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Sou Eu 

 Sou eu, eu mesmo, tal qual resultei de tudo,   

 Espécie de acessório ou sobressalente próprio,

 Arredores irregulares da minha emoção sincera,   

 Sou eu aqui em mim, sou eu.   

            Quanto fui, quanto não fui, tudo isso sou.

            Quanto quis, quanto não quis, tudo isso me forma.  

            Quanto amei ou deixei de amar é a mesma saudade em mim.  

             E, ao mesmo tempo, a impressão, um pouco inconseqüente,  

             Como de um sonho formado sobre realidades mistas,  

             De me ter deixado, a mim, num banco de carro elétrico,  

             Para ser encontrado pelo acaso de quem se lhe ir sentar em cima.  

             E, ao mesmo tempo, a impressão, um pouco longínqua,   

             Como de um sonho que se quer lembrar na penumbra a que se acorda,   

             De haver melhor em mim do que eu.  

 Sim, ao mesmo tempo, a impressão, um pouco dolorosa,   

 Como de um acordar sem sonhos para um dia de muitos credores,   

 De haver falhado tudo como tropeçar no capacho,   

 De haver embrulhado tudo como a mala sem as escovas,   

 De haver substituído qualquer coisa a mim algures na vida.   

 Baste! É a impressão um tanto ou quanto metafísica,  

 Como o sol pela última vez sobre a janela da casa a abandonar,

 De que mais vale ser criança que querer compreender o mundo —  

 A impressão de pão com manteiga e brinquedos  

 De um grande sossego sem Jardins de Prosérpina,  



 De uma boa-vontade para com a vida encostada de testa à janela,  

 Num ver chover com som lá fora  

 E não as lágrimas mortas de custar a engolir.  

 Baste, sim baste!  Sou eu mesmo, o trocado,  

 O emissário sem carta nem credenciais,  

 O palhaço sem riso, o bobo com o grande fato de outro,  

 A quem tinem as campainhas da cabeça  

 Como chocalhos pequenos de uma servidão em cima.  

 Sou eu mesmo, a charada sincopada  

 Que ninguém da roda decifra nos serões de província.

 Sou eu mesmo, que remédio!  ... 

(Álvaro de Campos) 



RESUMO

FERNANDO PESSOA(s): 

CIÊNCIA DAS SENSAÇÕES, PEDAGOGIA DO FINGIMENTO 

A dissertação pretende considerar a heteronímia, vivenciada pelo poeta Fernando Pessoa, 
como uma estratégia cognitiva para equacionar o outro no campo da educação e minimizar 
persistentes antinomias no processo de aprendizagem tal como sentimento e pensamento, emoção 
e razão. Assim, tal estratégia se constitui num dos fundamentos possíveis do método complexo ao 
tecer de forma dialógica e recursiva a relação de alteridade nas quais se moldam as identidades 
plurais na educação, lançando bases de uma ciência das sensações para o exercício de uma 
pedagogia do fingimento. 

Palavras-chave: Educação, heteronímia, complexidade, subjetividade,alteridade. 

RÉSUMÉ 

FERNANDO PESSOA(s): 

SCIENCE DE LA SENSACIONS, PÉDAGOGIE DE LA FEINTE 

La dissertation prétend considérer l'hétéronymie, experimentée par le poète Fernando 
Pessoa, comme une stratégie cognitive pour équivaloir l'autre dans le champs de l'éducation et 
minimiser des persistantes antinomies dans le processus de l'apprentissage tel que sentiment et 
pensée, émotion et raison. Ainsi, telle stratégie se constitue en un des fondements possibles de la 
méthode complexe au tisser de mode dialogique et récursive la relation de l'altérité que se 
constitue les identités plurielles dans l'éducation lançant des bases d`une science de la sensacions 
pour l'exercice d'une pédagogie de la feinte. 

Mots-clés:Éducation, hétéronymie, complexité, subjectivité, altérité. 
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1. Introdução e alguns apontamentos pessoais 

“Se as coisas são estilhaços 
Do saber do universo, 

                                        Seja eu os meus pedaços, 
                                        Impreciso e disperso” 

(Fernando Pessoa) 

Fernando Pessoa, mais, ainda?! Talvez pareça 

pertinente essa questão a concluir-se pela enorme 

bibliografia sobre o poeta que, a cada dia, avoluma-se 

impressionantemente e que hoje se encontra reunida, sem pretensões de totalidade, como lhe 

agradaria, na Casa Fernando Pessoa, em Lisboa. De forma inusitada sua marca constitutiva de 

uma produção múltipla e plural, vivenciada pela heteronímia e dedicada intimamente pelo 

poeta como uma missão, preserva o emblema suscitador de que ainda muito está por se revelar 

e que, ainda, se constitui como uma marca do que não cessa constantemente de se dizer. 

