antigo. (PESSOA, 2011b, p. 174-175) 

 

A afirmação de um sujeito queer, homoerótico, percorre os intertíscios da obra de 

Fernando Pessoa e sua homoeroticidade é revelada ao longo dos processos corporais 

suscitados pelos heterônimos e por ele-mesmo.  A cidade, organismo estriado do espaço, é um 

local de vazão para o espaçamento liso e para as heterotopias – onde o poeta se lança no outro 
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e nas frestas para subverter os sistemas: de representação, de moral, de sociedade, de ciência e 

sexualidade.  

Assim, nessas linhas de fuga, a citação do Livro do Desassossego nos apresenta uma 

ideia de transmutação do ser sobre a rigidez inerte do espaço urbano, e o poeta produz para si 

o CsO homoerótico: devir-homem, devir-mulher, devir-heterônimo, devir-homoerótico, no 

qual ele se insere, “com igual nitidez”, nessas multiplicidade dos seres e das coisas – nos 

limiares da consciência desse “navio num mar do sul” e da insconsciência desse “página 

impressa dum livro antigo”. 

Fernando Pessoa consegue, atráves de Álvaro de Campos, habitar heterotopias, sair de 

uma posição hegemônica – construída pela sociedade no qual a heteronormatividade e a 

dominação masculina predominam –  e expressar o desejo (homo)erótico incrustado nas 

camadas concretas da cidade. Esse homoerotismo é trazido à flor da pele pessoana sobretudo 

quando Álvaro de Campos se torna discípulo de Alberto Caeiro, quando este apresenta o 

sensacionismo ao poeta citadino, (de acordo com os arranjos de Pessoa, pois Campos já era 

sensacionista antes do “mestre”), para que ele “sentisse tudo de todas as maneiras”. 

Álvaro de Campos, o poeta sem travas, reside nas regiões das cidades grandes, onde o 

homem rompe o véu de si mesmo, e os espaços e as linhas de fuga são traçados na 

mutabilidade dos corpos nos diferentes espaços sociais, porque a “homossexualidade tem 

ligação com a cidade” (ERIBON, 2008, p. 33), e o homoerotismo atravessa as estrias estatais, 

assim Campos troveja, na Saudação a Walt Whitman, a sua escrita física, o seu discurso fecal: 

“E concordemos em mandar à merda o mundo e a vida/ Por quebranto no olhar, e não por 

desprezo ou aversão” (PESSOA, 1999a, p. 86). 

Fernando buscou o volume das expressões poéticas dissidentes nesse espaço urbano, 

em torno da vida, do ser e também do gênero e do sexo, das suas relações tensas e paradoxais, 

acentuou seus conflitos de identidades, nas cidades incertas e silentes, o homoerotismo desfez 

o véu que cobria o corpo potencial pessoano para fazê-lo sentir o alisamento na cidade, como 

sonhara na Saudação a Walt Whitman: 

 

Vamo-nos embora de Havermos. 

Larguemos de vez, definitivamente, a aldeia-Vida, 

O arrabalde-Mundo de Deus 

E entremos na cidade à aventura, ao rasgo, 

Ao auge, loucamente ao Ir... 

Larguemos de vez. 

 

(PESSOA, 1999a, p. 77) 
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3 PERSONA HOMOERÓTICO: PERFORMER, ARMÁRIO, QUEER E GAY 

 

“Não sei que intimidade ter contigo.” 

F. Pessoa 

 

Fernando Pessoa rompeu as barreiras estriadas do discurso literário ao produzir – para 

si – um Corpo-sem-Órgãos, um corpo permeado de sensações que culminou na tessitura dos 

seus heterônimos, partindo da premissa da multiplicidade do eu, do outrar-se e da confecção 

de máscaras, o homoerotismo surge como linha de fuga ao sistemas de representação de 

homem, de mulher, de corpo e sexualidade. Ele é o sujeito da desestruturação do sistema 

binário (homem x mulher), é o queer quando transpõe as definições de gênero estigmatizadas 

e radicaliza as concepções de identidade – alteridade e ser. 

Em A literatura e a vida, texto presente no livro Crítica e clínica, pode-se ver o 

conceito de devir relacionado à sexualidade de Fernando Pessoa, ao envolver a transmutação, 

a dobra, o eu rachado, além da transposição e da superação da oposição binária dos sexos, em 

um processo contínuo de desconstrução, no qual devém o poeta no incessante processo de 

inscrição corporal da sua escritura: 

 

A vergonha de ser homem: haverá razão melhor para escrever? Mesmo 

quando se é uma mulher que devém, ela tem de devir-mulher, e esse devir 

nada tem a ver com um estado que ela poderia reivindicar. Devir não é 

atingir uma forma (identificação, imitação, Mimese), mas encontrar a zona 

da vizinhança, de indiscernibilidade ou de indiferenciação tal que já não seja 

possível distinguir-se de uma mulher, de um animal ou de uma molécula: 

não imprecisos nem gerais, mas imprevistos, não preexistentes, tanto menos 

determinados numa forma quanto se singularizam numa população. 

(DELEUZE, 2011, p. 11) 

 

Em Fernando, encontramos essa zona de vizinhança entre ele e os heterônimos, não é 

algo meramente imitativo, que diz respeito à representação, mas é, sobretudo, a presença de 

um devir no qual a “indiferenciação” é tal que não se pode dizer onde começa um e onde 

termina o outro e, como diz o pensador na citação, “se singularizam numa população”.   

A sexualidade está nesse processo de devir, de tornar-se ou devir-homem ou mulher, é 

quando essa vergonha de ser homem incita ao escritor a tecer, em seu processo, as linhas de 

fuga desse sistema organizado de gênero dominante para expandir a sua expressão múltipla, 

ultrapassando os limites do vivido e do vivível: “algo passa entre os sexos, entre os gêneros 

ou entre os reinos. O devir está ‘entre’ ou ‘no meio’: mulher entre as mulheres, ou animal no 

meio dos outros” (DELEUZE, 2011, p. 12). 
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Para enveredar nesse caminho de desconstrução, do “entre” ou no “meio”, o 

homoerotismo pessoano traz características de uma relação de amor entre rapazes, tal como 

acontecia na Grécia e, apesar da hostilidade do seu tempo, o poeta conseguia expressar a 

beleza e a estetização desse sentimento de maneira sutil, ao que o filósofo francês reconhece, 

mesmo quando há interdições em relação a essa forma de se relacionar com outro, a 

importância de um mecanismo de interdição para incitar/refinar a transgressão: “[...] esse 

‘ascetismo’ não era uma maneira de desqualificar o amor pelos rapazes; era, ao contrário, uma 

forma de estilizá-lo e, portanto, ao dar-lhe forma e figura, valorizá-lo.” (FOUCAULT, 2012a, 

p. 308). 

O uso dos prazeres e a moral baseada na configuração do casamento não acabarão com 

a relação amorosa entre rapazes, e o filósofo atesta isso: “O amor pelos rapazes não se 

tornará, por isso, uma figura condenada. Ele encontrará ainda muitas maneiras de se expressar 

na poesia e na arte” (FOUCAULT, 2011b, p. 192). E é o que Pessoa vai fazer: reconhecer 

esse amor-físico e procurar expressar as sexualidades dissidentes em sua poesia ao invés de 

condená-las. 

Pensar o Pessoa homoerótico é perceber o ser elástico, que a vida de Fernando é um 

adendo à obra, e que ambas se encontram no caminho estreito que há entre as suas 

inomináveis faces, o seu teatro sem atos e a indiscernível concepção do outro, ele é o 

paradoxo presente nas palavras do poeta maldito: “multidão, solidão: termos iguais e 

permutáveis para o poeta ativo e fecundo” (BAUDELAIRE, 2007, p. 69).    

O homoerotismo pessoano está presente em um persona homoerótico que permeia 

seus eus, o drama em gente, o teatro heteronímico, o travestimento, trazendo à tona a sua 

diversa sexualidade, que é encenada num plano vital, como diz o poeta francês: “Eu creio na 

ação real do teatro, mas no plano da vida” (ARTAUD, 2004, p. 89).  

Assim, pode-se ver o corpo de Fernando Pessoa como o espaço de inscrição desse 

plano da vida em sua obra e, como o crítico expõe sucintamente, ao falar sobre o conhecido 

poema Autopsicografia: “Mas quando ou onde separou Pessoa a arte da vida, se alguma vez o 

fez? A sua mais sucinta e célebre ars poetica, ela própria um poema, parece ser também, a 

julgar pelo título e pela terceira estrofe, uma ars vitae” (ZENITH, 2010, p. 312). 

Fernando foi a fundo em suas experiências com a palavra – e, em sua poesia 

homoerótica, se desloca dos espaços hegemônicos e se afirma ou se realiza nas heterotopias – 

nesses lugares marginalizados – onde convivem a subversão, as alterações nas relações de 

poder e dominância, além da existência de um discurso dissidente, no qual os ditames da 

sociedade são postos em xeque, bem como suas “verdades” consideradas invioláveis. É nesse 



166 
 

sentido que o homoerotismo pessoano desnuda essa sociedade vestida, repressora, repleta de 

discursos naturalizantes e de falsos universalismos em torno do gênero e da sexualidade. 

Para que houvesse um jeito de seguir essas veredas, o drama (homo)erótico do poeta é 

expandido pela presença física dos seus outros, com a existência deles nesse discurso 

viabilizado pela poética das sensações, Fernando coabita os interstícios: “Criei-me eco e 

abismo, pensando” (PESSOA, 2011b, p. 125).  

A estética do armário em Fernando Pessoa coaduna com a sua construção de máscaras 

e rostificação, sobretudo quando se pensa no seu Corpo-sem-Órgãos, na esteira de suas dobras 

de identidade conflitantes, atípicas, o homoerotismo se transmuda em eco e abismo, “estar 

dentro do armário e sair do armário são imagens que interagem com regularidade” 

(SEDGWICK, 2003, p. 12).  

Em um poema sobre Rimbaud, intitulado A Vida de Arthur Rimbaud, Fernando mostra 

o desejo de ser atirado como foi o jovem poeta, e estas duas estrofes dos poemas dizem: 

 

Invejo a tua vida arremessada, 

Atirada p’ra longe, p’ra perder-se... 

Vida que abre as velas, e ei-la a encher-se 

De si sem pensar em ter uma chegada, 

E de estar longe sem pensar em ver-se. 

 

Invejo a tua vida e tenho dela 

Que não foi minha, como que saudades, 

Descem em mim obscuras ansiedades 

Um mar em mim tormentas em capela 

Feitas das minhas ocas saciedades. 

 

(PESSOA, 2006b, p. 157-158) 

 

A vida de Rimbaud era algo tentador para qualquer poeta e Fernando Pessoa via, na 

figura desse jovem, a libertação do corpo e da palavra nessa busca pela “vida arremessada”, 

“atirada p’ra longe”. O perder-se, o não ser, era um dos horizontes de Pessoa e, como 

Rimbaud, era o outro34. 

As saudades dessa vida que não teve são vividas por Fernando em suas 

despersonalizações, nesse prolongamento de vida, que a arte propicia, e as imagens 

homoeróticas vão surgindo nesses anseios, aparecem “obscuras ansiedades”, ou desejos 

proibidos, prestes a afogar-se em “um mar em mim tormentas em capela/ feitas de minhas 

ocas saciedades”.  

                                                           
34 Na carta conhecida como a do “vidente”, Rimbaud (2009b, p. 38) diz: “Porque Eu é um outro”. 
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Inúmeras referências homoeróticas são encontradas de forma fragmentária em sua 

obra poética, ortônima e heterônima, às vezes revelando um traço central na composição do 

poema e, por vezes, uma mínima referência que se faz durante os versos, jorrados ou contidos 

de Pessoa e Campos, destaca-se do todo. A presença do amante de Rimbaud, também poeta, 

figura nos versos de Pessoa, como nesta estrofe: 

 

Porque verdadeiramente 

Não sei se estou triste ou não. 

E a chuva cai levemente 

(Porque Verlaine consente) 

Dentro do meu coração. 

 

(PESSOA, 2007b, p. 422-423) 

 

Tais momentos são relevantes para a ideia de uma estética do armário em sua obra, 

porque o corpo – multiplicado e sentido através das sensações – é um dínamo intenso de 

produção de sexualidades de fronteira ou fronteiriças, onde o poeta penetra a si mesmo para 

chegar à superfície da carne e dos sentidos.  

Os diários íntimos de Pessoa são o âmbito ou embrião do seu possível armário. Ele nos 

mostra, além de leituras feitas pelo jovem poeta, lista de escritores e livros, esboços de 

estéticas improváveis, uma vertente pessoana que é considerada como “esotérica”. No 

entanto, “os escritos automáticos e de autorreflexão” de Fernando Pessoa revelam uma 

angústia constante, e ainda maior, acerca da sexualidade, como observa o crítico do poeta: 

 

No caso de Pessoa, estas comunicações, que começou a receber pouco antes 

de fazer vinte e oito anos, diziam sobretudo respeito à sua vida amorosa 

inexistente e, mais concretamente, à sua virgindade e à maneira de se curar 

dela. (ZENITH, 2010, p. 211) 

 

O poeta preocupava-se com tais questões, como sexo e virgindade, e como é de se 

esperar de Pessoa, viveria, de diversas maneiras, esse drama em verso. Nessa sua escrita 

pessoal, como em tudo que Fernando escreve, está presente a grafia da vida Pessoa, a 

performance pessoana em seus graus mais atinados, é Pessoa(l), no sentido de plurissignificar 

as potencialidades da sua obra literária, sua experimentação com as diversas formas de dizer, 

mostrando o conflito que há em qualquer definição. O sexo/gênero é um dos temas 

recorrentes e, para explorá-lo, o poeta utiliza, nesse sentido, a estética do armário, que é, 

portanto:  
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local de reclusão e incubadora, de encenação e performance, lugar onde os 

gritos são abafados e o desespero possui a carne, casulo morno, eco ou 

abismo, e assim diz: “no aspecto externo do assunto íntimo, legiões de 

homens têm passado pelas mesmas torturas” (PESSOA, 2011b, p. 175).  

 

O poeta admitia tais escritos como exercícios da imaginação, embora tenham atribuído 

a eles, por esse caráter e estilo “psicográfico”, a denominação de esotéricos. Podemos pensar, 

partindo do microcosmo pessoano, que seria mais coerente encarar esses “escritos 

automáticos” como enunciações performativas, ou seja, mais uma forma de compor seu 

drama, o seu teatro, a encenação presente e tecida pela sua ideia de fingimento, produção de 

rostidade e singularidades, tal como afirma o crítico de Pessoa: “os escritos mediúnicos de 

Pessoa [...] são acima de tudo uma teatralização do eu e lidam com um problema – o 

problema sexual – [...]” (ZENITH, 2010, p. 313).   

O “problema sexual” de Pessoa é, na verdade, nosso, e significa o resultado de sua 

intensa pesquisa em torno da sexualidade – a começar em seus diários, e depois surgir em sua 

poesia, de forma diferente e particular em cada heterônimo, porque essa busca pessoana é 

uma tentativa de intensificar a vida. Para fugir ao estriado, intensifica-se em suas linhas de 

fuga, na sua rostidade e CsO: “Vai-se ao teatro para fugir de si mesmo ou, se quiserem, para 

reencontrar-se naquilo que se tem, não tanto de melhor, mas de mais raro e mais peneirado. 

Tudo é lícito no teatro, salvo a secura e a ‘cotidianidade’” (ARTAUD, 2004, p. 26). 

A composição teatral, dramática de Fernando Pessoa, contribui também para a 

construção de uma sexualidade dissidente, quando vistos sob o ângulo da performance de 

gênero. Constantemente, o poeta refere-se a modos de ser performativos referentes aos 

gêneros masculino e feminino para desconstruir a ideia de fixidez de ambos, de 

essencialidade. O fingir é mesmo, nesse sentido, uma performance de gênero quando nos 

colocamos diante dos heterônimos e das suas formas de encenar a (homos)sexualidade.  

No livro Judith Butler e a teoria queer, assim a autora diz sobre a teoria de 

performance de Butler: 

 

Os performativos de gênero que não tentam esconder sua genealogia e, na 

verdade, fazem o possível para acentuá-la, deslocam os pressupostos 

heterossexuais, ao revelar que as identidades heterossexuais são tão 

construídas e “não originais” quanto as suas imitações. (SALIH, 2012, p. 94) 

 

Aquele que faz performance de gênero na literatura é um travesti da linguagem 

(homo)erótica, da escritura do corpo rebelde, das constantes relações de rostidade e dobra do 

ser em devir e do sujeito lírico queer. Fernando Pessoa se insere nessas (re)construções e 
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indefinições de si, constantemente, deslocando “os pressupostos heterossexuais” de seus 

lugares “fixos”, realçando os contrastes e os conflitos de identidade para desnaturalizar tais 

fabricações discursivas, uma vez que o “gênero é a estilização repetida do corpo, um conjunto 

de atos repetidos no interior de uma estrutura reguladora altamente rígida, a de uma classe 

natural de ser” (BUTLER, 2012, p. 59). 

O poema abaixo, datado de 1913, mostra como o poeta percebe essas relações de 

gênero e performance na construção de sentidos, de significados e significantes da inscrição e 

da textura da escrita-pele: 

 

Como um poeta do amor antigo  

Que vem de risos vãos engrinaldar  

A fronte da sua amada, eu quero dar  

À alma do meu canto p’ra contigo 

 

Um jeito de grinalda a aureolar  

Tua fronte branca, ó mais que □ amigo!  

E encher de beijos meu cantar mendigo  

Ao menos do soslaio de um olhar... 

  

Quero ao menos pensar-te, inda que em falso  

Sabor de imagem pática, coroado  

Com rosas do meu canto, idolatrado 

 

Em beleza p’lo dom com [que] te exalço...  

Ó meu amor, o meu amor-mancebo  

Vinho de Perversão que em sonho bebo! 

 

Aprende meu amor a ser mulher,  

Se eu te visse bordar, coser, falar-me  

Como ao esposo fala a esposa, dar-me  

Teu corpo quasi castamente □ 

 

Só ver teus dedos com anéis me fere  

De espasmo. Se eu pudesse, amor, enlear-te  

Mas com pulseiras, o fitar-te  

Seria para mim quasi morrer... 

 

Aprende a ser mulher... Engoma, cose  

Eu adoeço só para velares  

À minha cabeceira, em fresca pose 

 

Toda a noite sonhei-te e a antemanhã  

Quando □ dolorida 

 

Se eu vivesse contigo, dia a dia,  

Eu seria mulher, trabalharia  

Seria só formosa, satisfeito  

Da minha pobre vida □ e fria...  

Tendo-te ali p’ra te apertar ao peito  
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Talvez não te apertar... (Eu que faria?) 

 

Quem me dera que fosses mais donzela!  

Que fosses virgem, que ninguém tivesse  

Do outro e odiado sexo que me esquece  

Sentido sobre si tua fúria bela! 

 

Ó ciúme das mulheres — esta, aquela —  

Que foram tuas... Porque foram? Esse  

Corpo fez-se p’ra ela? Quem só o desse  

Para a ninguém o dar. 

 

Foras tu puro e eu amar-te-ia mais...  

Assim nem sequer penso em querer obter-te,  

Pois te perdi antes de conhecer-te...  

Com que traços odiosos de reais   

Vejo em mim teu viril passado, e ver-te  

O que foste é chorar-te □ 

 

Perdoa ao meu amor o qu’rer odiar-te  

Mas eu não sei, á meu amor, se digo  

Cousas com que te chamo e te consigo  

Ou se meu pranto faz-te afastar-te. 