Acrescente-se a isto o desconcertante exercício polifônico desse outramento que emerge como 

uma das grandes aventuras da modernidade: a do sujeito constituir-se em luta perene entre a 

identidade e a alteridade, produzindo, no caso de Pessoa em cerca de 72 heterônimos 

conhecidos, o signo de uma dialética travada no qual o retorno ao Um logocêntrico e estável 

se faz impossível numa síntese apaziguadora. 

O rigor da heteronímia é possibilitar meandros de diversas possibilidades de leituras, 

tornando-se, no entanto, pouco dócil para um recorte epistêmico de furor interpretativo ao 

resistir o molde às convenções disciplinares. Pessoa é intervalo de um movimento 

recursivamente inapreensível e oferece na moeda de troca hermenêutica um formidável saber 
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para a ampliação dos estreitos nichos disciplinares. Dentre tantas investidas, a Crítica 

Literária, a Psicanálise,  a Sociologia, a Política,  a Estética,  a Filosofia dentre outras e, 

recentemente, a Economia1 são exemplos vivos de que as vastas produções poéticas, teóricas e 

em prosa de Fernando Pessoa expõem elementos deste interstício operador do conhecer que se 

move de forma interdisciplinar. E o que pensar do campo da Educação nesta empreitada 

pessoana? E, principalmente de onde pensar, em que porto se ancora a vista destes horizontes? 

Certamente não somos do tamanho de nossa altura e sim do tamanho do que vemos 

como certa vez afirmou um dos heterônimos de Pessoa, o mestre Caeiro. E é pelo Grupo de 

Estudos da Complexidade - GRECOM (PPGEd - UFRN) - que caracteriza o nosso centro 

irradiador de possibilidades. 

Sou consciente de que tal empresa torna-se delicada quando o sujeito pesquisado em 

questão é o autor responsabilizado pela maior fortuna crítica em língua portuguesa. È 

inequívoco que o autor em língua portuguesa de quem mais se escreveu e suscitou 

interpretações foi e continua sendo Fernando Pessoa e seus diversos heterônimos, inclusive, 

sendo Pessoa-ele mesmo não menos heterônimo do que os outros. E o que dizer da própria 

concepção de autor extremamente ameaçada que soçobra copiosamente pela invenção-

experiência única e genuína da heteronímia na história da aventura da consciência humana? 

Somado a isto, é imprescindível considerar os diversos impasses labirínticos no universo do 

fingimento pessoano por meio das diversas “opiniões” por ele(s) assinadas colocando em risco 

iminente os passos do pesquisador.  

1 Ver o recente livro  “A economia em Pessoa: verbetes contemporâneos e ensaios empresariais do poeta. 
Organização, introdução e notas, Gustavo H. B. Franco(ex Diretor do Banco Central)-2ª. Ed.rev.- Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Ed., 2007.  
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É nesse cenário desconcertante e, por isto mesmo, extremamente provocador que lanço 

a minha tese central: Fernando Pessoa é, antes de tudo, um pensador com pretensões 

cientificas, ou dito de outro modo, um artesão de uma nova ciência: a ciência das sensações, 

propondo a dissolução de antinomias num jogo dialógico, mosaico, especular. Trata-se de pôr 

as linhas de força de forma a desenhar este equacionamento em termos de uma metodologia 

cientifica2 a que o poeta recorreu em seu projeto poético. Acolho aqui o que Pessoa denomina 

de ciência das sensações, descrita em várias passagens do Livro do Desassossego. Essa 

expressão guarda estreita relação com a escola sensacionista adensando um conceito do fingir, 

tão caro ao universo heteronímico. É a partir desse ponto que proponho pensar as questões da 

Educação pelo exercício do fingimento.  

Pessoa insiste em se inscrever como um espanto sempre renovado e, até mesmo, pode 

arvorar-se, tal como Nietzsche, de ser um escritor póstumo para leitores ainda vindouros. A 

heteronímia favorece um espectro de abordagens e reveste-se de um enquadramento para além 

de quaisquer disciplinas. Para tanto, na minha proposta de análise cabe o recorte, a princípio 

epistemológico da heteronímia para aquém dos heterônimos, ou dito de modo mais preciso, 

como projeto e preceito do outramento pessoano.  

È possível que a inutilidade destas palavras ao tentar explicitar meu enquadramento da 

abordagem pessoana – e enquadramento aqui é sempre fugidio- seja anulado em sua pretensão 

explicativa ao tomar de empréstimo esta bela passagem de Bernardo Soares no Livro do 

Desassossego, “Talvez o meu destino seja eternamente ser guarda-livros, e a poesia ou a 

2 Refiro a uma metodologia particular que o poeta desenvolve principalmente em suas considerações sobre 
doutrina estética, às balizas que erigem todo o processo heteronímico e sobretudo os passos que desenvolve em 
alguns trechos do Livro do Desassossego, onde está implícito uma ciência das sensações. Procedimentos que 
serão melhores explicitados nos capítulos seguintes. Cabe ressaltar, também, a difícil tarefa de reconstruir a 
maioria das nuances que o poeta construiu ao pensar a fragilidade do poder da ciência como único modelo 
cognitivo para se afirmar “ a verdade do mundo”  
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literatura uma borboleta que, pousando-me na cabeça, me torne tanto mais ridículo quanto 

maior for a sua própria beleza”.3

Enfim, como não deixar de sair com o narcisismo estropiado e as pretensões 

malogradas de originalidade de pesquisador apaixonado, se paira no ar acadêmico a impressão 

de que tudo já foi dito sobre o senhor Fernando Antonio Nogueira Pessoa?  Ao meu ver, à 

revelia da profícua e desmesurada produção de estudos pessoanos (com os vários riscos dos 

ismos, inclusive) se configura em tentativas contínuas de amainar o mistério concebido por 

este homem, deixando alguns ângulos deste cristal sem a devida atenção e alguns até 

totalmente despercebidos. É natural que todas as conseqüências da heteronímia não estejam 

esgotadas e mesmo de tempos em tempos surge algo novo no baú mítico que reconfigura todo 

o organismo de sua produção poética . Creio que apenas arranho este mistério em que Pessoa 

se lançou e que este percurso ainda guardará muitas surpresas em meu passional contato com 

o poeta.

Sempre tive comigo a íntima impressão de que nossos temas de pesquisa são 

reconhecidos e não descobertos por nós. Digo isto, tomado por um convencimento nos 

visitado sempre a posteriori. Como quase tudo na vida, trata-se de um tomar sentido pelo 

encostamento das coisas que só uma vivência lenta e profunda pode pôr na representação, ou 

seja, na transfiguração em palavras, sabendo de antemão que muita coisa é perdida, outras 

tantas não encontram o domesticamento na linguagem e que tantas outras acabam por não 

conseguirem ser ditas, por mais esforço que se possa realizar. Talvez a magia seja essa, a 

companhia do “quase” para impulsionar os nossos “aindas”.  O encadeamento mesmo destas 

palavras e as várias idades desta dissertação são os exemplos vivos desta epopéia: as palavras 

escapam de qualquer premeditação num fluxo que nos retoma e nos ultrapassa ao mesmo 

3 PESSOA: 2002, p. 56 
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tempo. Pessoa é ainda um dos meus raros espantos íntimos e suponho que ainda o seja por 

toda a minha vida. 

Não sei precisar quando senti inadequada a denominação objeto de estudo, por estes 

meses de investigação que são na verdade uma bifurcação de um interesse já antigo que tenho 

pelo poeta. De fato, por esses anos todos, que antecedem em muitos os do ingresso no 

mestrado, a presença pela qual me senti mais acompanhada foi a de Fernando Pessoa. E eram 

muitos. Plurais. Um sentimento de todos os meus possíveis, de todas as nossas virtuais 

humanidades. 

É preciso que seja dito. O autor desta investigação não teve a oportunidade física de 

desembarcar em Portugal, rastrear os passos pessoanos, visitar o seu ilustre túmulo no 

Mosteiro dos Jerônimos em que está em companhia de Camões e de Vasco da Gama. É 

fragorosamente confessional o desejo de ter estado na Casa Fernando Pessoa - e finalmente ter 

conhecido sua diretora, Teresa, que tão amavelmente chegou a me enviar algumas fotocópias 

de artigos sobre Pessoa além de um carinhoso cartão de felicitações natalinas.

Senti com uma volúpia indescritível o desejo de percorrer com o olhar apaixonado a 

biblioteca onde está reunida grande parte do que se escreveu sobre este homem e folhear com 

mãos cúmplices os diversos livros nas várias estantes de sua coleção particular. E dar mais 

alguns goles da querida Lisboa do poeta para adentrar a Biblioteca Nacional e ter a visão 

extasiada da mítica arca pessoana4.