 

Meu amor, minha amante, meu amigo,  

Ó todo tudo quanto □ 

 

Fosses tu adorado, a companheira  

Da minha vida. Fôssemos casados  

Numa capela branca □ 

 

Numa casita □ 

Moraríamos sós e acompanhados  

Por nossa simples pura vida e alheados  

Da vileza e do mal 

 

E queria que por tão doce e suave e pura  

Nos não cansasse a vida e a ternura  

O ser o nosso amor, lá entre o mundo,  

Um crime douraria de ócio e vício  

Nossa pureza e nunca o tédio imundo  

De nós nos abriria o precipício... 

 

Vem até minha esp’rança... Eu comporei  

Um novo cântico dos cânticos... Eu  

Aí só pondo o que em mim encontrei 

 

De amor □ eu farei  

Cantando-o até tão □,  

Tão mais belo que o outro, que terei  

Antinoo esperando-me no céu. 

 

Se eu fosse belo, meu amor, iria  

Ser eu a fêmea do nosso □ enlace.  

Eu não te chamaria e perderia  
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Teus lábios, teu olhar, a tua face... 

 

Meu amor, sendo eu feio, □ 

 

E eu que amo o puro e o bem, cheguei a isto!  

Maldito sejas! (Eu não sou sincero  

Quanto mais te maldigo mais te quero!)  

Mas quando olho p’ra mim quanto me atristo! 

 

Esqueci tudo quanto amo e venero.  

Meu ser quasi de santo, ei-lo oco e indisto!  

Da minha doce fé tu és o Cristo  

(Ó grato e odioso blasfemar □) 

 

Ver-te foi o bastante p’ra perder  

A memória presente de saber  

Que há justiça e bondade e castidade...  

Raivo de ti, transbordo de sonhar-te  

Odio-me por qu’rer-te, e ao odiar-te  

Que ódio de mim por te odiar me invade! 

 

(PESSOA, 2006b, p. 190-193)  

  

Em Fernando Pessoa – a presença da ação corporal revela uma posição “performática” 

do poeta, recheada de significados. Inicialmente, ele propõe cantar o outro amor “como um 

poeta antigo”, inserindo-se, aparentemente, em um seguimento da temática amorosa 

tradicional, embora esteja tentando se situar em um tempo-espaço heterotópico favorável à 

existência de uma relação (homo)erótica; assim, logo se percebe que o sujeito lírico queer do 

poema cantará a um sujeito “mais que amigo”.  

A performance de gênero pode ser vista no poema quando Pessoa assume e subverte 

os papéis de homem e de mulher, construindo a noção de gênero, como se pode perceber no 

ordem que a si dá: “aprende a ser mulher”. Nesse cantar, Fernando mostra como são 

pitorescas as diferenciações de gênero, baseadas em cenas típicas e gestuais. A 

heteronormatividade considera os travestis ou transex “exagerados”, enquanto o que, na 

verdade, o que estes fazem, é uma autoafirmação de uma sexualidade intransigente e crítica, 

irônica, mostrando – através de si mesmos – o quanto encenamos o nosso gênero.  

As formas pré-fabricadas assumem uma noção de “essência”, de “substancialidade”, 

porque incorporam os elementos de uma cultura, naturalizando as formas de ser, agir, pensar, 

regulando os corpos, os sentidos e os sexos; Fernando compreende isso, e transita pelas 

(in)definições. E, no desejo imperativo, Fernando encena para o amigo “aprende meu amor a 

ser mulher”, mostra a posição da mulher na sociedade, sua labuta diária de doméstica e 
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submissa, a sua vida entediante e “fria”. O poeta sente ciúmes das mulheres que amaram o seu 

homem, deixando o corpo do amado “impuro”, manchado pelo sexo feminino. 

Fernando reconhece que o homem não foi feito para a mulher ou vice-versa, que isso é 

uma construção, quando diz, ao se queixar de o amigo ter tido relação com mulheres: “Esse/ 

Corpo fez-se p’ra ela?”. Ele é contra o sistema orgânico do corpo, das demarcações sociais em 

torno dos prazeres, o poeta atinge as estruturas da sociedade para atacá-la na espinha dorsal, 

ou seja, em suas verdades absolutas.  

Ele tem repulsa à sua virilidade, à sua forma de ser homem, e diz, desejando o amigo: 

“Com que traços odiosos de reais/ Vejo em mim teu viril passado”. O poeta é um entre, um 

intervalo, não se coloca em um molde organizado, estratificado, estriado. O sujeito lírico 

queer é flexível no poema, adaptável à situação, e assim ele diz: “Fosses tu adorado, a 

companheira/ Da minha vida”; e em outro momento: “Se eu fosse belo, meu amor, iria/ Ser eu 

a fêmea do nosso □ enlace”. 

A língua do poeta não segue a lógica da gramática nesse poema dirigido a um homem 

(ou a um sujeito queer, “todo tudo quanto”), frequentemente muda o artigo dos substantivos, 

apresentando a relação conflituosa entre ambos quando se envolvem as questões de relação de 

poder entre eles e inscrição de poder simbólico no corpo. 

Se o poeta estivesse dentro de um sistema fechado, como o “casamento”, ele abriria 

uma subversão nesse sistema, “Fôssemos casados/ Numa capela branca □”, porque o casal iria 

deslocar esse lugar da tradição, do homem e da mulher, para promover um casamento gay, 

algo que Fernando já pressupunha em seu tempo como provocação ao organismo e à 

instituição.  Se estivessem casados, “Numa casita □/ Moraríamos sós e acompanhados/ Por 

nossa simples pura vida e alheados/ Da vileza e do mal”, embora estivessem “isolados” do 

convívio de uma sociedade heteronormativa, tinham um ao outro e não sentiriam o ódio ou a 

hostilidade contra o homoerotismo. 

Mas essa relação, nada convencional, extrapolaria quaisquer parâmetros de uma 

conduta puritana e restritiva, com suas elaborações hipócritas e repressões vis. O poeta 

promete uma relação sem rotina, incansável, envolvente: “Nos não cansasse a vida e a 

ternura”, diferente do que ocorre com as relações heterossexuais, no qual o sistema de 

dominação masculina e a posição da mulher na sociedade condicionam para um caminho de 

desigualdade contínuo, abusos acontecem, bem como a regulação do sexo, de modo que a 

relação do casal se torna apenas um hábito banal e uma via confortável para a reprodução. 

O amor entre eles seria diferente, em um lugar heterotópico, “lá entre o mundo”, onde 

haveria uma espaço para afirmação do desejo (homo)erótico, e através de uma transgressão 
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dos interditos, rompendo os códigos fechados e a estrutura binária de gênero, bem como o 

casamento – instituição judaico-cristã –, o poeta viveria um caso sem regulação castradora, 

aberto e livre do tédio e da rotina: “Um crime douraria de ócio e vício/ Nossa pureza e nunca 

o tédio imundo/ De nós abriria o precipício”. 

Remete a Antínoo – na esperança de obter um respaldo nessa linha, imagina como 

seria se eles seguissem o rito do casamento e da religião tradicionais, como vimos, por meio 

da transgressão, propõe até a composição de um novo “cântico dos cânticos”, que tratasse do 

amor entre homens, do homoerotismo. 

O poeta odeia e ama esse sujeito, “Eu não sou sincero/ Quanto mais te maldigo mais te 

quero”, diz esquecer da sua fé, pois a religião o condenaria por ser gay, e “blasfema” ao 

chamar o amigo de Cristo, considerando-o a salvação do seu desespero, sua vida após a 

morte, “ó grato e odioso blasfemar”, arquitetando a relação de eros e morte e descontinuidade 

do ser. A sinceridade pessoana é colocada no âmbito do desejo “(Eu não sou sincero/ Quanto 

mais te maldigo mais te quero!)”  – quando, duvidoso de si, confunde os sentimentos, os 

sentidos, e não sabe o que quer do que anseia nem o que é do que sente, trazendo esses 

questionamentos à problemática de gênero e identidade. 

Esse poema de Pessoa é extremamente provocativo, jocoso e irônico, um dos poucos 

em que ele brinca e desfaz a todo o instante as instituições relacionadas ao amor, ao 

casamento e à religião. O amado é visto como vários, é tratado como homem-mulher-tudo-e-

nada. A performance de gênero desagrega as visões e desautomatiza as noções de gênero pré-

determinadas, mostrando o travestimento de Fernando em sua expressão homoerótica mais 

audaz.  

É na performance que o poeta constrói um sensação desterritorializada de gênero, 

mostrando-lhe as ruínas de sua construção histórica, fazendo-o viver na possibilidade, nas 

linhas de fuga, habitando formas raras. No Livro do Desassossego, Fernando demonstra o 

interesse, um desejo pelos gêneros, masculino e feminino: 

 

Amo assim: fixo, por bela, atraente, ou, de outro qualquer modo, amável, 

uma figura, de mulher ou de homem – onde não há desejo não há preferência 

de sexo – e essa figura me obceca, me prende, se apodera de mim. Porém 

não quero mais que vê-la, nem olho nada com mais horror que a 

possibilidade de vir a conhecer e a falar à pessoa real que essa figura 

aparentemente manifesta. (PESSOA, 2011b, p. 466) 

 

A questão colocada por Fernando Pessoa é, na verdade, quem é que está por trás desse 

“homem” e dessa “mulher”, como se pode imaginar um encontro com essa “pessoa real que 
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essa figura aparentemente manifesta”? Essa figura obceca Fernando, essa performatividade de 

gênero, que (re)configura os corpos a todo o instante, como o fará em seus heterônimos. 

Essa performance é encenada nas inúmeras passagens que exemplificam a “via-crúcis” 

do poeta em busca de algum relacionamento (homo)erótico, físico e palpável. O período da 

juventude marca o seu questionamento sobre o caso da sexualidade e deixa estigmas em toda 

a sua obra posterior. O poeta vale-se do teatro para, sem comedimento ou inibições, expressar 

o “lícito” artaudiano. Sobre si mesmo, Fernando Pessoa tece tais considerações íntimas e, sob 

certa perspectiva, polêmicas: 

 

504 Ama-me. 

Masturbador! Masoquista! Homem sem virilidade! (...) Homem sem pénis 

de homem! Homem com clitóris em vez de pénis! Homem com moralidade 

de mulher em relação ao casamento. Verme. Besta! Verme brilhante. 

(PESSOA, 2006a, p. 255) 

 

Nessa pequena passagem de os diários de Pessoa, é interessante perceber uma série de 

discursos construídos acerca do gênero masculino e do feminino. A escrita masturbatória de 

Fernando faz jorrar questões que cercearam o sexo, utilizando palavras como “masturbador” e 

“masoquista”, que eram encarados à época pelo discurso médico como perversão e desvio. 

Para os outros, o poeta era um pervertido, dessa forma, o erotismo pessoano estava sob o 

signo da interdição e repressão; a transgressão ocorreu pela (re)invenção de seu 

(homo)erotismo. 

Ser o “homem sem virilidade” é se colocar numa posição inferiorizante em relação ao 

gênero dominante, reforçar a ideia de que não ser “homem” significar ser o equivalente a ser 

“mulher”, ou ser efeminado. A oposição dos gêneros é o que caracteriza a relação de 

dominância, o que faz o poeta dizer: “Homem sem pénis de homem! Homem com clitóris em 

vez de pénis!”. Fernando Pessoa não queria se submeter a tal estrutura castradora, sofrer 

hostilidade – cair no binarismo –, daí sua dúvida e suas indagações. 

O casamento, tal como é visto pelo poeta, é pautado numa relação burocrática, 

reprodutivista e de submissão. A respeito dessa instituição, o poeta sentia-se “homem com 

moralidade de mulher em relação ao casamento”, ou seja, alguém encaixotado, fadado ao 

organismo e às relações desiguais de poder que envolvem o matrimônio, uma “mulher” 

conformada, submissa, “sem virilidade”, incapaz de se posicionar ou ter vez em relação ao 

gênero dominante.  
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Contrariando os discursos hegemônicos e heteronormativos, o poeta é o verme, o 

verme brilhante – “este operário das ruínas35”, o responsável por desfazer esses organismos, 

derruí-los, e instaurar o Corpo-sem-Órgãos; ele também é a besta, na sua relação de animal-

estar, que costura o drama (homo)erótico em seu corpo e em sua poesia. Ao longo da escrita-

sádica de seu diário/armário, o poeta inscreve – escrita datada de 1917 – as suas mais íntimas 

sensações quando o assunto é o da descoberta sexual e de gênero: 

 

Não. Sê mais firme. Não te rales com os homens que te importunam nem 

temas nenhum aspecto dos homens – amigos ou inimigos. Anula o monstro 

do Medo rezando aos Senhores do Ser. Apenas dez dias te separam do 

carinho de uma mulher – a mulher que te introduzirá na virilidade. 

(PESSOA, 2006a, p. 323) 

 

Havia uma dúvida e um questionamento em Pessoa a respeito da relação com o outro, 

algo que envolvia a imprecisão de gênero, o homoerotismo, a performance e as relações de 

amizade. A epistemologia do armário se revela numa espécie de dialética da incerteza, no 

qual o sexo/gênero do poeta ainda é o indefinido, fazendo com que a ideia de uma assunção 

de uma identidade de gênero se configure como um paradoxo. A imagem do “monstro do 

Medo”, possivelmente, representa a pressão insuportável e imposta de se definir em uma 

sociedade binarista e sexista; pressão essa com que o poeta convivia por não se prender a 

modelos ou definições e, sendo hostilizado pelos mecanismos de injúria e identificação, 

rogava aos “Senhores do Ser” para escapar a tais cadeias.  

“Os dez dias” que faltam para ele se envolver com uma mulher soam muito bem, para 

Fernando Pessoa, como uma condenação à fixidez identitária e à sujeição das relações de 

dominância e interdição que envolvem os gêneros masculino e feminino. Essa mulher, 

prometida ao sujeito, o fará, finalmente, ser um homem, aquela que o “introduzirá na 

virilidade”, que o fará sentir-se “normal” como todos os outros, eliminando quaisquer chances 

ou desejos de ser relacionar com outro homem, embora o poeta ainda relute – constantemente 

– no Livro do Desassossego, ao dizer: “Que pena eu ter de te rezar como a uma mulher, e não 

te querer como a um homem, e não te poder erguer os olhos do meu sonho como Aurora ao 

contrário do sexo irreal dos anjos que nunca entraram no céu!” (PESSOA, 2011, p. 462). 

Sobre o amor inominável, aquele tão (des)conhecido, que não ousa dizer o seu nome, 

aparece neste intervalo pessoano: 

 

                                                           
35 ANJOS, Augusto dos. Psicologia de um vencido. In: ______. Eu e outros poesias. São Paulo: Editora Martin 

Claret Ltda, p. 38. 
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INTERVALO 

 

Quem te disse ao ouvido esse segredo 

Que raras deusas têm escutado - 

Aquele amor cheio de crença e medo 

Que é verdadeiro só se é segredado?... 

Quem te disse tão cedo? 

 

Não fui eu, que te não ousei dizê-lo. 

Não foi um outro, porque não sabia. 

Mas quem roçou da testa teu cabelo 

E te disse ao ouvido o que sentia? 

Seria alguém, seria? 

 

Ou foi só que o sonhaste e eu te o sonhei? 

Foi só qualquer ciúme meu de ti 

Que o supôs dito, porque o não direi, 

Que o supôs feito, porque o só fingi 

Em sonhos que nem sei? 

 

Seja o que for, quem foi que levemente, 

A teu ouvido vagamente atento, 

Te falou desse amor em mim presente 

Mas que não passa do meu pensamento 

Que anseia e que não sente? 

 

Foi um desejo que, sem corpo ou boca, 

A teus ouvidos de eu sonhar-te disse 

A frase eterna, imerecida e louca - 

A que as deusas esperam da ledice 

Com que o Olimpo se apouca. 

 

(PESSOA, 2009a, p. 405) 

 

O poema gira em torno da questão do amor que não pode ser dito, “cheio de crença e 

medo”; crença construída por discursos reguladores, sanitaristas, e amor possuído de medo – 

sempre sujeito ao perigo, à perseguição, à injúria e violência. Com certeza, esse poema mostra 

que Fernando Pessoa conhecia a famosa citação de Alfred Douglas36 do segredo de Oscar 

Wilde, sua repercussão e seu risco, fazendo uso dela para desenvolver o seu pensamento sobre 

a questão do homoerotismo. 

O armário pessoano é tocado mais uma vez, numa relação de conflito e tensão, e o 

sujeito lírico do poema questiona a existência ou a verdade desse amor, quando diz: “é 

verdadeiro só se é segredado?” O revelar pessoano está ligado ao desvelar o que há nele, em 

                                                           
36 Assim diz a crítica: “Uma vez mais, foi uma longa cadeia de associações bíblicas da sexualidade a uma 

determinada postura cognitiva (no caso, a incessante reprodução ou visão, segundo S. Paulo, da definição da 

sodomia como um crime sem nome, portanto, como algo que é especialmente interdito ao conhecimento) que 

culminou na declaração pública que à época Lord Alfred Douglas fez, corria o ano de 1884: ‘Eu sou o amor que 

não ousa dizer o nome’” (SEDGWICK, 2003, p. 14-15). 
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seu corpo, em sua poesia, o segredo é inviolável até que se torne público, e só aí então as 

coisas comecem a mudar. O queer em Fernando é constante sempre quando o poeta tenta 

ocultar a presença de uma identidade de gênero, que suporão fixa ou taxativa, um “perfil”, por 

isso o silêncio, o segredo e o sexo no saber do corpo. 

O poeta divaga sobre a revelação feita ao suposto amante, que foi dita, não 

verbalmente, mas fisicamente, ao sabor do toque, pelo lance homoerótico da conquista e do 

desejo: “quem roçou da testa teu cabelo/ e te disse ao ouvido o que sentia?” Os pronomes 

relativos (quem, que) e indefinidos (um, alguém) se espalham no poema como um aspecto da 

indeterminação identitária do sujeito lírico queer e da presença de uma definição sobre a 

sexualidade de ambos; ao que se sabe, pelos dados do texto, o caso é homoerótico, não 

hegemônico nem binário. 

Esse alguém que seria na forma de interrogação, na verdade, é uma espécie de jogo ou 

provocação do poeta sobre a sexualidade do sujeito envolvido, uma pergunta quase retórica, 

que instiga o leitor e, ainda mais, incita a sedução daquele que ouve no poema. 

O poeta pergunta, insiste, traz à tona esse “amor em mim presente/ mas que não passa 

do meu pensamento/ que anseia e que não sente?” – mais uma vez em forma de pergunta 

retórica, profundamente sentido por ele, no corpo, esse amor, que não passa do pensamento, 

porque está presente em sua pele, nas sensações trocadas e carícias sentidas por ambos. 

O desejo surgido pelo sujeito lírico queer abre o Corpo-sem-Órgãos pessoano, “sem 

corpo ou boca”, reterritorializando-o no corpo do outro, nos ouvidos, na oralidade e na 

presença física da (homo)erótica. O amor que raras deusas têm ouvido e que o Olimpo se 

apequena está presente nessa “frase eterna, imerecida e louca”, reveladora do amor mortal e 

carnal de dois amantes, nesse intervalo de ser ele e estar em devir-sexo, devir-gênero. 