Tudo isto seria edificante e me daria um espírito inegavelmente novo. De alguma 

forma não estou bem certo se poderiam tornar, também, as minhas ficções mais pobres com 

este encantamento do real, da presença em terras tão vividas por mim na minha emoção 

4 È sabido para o público admirador de Fernando Pessoa que o acompanhava sempre em suas numerosas 
mudanças por Lisboa, uma arca de madeira em que o poeta depositava todos os seus escritos, catalogando-se em 
seu espólio mais de 27.500 documentos sobre os mais variados assuntos. 
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intelectualizada, meus devaneios tão lúcidos nas incontáveis madrugadas no universo do meu 

quarto, que foi por muitas vezes todo um mítico Portugal tendo por companhia Fernando 

Pessoa. E mesmo nas rodas de conversas entusiasmadas que continuo tendo quase que 

diariamente sobre o poeta em que transfiguro a impressão da intimidade de estar falando sobre 

um ente muito querido. Existe, sim, uma nostalgia do futuro, do que ainda não aconteceu, 

quando nos tomamos pela sensação de que a imaginação, anterior ao conhecido, pinta com 

tintas mais fortes as lembranças da realidade visitada. 

Definitivamente nunca me encontrei só quando estava com Pessoa e mesmo assim me 

percorria as palavras de Álvaro de Campos: fui educado pela Imaginação. Viajei pela mão 

dela sempre. Parece pertinente esta companhia imprescindível numa empreitada que pense, 

sobretudo, a Educação.

Até onde me foi dado a saber, este tipo de abordagem é pioneiro e carrega os seus 

vícios de fidelidade de autoperspectiva.  É uma senda aberta para se pensar Pessoa como 

educador, mas antes de tudo, pensar a Educação a partir de Pessoa, sem contudo, ter a pálida 

pretensão de portar um brilho nos olhos, típico de um investigador incauto que se lança no 

projeto malfadado de moldar uma chave de compreensão de todo o processo heteronímico. 

Isto, para o bem ou para o mal, é a sina pessoana: um par de asas derretidas das altas 

pretensões  interpretativas, um tatear epistemológico sem a garantia de um fio de Ariadne,  

circunavegações de um Quinto Império anacrônico que se aventura no ímpeto de que se 

conhecer é impreciso, viver também o é.  

Nessa conquista sem astrolábios, guiando-se por mapas de rota sinuosamente 

destinadas ao oceano das possibilidades pessoanas, cabe seguir a advertência do próprio poeta 

ao descartar prudentemente as interpretações que o revolvem a cada momento pois “de nada 

15



lhe serviria, escravo como é da multiplicidade de si próprio, que concordasse com esta, ou 

com aquela, teoria sobre os resultados escritos dessa multiplicidade”.5

  Edgar Morin e José Gil são interlocutores privilegiados nesta caminhada. O método 

da complexidade, com sua arquitetura conceitual aberta, aliada ao rigor filosófico encampado 

por Gil darão suporte à  tese de que Pessoa utiliza-se da poesia e da prosa da forma a ressaltar 

o primado da alteridade nas formulações da ciência das sensações para, enfim, possibilitar a 

hipótese fundante de uma pedagogia do fingimento. Não menos importantes são os diálogos 

com Nietzsche e Cecília Meireles, dois educadores e poetas tão multifacetados e plurais. Seria 

injusto descurar a referência do grupo Grecom, em especial na figura de sua coordenadora e 

minha orientadora, Ceiça Almeida, a grande responsável por oferecer um casulo e multicores 

asas de borboleta para o fluxo constante das conversas com grandes tecelões do conhecimento, 

polinizadores de idéias e fecundadores do pensamento que são todos os nossos amigos 

mestrandos e doutorandos que contribuíram fraternalmente neste processo de aprendizado 

mútuo, constante e de trocas generosas. 

O itinerário dessa investigação segue alguns passos que se tornam imprescindíveis para 

a proposição do que estou a chamar de uma pedagogia do fingimento, tomando como 

inspiração o exercício complexo da heteronímia. Os  primeiros capítulos propõem algumas 

reformas e organizações no modo de conceber a Educação e o nosso lugar de educador. As 

obsoletas e insistentes dicotomias entre razão e emoção, pensamento e sentimento são 

colocadas em xeque; a certeza monológica do mestre e o lugar estável do professor no 

processo do conhecimento são ameaçados e soçobrados pelas constantes investidas; é 

colocada no segundo capítulo uma questão pouco discutida em Pessoa, ao considerar o seu 

engajamento como pensador da ciência, um homem que se interessava mais nas conseqüências 

5 PESSOA: 1966, p. 96. 
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dos últimos avanços científicos para a sociedade e a cultura em que vivia do que propriamente 

na conquistas do progresso da ciência.  Toda uma efervescência cultural do começo do século 

que absorvida pela sua arte, intuía moldes de uma ciência das sensações.

A bibliografia desta dissertação tem uma feitura particular. Com intuito de dar um 

relevo e visibilidade das várias camadas sugestivas, começo pela polifonia sonora que me 

varreu e serviu de inspiração constante. Fruto de uma obsessão de garimpeiro, acumulei, 

durante alguns anos, vários registros sonoros em que a poesia de Pessoa foi recitada, 

reinterpretada, revivida. Seria um descuido de minha parte omitir alguns outros tantos poetas 

que deram vida e voz  a estas ficções do interlúdio para usar um termo de Pessoa. O 

caleidoscópio é tão plural porque tem característica de universalidade, uma vez que todos da 

“sua aldeia vêem todo o universo” e a sinfonia de poemas se faz nas vozes, também, de 

Patativa do Assaré e Ariano Suassuna, Jorge Luis Borges e Carlos Drummond de Andrade; do 

Pequeno Príncipe e Mario Quintana, Cecília Meireles e Vinícius de Morais.  

O mosaico dos volumes ultrapassaram em muito as referências bibliográficas de modo 

estrito. Portanto, seria outro equívoco não colocá-las, de modo que muitas das idéias que  

foram nascendo, pouco a pouco, tiveram alguma irmandade com outros navegantes.  

Dessa forma me restringi à minha biblioteca pessoana mínima, em que numa primeira 

parte a situo num delineamento das biografias escritas sobre o poeta e das páginas íntimas de 

Fernando Pessoa, denominação que ele deu para algo parecido com seus diários. Logo após, 

fiz o elenco da bibliografia pessoana, os volumes que consultei da sua obra poética e em prosa, 

assim como o de seus comentadores. Diversos artigos coletados por vários anos de pesquisa na 

Internet também se incorporaram de modo seletivo na bibliografia pessoana. Por fim, e não 

por ultimo, toda a bibliografia dos vários horizontes proporcionados pela complexidade de 

uma ciência aberta e pelos acasos, encontros e reconhecimentos da heterogeneidade dos 
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autores que me foram dados conhecer no percurso da minha vida de leitor e em alguns casos 

de amigo pessoal de alguns deles.  

Esses encontros ao mar aberto foram mais acenos e saudações do que propriamente 

navegações à rota traçada. A intricada e imensa articulação de toda sorte de enquadramentos 

epistemológicos acabaria por despotencializar o poeta. Implicaria também na armadilha de 

domesticar o incômodo absurdo que ele nos faz sentir a cada instante. Abrir mão de um forte 

aparato conceitual e sobretudo racional e excessivamente interpretativo foi uma escolha 

deliberada de minha parte. Preferi lapidar aportes provisórios em que cada tentativa  se integra 

num movimento incessante de um mosaico dinâmico e aberto a outras incorporações. Por esta 

razão certamente até mesmo as minhas incursões, tão desprotegidas, podem receber de acordo 

com a experiência e convicções intelectuais do leitor um aceno fraterno ou uma sugestão de 

novas rotas. Enfim sempre uma coisa ou outra, ou nenhuma delas... 

Segue esta investigação com o propósito de lançar a sugestão de que a heteronímia é, 

também, uma questão de Educação. 
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2. Arquitetura e Delineamentos de Pórtico 

 “Multipliquei-me, para me sentir, 
 Para me sentir, precisei sentir tudo, 
 Transbordei, não fiz senão extravasar-me 
Despi-me, entreguei-me,  
E há em cada canto de minha alma 
um altar a um deus diferente.” 

(Álvaro de Campos, Passagem das horas)  

  Fernando Pessoa é contemporâneo da crise decisiva que, 

nos primeiros anos do Séc.XX, tornar-se-á o divisor de águas 

entre o Tradicional e o Moderno. Pessoa e a geração do Orpheu, 

efetivamente, lançam o Modernismo Português. Sua poesia de 

vocação filosófica é engendrada por esta crise que 

“manifestando-se como um ‘eu’ ortônimo, heterônimo, semi-heterônimo ou de poeta 

dramático, esse eu-que-fala na poesia de Fernando Pessoa obedece a uma das imposições 

basilares da modernidade – a despersonalização do poeta.”6

 Mais explícita é a posição assumida por Nelly Novaes Coelho7  ao situar Pessoa  

definitivamente entre aqueles pensadores e poetas que, consciente ou inconscientemente, 

expressaram o dilaceramento íntimo do homem contemporâneo, em face de um mundo cujos 

valores, definições, limites e certezas ruíam irremediavelmente. Ela conclui, em sentido mais 

amplo, que não só Fernando Pessoa, mas toda a sua geração, estava no encalço de um novo 

conhecimento, de uma nova abertura para uma “verdade essencial” em uma visão de mundo 

que preconizavam os artistas do Orpheu, a qual não só era composta por poetas, mas por 

6 GALHOZ: 1986, p.15 
7 COELHO: 1991, p.702 
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pintores e artistas plásticos. Imersos numa cultura e em uma arte que se esfacelavam, eram 

recolocadas interrogações sobre o Ser , o Estar-no-mundo e o Conhecer que os novos tempos 

passaram a exigir.