A expressão quase hermética do homoerotismo pessoano, em alguns casos, ocorre por 

uma série de fatores já pontuados e, além de considerá-los, é preciso pensar na postura 

inovadora e ousada de Fernando ao tratar do assunto que, devido a tantas suposições e 

condenações, se (re)velou em certo sentido; devemos perceber, então, que: 

 

Este incómodo desfile de suposições foi contaminado pela especificidade 

epistemológica da identidade e da condição gay na nossa cultura. Por mais 

vibrante e enfática que a imagem do armário seja para muitas opressões 

modernas, ela dá conta de uma homofobia que outras opressões não 

sustentam. (SEDGWICK, 2003, p. 16) 

 

Querer dizer, solapar o silêncio, é a forma de Pessoa contrapor a homofobia, a aversão 

e a violência ao redor da homoeroticidade. A epistemologia do armário aponta para o caminho 
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da subversão, da escrita codificada, ela é, ao mesmo tempo, uma forma de o poeta dizer de 

outra maneira, uma linha de fuga possível, e também transgredir os interditos no corpo dos 

outros, travestindo a linguagem, “dando conta” desse preconceito que cerceou e encarcerou 

diversas formas de vida contrárias às burocracias do organismo, condenando a escrita de 

expressões ou modos de ser homoeróticos.  

Ao escrever sobre a poeta Safo em um soneto, reconhecendo sua liberdade e 

(homo)eroticidade, Fernando percebe a influência homoerótica da poeta e faz um paralelo 

com a sua própria realidade (no caso, a Lisboa da época), desta maneira: 

 

Soneto Positivo 

 

Ó Safo negra, sub-rameira, ronha 

Do vício em q’rer achar-se subtileza, 

Não é das portuguesas a vergonha, 

Você, por não ser uma portuguesa. 

 

Vive p’ra o seu país, onde a alma sonha 

De boca aberta com [...] tez 

E a confusão de tudo é tão medonha 

Que o copular é um prazer de mês 

 

Vá não tenha medo que eu lhe fuja 

Nem a você nem □ 

E se, por não poder fica mais suja, 

 

Por perversão mais limpa se fugir 

Tenha a certeza, que se não morri, 

Vossemecê ainda me agarra aqui. 

 

(PESSOA, 2006b, p. 109-110) 

 

Safo, sensualizada no poema (escrito em 1910), figura “obscena”, “sub-rameira”, não 

é uma vergonha portuguesa, pois lá não vive – e a sociedade em que vivera, tivera outra visão 

sobre suas afinidades sexuais e seu gênero; e mais outra vez, o homoerotismo pessoano é 

desterritorializado, ambientado fora dos limites lisboetas, do caráter provinciano e 

tradicionalista de seu país, para poder encontrar um espaço de afirmação e expressão. 

A poeta Safo de Lesbos habita um lugar heterotópico, em que os valores são – 

partindo da referência espacial do poeta, que é Lisboa – subvertidos, alterados, “a confusão é 

tão medonha”, que o ato de fazer sexo para reproduzir é “um prazer de mês”, não é a 

finalidade do (homo)erotismo, do prazer da “alma [que] sonha/ de boca aberta”. 

Essa figura simbólica e enigmática é, para Fernando, a possibilidade de agir fora do 

discurso do armário, a sua visão sobre ela é extremamente lúcida, pois consegue perceber a 
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sua presença de gênero, a forma como lida e trabalha a temática do homoerotismo em sua 

poesia, falando aberta e declaradamente do amor entre mulheres, sem medo, enfrentando, 

mesmo em uma sociedade “libertária” como a grega, o fato de ser mulher em seu tempo e 

romper com o que era estabelecido com essa “perversão mais limpa”, genuína. 

O sujeito lírico do poema não foge à transgressão da poeta, “não tenha que eu lhe 

fuja”, porque há em Fernando o espírito livre-trangressor de um Campos/Caeiro/Reis, de uma 

poética dos sentidos e do corpo que o impede de não sentir, de não viver, de não fingir, 

portanto ela o “agarra aqui”, no poema, lugar onde habita a voz e a vez de viver pessoana. 

Assim, Pessoa compôs diversos heterônimos para abranger esses eus muitos 

libertadores, essa falta de unidade (ou excesso), tão cara aos mortais, era a forma que havia 

para desconstruir os limites do discurso da epistemologia do armário.  

A (homos)sexualidade é um tema recorrente ao longo dos anos na obra de Fernando 

Pessoa e, se formos perceber essas fases em “etapas”, há uma libertação do poeta daquela 

linguagem mais hermética e obscura, resultado de uma busca ainda incerta pelo 

(homo)erótico, revelando traços de uma  “economia poética que implica um jogo dialéctico 

entre vida e texto, entre palavra e silêncio, entre sinceridade e fingimento, promove a 

ambiguidade, o mistério e a multiplicidade de sentidos” (ARENAS, 2010, p. 150).  

Investindo cada vez mais na riqueza do tema, Fernando adentra as câmaras do desejo 

erótico mais físico e sensualizado, se (re)descobrindo e trazendo ao assunto aspectos 

singulares da escrita-masturbatória e das noções de gênero, mostrando, além disso, a 

insuficiência da língua, da gramática – propondo novas combinações que abarquem a 

imprecisão genérica. Nessa busca pelo queer, pelo estranho, pelo homoerotismo, em 1913, 

Fernando Pessoa escreve o poema intitulado O OUTRO AMOR: 

 

Com que fúria ergo a ideia dos meus braços 

Para a ideia de ti! Com que ânsia bebo, 

Os olhos pondo em teus sonhados traços, 

Todo o fêmea em teu corpo de mancebo! 

 

Teu hálito sonhado até cansaços 

Como em meu vivido hálito recebo! 

Ó carne que sonho és tantos laços 

Para mim! Deusa-deus, Vénus-Efebo! 

 

Ó dolorosamente só sonhado! 

Soubesse eu o feitio exterior e o jeito 

Em gestos e palavras e perfeito 

As palavras a dar a este pecado 

De só pensar em ti, de ter o peito 

Opresso em pensar-te entrelaçado! 
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(PESSOA, 2006b, p. 186) 

 

O corpo do amado é transmutado ao longo do poema – a corporificação da ideia em os 

braços, que abarcam o corpo do outro, nesses “sonhados traços” bebidos em ânsia, em fúria, 

na ideia que o outro comporta de ser e devir. A gramática desfeita diante do conflito de 

gênero, quando o poeta diz, em relação ao corpo do jovem, “todo o fêmea”. 

E Pessoa continua essa desconstrução ao chamá-lo de: “Deusa-deus, Vénus-Efebo”. É 

um corpo queer, estranho, extravagante, potencialmente sensual e sexualizado. Os braços, o 

hálito “sonhado até cansaços”, as imagens eróticas abundam no poema, extremamente 

sugestivas de uma escritura-corpórea-sexual em “carne sonhada”. 

A recorrente tentativa de nomear esse outro amor talvez seja uma forma de livrá-lo de 

uma estigmatização, buscando uma outra palavra, que não o defina, mas faz justiça à sua 

forma de se expressar sem rechaços. A última estrofe do poema é justamente a dúvida – ante a 

aceitação e recusa – desse desejo incerto e desse corpo estranho que, aparentemente, é sem 

“feitio exterior”, porque a imagem do corpo presente é a que fora construída de acordo com a 

definição de gênero e sexo de sua sociedade, portanto, masculina ou feminina. 

“Este pecado”, o de não ter palavras e de ser proibido ou diabólico em sua cultura 

judaico-cristã é pensar nisso e estar apaixonado, ficando só a pensar/sentir em “pensar-te 

entrelaçado” sem ter como nomeá-lo. O poema mostra que há uma nova/diferente de forma de 

amor, que precisa ser revista e considerada, claro, nosso corpo não é uma prisão onde se 

escondem os fantasmas, mas, sim, um local de inscrição de poder, de significados e 

significantes, que dialogam com a rostidade do poeta e o CsO, que transfiguram o gênero, a 

identidade e outro amor. 

Fernando Pessoa caminha com o seu “projeto” de conhecer esse outro amor, 

escrevendo e comentando sobre a temática em seus diários, nos poemas em inglês, no Livro 

do Desassossego e, claro, nos heterônimos. Sempre buscando um saber do corpo através dos 

sentidos e da (homos)sexualidade, levando em conta – de forma crítica e poética – as relações 

de poder envolvendo os gêneros, além da dominância masculina e da diferenciação 

oposicionista de homem versus mulher, presentes em seu texto, o persona homoerótico e 

queer alisa a obra amorosa do poeta; e já existe, em sua poesia, a recusa do gênero feminino, a 

recusa de uma possível relação heterossexual, como se pode ver neste poema escrito em 1914: 

 

Amem outros a graça feminina  

Gozem sonhar seus lábios entre seios  
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Outros e muitos... que meus cantos, dei-os  

À tua formosura peregrina... 

 

Meu doce Apolo jovem... Ó divina  

Flor adónica de ópios e de enleios  

Ver-te é esquecer que há neste mundo anseios  

Carnais, ó □ Vénus masculina. 

 

Ninguém saberá nunca quem tu és...  

Meu coração, óleo que unja teus pés —  

Quem sabe se tu mesmo o sentirás?... 

 

Que importa... E a vergonha e o mal que importa?  

Quem me dera viver à tua porta  

Inda que vendo o amor que a outrem dás!... 

 

(PESSOA, 2006b, p. 227) 

 

Não interessa ao poeta a “graça feminina”, “amem outros” o gracejo feminil; mas, sim, 

lhe importa essa “formosura peregrina”, misteriosa, fluida, extremamente perigosa e sugestiva 

de um jovem, de um corpo belo como o do deus Apolo, que contém a graça, a beleza e a 

poesia em um sujeito só – múltiplo. E o (homo)erótico, o desejo pelo corpo, o animal-estar 

pessoano, se realizam nesse ambiente úmido de lacerações carnais. 

É a Vênus masculina, a “flor adónica”, entorpecente como o ópio, que leva o corpo e a 

alma ao delírio, à fuga, ao esquecimento dos “anseios carnais”, da necessidade de pensá-los, 

sendo possível, portanto, vivê-los à flor da pele, na figura desses nomes travestidos de 

concepções trans-gênero e queer, porque: “ninguém saberá nunca quem tu és”. 

Fernando jamais poderia considerar um ser ontologicamente homossexual, um perfil 

ou tipo, como alude Foucault em sua História da sexualidade. O poeta sabia muito bem 

discernir que o ser acontece nesse intervalo, no entre, é o devir que rodeia o corpo de Pessoa, 

não é algo fechado, organizado ou predeterminado por discursos naturalizantes. Por isso, vê-

se a sua constante desconstrução e descostura do corpo em CsO – “lábios”, “coração” e “pés” 

em uma linguagem (homo)erótica, em pluridentidade, intensamente significantes. 

A busca pelo corpo estranho, diferente, em sua potencialidade de gênero e 

indiscernibilidade, apresenta-se no poema como um estribilho na expressão homoerótica de 

Fernando, além da insistência dessa busca, apesar das injúrias, ele diz: “E a vergonha e o mal 

que importa?”. Pessoa anseia “viver à tua porta”, no entre, na passagem, na abertura, mesmo 

na recusa do objeto desejado, do amigo, quando diz “vendo o amor que a outrem dás” que, no 

caso, não se sabe se é dado a homem ou a mulher – portanto incerto, outrem, queer.   
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Assim, as relações de amizade e estetização da existência podem ser vistas em Le 

Mignon (O queridinho), poema homoerótico (escrito em 1915) de Fernando Pessoa, que trata 

de uma relação entre homens que ignora qualquer interdição ou inibição diante de uma 

sociedade rígida, inflexível e heterossexista. De suas produções anteriores, o poema a seguir 

se diferencia pela abertura da linguagem com o amado e, sobretudo, pela postura do sujeito 

queer ante a igualdade e (in)diferenciação de gêneros – que suscita essa relação. Eis o poema 

de Fernando: 

 

Deixa-os desprezar-me. Isso não me importa. 

Por que tu, mais belo, te irás importar? 

Meus lábios pousaram sobre o teu cabelo 

Tantas vezes, tantas nos teus lábios e tantas 

Nos teus braços que inda fingem repousar 

Nos coxins de meus sonhos como algo vago e belo... 

 
Deixa-os falar. A vida é bela se teus lábios são 

Vida. O amor é belo se tu és amor. 

Os que falam não sabem o que os beijos escondem 

Do nosso coração palpitante ao coração, 

Nem provam a posse plena que nosso amor selvagem 

Sabe encenar em acções perversas, como um final 

De império que sucumbe entre as galés e mistura 

Seu poente com o verde-esmeralda da paisagem. 

 

Deixa-os falar. Prende a tua mão neste minha mão 

E amemo-nos como o rapaz a rapariga ama. 

Mas nós somos outros e o amor é chama 

Em nossas almas que vibram em compreensão. 

Oh, para a tua cama! 

 

Para a tua cama, mais bela que leitos de virgens  

E para a estranheza velada com estranho cuidado; 

Vamos para lá e nus nos beijemos em carícias 

Que, vindas de quentes sonhos, o prazer transcendem, 

Vivido em nossos corpos o prazer pensado. 

A mágica tristeza em nossos nomes casada 

Iluminará o futuro de estranheza apaixonada. 

 

Antínoo! 

 

(PESSOA, 2000b, p. 89-91) 

 

As questões de gênero, sem dúvida, são trazidas pelo poeta como uma problemática 

evidente da insuficiência dessas definições e, ainda mais, pelo caráter regulador e 

institucionalizado de uma relação heterossexual, pautada em um discurso de “família” 

construído através da conveniência e de “amor”, constitutivo da retórica da dominância 
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masculina, cujo compromisso – para manter o controle e a dominação sobre o gênero 

feminino – sempre fora a promessa de uma “igualdade de gêneros”.   

O diálogo com o ser amado é presente logo no início do poema, mostrando uma 

postura confiante do sujeito lírico, assegurando o seu parceiro da relação, apesar de tudo: 

“Deixa-os desprezar-me. / Isso não me importa”. 

A relação com o belo, que o poeta faz no segundo verso, rememora a figura do jovem 

aprendiz (eromenos) – cujo preceptor é o homem mais velho (erastes), no qual havia relações 

homoafetivas entre ambos; uma relação que, por muito tempo, não era mal vista e, por isso 

mesmo, a represália sobre aquele que é jovem e belo, seria praticamente nula.  

É notável que, para o poeta, a presença do preconceito e da aversão a essa forma de se 

relacionar com o outro é imperiosa, contudo – ignorando essa imagem produzida pelos os 

outros – o sujeito lírico perpassa as barreiras dos discursos estriados e tradicionais do amor 

para engendrar uma (homo)erótica do corpo “meus lábios pousaram sobre o teu cabelo” e 

nessa cena fotográfica: os lábios se tocam, correm pelo corpo e encontram os sonhos, “como 

algo vago e belo”, do devir-gênero do poeta. 

A rostificação repousa nesse Corpo-sem-Órgãos, através da escrita-física, nas partes 

autônomas e livres de cada membro, e é a boca o buraco negro de subjetividade que oraliza os 

desejos carnais do poeta por meio dos beijos, que se desfazem um corpo organizado e estriado 

pelas costuras de gênero, rodeando cabelos, braços e lábios. 

O muro branco pessoano está aberto como esses sonhos, vagos e belos, para a 

realização de uma epiderme sensível aos toques do desejo sexual do animal-estar, isento de 

travas e interdições, “fingindo repousar”. 

A intensidade e a força que a escrita homoerótica pessoana demonstram são 

características da incisiva postura de Álvaro de Campos – de sua (anti)política do corpo e das 

sensações – e da íntima proximidade de Pessoa com um tipo de relacionamento que foge ao 

habitual, mais plástico e isento de laços eternizantes, ou seja, é recorrente, na obra do poeta, 

uma visão mais libertadora de uma relação homoerótica – do que aquela fomentada pela 

sociedade, cuja base é o modelo judaico-cristão. 

O poema é um libelo contra o corpo preso, contra o amor institucionalizado, é um 

apelo ao erotismo dos corpos, à presença de uma escrita-física, que comporte as sensações do 

sujeito e a vida, “a vida é bela se teus lábios são/ vida”. O amante do sujeito lírico queer é o 

amor da carne, o “amor selvagem”, que “sabe encenar em acções perversas”, em sua escritura, 

a performance de um escritor se realiza nessa sensação queer de sentir o corpo do outro e 

numa postura homoerótica que permeia a pele dos seres – nesse império sucumbido da 
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binariedade, do patriarcalismo, da dominância e perseguição de gênero, “entre as galés”, nas 

linhas de fuga de passagens para o livre, ele atinge esse “poente com o verde-esmeralda da 

paisagem”. 

O poeta compara a relação dos dois “como o rapaz a rapariga ama”, de mãos dadas, 

subverte quaisquer noções de gênero e identidade, por isso é o sujeito lírico queer, é o 

indefinido, o entre, o devir e o Corpo-sem-Órgãos, se desterritorializa “mas nós somos 

outros” e, acima de preconceitos e de organismos cancerosos, o que o poeta sente é o fogo que 

constantemente o transforma, e sexualiza sua alma corporificada: “o amor é chama/ em nossas 

almas que vibram em compreensão”, até que o desejo se consume na escrita-física e 

(homo)erótica dos corpos, “Oh para a tua cama!”. 

O lugar da família tradicional e binária é substituído, ressignificado, 

desterritorializado, e ambos se deleitam nesse espaço, nessa cama que é “mais bela que leitos 

de virgens”; interessante pensar sobre essa “estranheza velada com estranho cuidado”, que 

seria a “fenda” no corpo feminino, que o poeta mostra ojeriza e guardada apenas por causa de 

uma tradição imaculada sobre a ideia de virgindade e uma concepção reproducionista do sexo. 

A distância entre o que são e o espaço ocupado é marcada pelo poeta quando diz 

“Vamos para lá”, quer dizer, “lá” é heterotópico, lá eles vão romper esse estriamento, a ordem 

é desfeita; os beijos e as carícias – “o prazer transcendem”, pois trespassam o “prazer 

pensando”, regulado e reprimido, e se encontram no corpo dos amantes. Esse tipo de 

relacionamento é atestado pelo poeta como o futuro, embora uma “mágica tristeza” seja 

carregada por eles, o homoerotismo, a liberdade sexual, hão de se realizar – nessa “estranheza 

apaixonado”. 

É um prenúncio pessoano a mudança na forma de ver o amor entre as pessoas, a 

curiosidade sobre o corpo, e o último verso do poema, apenas com um nome, no caso, o de 

“Antínoo”37, retoma a luta pela causa, o encontro com a morte será presente, o eros 

mortalizado pelo signo da opressão, da injúria e das interdições, sucumbirá ante o poder 

transformador e transgressor das relações afetivas de amizade e de (homo)eroticidade. 

A seguir, estaremos diante de um dos poemas homoeróticos mais expressivos38 de 

Fernando Pessoa, que é datado de 1919; vejamos este poema desafiador: 

                                                           
37 O crítico de Pessoa assim o diz sobre o último verso do poema: “‘Le Mignon’ permanece inscrito numa 

tradição histórico-literária na qual a figura intemporal do jovem amante de Adriano representa o objeto e 

referência homoerótica arquetípicos”(ARENAS, 2010, p. 148). 
38 De acordo com Arenas (2010, p. 148): “Um dos poemas mais explicitamente homoeróticos de entre a obra 

conhecida de Pessoa foi descoberto e transcrito há poucos ano por Richard Zenith. Apesar das evidentes lacunas 

presentes no manuscrito original, este poema (sem título) é sem dúvida um dos mais comovedores de toda a obra 

de Pessoa”. 
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Sei que desprezarias, não somente  

A mim, mas ainda mais o meu amor,  

Se eu ousasse, numa hora  

Dizer-te quem tu és p’ra a minha dor. 