 É exatamente o exercício da heteronímia, esse artifício plural, que encontra sua 

significação enquanto momento espetacular na história da consciência moderna. Segundo um 

dos seus mais eminentes exegetas,  

“pode pensar-se mesmo que a modernidade é precisamente o fracasso 

transfigurado, tal como em ordens diferentes Mallarmé e Rimbaud o 

encarnaram. Somente, em Pessoa, a extensão do desastre atingiu a raiz do 

projeto poético, impedindo-o, no sentido comum do termo, de ser um 

poeta. O seu fracasso clamoroso – e sem exemplo – consistiu em se 

converter, por impotência, ao mesmo tempo ocultada e transcendida, em 

vários poetas responsáveis por visões do mundo à primeira vista 

divergentes, suscitadoras  de formas igualmente distintas.”8

 O desdobramento do poeta em vários surge como uma emergência, um acontecimento 

decisivo no seio do projeto poético da modernidade. É movido por um princípio 

hologramático em que cada manifestação poética contém, de alguma forma, a totalidade das 

informações do objeto representado, ou seja, a forma de conhecer e estar no mundo em um eu 

evadido. Cada heterônimo só toma sentido na obra em relação aos demais, revelando uma 

tensão no organismo que reconfigura toda estrutura mosaica deste desdobramento. Basta 

observar o impacto que a prosa de Bernardo Soares, no Livro do Desassossego, provocou em 

toda a obra pessoana e  nas diversas nuances promovida pela crítica. 

8 LOURENÇO: 2003, p.24 
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Esse impacto produz  a situação na qual Pessoa “ele-mesmo” fica muitas vezes à 

margem dos debates estéticos tal o grau de despersonalização que ele assume. Isto pode ser 

observado na ampla produção em revistas literárias em que se dispersou e dispensou a sua 

assinatura. É comum nos depararmos com interessantes debates de teoria estética entre Reis e 

Campos, a admiração e influência diversa inaugurada pela doutrina do Mestre Caeiro. Enfim, 

Pessoa multidimensionou um diálogo que impressionantemente punha várias vozes numa 

pluralidade de novos sentidos. 

Esse polifônico desdobramento, segundo Maria Aliete Galhoz, não caracteriza 

personalidades ou sujeitos pensantes criados ao acaso, mas sim personalidades representativas 

de modos de ver, perceber e conhecer fundamentais que vêem se sucedendo na História 

Ocidental pelo menos desde os gregos. Nesse sentido, a criação heteronímica obedece a dois 

princípios gerais de qualquer organização complexa onde não só a parte está no todo, mas 

também o todo está na parte, sendo, desta forma, regido hologramaticamente.  

Não há uma pretensão totalizante em resolver as diferenças dos diversos heterônimos. 

Diga-se mesmo que sua potência criadora é abrigar as diversas diferenças numa polifonia 

dialógica e dialogal. Como aponta Edgar Morin 

 “o princípio dialógico pode ser definido com a associação complexa 

(complementar/concorrente/antagônica) de instâncias necessárias, 

conjuntamente necessárias à existência, ao funcionamento e ao 

desenvolvimento de um fenômeno organizado.”9.

Fernando Pessoa, em seus escritos filosóficos, problematiza a identidade humana 

partindo de um princípio análogo ao que é considerado na obra de Edgar Morin como a 

9 MORIN:2003b, p.36 
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trindade indivíduo/sociedade/espécie. A preocupação com a subjetividade em Pessoa é, antes 

de tudo, ontológica, pois a condição de cada ente sentir-se puramente si-próprio é estar em 

relação íntima e absoluta com todos os outros entes. Para ele a mais profunda das relações 

possíveis é a relação de identidade:  

“(...) Por isso, para se sentir puramente si-próprio, cada ente tem que 

sentir-se todos os outros, e absolutamente consubstanciado com todos os 

outros. Ora, isto não pode implicar fusão (de qualquer espécie) com os 

outros, pois assim o ente não se sentiria a si-próprio: sentir-se-á não-si-

próprio, e não si-próprio-outros. Para não deixar de ser si-próprio, tem 

que continuar a ser distinto dos outros. Como, porém, nessa altura do 

relacionar-se, os outros são outros-ele, para ser distinto dos outros, ele 

tem que ser distinto dos outros-ele. Ser distinto dos outros-ele só pode 

dar-se sendo ele distinto de si-mesmo.”10

É nesse imperativo ético-cósmico do si-próprio-outros irmanado com a humanidade 

que encontra ressonância no diapasão das idéias morinianas. Para este autor a extraordinária 

proliferação de multiplicidades expressa pela diversidade individual, cultural e social são 

modulações em torno de um gênero singular, ou seja, atualiza na própria singularidade, a 

potência diversificadora infinita do modelo singular, este mesmo plural. 