 

Levo comigo, inútil confidente  

Do meu próprio martírio,  

□ 

-------- 

Quantas vezes, falando com tuas falas,  

Me esqueço delas de pensar em ti;  

Olhas—me, estranhas, e, ofendido, calas.  

 

E não sei explicar porque não te ouço.  

Busco desculpas □ 

Mas a razão □  não posso.  

-------- 

Sei que não és quem quero que tu sejas.  

Sei que és como outros.  

Vulgares bocas de mulheres beijas  

E eu só o sonho vão da tua boca.  

 

Nada de mim, salvo o amor vão, te toca  

No corpo, e nem sequer não me desejas;  

Pois tudo ignoras que há entre mim e a louca  

Ideia que me faço de ti  □   

------- 

Ah, se soubesses com que mágoa eu uso  

Este terror de amar-te, sem poder  

Nem dizer-te que te amo, de confuso  

De tão senti-lo, nem o amor perder.  

Se soubesses com que ódio a não saber  

Falar-te do que quero, a mim me escuso. 

 

Se soubesses? E se o soubesses? Quê?  

Que gesto teu p’ra mim melhoraria  

Este mau-estar de mim comigo e o amor? 

-------- 

Sei eu ao certo, se pudesse ter-te  

Que quereria ter-te? Se eu ousasse  

O que sinto por ti um dia dizer-te  

E a tua surpresa amiga o aceitasse,  

Sei eu sim, se não ficaria inerte,  

E sem que a outra ousadia me faltasse,  

De, tendo a tua promessa, ir colher-te  

 

Ao ramo que a tua □ aproximasse?  

Que sei! que sei! há tanta gente em mim!  

Tanto ímpeto perdido e contradito.  

Sou a meu próprio ser tão pouco afim  

Que talvez a maior tortura fosse  

Aceitares-me e eu ver-me, atado e aflito,  

Incapaz do último acto. 
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-------- 

Ah, como invejo, se te às vezes sonho,  

Os sedutores  

Os que ousam, como os outros mais normais,  

Dizer, propor,□ 

 

Que não sou belo sei; outros também  

Desses não o são mais, e ousam falar  

O amor que têm, e querem que lhes tenham.  

-------- 

Um dia, num acaso da conversa  

Que houve entre nós, entre a tua mente e eu todo,  

Falámos, já mal sei de que □ modo  

Desta □  

 

Do vício de Shakespeare □ 

 

E eu que ansiava esse momento contigo,  

Para um momento, levemente, aos poucos,  

Dar a entender minh’alma sem perigo,  

Porque talvez..., quem sabe... como sei?  

Ah, fui traidor a mim  

E com a voz sem mim só condenei. 

--------- 

No exílio para onde, sem querer  

Nem o saber, me expulsas, e, onde vivo  

Só da tua imagem, tenho mais sofrer  

Que o verdadeiro exul  

Ele, da pátria longe, □ 

 

Eu sou de ti exul perto de ti.  

Quando falo contigo amigamente,  

Estamos inimigos. Se sorri  

A tua boca vejo o seu sorriso  

Que é para mim, mas não é meu  

□ 

 

Antinoo, Ganimedes, Batilo, ora  

Um ora outro □  

De ti me refugio com Antinoo  

E a Ganimedes canto porque existes.  

 

O amor é grande e fere quer procure  

De homem ou mulher, mulher ou homem.  

 

Anteros! Cerca a tua campa antiga  

------- 

Não sei que intimidade ter contigo.  

Só sei aquela ter que não me basta.  

Falo-te em voz igual e boa de amigo —  

E ah! quanto co’a amizade o amor contrasta!  

Dói-me a alma cada vez que o que te digo  

Do que quero dizer-te se me afasta,  

E se vou a dizê-lo, como a um perigo  

Fujo, e a oculta □ em mim se arrasta.  
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Porque não fazes um gesto casual  

Em tal dia, em tal hora, que eu possa  

Ousar? 

------- 

Põe, amor, sobre a fronte aquelas rosas  

Que Catulo ou Horácio cantariam  

□ 

------- 

Quê? Há-de ser só justo e natural  

Cantar o amor que p’ra a mulher impele?  

Que mal há, se é na alma há bem ou mal,  

Em cantar outro amor que não aquele?  

 

Contigo nada ouso; calo, e fale  

Por mim a escrita voz □  

Mas não tão pouco ouso que me cale  

Comigo, e em escrita voz me não rebele.  

 

Por que vício da mente hei eu vergonha  

Em te cantar? Que influxo d’outrem vindo  

Faz com que eu core a sós, quer me suponha  

Amando-te ou dizendo-o, ou só sentindo?  

------ 

Se te amo como a homem ou mulher?  

Não sei; se eu o soubesse, não te amava.  

O que é que de ti □  minh’alma quer?  

Ou quereria □ 

 

(PESSOA, 2007b, p. 72-76) 

 

Essa bela peça poética fragmentária é o gaguejar da linguagem, tão sugestiva, intensa 

e potencialmente vital, que se pode perceber – em sua composição, a escritura de um corpo 

marcado, com a inscrição do eros e da morte, aberto, no plano da desestruturação em Corpo-

sem-Órgãos, que pulsa e lateja verso a verso.  

O poema lacunar, cheio de fendas, é uma elegia, um canto elegíaco à impossibilidade 

de amar o outro do mesmo sexo, “Sei que não és quem quero que tu sejas”, mostrando a 

dificuldade da linguagem, a insuficiência da fala e do corpo, a forma como o persona 

homoerótico articula as incoerências e os paradoxos das definições arraigadas de homem, de 

mulher e de homossexual. O “dizer-te quem tu és p’ra minha dor” denota o desespero, o 

revelar sem se revelar, porque, o que é o poeta, senão um sujeito queer? 

O armário vibra nesse diálogo pessoano, está aberto, embora guarde, em seu exterior, 

o silêncio, o medo e as investidas injuriosas e até mesmo a possiblidade de encaixá-lo, de 

mostrá-lo fixo, em um “perfil”, encarcerando o seu CsO. 

A presença de uma concepção gay também surge quando Fernando, em suas 

constantes retratações feitas ao outro, diz que o seu interlocutor é “como outros”, quiçá 



188 
 

homem – heterossexual –, possivelmente com afinidades homoeróticas (que talvez despreze o 

sujeito do poema), aquele que “vulgares bocas de mulheres beijas”, e o poeta anseia por tê-lo 

ao declarar que deseja: “o sonho vão da tua boca”. 

A boca das mulheres é vulgar, mostrando certa misoginia do sujeito poético, enquanto 

a boca do amado – inalcançável – suscita o desejo e a atração do poeta. 

Nessa constante escrita-masoquista, de tortura e prazer, o sujeito lírico do poema não 

consegue tocar o corpo indiferente do outro, só o “amor vão” permanece perante a essa 

ambiguidade do desejo daquele que sonha: “nem sequer não me desejas”. O fato que é 

atestado pelo poeta ao perceber uma “resposta” positiva aos seus anseios reside numa ideia 

que ele faz de amigo, que não imagina o que aquele sente por este. 

E continua com aquele silêncio dissimulado, novamente a se lamentar por não ousar 

dizer, supondo como seria se ele o descobrisse nesse “mau-estar de mim comigo e o amor”. O 

desacordo do eu com o amor estriado e romantizado entre homem e mulher, fechado numa 

definição de casal hétero, cuja única finalidade do sexo é a reprodução e a manutenção do 

sistema patriarcal, de dominação masculina. 

Fernando Pessoa mostra/vive a dor sentida por aquele que ama diferente, que não está 

na posição hegemônica gênero, que está à margem, e tem de enfrentar toda a sociedade para, 

quem sabe, viver esse amor. 

Além de tudo, o poeta mostra uma problemática em relação ao amor (homo)erótico, 

quando este ocorre e os envolvidos não partilham do mesmo desejo, da mesma concepção de 

gênero e de (homo)eroticidade. “Se soubesses? E se soubesses?”, eis a pergunta crucial do 

poeta: “que gesto teu melhoraria?”. Pessoa leva ao extremo esse paradoxo homoerótico, a 

dúvida, a possibilidade, o que poderia ser. 

Podemos perceber que o sujeito ao qual o poeta se refere possivelmente era um amigo, 

porque Fernando fala que se se revelasse para ele e “a tua surpresa amiga o aceitasse” – o 

poeta já imagina uma recusa, uma aversão, uma inércia, como se pode perceber na reação do 

outro. Nesse jogo de dúvidas e suposições, a multiplicidade pessoana é aberta, e ele diz: “Que 

sei! que sei! há tanta gente em mim!” – e cada uma é um universo de “ímpeto perdido e 

contradito” como Fernando. 

O sujeito lírico gay do poema é indeciso, como alguém que está apaixonado e, dessa 

forma, inveja os sedutores, sonha com o possível em sua impossibilidade, supondo que, se o 

outro o aceitasse, seria “incapaz do último acto”. Reprimido, queria ousar “como os outros 

mais normais”. Por que “mais normais”? A crítica de Pessoa é direta e quer dizer que há 

pessoas privilegiadas por “serem o que são”, consideradas normais por apenas reproduzirem 
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um padrão, excluindo os que fogem a ele, condenando os demais como doentes, anormais, 

patológicos. No dizer de Pessoa, não há diferença entre as pessoas, a não ser quando umas se 

sentem “mais normais” do que as outras, daí o conflito, como diz Orwell (2007, p. 106) em A 

revolução dos bichos, de forma irônica e incisiva: “TODOS OS BICHOS SÃO IGUAIS, 

MAS ALGUNS BICHOS SÃO MAIS IGUAIS QUE OUTROS”. 

O poeta não se acha belo, queixa-se recorrentemente, cria diálogos entre ele e o outro, 

algo tipicamente comum ao teatro pessoano, ao drama em gente heteronímico, lembrando, 

sem dúvida, no poema, do “vício de Shakespeare”, que amava belos rapazes e escrevera 

vários sonetos ao amigo. A perspectiva de ser gay do poeta é ambígua, considera-a como um 

vício, apesar dele senti-la e tentar entendê-la, ao mesmo tempo reconhece a sua posição 

considerada desfavorável diante dos outros, por isso o sofrimento, o choque da injúria a que 

alude Eribon (2008) em Reflexões sobre a questão gay. 

No poema, pode-se ver um sujeito lírico inseguro de si, que se diz “traidor de si 

mesmo”, exilado na voz por não poder expressar o que sente e “expulso” do próprio exílio, 

“exul”, por sentir demais aquilo que não ousar dizer nem consegue esconder. Por não poder 

fugir de si mesmo ao demonstrar o afeto por aquele que ama, mesmo com a impossibilidade 

de ver realizado esse amor e com a presença da hostilidade diante desse sentimento “quando 

falo contigo amigamente,/ estamos inimigos”, o poeta o deseja e o quer de outra maneira. 

As formas de amizade mudaram e, desde Platão, o conceito foi revisto, sendo afastada 

a questão da relação entre os amigos para um âmbito “idealizado”, o que, para o poeta, 

representava a ruína do seu amor ou, pelo menos, a distância que havia entre ele e o outro; na 

modernidade, o amigo não era mais aquele parceiro de corpo e alma. 

Obviamente, o poeta não obedecia a essa determinação, contudo, a sociedade a acolhe 

como “lei”, não aceitando que haja uma relação mais íntima entre os amigos (algo que 

acontece no ambiente homossocial durante a juventude). 

O poeta aponta para figuras mitológicas que tiveram relações homoeróticas, como 

exemplo, fala de: Antínoo (amante de Adriano), Ganimedes (amante raptado por Zeus) e 

Batilo (amante de Anacreonte). Todos eles tiveram um importante papel para a elaboração de 

uma genealogia gay na história, e Fernando, além de conhecer esses mitos e arquétipos, 

percebia-os como uma provocação incessante à forma de como o amor era visto, o corpo e o 

outro, mostrando como são frágeis as relações de gênero estabelecidas para dar conta de uma 

multiplicidade do sujeito. 

Se refugia neles como se buscasse uma resposta, o (homo)erotismo se inscreve na 

linha de morte, quando se associa a Antínoo, a descontinuidade abre fissuras no corpo 
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pessoano; depois segue voo em Ganimedes raptado, quando escapa à terra para concretizar o 

ato com Zeus –, num ato de liberdade e desorganização do corpo. O poeta se refere a tais 

mitos e os canta, “porque existes”, porque o outro traz, nessa troca simbólica do sentimento 

entre ambos, o sentimento do (homo)erótico que existe e resiste de alguma maneira em si e no 

outro sonhado. 

Fernando diz que o “amor é grande e fere quer procure/ de homem ou mulher, mulher 

ou homem”, observando as relações heterossexuais, que também acabam e, sem dúvida, com 

a presença do irmão mais velho do Cupido, Anteros, que é o “amor grande”, responsável pela 

discórdia e pela separação dos casais, o término é inevitável, por isso poeta pede que ele 

cerque a “campa antiga” e, possivelmente, abra uma nova, uma vez que esse deus da discórdia 

está acabando com todos os relacionamentos, independente de gênero. 

Assim, o amigo não atenderá aos apelos do sujeito lírico gay do poema, que diz 

desconhecer que intimidade ter com o ele, pois não o vê da mesma forma, apenas como um 

amigo, e diz que – “só sei aquela ter que não me basta”; e sua relação de amizade com ele, 

praticamente, elimina – na sociedade e no contexto em que vive – a possibilidade de uma 

relação amorosa, tendo ciência de que “c’o a amizade o amor contrasta”. 

Pessoa faz menções a Catulo e Horácio, mostrando a presença do eros homoerótico 

daquele e da presença do canto sempiterno deste, como uma maneira de cristalizar o que sente 

pelo amigo em suas canções – com inspiradoras rosas na fronte. Sendo merecedor de louvor e 

canto também, o poeta questiona o fato de o tema dos poetas ser, constantemente, a mulher: 

“que mal há, se é na alma há bem ou mal,/ em cantar outro amor que não aquele?”. 

A “escrita voz” de Fernando mostra a presença do poeta inscrito nesse discurso 

(homo)erótico, fala por ele, exibe-o, como diz, ela não se cala com ele, e não o revela 

também, mas apresenta um traço pessoano no plano de viver tudo de todas as maneiras, a dor, 

a vida, a busca e a recusa do objeto desejado, em dissonância e ascensão. 

O “vício da mente” tenta inibir a voz de sua escrita-física, é a presença do preconceito, 

de cargas negativas e cumulativas que estão presentes em uma repressão silenciosa e 

agressiva, que é despertada quando o sujeito se declara ou se assume na contramão do sistema 

heterossexista. A última estrofe do poema é o entre de sua sexualidade, a impossibilidade de 

amar o amigo como “homem” ou “mulher”, ele não sabe e diz: “se eu o soubesse, não te 

amava”. 

O homoerotismo do poeta, como se percebe, perpassa a vida pessoana, a sua escritura, 

o seu sexo, a sua identidade e, inevitavelmente, seus outros – os heterônimos. É como uma 

mola, uma constante que ele busca, renova e insere novas questões, novas relações intricadas, 
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plásticas e paradoxais. O persona homoerótico é a fibra de Pessoa, uma das linhas de fuga de 

sua obra, a trepidação, é quando o poeta sente a relação direta entre sua desunidade e 

desidentidade e gênero, como a sexualidade é determinante na formação de um sujeito, que é 

inerentemente múltiplo e plural. 

Perguntamo-nos: que sexo ou gênero teria um Fernando Pessoa? Talvez todos, quiçá 

nenhum. Seria possível viver uma identidade fixa, taxativa, binária, patriarcal, 

institucionalizada, quando o caso em questão é de um sujeito inerentemente múltiplo, 

rachado? Os rostos em Pessoa abrem constantemente as fissuras de seu corpo em CsO, são os 

buracos negros de todos sentidos atravessando as diversas formas de viver em muro branco, 

inscrevendo-se um no outro, na lisura dos espaços e nas heterotopias. 

Fernando não assumiria uma posição estriada, castradora e cancerosa. Ele atravessa o 

discurso poética da modernidade em seus paradoxos vitais, penetra a sociedade, as 

instituições e os corpos como um rebelde desregrado, violando os cárceres reguladores das 

formas mais vivas do sexo e do gênero – criando para si, através das linhas de fuga, seu CsO 

potencialmente (homo)erótico. 

O Fernando Pessoa queer desconstrói os edifícios da razão do sexo, do corpo e dos 

gêneros, age em CsO, e transpõe os limites do desejo para buscar o amigo de todas as 

maneiras, seja na ilusão de possuí-lo ou no corpo sacrificado através da escrita por ele ou na 

ponta da agulha.  

O ser descontínuo, elástico, performático, assim, quer o corpo, o prazer, o toque, não 

importa o que a alma queira ou suponha “ou quereria” e, mais uma vez, nos perguntamos: os 

heterônimos seriam uma forma de Fernando Pessoa (re)viver esse amor no corpo? A 

estetização da existência, resultado de uma poética de força, baseada em um poética das 

sensações, nos faz sentir o drama (homo)erótico de Pessoa e vivê-lo como o fez. 
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4.1 CAMPOS, CAEIRO E REIS: CONCUBINA, OVELHAS E ROSAS 

 

Fernando Pessoa praticou o jogo de parecer ser ele e o outro em sua escritura e 

mostrou que a sua superfície corporal exibe uma das reinvenções mais ousadas da poesia 

moderna: a heteronímia. Essa forma de corporificação, travestimento da escrita e de 

encenação de si, seguida à risco pelo poeta, foi responsável pela construção de um discurso 

que, em sua constituição, instaura a presença de sujeitos – com biografias – na escritura-vida 

do poeta, que “abriu suas linhas de escrita para linhas de vida” (DELEUZE E GUATTARI, 

1997, p. 71). No ensaio do poeta sobre A lei de Malthus da Sensibilidade, diz: 

 

(b) Em arte: abolição do dogma da individualidade artística. O maior artista 

será o que menos se definir, e o que escrever em mais gêneros com mais 

contradições e dissemelhanças. Nenhum artista deverá ter só uma 

personalidade. Deverá ter várias, organizando cada um por reunião 

concretizada de estados de alma semelhantes, dissipando assim a ficção 

grosseira do que é uno e indivisível. (PESSOA, 2009b, p. 69) 

 

Fernando abarca diversos gêneros (aí ele se refere aos gêneros literários), as 

“contradições” e “dissemelhanças”, se insurge contra o “dogma da personalidade uma” e 

instaura para si a multiplicidade do CsO, o paradoxo, e a indefinição identitária. Os outros 

pessoanos são a constatação de uma existência complexa, cuja realidade reside na produção 

de rostidade e de dobras no poeta, que ressignificam o seu modo de viver, a sua vida e a 

relação da arte com o artista – fazendo-nos pensar a autoria como um processo de criação 

vital, de escrituras de vida, no qual o agente da escrita, ao realizar o Corpo-sem-Órgãos, surge 

em sua corporeidade como um precursor sombrio39, porque 

 

a arte nunca é um fim, é apenas um instrumento para traçar as linhas de vida, 

isto é, todos esses devires reais, que não se produzem simplesmente na arte, 

todas essas fugas ativas, que não consistem em fugir na arte, em se refugiar 

na arte, essas desterritorializações positivas, que não irão se reterritorializar 

na arte, mas que irão, sobretudo, arrastá-la consigo para as regiões do a-

significante, do a-subjetivo e do sem-rosto. (DELEUZE E GUATTARI, 

1997, p. 52) 

  

                                                           
39 Sobre o precursor sombrio, o filósofo nos diz: “Desse modo, a identidade lógica, que a reflexão lhe atribui 

abstratamente, e a semelhança física, que a reflexão atribui às séries que ele reúne, exprimem apenas o efeito 

estatístico de seu funcionamento sobre o conjunto do sistema, isto é, a maneira pela qual ele se dissimula 

necessariamente sob seus próprios efeitos, porque ele se desloca perpetuamente em si mesmo e se disfarça 

perpetuamente nas séries. Assim, não podemos considerar que a identidade de um terceiro e a semelhança das 

partes sejam uma condição para o ser e para o pensamento da diferença, mas somente uma condição para sua 

representação, que exprime uma desnaturação deste ser e deste pensamento, como um efeito óptico que turvaria 

o verdadeiro estatuto da condição tal como ela é em si” (DELEUZE, 1988 p. 120). 
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Nesse desfazimento do rosto nas “regiões do a-significante, do a-subjetivo e do sem-

rosto”, Fernando Pessoa tece, em Álvaro de Campos, no poema Ode Mortal (dedicado a 

Alberto Caeiro) as suas linhas de fuga, os buracos da sua face: “Vou partir para FORA” 

(PESSOA, 1999a, p. 268). Para compor essa noção de “fora”, o poeta situou-se na pele-verbal 

de cada outro, arrastando-os para sua escritura multifacetada, injetando-lhes sangue, carne, 

canção, sentidos, sensações e desejos; conferindo a cada um os caminhos para uma literatura 

do fora, situando-os em um corpo vivo e sem órgãos.   

E aqueles que vivem e têm corpo, obviamente, têm sexualidade. Se cada um deles têm 

uma forma de escrever diferente, um estilo ou estigma, se Pessoa vai de encontro à tradição, 

ao que é cimentado e atrofiado, imergindo na modernidade, a sexualidade de cada um deles 

não poderia ficar à deriva nessa desconstrução pessoana e seguir ou reproduzir o padrão de 

sua época, como confere a crítica: 

 

É uma boa questão a de determinar se é que Pessoa foi levado à elaboração 

de uma expressão homoerótica de feição pluri-subjectiva por estar atento a 

próprias proclividades homossexuais desconfortáveis, ou se, por outro lado, 

foi a insistência em que seu projecto heteronímico operasse fora das leis 

sociais e sexuais contemporâneas aquilo que suscitou uma análise da 

sexualidade. (SABINE, 2010, p. 225) 

 

Imaginar que Fernando se sentia desconfortável com as “proclividades homossexuais” 

parece um exagero, uma vez que ele mostra, em diversas momentos, as trocas equitativas de 

um relacionamento homoafetivo e, por outro lado, os problemas de um relacionamento 

heterossexual, com a presença da dominância masculina, estriado, explorador, 

reproducionista, como uma instituição derruída na modernidade.  

O poeta está situado fora “das leis sociais e sexuais contemporâneas”, deixando 

fissuras na poesia moderna, redimensionando paradigmas e rediscutindo tabus. Ele fez uma 

incrível análise da sua sexualidade e da dos heterônimos, e foi além, quebrou os limites da 

binariedade, dos gêneros e dos seus construtos subjetivos. Antes de qualquer coisa, deve-se 

ter um “olhar homoerótico” para desvendar as fissuras do corpo de Fernando Pessoa. O olho 

da crítica falocêntrica e heteronormativa esconde, sob o véu da censura, a sexualidade e o 

corpo polivalentes de Fernando, que são bem trabalhados artisticamente, discutidos e vividos 

pelo poeta. 

Campos, Caeiro e Reis, os três heterônimos mais conhecidos de Fernando, fazem parte 

de uma elaboração de vida – de produção de corpo e sensações corporificadas e da 

composição do Corpo-sem-Órgãos do poeta. Pessoa atentou para os detalhes mínimos de cada 
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um deles, traçando características peculiares, um físico, ideais de vida, concepções filosóficas 

e estéticas, às vezes convergentes e, quase sempre, divergentes, dissonantes. 

Álvaro de Campos foi aquele sujeito polêmico e aberto na escritura de Fernando, de 

onde os buracos negros de subjetividade emergiram ao muro branco pessoano, buscando, 

através da significância do sem-rosto, desvendar e desnudar o corpo sexualizado de cada um 

deles – incluindo o do próprio Pessoa, o que acabou acontecendo na maioria das vezes, e que 

é observado pelas estudiosas do poeta português: 

 

A descrição de Campos da emergência e definição dos corpos e mentes dos 

heterónimos como um processo de renascimento sexualizado e atravessado 

pela diferença de género, está bastante de acordo com o seu papel audacioso 

e premeditado de agente provocador entre o círculo de poetas amigos de 

Pessoa” (SABINE e KLOBUCKA, 2010, p. 23) 

 

As investidas pessoanas mais ousadas residem nesse sujeito desregulador, porque é ele 

quem confere a Fernando esse “renascimento sexualizado”, fora do padrão hegemônico e 

heteronormativo, fazendo com que o poeta percebesse a presença e a importância da 

sexualidade na sociedade em que vivia, como símbolo de transgressão e produção de corpos 

na escritura, fato que trouxe à tona a “emergência e definição dos corpos mentes dos 

heterónimos”. 

Considerando a importância de Campos, o polemizador, para a produção de uma 

máquina de rostidade, desconstruindo uma linguagem-rosto em Fernando, a respeito do autor 

de Ode Triunfal, Pessoa declara: “Se eu fosse mulher – na mulher os fenômenos histéricos 

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

histericamente histérico de mim) seria um alarme para a vizinhança” (PESSOA, 1974, p. 95). 

O homoerótico e o queer urgem na verve pessoana, constantemente, a produção de 

corpos através das sensações permeadas pelos sentidos, a decomposição dos órgãos, as dobras 

dos eus despedaçados em paradoxos, a fibra da heteronímia, desconstruindo a identidade fixa, 

criando uma máquina de elaboração de gêneros e dimensões sexualizadas; e Álvaro de 

Campos é quem desfaz as linhas do rosto de Fernando e dos heterônimos, numa relação de 

transex, trans-gênero e CsO intensivos. 

Álvaro de Campos em sua escrita-porcaria, dos detritos e de um masoquismo verbal, 

traça uma linha de fuga plástica e lisa em sua Ode Marítima. Nesse poema ocorre, de forma 

intensiva, o desfazimento do corpo-eu e do sujeito pessoano; a concatenação explosiva do 

CsO com a escrita-física do poeta, que o desfaz em inimagináveis prazeres carnais e 

(homo)eróticos, onde a heterotopia dos barcos e dos navios subverte as leis estabelecidas em 
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terra, no qual as relações heterossexuais são substituídas (pois há uma lugar de afirmação e de 

produção de identidades gays) por relações homoafetivas na fluidez marítima. 

Inúmeras passagens do poema ilustram um desejo de o poeta se desfigurar, se dilacerar 

em carne viva. O ambiente homossocial que a embarcação marítima proporciona é propício 

para relacionamentos (homo)eróticos, e lá o poeta faz amigos, amantes, cuja atração reside no 

ímpeto carnal de “sentir tudo de todas as maneiras” de Fernando (1999a, p. 92). Álvaro de 

Campos se dirige ao amigo que fizera em alto-mar, um marinheiro inglês: 

 

Tu, marinheiro inglês, Jim Barns meu amigo, foste tu 

Que me ensinaste esse grito antiquíssimo, inglês, 

Que tão venenosamente resume 

Para as almas complexas como a minha 

O chamamento confuso das águas, 

A voz inédita e implícita de todas as coisas do mar, 

Dos naufrágios, das viagens longínquas, das travessias perigosas. 

Esse teu grito inglês, tornado universal no meu sangue, 

Sem feitio de grito, sem forma humana nem voz, 

Esse grito tremendo que parece soar 

De dentro duma caverna cuja abóbada é o céu 

E parece narrar todas as sinistras coisas 

Que podem acontecer no Longe, no Mar, pela Noite... 

 

(PESSOA, 1999a, p. 40) 

 

Jim Barns, um amigo de Campos, poderia ser tomado por nós, nesta leitura, como a 

personagem com que o heterônimo poeta tivera alguma relação homoafetiva – o que ensinou 

o “grito antiquíssimo” desse “chamamento confuso das águas”. Esse encontro com Barns fora 

revelador de “travessias perigosas”, mostrou a Campos uma outra forma de ser com o corpo, 

percebendo o desfeitio do grito, “sem forma nem voz”, arrebentando o teto de sua caverna 

corporal, “cuja abóbada é o céu”, para realizar o seu homoerotismo “no Longe, no Mar, pela 

Noite”. 

Álvaro de Campos, na decomposição do corpo potencialmente (homo)erótico, expõe e 

dilacera os seus órgãos indeterminados, institui o Corpo-sem-Órgãos numa composição 

polivalente das partes do corpo e dos órgãos, desmembrando-se na Ode Marítima para 

desestabilizar o organismo canceroso do homem, destruir aquele os órgãos fixos e 

institucionalizados, automatizados e naturalizados pelas definições de sexo, gênero e corpo; 

assim, o poeta se rasga na estrofe: 

 

Façam enxárcias das minhas veias! 

Amarras dos meus músculos! 

Arranquem-me a pele, preguem-a às quilhas. 
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E possa eu sentir a dor dos pregos e nunca deixar de sentir! 

Façam do meu coração uma flâmula de almirante 

Na hora de guerra dos velhos navios! 

Calquem aos pés nos conveses meus olhos arrancados! 

Quebrem-me os ossos de encontro às amuradas! 

Fustiguem-me atado aos mastros, fustiguem-me! 

A todos os ventos de todas as latitudes e longitudes 

Derramem meu sangue sobre as águas arremessadas 

Que atravessam o navio, o tombadilho, de lado a lado, 

Nas vascas bravas das tormentas! 

 

(PESSOA, 1999a, p. 45) 

 

O corpo-barco heterotópico de Fernando é dissecado nos versos, a carne viva pulsa no 

poema, banha-se de sangue, o animal-estar pessoano transfigura a presença do “homem 

acoplado a seu animal numa tortura latente” (DELEUZE, 2007, p. 29). Álvaro de Campos 

erotiza cada milímetro do corpo, desfaz o rosto do corpo, e produz rostidades intensas na 

indiscernibilidade da carne, do corpo e dos órgãos, “essa zona objetiva de indiscernibilidade 

já era todo o corpo, mas o corpo como carne ou vianda (viande)” (DELEUZE, 2007, p. 29). 

O sujeito (homo)erótico e gay de Fernando aflora com intensidade na exposição da 

carne dentro da lógica da sensação de Álvaro de Campos, sendo atraído pelos perigos 

violentos dos mistérios marítimos – desejando e transformando o desejo em corpos, sangue, 

carne, animais, nesse estranho devir de descontinuidades do ser: 

 

Ó meus peludos e rudes heróis da aventura e do crime! 

Minhas marítimas feras, maridos da minha imaginação! 

Amantes casuais da obliquidade das minhas sensações! 

Queria ser Aquela que vos esperasse nos portos, 

A vós, odiados amados do seu sangue de pirata nos sonhos! 

Porque ela teria convosco, mas só em espírito, raivado 

Sobre os cadáveres nus das vítimas que fazeis no mar! 

Porque ela teria acompanhado vosso crime, e na orgia oceânica 

Seu espírito de bruxa dançaria invisível em volta dos gestos 

Dos vossos corpos, dos vossos cutelos, das vossas mãos estranguladoras! 

E ela em terra, esperando-vos, quando viésseis, se acaso viésseis, 

Iria beber nos rugidos do vosso amor todo o vasto, 

Todo o nevoento e sinistro perfume das vossas vitórias, 

E através dos vossos espasmos silvaria um sabbat de vermelho e amarelo! 

A carne rasgada, a carne aberta e estripada, o sangue correndo! 

Agora, no auge conciso de sonhar o que vós fazíeis, 

Perco-me todo de mim, já não vos pertenço, sou vós, 

A minha femininidade que vos acompanha é ser as vossas almas! 

 

(PESSOA, 1999a, 48-49) 
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As imagens de desfazimento da carne e do desejo aos “peludos e rudes heróis”, 

imiscuem-se nessa “orgia oceânica”, as relações masoquistas atravessadas pelos sentidos do 

corpo, “a carne rasgada, a carne aberta e estripada, o sangue correndo!”. O Corpo-sem-Órgãos 

de Fernando abre espaços de afirmação (homo)eróticas no poeta, a “femininidade” o atravessa 

e perpassa os outros numa relação de subversão de gêneros, porque “a vianda é esse estado do 

corpo em que a carne e os ossos se confrontam localmente, em vez de se comporem 

estruturalmente” (DELEUZE, 2007, p. 30). 

O autor de Ode Marítima é o poeta das grandes tensões do corpo, do sexo e do gênero 

– é aquele cuja as forças da sensação fundam seres na superfície dos rostos e dos órgãos, 

numa descontinuidade intermitente que busca desconstruir, atravessando os nomes, o código 

gramatical, fazer uma escritura-física do transformismo, das sensações da performance 

inscrita no Corpo-sem-Órgãos, “no lugar da lei da coerência heterossexual, vemos o sexo e o 

gênero desnaturalizados por meio de uma performance que confessa sua distinção e dramatiza 

o mecanismo cultural da sua unidade fabricada” (BUTLER, 2012, p. 196-197). 

A presença da vianda e do devir-animal no homoerotismo de Fernando é latente, uma 

vez que Álvaro de Campos reclama, em um restaurante, de um prato que fora servido “frio”. 

O interessante é “que, para comentadores de sua obra, esse ‘amor como dobrada fria’ do 

poema seria o homossexual” (CAVALCANTI FILHO, 2011, p. 428). Não consideramos a 

palavra “homossexual” utilizada pelo crítico, uma vez que tratamos do (homo)erotismo. Eis o 

poema, já conhecido, de Fernando Pessoa: 

 

Um dia, num restaurante, fora do espaço e do tempo,  

Serviram-me o amor como dobrada fria.  

Disse delicadamente ao missionário da cozinha  

Que a preferia quente,  

Que a dobrada (e era à moda do Porto) nunca se come fria.  

 

Impacientaram-se comigo.  

Nunca se pode ter razão, nem num restaurante.  

Não comi, não pedi outra coisa, paguei a conta,  

E vim passear para toda a rua.  

 

Quem sabe o que isto quer dizer?  

Eu não sei, e foi comigo...  

 

(Sei muito bem que na infância de toda a gente houve um jardim,  

Particular ou público, ou do vizinho.  

Sei muito bem que brincarmos era o dono dele.  

E que a tristeza é de hoje).  

 

Sei isso muitas vezes,  
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Mas, se eu pedi amor, porque é que me trouxeram  

Dobrada à moda do Porto fria?  

Não é prato que se possa comer frio,  

Mas trouxeram-mo frio.  

Não me queixei, mas estava frio,  

Nunca se pode comer frio, mas veio frio. 

 

(PESSOA, 1999a, p. 335) 

 

O ambiente onírico do poema, “num restaurante, fora do espaço e do tempo”, recupera 

a heterotopia de Álvaro de Campos, a busca pela afirmação de sua vianda intensa, descosida e 

à mostra nos buracos de sua rostidade. O “prato” é reclamado pelo poeta, mas o “missionário 

da cozinha”, a figura cristã, heteronormativa, não o entrega “quente”.  

A relação boca-ânus, na polivalência de um único órgão, a expulsão anal da escritura 

de Campos, é visível por meio do seu corpo-vianda, do CsO, que é reprimido e hostilizado 

por esse missionário que lhe serviu a “dobrada fria”. 

A impaciência, a intolerância é vivida pelo poeta, que chega a dizer “Nunca se pode 

ter razão, nem em um restaurante”. É lá que as carnes são trituradas, rasgadas, desfiadas, e o 

corpo-vianda se consome em sangue, sabor e desejo, e Álvaro de Campos, na sua escrita-

fisica das sensações, reinvindica essa maceração da carne do seu instável estado de animal-

estar desejante. Traça linhas de fuga no caminho da rua e não debita seu prato “frio”.  

Ele não comeu, não houve a transa, a transação, essa “dobrada à moda do Porto fria” 

era orgânica e estriada. Campos se questiona, diz saber o que (não) aconteceu: “e foi comigo”. 

A infância traz a Álvaro de Campos o período em que o fato de brincar era ser dono 

daquilo que se brinca, sem interdições, se estriamentos, mesmo que o jardim não fosse dele, 

os espaços lisos era tecidos nessa região fora do tempo e do espaço, “e que a tristeza é de 

hoje”. 

Esse restaurante, “fora do tempo e do espaço”, era outro lugar, talvez, o corpo? A 

última esfrofe do poema é um lamento constante de Álvaro de Campos pela frieza com que 

lhe ofereceram a carne, o prato que “nunca se pode comer frio, mas veio frio”. O 

homoerotismo de Fernando buscava a carne quente, vibrante, o amor como um devir-animal, 

no qual os corpos se transfiguram para além de um desejo institucionalizado e permissível, 

legitimado por uma tradição fria, que tratou os gêneros como categorias carcerárias, 

condenatórias e essencialistas do sujeito. 

Campos se pergunta em Tabacaria: 

 

(Se eu casasse com a filha da minha lavadeira 

Talvez fosse feliz.) 
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(PESSOA, 1999a, p. 155) 

 

“Talvez fosse feliz”, que ironia! Isso seria impossível para ele, porque Campos jamais 

se prenderia a “filha da lavadeira”, a um relacionmento hétero e instiuído por um imposição 

social de gêneros fabricados. Álvaro de Campos é a concubina, não quer ser aceito, mas 

impor através da força, quer sentir todos os corpos,  ter todas as sensações, se desfazer, beijar 

os marinheiros e as putas,  os condenados, andar de mãos dadas com Walt Whitman em sua 

produção intensa de Corpo-sem-Órgãos. Assim, Álvaro diz: 

 

Foram dados na minha boca os beijos de todos os encontros,  

Acenaram no meu coração os lenços de todas as despedidas,  

Todos os chamamentos obscenos de gesto e olhares 

Batem-me em cheio em todo o corpo com sede nos centros sexuais. 

Fui todos os ascetas, todos os postos-de-parte, todos os como que 

esquecidos, 

E todos os pederastas - absolutamente todos (não faltou nenhum).  

Rendez-vous a vermelho e negro no fundo-inferno da minha alma! 

 

(Freddie, eu chamava-te Baby, porque tu eras louro, branco e eu amava-te,  

Quantas imperatrizes por reinar e princesas destronadas tu foste para mim!) 

Mary, com quem eu lia Burns em dias tristes como sentir-se viver,  

Mary, mal tu sabes quantos casais honestos, quantas famílias felizes,  

Viveram em ti os meus olhos e o meu braço cingido e a minha consciência 

incerta, 

A sua vida pacata, as suas casas suburbanas com jardim, 

Os seus half-holidays inesperados... 

Mary, eu sou infeliz... 

Freddie, eu sou infeliz... 

 

(PESSOA, 1999a, p. 94) 

 

Num raio-lembrança, o precursor sombrio age em intensidades rostificadas, dobras e 

rachaduras, no sujeito lírico queer de Fernando. Sua boca é recepto de afectos e perceptos, é 

um lugar de coabitação de desejos dissidentes, proibidos, carnívoros e animais. É a vianda, o 

canal boca-ânus para expressividade do seu (homo)erotismo aberto, livre em CsO. A máquina 

desejante de Pessoa desfaz seu organismo, e a fenda se abre para os “chamamentos obscenos 

de gestos e olhares”, a fúria pelo sexo rasga seu corpo-vianda, “batem-me em cheio em todo o 

corpo com sede nos centros sexuais” – ele é potencialmente sexual. 