 Mas de que forma é possível, nessa comunidade hologramática de seres humanos, o 

indivíduo se tornar distinto dos outros-ele pela via da distinção de si-mesmo?  Pessoa neste 

mesmo apontamento de cunho filosófico deixa uma pista essencial: é pelo que há de comum 

entre ele e os outros, a saber, a Relação que também possibilita, por meio dela, a distinção de 

10 PESSOA: 1986b, p. 529 
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si-mesmo, “porque pela Relação é que eles podem fundir-se ou entreser-se, e pela relação é 

que eles se distinguem”.11

Segundo José Gil é pelo devir, por meio, ao longo e no fim de um tal processo, que o 

poeta chega a ser outro e si próprio. A ser outro, exatamente pela razão por que devém-si-

próprio. Há um desdobramento de si a si que é o passo fundador e crucial do devir-outro que 

possibilita a heteronímia numa subjetividade que se extravia de si mesma e busca sua 

confirmação na alteridade. 

Alguns críticos apontaram uma questão interessante, a de que a criação dos 

heterônimos é, também ela, uma dissidência em relação à realidade fragmentária da 

modernidade. Pessoa vive o fragmento e reage a ele; cria o singular a partir do disperso. A 

invenção dos heterônimos foi a resposta encontrada para fazer frente a uma realidade que se 

mostra múltipla, oscilante e dinâmica. O que, então, nos impele a inserir a alegoria pessoana 

na apologia da modernidade? 

Leyla Perrone Moisés sugere que o crucial no vácuo-pessoa é como esse vazio se 

supre:

“a poesia de Pessoa é justamente o modo como (os modos como) o 

vácuo se compensa, não por um preenchimento ilusório (Pessoa é 

demasiadamente lúcido para tal), mas pelo infinito revezamento de 

significantes que constituem a linguagem plena de um desejo tenaz.”12

Antes de se pensar na natureza da subjetividade humana, faz-se necessário perguntar o 

que é o homem. Sobre quais tentativas de definição ele se funda e por quais conseqüências  se 

constrói? E o que podemos pensar deste novo homem. Ele é sempre o mesmo?! Estaria situado 

11 PESSOA: 1986b 
12 MOISÉS, L.P: 2001, p. 136 
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numa nova aliança, usando uma expressão de Ilya Prigogine, entre as ciências humanas, 

ciências da vida e as ciências da natureza ? Enfim, o que é o animal chamado homem para as 

ciências ditas humanas e que na verdade são todas?  

“Muitos têm definido o homem, e em geral o têm definido em 

contraste com os animais. Por isso, nas definições do homem, é freqüente 

o uso da frase "o homem é um animal..." e um adjectivo, ou "o homem é 

um animal que... " e diz-se o quê. "O homem é um animal doente", disse 

Rousseau, e em parte é verdade. "O homem é um animal racional", diz a 

Igreja, e em parte é verdade. "O homem é um animal que usa de 

ferramenta", diz Carlyle, e em parte é verdade. Mas estas definições, e 

outras como elas, são sempre imperfeitas e laterais. E a razão é muito 

simples: não é fácil distinguir o homem dos animais, não há critério 

seguro para distinguir o homem dos animais. As vidas humanas decorrem 

na mesma íntima inconsciência que as vidas dos animais. As mesmas leis 

profundas, que regem de fora os instintos dos animais, regem, também, de 

fora, a inteligência do homem, que parece não ser mais que um instinto 

em formação, tão inconsciente como todo instinto, menos perfeito porque 

ainda não formado. 

"Tudo vem da sem-razão", diz-se na Antologia Grega. E, na verdade, 

tudo vem da sem-razão. Fora da matemática, que não tem que ver senão 

com números mortos e fórmulas vazias, e por isso pode ser perfeitamente 

lógica, a ciência não é senão um jogo de crianças no crepúsculo, um 

querer apanhar sombras de aves e parar sombras de ervas ao vento. 