Para explodir em desejo e libido, ele foi “todos os ascetas”, acumulando intensidades, 

“os postos-de-parte” ou “esquecidos, bem como “todos os pederastas”, como ele se refere 

constantemente àqueles que possuem o desejo (homo)erótico, sem reservas, diz que fora 

“absolutamente todos” – para afirmar e reafirmar o seu desejo imanente nessa carne estranha, 
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queer e gay, “vermelho e negro no fundo-inferno da minha alma!”. Numa clara referência às 

infindáveis condenações infernais, Fernando sente os tormentos de uma cultura hostil, 

sustentada pela doutrina judaico-cristã de amor, relação e corpo, destruindo homens e 

mulheres em potencial, condenando-os ao inferno físico da alma; destruição do CsO e 

construção de um anti-heterotopia, o inferno. 

Para fugir a esses lugares de desesperança, o paganismo é, para Fernando, um lugar de 

afirmação dos seus anseios (homo)eróticos, como se pode observar em Ricardo Reis e Alberto 

Caeiro, ambos se utilizam de tal discurso para não entrar no roda de tortura e prazer ensejados 

pelo discurso construído pelo poder, fomentado por suas instituições reguladoras, 

condenatórias, heteronormativas e cristãs. 

“Freddie” é o affaire de Álvaro, o “Baby”, aquele cujo nome remonta à afeição do 

poeta pelo amante, pelo amigo, “louro, branco”, que ele amava. Ele é o queer, no dizer de 

Fernando, aquele que era “imperatrizes por reinar e princesas destronadas”, de um imperador 

sem império e de um rei sem reino, queer, sexualizado, subvertendo os valores da corte, da 

sociedade e dos gêneros. “Mary”, como se sabe, pode se referir a um possível pseudônimo 

queer ou gay, porque os nomes, na construção da poética pessoana, transvertem formas, seres 

e formas de ser, desconstroem lugares estáticos, fixos e estriados, para reagir contra o 

organismo.  

Ela ou ele era companhia de leitura, liam Burns, poeta do romantismo escocês, Mary 

tecia linhas de fugas entre os “casais honestos”, entre as “famílias felizes”, que viveram nos 

olhos do poeta o desejo (homo)erótico de realizar-se com ele/ela em sua “consciência 

incerta”.  A vida de tranquila de Mary nas “casas suburbanas com jardim”, com suas “meias-

férias” (half-holidays) inesperadas, era símbolo de uma transgressão passageira, incerta, 

portanto, arriscada – porque o trânsito dos espaços heterotópico para o hegemônico suscitava 

a hostilidade, a represália, o estriamento, ao que ele diz em outro momento: “Amei e odiei 

como toda a gente/ Mas para toda a gente isso foi normal e instintivo/ E para mim foi sempre 

a exepção, o choque, a válvula, o espasmo” (PESSOA, 1999a, p. 98). Com nenhum dos dois, 

Fernando encontrava o CsO, a “felicidade” e, referindo-se a ambos, diz: “[...] eu sou infeliz”. 

O que Fernando buscava como uma relação (homo)erótica possível, física e real, 

através de Campos, era o caminho trilhado pelo poeta norteamericano Walt Whitman, autor 

de Folhas de Relva. O homoerotismo latente na poesia de Fernando, às vezes impulsivo, 

epidérmico e dramático, é perseguido por Álvaro de Campos numa espécie de tentativa de um 

encontro impossível com Whitman, que é cantado no poema como um símbolo de liberdade 
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extrema, de visionário do corpo e do sexo, aberto como o CsO pessoano, e assim o poeta diz 

na Saudação a Walt Whitman:   

 

Cantor da fraternidade feroz e terna com tudo, 

Grande democrata epidérmico, contíguo a tudo em corpo e alma, 

Carnaval de todas as acções, bacanal de todos os propósitos 

Irmão gémeo de todos os arrancos, 

Jean-Jacques Rousseau do mundo que havia de produzir máquinas, 

Homero do insaisissable do flutuante carnal, 

Shakespeare da sensação que começa a andar a vapor, 

Milton-Shelley do horizonte da Electricidade futura! 

Incubo de todos os gestos, 

Espasmo p’ra dentro de todos os objectos de fora 

Souteneur de todo o Universo, 

Rameira de todos os sistemas solares, paneleiro de Deus! 

 

(PESSOA, 1999a, p. 67) 

 

Walt é o parceiro em tudo de Campos, talvez o único que pudesse ser o amigo de 

Álvaro, aquele cujo o ideal de liberdade extrapola qualquer época, sentimento, corpo e sexo. 

Ele é, para o poeta, o “carnaval de todas as acções”, “bacanal de todos os propósitos”, o seu 

“irmão gémeo”. O que vive desvelado, de todas as maneiras, permeado pelas sensações e 

pelo legado de Rousseau, Homero, Shakespeare, Milton e Shelley, autores que o jovem 

Fernando lera e tivera influências. Para Álvaro, Walt fazia agir em seu CsO o “espasmo p’ra 

dentro de todos os objetos fora” e, numa imagem quase apocalíptica, ele era o alcoviteiro 

(Souteneur) do Universo, desestruturando todos os organismos e o cosmo – a “rameira de 

todos os sistemas solares, paneleiro de Deus!”, o sujeito queer, a falta de juízo divino, para 

além do homem e da mulher. 

Campos sente uma adoração íntima, uma paixão animal por Whitman, e diz:  

 

Quantas vezes eu beijo o teu retrato. 

Lá onde estás agora (não sei onde é mas é Deus) 

Sentes isto, sei que o sentes, e os meus beijos são mais quentes (em gente) 

E tu assim é que os queres, meu velho, e agradeces de lá, 

Sei-o bem, qualquer coisa mo diz, um agrado no meu espírito, 

Uma erecção abstracta e indirecta no fundo da minha alma. 

 

(PESSOA, 1999a, p. 67) 

 

O retrato do poeta norteamericano é beijado por Álvaro, ele o deseja fisicamente, 

como um amante distante, que um dia verá, “lá onde estás agora (não sei onde é mas é Deus)” 

e, tal como a literatura pessoana, de alguma forma Fernando sente esse beijo, “os meus beijos 
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são mais quentes (em gente)”, dessa maneira – nesse grau de alteridade extrema – Walt sente 

e “agradeces de lá”, como se fosse a vida, e não é? A escrita masturbatória pessoana faz erigir 

de dentro de si “uma erecção abstracta e indirecta no fundo da minha alma” e, nessa transa, 

nessa transação, o poeta penetra o outro e é penetrado no fundo da sua alma, o homoerotismo 

encarna sensações em Álvaro de Campos, e o faz sentir – de lá, o que Fernando e Walt 

Whitman sentem.  

A escritura e a inscrição do corpo pessoano fazem emergir dos poetas um lugar do 

fora, onde, de algum jeito, ambos existem para sentir esse inefável carinho, esse indizível 

tocar, a travessia do entre, os liames entre a vida e arte, que o poeta sensacionista sente e 

busca realizar em sua carne. Álvaro de Campos, assim, buscando o fora na Saudação a Walt 

Whitman, tecendo suas linhas de fuga, a potência sexual, o (homo)erótico, utiliza-se da 

linguagem mais fecal e ferina, da expulsão anal, dos palavrões para atingir o seu objetivo e se 

corporificar pelos sentidos, pelas sensações: 

 

Que nenhum filho da puta se me atravesse no caminho! 

O meu caminho é pelo infinito fora até chegar ao fim! 

Se sou capaz de chegar ao fim ou não, não é contigo, deixa-me ir... 

 

(PESSOA, 1999a, p. 69) 

 

O palavrão – indo de encontro à linguagem estriada e maculada – de Álvaro, é uma 

investida incisiva contra todos aqueles atravancadores, os puritanos, os “filhos da puta” que 

regulam e ditam os padrões da sociedade – recheados de discursos prontos e acabados, 

estriam os caminhos abertos e, ao mesmo tempo em que corrompem, abrem espaço para a 

transgressão do poeta. Por esse caminho – “pelo infinito fora até chegar ao fim” – Campos 

cose linhas de fuga pelo seu corpo, que ultrapassar as barreiras do discurso literário para 

atingir esse fora, o lugar do e no outro, desregula as funções do organismo, questiona-se e 

rompe Fernando em CsO: “Se sou capaz de chegar ao fim ou não, não é contigo, deixa-me ir”. 

A busca por uma poética de força que coloque a poesia no plano da vida e do corpo é 

incessante na Saudação a Walt Whitman, parece haver uma corporificação no mais alto 

sentido quando Álvaro de Campos – com sua poética das sensações – engendra um CsO 

maquínico de alteridade extrema, no qual o limite transcende o próprio poeta Fernando Pessoa 

e, nessa travessia sinuosa pelas veredas do fora e do outro, o heterônimo põe em xeque a 

própria identidade, como a existência daquele que o precede, levando ao conflito máximo a 

questão ontológica do sujeito, quando defrontando contra seu corpo mesmo: 

 



203 
 

Quem pode vibrar mais que o seu corpo em seu corpo, 

Quem tem mais sensações que as sensações que pode ter? 

 

(PESSOA, 1999a, p. 73) 

 

Álvaro de Campos quer sair de Pessoa, “vibrar mais que o seu corpo em seu corpo”, 

ter “mais sensações que as sensações pode ter”, constrói e incita o drama (homo)erótico em 

Fernando e nos outros, busca, em Walt Whitman, atingir a pele, o fora, a escrita-física que o 

realizaria em seu CsO, “Assim te canto, Walt, dizendo que não posso cantar-te!” (PESSOA, 

1999a, p. 91), e a (im)possibilidade desse canto o conduz à reconstituição de um corpo 

plurissexualizado, o corpo de Fernando, leva-o à fibra vital do poeta, o estreitamento entre 

literatura e a vida é traçado pelas linhas de fuga, a poética da força do seu canto age como o 

toque de uma mão, como uma sensação palpável, o olhar (re)configura o homoerotismo 

pessoano, o sentir e o pensar racham a dobra do poeta, que rostifica suas faces e seu CsO em 

n-sexos possíveis. 

Os demais heterônimos, atravessados pela concubina Álvaro de Campos, irão trazer a 

Pessoa, o dilema da identidade de gênero, da descoberta do sexo, da epistemologia do 

armário, do sujeito queer, gay; e Ricardo Reis, de acordo com Fernando Pessoa, médico de 

profissão, foi um dos primeiros a suscitar uma postura (homo)erótica por meio de uma 

intervenção do autor de a Ode Triunfal:   

 

Campos tenta ‘trazer para fora’ o bissexual de armário no seu amigo 

heterónimo, este enfatiza que as reações existenciais e estéticas de ambos, 

Campos e Reis, a Caeiro, partilham um aspecto corporal e sexual 

fundamental” (SABINE e KLOBUCKA, 2010, p. 22). 

 

O discurso de Ricardo Reis é permeado de recusas a contatos com possíveis 

“mulheres”40 e Lídia, constantemente, aparece como objeto dessa recusa inviolável de Reis, 

como Cloe: “Não quero, Cloe, teu amor, que oprime/ Porque me exige o amor. Quero ser 

livre.” (PESSOA, 2007a, p. 285). Sobre a Cloe e os nomes femininos que Ricardo Reis utiliza 

em sua poesia, inevitável notar a insistência de Álvaro de Campos em desvendar-lhes as 

verdadeiras identidades, o caráter queer dessas personagens, percebendo como Fernando 

                                                           
40 A respeito desse fato, mais uma vez Álvaro de Campos desvela: “As figuras de amadas, que aliás não existem, 

como figuras, nos versos de Ricardo Reis são abstracções ás avessas, ou vistas do avesso. Não são abstracções 

no sentido de serem abstractas, mas no sentido de terem apenas a realidade necessaria para serem consideradas 

como existindo. São Chloes, Lydias e outras romanidades assim, não porque não existam, mas porque para o 

caso tanto vale ser Chloe como Maria Augusta, e, ao passo que esta ultima faz suppor uma costureira, ou coisa 

parecida, com a aggravante de o poder ser deveras, a gente sentes-e realmente pagão com a Lydia” (PESSOA, 

2012, p. 43).   
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desconstrói o código linguístico, a gramática fechada da língua, subvertendo-a para 

reconfigurar as definições insuficientes de gênero: “esta Chloe, que ás vezes descamba em 

Lydia, é pranteada na ode do Livro I com um adjectivo no masculino” (PESSOA, 2012, p. 

44). Vejamos esta versão poema: 

 

A flor que és, não a que dás, eu quero. 

Porque me negas o que te não peço. 

Tempo há para negares 

Depois de teres dado. 

Flor, sê-me flor! Se te colher avaro 

A mão da infausta esfinge, tu perene 

Sombra errarás absurda, 

Buscando o que não deste. 

 

(PESSOA, 2007a, p. 275-276) 

 

O trecho a que alude Campos é justamente o que diz “Se te colher avaro/ A mão da 

infausta esfinge” – no qual a palavra “avaro”, adjetivo masculino, anuncia a presença de uma 

interlocutor homoerótico, cujo desejo é despertado por Reis, que o chama por flor, e o busca 

como um sujeito queer (esfinge), quer colhê-lo – sem reservas – mesmo que a sombra do que 

ele é busque o que não dá e Reis pede (o investimento homoerótico). Outra questão curiosa é 

o fato de ele ser médico. É um caso deveras intrigante, uma vez que a visão de corpo de um 

médico é anatômica, “profissional”, destituída de qualquer caráter subjetivante, cuja 

construção da imagem do corpo se vale da objetividade e da “neutralidade” para significar em 

sociedade.  

O que Fernando faz com a pele-Reis é uma desconstrução desse discurso científico na 

figura do heterônimo, desestabilizando esse sistema anatômico do corpo, implantando o 

paradoxo em Reis – que constrói o CsO para si ao se desfazer de um modelo representacional 

científico, preso, fixo, imutável e instaurar um saber do corpo pautado nos sentidos, no 

sensacionismo de Campos e de Caeiro, na poética da força e no discurso do paganismo, como 

uma contraposição aos estriamentos cristãos.   

E Ricardo Reis, em sua prosa, chega a dizer sobre a “moderna literatura”: 

 

A moderna literatura é uma literatura de masturbadores. 

A da renascença era de amorosos decadentes. A do romantismo para cá 

e de masturbadores.  

Vejamos: 

Há 3 fenómenos sexuais distintos: 

(1) a sexualidade normal. 

(2) a homossexualidade. 
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(3) a monossexualidade ou masturbação. 

 

(3) contém três elementos 

(A) O sonho, porque é visionado o outro elemento da cópula. 

(B) O desdobramento do Eu, porque o indivíduo figura como dois no 

mesmo. 

(C) O requinte, porque o acto sexual tem de ser investido de várias 

coisas para não □ 

 

Como a masturbação leva à pederastia. 

Diferença entre a pederastia propriamente dita e aquela que a 

masturbação produz. 

Diferença entre a homossexualidade antiga e moderna. (PESSOA, 2003, 

p. 225) 

 

O posicionamento de Ricardo Reis, como médico, é deveras interessante e mostra, em 

certa medida, o viés (homo)erótico da escrita-masturbatória de Fernando Pessoa. Para ele, a 

literatura feita em seu tempo, desde o romantismo, é de “masturbadores”. Ele define três 

categorias que chama de “fenómenos sexuais”. Interessante é que ele contrapõe a 

heterossexualidade à homossexualidade, sendo aquela a “normal”, tal como o discurso 

científico da época fazia e, apesar de pontuar a homossexualidade, inicialmente, o seu 

destaque é para a monossexualidade ou masturbação – que se desenrola em três pontos. 

Para derruir esse discurso científico da época, Fernando focaliza na masturbação, 

porque ele vê nela a forma para encontrar a sua descontinuidade, “porque é visionado o outro 

elemento da cópula”. Ela é uma maneira de encontrar um sujeito queer e de fugir aos 

esquemas de gênero, daí a “monossexualidade” e, consequentemente, o “desdobramento do 

Eu” – a transa consigo mesmo, o ato de masturbar a si mesmo, “dois no mesmo”, e nos 

heterônimos – ao explodir sua (homo)eroticidade em gozo, descontinuidade e dobra, o 

“requinte” desse gesto, para Pessoa, é a possibilidade de ele poder investir de várias formas 

nas coisas e no(s) corpo(s) ao buscar o prazer e o desejo em intensidade e potencialidade 

sexual. 

Como que um esboço, Ricardo Reis, nos últimos trechos do texto, começa a elaborar 

uma pesquisa sobre a pederastia e a masturbação, como uma leva à outra e vice-versa. Os 

períodos são pontuados como proposições a serem desenvolvidas posteriormente e nota-se, 

sem dúvida, o caráter fragmentário desses últimos parágrafos. A tentativa de Reis é buscar o 

(homo)erótico sem colocá-lo em definições presas e fechadas, e até mesmo uma tentativa de 

buscar uma genealogia gay, pensando-a desde a pederastia, nas relações de amizade, nos 

mundos grego e romano.  
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Fernando reconhece a diferença entre a “pederastia propriamente dita” e “aquela que a 

masturbação produz”, ou seja, como a masturbação produz multiplicidades, CsO,  fenômenos 

de outridade e alteridade, poéticas das sensações, eus, potencialidades (homo)eróticas em 

cada uns, etc.; já a pederastia é vista como uma prática pedagógica, como iniciação do jovem 

– no qual pode haver, a depender do período, uma relação homoafetiva entre o preceptor e o 

jovem, sem, necessariamente, envolver relações de multiplicidade, outridade, etc. Para tentar 

se distanciar dessa ideia de “pederastia”, apesar de, em muitas vezes, Pessoa usar tal termo 

para designar homossexualidade, Ricardo Reis já compreende que há uma diferença entre a 

“homossexualidade antiga e moderna”, mesmo que em esboço, e essa diferença precisa ser 

apreciada, revista, e considerada. 

Assim, Fernando irá desmontar uma gama de discursos universalizantes sobre o sexo, 

sobre os desencontros de gênero, sobre a identidade única e a existência do uno, da unidade. 

A escrita-masturbatória de Pessoa é justamente aquela que instaura o animal-estar para o 

poeta, a poesia dos sentidos, dos corpos em efusão e explosão com o CsO, trazendo à luz da 

escritura pessoana o plano da vida, o plano da realidade ao desencadear o desdobramento do 

eu através da masturbação (homo)erótica, intensa, significante, descontínua, traçando linhas 

de morte, de fuga e de vida na poética pessoana.  

Álvaro de Campos, concubina provocador(a), queer, gay, desdobrar de eus e 

masturbador da “moderna literatura”, em relação ao poema a seguir, diz que Ricardo Reis o 

escreveu para um rapaz41 – e não para uma mulher como se podia imaginar, mostrando que o 

desejo (homo)erótico de Ricardo estava (des)velado em sua linguagem – apesar da dedicatória 

“para um jovem, oferecendo-lhe rosas” transparecer o posicionamento de Álvaro. Eis, 

portanto, a outra versão do poema com a dedicatória em latim:  

 

             Ad juvenem rosam offerentem 

 

A flor que és, não a que dás, eu quero. 

Porque me negas o que te não peço? 

Tão curto tempo é a mais longa vida, 

        E a juventude nela! 

 

Flor vives, vã; porque te flor não cumpres? 

Se te sorver esquivo o infausto abismo, 

                                                           
41 Assim diz Campos: “No que o Reis tem muita sorte é em escrever tão comprimido que é quase impossível 

seguir com a precisa attenção – suppondo que ella é precisa – o sentido completo e exacto de todos os seus 

dizeres. É isso que faz com que aquella ode que começa: ‘A flor que és, não a que dás, eu quero’ (pasmem, aliás, 

do ‘eu’ antes do ‘quero’, contra toda a indole linguistica portugueza do Ricardo Reis!) disfarce que é dirigida a 

um rapaz, pois poucos ha (perdidos como vão na escuridão synctactica do poeta) que reparem no pequeno ‘o’ 

que define a coisa” (PESSOA, 2012, p. 43).  
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Perene velarás, absurda sombra, 

        O que não dou buscando. 

 

Na oculta margem onde os lírios frios 

Da infera leiva crescem, e a corrente 

Monótona, não sabe onde é o dia, 

        Sussurro gemebundo. 

 

(PESSOA, 2006d, p. 164-165) 

 

Vê-se que o poema trata da busca de um desejo íntimo que reside no outro – que o 

oculta através de uma “flor” dada através da aparência ou da imagem do corpo, que não 

corresponde ao que os dois realmente sentem um pelo o outro. Reis quer a “flor que és”, em 

sua transitoriedade e mutabilidade inerentes.  

Ricardo quer, não se escusa, não foge, sente atração pelo jovem – que não assume a 

recíproca sentida por ambos, velando-se com uma “absurda sombra”. Reis quer atirar pedras 

ao armário do outro, assim como Campos o fez com ele, tenta convencer o seu interlocutor 

dessa passagem, anseia se relacionar com ele, persistindo nesse “sussurro gemebundo”.  

A (homo)erótica de Reis traz elementos das relações amistosas do período greco-

romano, quando consideram a troca indiscriminada de afetos entre jovens, cultuando o corpo 

e a beleza dos rapazes, escrevendo odes, tal como Anacreonte, cuja poesia também tem 

características de um homoerotismo construído através da amizade. Neste outro poema, o 

poeta clássico, transfigura a sua sexualidade e abre linhas de fuga na sua poética horacionista:  

 

Eu nunca fui dos que a um sexo o outro 

No amor ou na amizade preferiram. 

Por igual a beleza eu apeteço 

        Seja onde for, beleza. 

 

Pousa a ave, olhando apenas a quem pousa 

Pondo querer pousar antes do ramo; 

Corre o rio onde encontra o seu retiro 

        E não onde é preciso. 

 

Assim das diferenças me separo 

E onde amo, porque o amo ou não amo, 

Nem a inocência inata quando se ama 

        Julgo postergada nisto. 

 

Não no objecto, no modo está o amor, 

Logo que a ame, a qualquer cousa amo. 

Meu amor nela não reside, mas 

        Em meu amor. 

 

Os deuses que nos deram este rumo 
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Também deram a flor pra que a colhêssemos 

E com melhor amor talvez colhamos 

        O que pra usar buscamos. 

 

(PESSOA, 2006d, p. 141-142) 

 

Ricardo Reis defende a ideia de um amor sem face, sem rosto, não importando o sexo, 

mas, sim, a forma como ele investe nesse corpo, se devir-homem ou devir-mulher ou devir-

queer, devir-animal “Pousa a ave, olhando apenas a quem pousa/ Pondo querer pousar antes 

do ramo”, nas relações de amizade: “Seja onde for, beleza”. A performance de gênero compõe 

esse corpo estranho, deixa marcas, “porque o amo”, que brinca com as definições e 

desestabiliza as relações binárias e delimitadoras de homem e mulher, “a estratégia do desejo 

é em parte a transfiguração do próprio corpo desejante” (BUTLER, 2012, p. 108), e Ricardo 

Reis “das diferenças” se separa, porque não considera como únicas as relações heterossexuais 

nem exclusivas e tampouco diferente das relações homoeróticas. 

O amor não está no “objecto”, mas no “modo”, no investimento feito pelo sujeito – se 

homem, mulher, gay ou queer, e Ricardo diz – mais uma vez mudando, a confundir o código 

carcerário, o pronome oblíquo átono o para a: “Logo que a ame, a qualquer cousa amor”. O 

seu amor é algo nele, que está em suas sensações desterritorializadas, desconfigurando 

organismo de si e do outro para instaurar o CsO. Foge ao juízo do deus cristão e coloca-se na 

esteira do paganismo, “os deuses nos deram este rumo”, a via para as linhas de fuga, que Reis 

transfigura na imagem da flor colhida, como o amor, que se colhe “o que para usar buscamos” 

indeterminadamente, em apoteose de (homo)erotismo. 

As rosas afloram na poesia (homo)erótica sutil de Ricardo Reis, aquele outro cuja vida 

é aproveitar o tempo que passa no corpo do jovem, o vinho, a ebriedade, o desprezo elegante 

à “mulher”, muitas vezes travestida – sendo um sujeito queer – algo que funciona como um 

recurso pessoano para compor uma epistemologia do armário (no paradoxo de mostrar e 

ocultar, que transmuda o outro continuamente e o si mesmo) e uma máquina do desejo, da 

sensualidade, que afeta a profissão de Reis como médico, altera sua posição no mundo cristão, 

desterritorializando-o para o mundo pagão, uma heterotopia espaço-temporal, e como diz 

Campos: “faz festas á Musa, olhando para outro lado, pensando sei lá em quê” (PESSOA, 

2012, p. 44). 

Alberto Caeiro, o mestre de Fernando, é aquele que instaura o saber do corpo, das 

sensações e do sentido e o impacto sobre Álvaro de Campos é crucial “não apenas mediante 

uma metamorfose corporal, como ainda através de oscilações de identidade sexual” (SABINE 

e KLOBUCKA, 2010, p. 20). Em Reis, a transformação é intensa: “de acordo com o seu 
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heterónimo, ‘Ricardo Reis deixou de ser mulher para ser homem, ou deixou de ser homem 

para ser mulher – como se preferir – quando teve esse contacto com Caeiro” (SABINE e 

KLOBUCKA, 2010, p. 21). 

No poema pagão de Alberto Caeiro, em uma das últimas estrofes, o poeta bucólico, 

diz ao menino Jesus renascido: 

 

Quando eu morrer, filhinho, 

Seja eu a criança, o mais pequeno. 

Pega-me tu no colo 

E leva-me para dentro da tua casa. 

Despe o meu ser cansado e humano 

E deita-me na tua cama. 

E conta-me histórias, caso eu acorde, 

Para eu tornar a adormecer. 

E dá-me sonhos teus para eu brincar 

Até que nasça qualquer dia 

Que tu sabes qual é. 

 

(PESSOA, 2007a, p. 212) 

 

O ser “cansado e humano” quer ser despido, destituído de um corpo preso em seus 

órgãos, orgânico e sistêmico. Como Álvaro de Campos, Alberto Caeiro desejar por estar no 

fora, assim como vê as coisas e as sente com as seus sentidos e sensações, e não concebe o 

mundo de forma nenhuma, apenas está nele, vive e questiona: 

 

Se a alma é mais real 

Que o mundo exterior, como tu, filósofo, dizes, 

Para que é que o mundo exterior me foi dado como tipo da realidade? 

 

(PESSOA, 2007a, p. 241) 

 

As relações de “dentro e fora” são rearranjadas pelo mestre de Fernando. Ele 

descortina o corpo como espaço de inscrição de sensações, não como algo pré-definido, 

pronto e acabado, despertando em Campos e Reis um saber não essencialista, um saber do 

corpo que existe e que está à flor da pele para sentir o outro “de todas as maneiras”. O que é a 

alma para o corpo? Alberto instiga o animal-estar pessoana, inventa linhas de fuga no discurso 

e cria a escritura-vida, a escritura-física dos poetas.  

E quem distinção há entre o real e o irreal? Em O pastor amoroso, Caeiro diz, na 

transfiguração do corpo através do desejo: “E eu gosto tanto dela que não sei como a desejar” 

(PESSOA, 2007a, p. 229). Ela poderia ser ele, ele poderia ser ela, e eles, todos. Assim como 

Campos e Reis, Caeiro questiona a presença da mulher em sua poesia. Ela é o incerto, o 
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estranho, o corpo queer. Quando a mulher não é isso, é rejeitada pelo poeta, tem um papel 

secundário e, às vezes, disfarçado em um discursos amoroso extremamente ambíguo. Alguns 

nomes femininos que Álvaro de Campos e Reis, como vimos, usam em sua poesia podem ser 

nomes de homens, de gays ou de um sujeito queer disfarçado. 

Pode-se perceber em diversos escritos dos heterônimos que os poemas polêmicos de O 

pastor amoroso suscitaram uma “revolta” de Ricardo Reis e Campos, que não admitiam tal 

hipótese de o mestre Caeiro ter se apaixonado por uma mulher. Em sua revolta, contra o signo 

do feminino, o poeta sensacionista e engenheiro Álvaro de Campos declara, em sua prosa, de 

maneira ferina e incisiva, típicas do seu estilo, a respeito dessa possível mulher a quem 

Alberto amou: 

 

Não sei quem foi a mulher que teve o descaramento de ser amada pelo meu 

mestre Caeiro. Não quero saber, com quanto sou. Fosse quem fosse ou 

fingisse, desprezo-a do alto de quem sou e em nome do universo das cousas. 

Que ella fique anonyma, até para si mesma. (PESSOA, 2012, p. 111) 

 

A invectiva de Campos é direta e mostra o questionamento sobre o “amor” que Caeiro 

teve por esse mulher e o “descaramento” dela ao “ser amada” pelo mestre. Por que Álvaro de 

Campos rejeita esse possível relacionamento heterossexual de Alberto? Curioso pensar na 

existência dessa relação, e é notável a decepção amorosa de Caeiro, talvez tenha lhe tirado a 

visão lúcida das coisas ou, o que é mais provável, tenha afetado o seu CsO (homo)erótico, ao 

que Álvaro percebe e que reivindica, no texto, o sumiço dessa mulher para ela mesma – o 

anonimato, e Ricardo Reis fala, também contrário ao caso de Caeiro:  

 

A viciação mental produzida por esse episódio amoroso, que, sobre ter sido 

estéril, foi perturbador, e cujos detalhes desconheço e desejo não conhecer, 

prosseguiu no espírito do poeta. Ficou o rasto viciado. Nunca mais, salvo em 

evanescentes episódios poéticos voltou aquela serenidade suprema, aquela 

visão de deus, a que, libertando-se pouco a pouco das acreções espirituais 

crististas, o poeta se havia liberado no decurso do caminho a que chamou O 

Guardador de Rebanho. (PESSOA, 2003, p. 154-155) 

 

As expressão de Ricardo Reis são duras – classificatórias, típicas do discurso 

médico/científico – “viciação mental”, “estéril”, “desejo não conhecer”. Reis considera que 

ficara o “rasto viciado” em Caeiro, fazendo-o perder aquela visão serena das coisas, lúcida, 

danada, aquela que ele tinha do homem, do animal-estar, do animal nu, do (homo)erotismo 

livre, que sente com os sentidos e o corpo e as sensações, quando o mestre já estava se 

libertando de uma visão cristã reguladora, restrita, à época da escrita de O Guardador de 
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Rebanho, ou seja, antes de conhecer a mulher, o ser estranho, inominável – hostil e nocivo ao 

CsO.  

Em sua profunda desilusão amorosa, como os seus amigos e discípulos Campos e Reis 

já haviam pressentido, Alberto Caeiro diz em O pastor amoroso: 

 

O pastor amoroso perdeu o cajado, 

E as ovelhas tresmalharam-se pela encosta, 

E, de tanto pensar, nem tocou a flauta que trouxe para tocar. 

Ninguém lhe apareceu ou desapareceu. Nunca mais encontrou o cajado. 

Outros, praguejando contra ele, recolheram-lhe as ovelhas. 

Ninguém o tinha amado, afinal. 

 

Quando se ergueu da encosta e da verdade falsa, viu tudo; 

Os grandes vales cheios dos mesmos verdes de sempre, 

As grandes montanhas longe, mais reais que qualquer sentimento, 

A realidade toda, com o céu e o ar e os campos que existem, estão presentes. 

(E de novo o ar, que lhe faltara tanto tempo, lhe entrou fresco nos pulmões) 

E sentiu que de novo o ar lhe abria, mas com dor, uma liberdade no peito. 

 

(PESSOA, 2007a, p. 230) 

 

As ovelhas de Alberto perderam-se no abismo, e o cajado – símbolo fálico, ele perde, 

assim como o seu rebanho, o pensamento obediente. “Ninguém o tinha amado, afinal”, 

deixara-se enganar pelo pensar, pela construção do discurso amoroso, falseado por uma ideia 

de igualdade de gênero, com uma promessa de felicidade pautada na reprodução de um vida 

futura. Caeiro, quando abandona esse amor, sente “uma liberdade no peito”, o ar corre-lhe nos 

pulmões, pois não está mais destruindo o seu Corpo-sem-Órgãos (homo)erótico. Talvez 

motivado por essa desilusão amorosa de O pastor amoroso, em uma conversa entre Álvaro de 

Campos e ele, nota-se o afastamento de Caeiro da mulher no sentido literal da castração de si, 

da extirpação de um membro: 

 

“Cegar! Cegar!” exclamou Caeiro com um berro esquecido de toda a 

alternativa. 

– V. prefere... 

– “Tudo menos cegar” gritou Caeiro.  

– Contudo, disse eu...  

– Quem me tira os testículos, tira-me só a possibilidade de todas as 

mulheres; quem me tira os olhos, tira-me a realidade do universo inteiro. 

(PESSOA, 2012, p. 112) 

 

Parece-nos que Caeiro não quer mais deixar seus olhos de danado adoecerem em 

função de uma falsa imagem amorosa em torno da relação heterossexual. Álvaro de Campos é 

o agitador, vai fundo quando Alberto Caeiro afirma “Tudo menos...”, e o mestre – percebendo 
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a astúcia da concubina – logo o responde que prefere perder os testículos, ou seja, a 

possibilidade de todas as mulheres, do que perder a visão – ou seja, “a realidade do universo 

inteiro”, a multiplicidade, o eu e o outro, os nós, a potencialidade do eros, do (homo)erotismo, 

do animal-estar livre e nu em CsO. Álvaro, após refletir sobre esse diálogo que tiveram, diz:  

 

O seu criterio organicamente infantil e divino não conhece os meandros do 

viril e humano. Sim, o meu mestre C[aeiro] não sabe que quem nos tirasse os 

testiculos nos tirava até a virgindade se a quizesse tirar. O meu mestre 

Caeiro não adivinha as ramificações espirituaes do cordão espermatico. 

(PESSOA, 2012, p. 112)  

 

Álvaro de Campos percebe que o “desejo” de Caeiro por ser castrado é, ao mesmo 

tempo, um desejo (homo)erótico, no sentido em que se pode perder a virgindade quando 

alguém nos castra, “se a quizesse tirar”. A questão é que Campos quer destacar o logos 

espermático de Caeiro, despertá-lo, expulsá-lo do armário, fazê-lo conhecer as “ramificações 

espirituaes” da escrita-masturbatória, do (homo)erotismo potencializado pela rostificação e 

pelo CsO de Fernando, romper o corpo real de Caeiro – físico e palpável – nas suas partes 

sem um todo. Assim, Campos enumera nomes, dentre eles, “Ricardo Reis, Gertrudes, Chloe, a 

rapariga (Caeiro)” (PESSOA, 2012, p. 114) reconhecendo a inegável tendência queer do 

poeta-mestre de todos. 

O homoerotismo dos heterônimos encontra, na visão de Alberto Caeiro de mundo e de 

(não)ser, uma linha de fuga para todo esse sistema reproduzido de gêneros, cuja visão 

moralista, binária e naturalizada, impede o refazimento das máscaras, do CsO e dos 

mecanismos de rostidade de Fernando. Os heterônimos são fonte para questionamentos 

infindos em torno da sexualidade pessoana, como se percebe, todos possuem uma escrita-

masturbatória única, característica do (não)ser múltiplo de cada um, no corpo aberto, na 

descontinuidade visível e nos (des)caminhos do Eros, do (homo)eros de Fernando. 

A concubina Álvaro de Campos é aquele que não possui a timidez do pensamento nem 

do sentir, mais do que todos os (não)seres pessoanos, ele é o que (re)abre constantemente os 

corpos e os sexos de cada um. Ricardo Reis e suas rosas abrem-se para a possibilidade de um 

outro mundo greco-romano, pagão, (homo)erótico, e as ovelhas de Alberto Caeiro 

transfiguram sua escrita literal e fotográfica das coisas para desobedecê-lo, fazendo-o sentir o 

devir-animal, o sexo e o seu (homo)erotismo vibrando em seu armário. O corpo não é o corpo 

em relação estreita aos órgãos, mas em liberdade de reinvenção com eles, na produção de um 

devir-animal incessante, que resgatou a multiplicidade e pluridentidade na obra de Pessoa 

através da sua (homo)erótica, fê-lo: o ser elástico, mola, agulha, trepidação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Traçar uma cartografia de expressões homoeróticas no poeta português é uma tarefa 

deveras desafiadora e extremamente viável para o caso de Pessoa, que desnaturaliza a 

experiência direta do leitor e desterritorializa os lugares comuns da crítica tradicional, com 

seus resultados e conclusões sedimentados, porque o “modus poetandi de Pessoa, 

precisamente por refutar uma forma de enunciação autoral, alimenta uma arte que perdeu 

todas as ambições de oferecer respostas totalizadoras” (BILLIANI, 2010, p. 347).  

Navegar pelas leituras feitas da obra desse poeta português só podem nos mostrar 

algo: o risco. A potência de vida e de transmutação de sua literatura reiteram a sua 

inesgotabilidade e, em Pessoa, arriscar é preciso, como a vida, porque “viver é ser outro” 

(PESSOA, 2011b, p. 125). Pensar a fibra pessoana é considerá-lo “fatiado”, como se pode 

observar neste episódio de Sonhos, do escritor alemão Franz Kafka: 

 

A imagem contínua de uma fatiadora muito larga que vai me cortando em 

alta velocidade e com regularidade mecânica em fatias muito fininhas que 

saem voando quase enroladas por causa da rapidez do trabalho. Diário, 4 de 

maio de 1913 (KAFKA, 2008, p. 70) 

 

Essas fatias fininhas que voam são os inúmeros corpos que Fernando Pessoa compõe e 

decompõe em sua obra, e ele se dobra, cada vez mais, em CsO, para não se submeter às 

estruturas monolíticas da vida. Uma vez que o poeta é muitos, desdobra-se ao infinito, como 

uma cadeia espiralada, ao redor de uma identidade irrealizável e um ser em devir. A forma de 

o poeta sentir tudo de todas as maneiras é uma constatação óbvia de que somos pouco para a 

vida e, se Pessoa se desdobra em tudo e em todos, torna-se aquele que é capaz de viver nas 

fendas e entre o ser e as coisas e, fazendo uma menção a ele e Walt Whitman, diz: “Fazemos 

arte e o que queremos fazer afinal é a vida” (PESSOA, 1999a, p. 90). 

A literatura do poeta português não se encaixa em modelos representativos, típicos de 

uma linha de pensamento que se baseia na ideia de mimese, imitação ou representação da 

realidade. Essa produção de Fernando é, sobretudo, vida e uma expressão de como a vida 

pode ser vivida no limiares da arte e da realidade. Em relação à “arte da vida”, no caso de 

Pessoa, é notável perceber que 

 

O produto da arte da vida é, supostamente, a “identidade” do artista. Mas, 

dadas as oposições que a autocriação luta em vão para conciliar, e a 

interação entre o mundo em constante mudança e as autodefinições, 
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igualmente instáveis, de indivíduos fazendo o possível para se ajustar a 

condições de vida cambiantes, a identidade não pode ser inteiramente 

consistente; nem pode, em algum ponto, exibir um ar de conclusão que 

implique não haver espaço (e não estimule o impulso) para novos 

aperfeiçoamentos. A identidade está perpetuamente in statu nascendi; cada 

uma das formas que ela sucessivamente assume tende a ser afligida por uma 

contradição interna mais ou menos aguda. (BAUMAN, 2009, p. 110)  

 

O poeta se questiona ao fingir e se afirma ao considerar a existência do outro para 

além de uma reprodução da realidade ou de sua cópia/simulacro, colocando sua identidade em 

tensão, nesse processo de “condições de vida cambiantes”, Fernando aponta sempre para 

“novos aperfeiçoamentos”, e a sua indefinição ontológica está intimamente ligada à ideia de 

uma identidade in statu nascendi. O corpo na escrita-física de Fernando Pessoa contribuiu 

para criar novas formas de dizer poético, destituídas do imagismo inerente à construção 

decorativa da ideia, da representação aristotélica da realidade artística como imitação. 

Fernando mantém, nas formas sucessivas que assume, na relação entre a vida e a arte, na 

relação entre ele e os outros (os heterônimos), tal como diz o filósofo: “uma contradição 

interna mais ou menos aguda”. 

A poesia de Fernando atesta essa mutabilidade e descontinuidade da vida que – 

mesmo sob o signo da perpetuação – ela é regida pela multiplicação da morte, e produção de 

corpos renascidos de uma heteronímia sem fim. Nesse sentido, pode-se pensar nessa busca 

pela vida através da morte ou do sacrifício de si mesmo em sua obra poética, o eros de 

Fernando é a contramão de quaisquer modos de viver e sentir tudo. 

A temática da sexualidade na cosmovisão e na produção poética de Pessoa não podia 

ficar de lado; já que o autor atentara para uma imensa e variada gama de temas, esse assunto 

espinhoso para certa crítica canonizante e conservadora foi o mais resguardado e sublimado, 

mesmo por aqueles que arriscaram fazer menção à questão sexual em Pessoa. Inicialmente, a 

possibilidade de se fazer um estudo sobre tal temática era improvável, mas, com a reviravolta 

dos estudos culturais e com a visão de sexualidade de autores como Foucault, Butler e 

Eribon, a crítica justificou – fazendo justiça ao autor – a presença da diversidade sexual do 

poeta, nos dando outra forma de olhar para eles e abordá-los. 

Reconhecendo a relevância das “descobertas” do pai da psicanálise, Fernando fala que 

a sua contribuição foi que: “a sexualidade, cuja importância havia sido, por diversos motivos, 

diminuída ou desconhecida anteriormente” (PESSOA, 1971, p. 28), e agora estava sendo 

revisitada e estudada sob diversos ângulos, sendo consideradas as suas implicações para a 

vida e para a (de)formação do sujeito. 
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O curioso é que Fernando Pessoa já tinha consciência da importância da sexualidade 

para constituição da sensibilidade do homem, mesmo antes de Freud e, como o poeta mesmo 

diz em uma carta escrita a João Gaspar Simões – em razão de um estudo crítico feito sobre 

Fernando, o poeta diz: 

 

Já antes de ter lido qualquer coisa de ou sobre Freud, já antes até de ouvir 

falar nele, eu tinha pessoalmente chegado à conclusão marcada (1) [o 

subconsciente e a nossa qualidade de animais irracionais] e a alguns 

resultados dos que inclui sob a indicação (3) [a conversão de certos 

elementos psíquicos por estorvo ou desvio de originais]. (PESSOA, 1971, p. 

29) 

 

O corpo como um estado de subconsciência e como produção intensa de sexualidade 

nesse conceito pensado por Pessoa, de “animais irracionais”, o animal-estar pessoano, a 

inscrição de um desejo incessante e informe pelo o outro, que se realiza nas sensações e na 

sua produção de alteridades conflitantes. 

A noção de Pessoa foi crucial para o desenvolvimento de sua poesia (homo)erótica, 

porque o interesse pelo poeta foi algo pessoal e, em certa medida, estético. A influência dos 

arquétipos gregos, no qual os temas eram a relação entre homens, como essa civilização 

percebia e reagia a esse eros transgressor. 

Os heterônimos são performances de seu modo de vida múltiplo, no qual o poeta 

encena os dramas da existência, bem como seu (drama)homoerótico, discutindo questões de 

gênero e mostrando, de forma genuína, a relação entre homens, a cumplicidade dos amantes, a 

relação física que há entre eles e a subjetividade gay e queer de Fernando, assim: 

 

Todos os corpos são “generificados” desde o começo de sua existência social 

(e não há existência que não seja social), o que significa que não há “corpo 

natural” que preexista à sua inscrição cultural. Isso parece apontar para a 

conclusão de que gênero não é algo que somos, é algo que fazemos, um ato, 

ou mais precisamente uma sequência de atos, um “fazer” em vez de um 

“ser”. (SALIH, 2012, p. 89) 

 

Vê-se em Álvaro de Campos a trituração do eu através da máquina de sexo, o ser 

homoerótico no espaço de construção de identidade gay, que a cidade promove, nas 

heterotopias e nos contatos com as “amigas”, que o rodeiam, além da influência de Walt 

Whitman – e sua concepção de um amor plural, corporizado. Em Ricardo Reis, há a tradição 

helênica, a recusa do corpo feminino, a busca pelo prazer do corpo e a desrazão do homem – 

quando colocado diante do destino e do tempo que passa. Alberto Caeiro é o sensacionismo, 
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aquele que trabalhar o saber do corpo e dos sentidos e, assim como Reis, assume uma postura 

ambígua em relação à mulher “amada”. 

Poemas (escritos em português e inglês) e inúmeras passagens evidenciam uma 

abundante produção homoerótica de Fernando e, se considerarmos as diversas menções 

presentes no Livro do Desassossego e nos seus diários íntimos, em suas páginas de crítica, 

percebemos que, em Pessoa, há um material vasto em torno dos conceitos de gênero e 

sexualidade, que é recorrente em sua obra e pertinente para a discussão da mesma. 

Se cada biografia de cada heterônimo mostra-nos traços de formação de vida, corrente 

filosófica, experiências com a poesia, relatos de formação profissional, local de habitação e 

vida (e de morte), como o poeta mesmo atenta, a sexualidade não podia ficar de fora desse 

aglomerado humano que Fernando compôs por meio do Corpo-sem-Órgãos. 

A sexualidade, através do tempo, foi sendo construída pelos discursos – como observa 

Foucault –, transformando o modo de viver, de haver e de estar no mundo. O poder jogou 

com essa questão de – saber e poder – e usou de diversas políticas para regular o corpo e 

mitologizar o sexo em todos os âmbitos da cultura, da sociedade e da história. 

A vontade de saber pessoana e a tensão homoerótica na obra42, seu desejo de conter o 

universo e os outros, abarcavam a sua curiosidade sobre a sexualidade, considerando o corpo 

e o sexo em suas implicações literárias, sociais e culturais. Fernando tinha consciência das 

implicações da utilização de um discurso não hegemônico e terei de enfrentar, com a sua 

escritura, o controle, o preconceito e a presença dos discursos condenatórios, que foram sendo 

tecidos pelas instituições e pelos os organismos do poder, como a Igreja, o Estado, a Família; 

sendo responsáveis por maquinações de discursos repressores e naturalizantes, excluindo, 

perseguindo e silenciando as demais formas de se relacionar.  

À época de Pessoa, o discurso religioso, da ciência e da medicina operavam como 

máquinas de produção de injúria – e o poeta, contrário às hipocrisias do sistema, buscava, na 

loucura e no saber do corpo, desfazer essas teias de violência e exclusão da manifestação 

genuína da modernidade: a multiplicidade de tudo, sobretudo, do sexo, porque, quando se 

pensa neste e na sua relação intrínseca com a questão do gênero, precisamos lembrar que: 

“um aspecto emerge deste complexo e contraditório mapa da definição do sexo e do género: 

                                                           
42 Essa tensão é vista pelo crítico, ao analisar o poema Antínoo, como um trabalho de produção poética que 

envolve os saberes do poeta em torno da sexualidade e também a visão de Fernando: “Detecta-se uma tensão 

permanente entre o que se profere e o que não se diz, a sensualidade e a castidade, o macabro e o erótico; em 

última análise, entre a vida e a morte. Estas tensões habitam todo o texto, servindo de comentário ao episódio 

histórico em questão e, além disso, como metacomentário do próprio poeta à (homo)ssexualidade” (ARENAS, 

2010, p. 145). 
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se este pudesse adiantar razões a favor de uma aliança ou identificação cruzada entre os vários 

grupos, as próprias razões seriam igualmente múltiplas” (SEDGWICK, 2003, p. 33). 

Levando em consideração essas “razões múltiplas”, a linguagem queer de Fernando 

ressignifica a limitação do código, utilizando-o como contradição e polissemia, quando, 

através de subtendidos e inferências, constrói “identidades cruzadas”, tal como se pode ver no 

poema A Outra, poema escrito em 1935:  

 

AMAMOS sempre no que temos   

O que não temos quando amamos.   

O barco pára, largo os remos   

E, um a outro, as mãos nos damos.   

A quem dou as mãos?   

À Outra.  

 

Teus beijos são de mel de boca,   

São os que sempre pensei dar,    

E agora e minha boca toca   

A boca que eu sonhei beijar.   

De quem é a boca?   

Da Outra.   

 

Os remos já caíram na água,   

O barco faz o que a água quer.   

Meus braços vingam minha mágoa   

No abraço que enfim podem ter.   

Quem abraço?   

A Outra.  

 

Bem sei, és bela, és quem desejei...   

Não deixe a vida que eu deseje   

Mais que o que pode ser teu beijo   

E poder ser eu que te beije.   

Beijo, e em quem penso?   

Na Outra.  

 

Os remos vão perdidos já,   

O barco vai não sei para onde.   

Que fresco o teu sorriso está,   

Ah, meu amor, e o que ele esconde!   

Que é do sorriso   

Da Outra?   

 

Ah, talvez, mortos ambos nós,   

Num outro rio sem lugar   

Em outro barco outra vez sós   

Possamos nos recomeçar   

Que talvez sejas   

A Outra.  

 

Mas não, nem onde essa paisagem   
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É sob eterna luz eterna   

Te acharei mais que alguém na viagem   

Que amei com ansiedade terna   

Por ser parecida    

Com a Outra.  

 

Ah, por ora, idos remo e rumo,    

Dá-me as mãos, a boca, o ter ser.   

Façamos desta hora um resumo   

Do que não poderemos ter.   

Nesta hora, a única,   

Sê a Outra. 

 

(PESSOA, 2009a, p. 427-429)  

 

O poema é interessante pelo jogo de subtendidos que, constantemente, Fernando faz, 

ao buscar, no desejo de ter a outra, o sujeito queer, o (homo)erótico. A presença do Eros e 

Tânatos é vigente na poética homoerótica de Fernando e, ao longo do poema, as imagens são 

colocadas no âmbito do devir-sexo e do devir-gênero, num travestimento da escrita típico do 

discurso da epistemologia do armário pessoana, que tenta velar e expor – em uma dialética 

constante da afirmação do seu (homo)erotismo potencializado por suas faces e por seus 

sentidos. As heterotopias de passagem e de afirmação fazem-se presentes, as linhas de fuga 

também abrem linhas de morte – e o rosto é desfeito em diversos membros em rotação com o 

Corpo-sem-Órgãos pessoano, e o verbo ao fim no imperativo é sinal do devir contínuo do 

sexo do poeta e do outro – o ou a qual se relaciona ou se deseja constantemente. 

Fernando Pessoa compreendia, ao tratar da sexualidade em si e nos outros, passando 

pelos arquétipos greco-romanos e chegando à modernidade, que existiam discursos sendo 

construídos em torno do corpo e do sexo pela história. Essa visão fez com que o autor 

vivenciasse essa perspectiva de mudança de si, do cuidado de si, para expressar o seu 

homoerotismo. O poeta, trazendo o mito de Eros e Psiquê, mostra como a sexualidade 

também está presente na ordem do oculto: 

 

Eros e Psiquê 

 

...E assim vêdes, meu Irmão, que as verdades 

que vos foram dadas no Grau de Neófito, e 

aquelas que vos foram dadas no Grau de Adepto 

Menor, são, ainda que opostas, a mesma verdade.  

 

(Do Ritual Do Grau De Mestre Do Átrio 

Na Ordem Templária De Portugal 
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Conta a lenda que dormia 

Uma Princesa encantada 

A quem só despertaria 

Um Infante, que viria 

De além do muro da estrada. 

Ele tinha que, tentado, 

Vencer o mal e o bem, 

Antes que, já libertado, 

Deixasse o caminho errado 

Por o que à Princesa vem. 

A Princesa Adormecida, 

Se espera, dormindo espera, 

Sonha em morte a sua vida, 

E orna-lhe a fronte esquecida, 

Verde, uma grinalda de hera. 

Longe o Infante, esforçado, 

Sem saber que intuito tem, 

Rompe o caminho fadado, 

Ele dela é ignorado, 

Ela para ele é ninguém. 

Mas cada um cumpre o Destino 

Ela dormindo encantada, 

Ele buscando-a sem tino 

Pelo processo divino 

Que faz existir a estrada. 

E, se bem que seja obscuro 

Tudo pela estrada fora, 

E falso, ele vem seguro, 

E vencendo estrada e muro, 

Chega onde em sono ela mora, 

E, inda tonto do que houvera, 

À cabeça, em maresia, 

Ergue a mão, e encontra hera, 

E vê que ele mesmo era 

A Princesa que dormia. 

(PESSOA, 2009a, p. 153-155) 

 

Era “A Princesa que dormia” em Fernando Pessoa. O vitral colorido, a dobra, o eu 

rachado, e não a máscara, estampa o persona gay, através das marcas e fissuras cravadas no 

corpo, na escritura, que remetem ao desejo de o poeta de ser odiado pelos homens e, pelas 

mulheres, iludido, levado ao escárnio, sob o signo do mal, “acredito que o homem 

necessariamente se insurgiu contra si mesmo e que ele não pode se reconhecer, que ele não 
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pode se amar completamente, se não é o objeto de uma condenação.” (BATAILLE, 1987, p. 

33).  

O poema Ad Voluptatem, “o prazer” em latim, de Fernando Pessoa, é a busca pelo 

(homo)erótico, pelo corpo jovem e pelos mistérios desse desejo que incita a sua sexualidade 

dissidente, desorganiza o seu ser (suas identidades) e recupera o Corpo-sem-Órgãos do poeta, 

que transcende as barreiras do tempo e do espaço para chegar ao limiar da sua vontade mais 

íntima e perturbadora: 

 

Ad Voluptatem 

 

Porque nasceste tão de acordo com a vida tão bela  

Tu sempre jovem e de alegria □ e forte  

Porque te deram o eterno olhar e gesto do beijo e aquela  

Presença no lugar da Sorte. 

 

Se havias de ser o nome humano do mal,  

A estrada suave da nossa perdição  

Onde o olhar do remorso se volve ao local  

Onde primeiro tremeu a sua na tua mão... 

 

Se havias de ser o jardim e o pomar  

Onde o derramar dos perfumes seus teria  

Até que sentimos na alma o nevar  

E na tua mão sempre quente a nossa para sempre fria. 

 

Se havias de ser a ilusão da vida  

A estância onde deixámos passar  

Por sob a janela fechada e a cortina corrida  

O barco que nos havia de ao porto da alma levar. 

 

Se havias de ser a demora e o cansaço entre a luta,  

E o sono, por sonhar no leito do Momento constante  

E havias de nos expulsar sentindo já fria e poluta  

A mão a quem pedias a manhã dum amante, 

 

Porque foi o teu quedo ser tão formoso? Não era  

Mais de justiça que fosses o lago □ e estagnado  

Onde só já doente uma alma esperar quisera?  

Ah as manhãs de verão e as tardes de primavera  

Ah a doçura da virtude e a beleza do pecado! 

 

(PESSOA, 2006b, p. 108-109) 

  

A primeira estrofe se refere à beleza do jovem, aquele que o poeta admira por ser “de 

acordo com a vida”, onde reside o desejo no “eterno olhar” e o “gesto do beijo” no “lugar da 

Sorte”. Assim, ele é o “nome humano do mal”, da tentação, o espaço para romper os 

interditos e transgredir as definições do corpo, atravessando essa “estrada suave da nossa 
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perdição”, em que o “remorso” é redimensionado para uma lembrança alegre, no momento 

em que tremeram as mãos. 

O homoerotismo ambienta esses lugares de animalidade, de animal-estar, pois o 

amado era “o jardim e o pomar”, uma contraposição ao espaço romântico do homem e da 

mulher, uma heterotopia homo, permeada de perfumes, de sensações que corporificam a alma, 

como “na alma o nevar”, e repousam na “tua mão sempre quente”, e às vezes encontra a 

repressão, a hostilidade, a mão “para sempre fria” do medo e do receio de se entrechocar com 

os paradigmas de gênero. 

As passagens que conotam transitoriedade, as estâncias em trânsito, como essa “janela 

fechada” e a “cortina corrida”, lembram a possibilidade realmente vaga de atravessar o longo 

caminho entre o ser real e a “ilusão da vida”, das verdades prontas e dos corpos acabados. A 

imagem do barco como uma heterotopia da subversão e da inversão dos valores estabelecidos 

é constante na poesia de Fernando – e lá é justamente o lugar onde, nessa desestruturação do 

corpo social e da sexualidade hegemônica, chegar-se-ia ao “porto da alma”, ressignificado o 

ser e corpo desse sujeito lírico em devir e CsO. 

A beleza remete a um caminho possível para o poeta, e elimina a “demora e o cansaço 

entre a luta”, que move o poeta, levando-o a sentir esse desejo no “leito do Momento 

constante”, mesmo “sentindo já fria e poluta” a mão de um amante pela manhã. Durante a 

despedida, esse “quedo ser”, falível, é questionado, uma vez que o poeta repensa a formosura 

dele como um elemento capaz de transpor barreiras, sejam elas sociais, culturais ou históricas. 

O sujeito lírico do poema ansiava por um “lago estagnado”, em que sua “alma doente” 

pudesse esperá-lo, e rememora “as manhãs de verão e as tardes de primavera” – como uma 

passagem momentânea, através da estações, de tudo que vivera com o rapaz. 

Seu objeto de condenação é justamente o amor aprisionado, historicamente situado em 

padrões, reconhece a “doçura da virtude”, mas busca a “beleza do pecado”.  

O entre, o devir pessoano, mostrou que o homoerotismo do poeta era uma extensão de 

sua vida, da vontade de viver mais, a forma de ser tornar o grande fingidor, aquele que sentia 

a dor que realmente sentia, o outro, polivalente, o queer e o gay e ele-mesmo. Nos 

perguntamos: então, ele era menos Fernando? Não. Fernando Pessoa queria ser livre43: 

“Absolutamente roto por me roçar contra cousas,/ Ferido na boca por morder cousas,/ Com as 

unhas em sangue por me agarrar a cousas,/ E depois dêem-me a cela que quiserem que eu me 

lembrarei da vida” (PESSOA, 1999a, p. 111-112). 

                                                           
43 Como sugestão, ouvir a canção I Want To Break Free, interpretada pelo grupo de rock Queen. 
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