E é curioso e estranho que, não sendo fácil encontrar palavras com 

que verdadeiramente se defina o homem como distinto dos animais, é 

todavia fácil encontrar maneira de diferençar o homem superior do 

homem vulgar.”13

13 PESSOA: 2002, p.163-164 
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Podemos pensar com a complexidade que Edgar Morin assinala o ponto capital  para 

compreender essa fenda que abisma as diferenças entre o outro e a minha identidade. Ele nos 

diz que cada ser humano pode considerar-se, simultaneamente, como sujeito e como objeto e  

possui a capacidade de objetivar o outro enquanto o reconhece como sujeito. Infelizmente, 

lamenta Morin, o homem é capaz de engessar e coisificar a subjetividade dos outros e 

considerá-la somente como objetos. Segundo Morin este é um ponto delicado uma vez que 

pode

“a partir daí, tornar-se ‘inumano’, pois deixa de ver a humanidade 

deles ou, ao contrário, só pode amar ou odiar cegamente. Para conhecer o 

outro, certo, deve-se percebê-lo objetivamente, estudá-lo, se possível, 

objetivamente, mas também se deve compreendê-lo subjetivamente. O 

desenvolvimento de um conhecimento objetivo do mundo deve avançar 

junto com um conhecimento intersubjetivo do outro”14

Lembro, inevitavelmente, dos apelos humanitários que utilizam a palavra de ordem 

chamada ‘tolerância’. Sempre desconfiei que esta predisposição a tolerar estava muito 

próxima de suportar objetivamente o semelhante, engolfando as subjetividades, apaziguando 

dissimuladamente cada qual com suas “verdades” que ainda hoje matam tudo: homens, 

conhecimentos, esperanças. Certamente, há quem não se incomode com o termo, mas minha 

apreensão afetiva, antes até do que a cognitiva, me impede de justificá-la com reabilitações 

etimológicas.  

E precisamente, foi com bons propósitos que a ONU e o Papa utilizam o chavão 

humanístico da tolerância em seus discursos, mas para minha compreensão esse termo 

comporta a presença do outro como que suportada num espaço de verticalidades, onde a 

14 MORIN:2003a, p.80 
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alteridade não está dissolvida na Relação como bem aponta Pessoa mas, sim, em um 

desequilíbrio de semelhantes bastante diferente do que uma coexistência pode sugerir. Aliás, 

acabo de saber que coexistência foi tema de uma exposição sobre as diversidades e 

multidimensionamentos culturais15. A impressão e a imagem da palavra me agrada: a 

coexistência num carrossel recursivo de humanidades.  

 A tessitura heteronímica, segundo o método complexo, ainda poderia ser realçada por 

outros princípios como, por exemplo, o princípio da reintrodução do sujeito cognoscente em 

todo o conhecimento, importantíssimo referencial que devolve o papel ativo àquele que havia 

sido excluído pelo objetivismo epistemológico. Em Fernando Pessoa(s) pode-se apontar o 

primado da consciência reflexiva como a participação constante do eu plural e heteronímico 

no processo do conhecimento. Ele antecipa em várias décadas um sintoma de um novo 

paradigma pela “compreensão de que o observador interfere na realidade da qual trata e tem 

permitido reduzir a cisão entre sujeito e objeto, objetividade e subjetividade, mundo 

fenomenal, teoria e prática, fazer e saber”16

  Outro aspecto de grande relevância e que perpassa toda a obra pessoana é a 

relatividade e a aposta na errância das certezas, aceitando o paradoxo, a provisoriedade e o 

inacabamento como propriedades dos fenômenos e do sujeito-observador, aceitando, como 

propõe Maria da Conceição Almeida, uma sugestão desafiadora: admitir que o erro parasita o 

ato de conhecer, que é tênue o limite entre realidade, ilusão e ficção, e que as interpretações e 

teorias são sempre mais, ou menos, do que os fenômenos aos quais se referem.          

15 A palavra "Coexist", grafada com os símbolos do Islã, Judaísmo e Cristianismo, foi muito divulgada no show 
da banda U2 em sua última turnê, quando passou pelo Brasil. Possui um significado muito direto e simples: 
devemos coexistir, conviver e nos respeitar, indiferente da crença religiosa, da raça e qualquer outro tipo de 
diferença. Creio que este é o único caminho para um mundo melhor. A exposição foi idealizada pelo Centro da 
Cultura Judaica, com o apoio da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, sendo 
realizada na Praça da Paz no Parque do Ibirapuera, SP. Remeto o leitor para ver o vídeo de apresentação da 
exposição no site http://www.coexistencia.org.br/ .  
16 ALMEIDA: 2004a, p. 12 
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 Cabe realçar o papel da literatura e da experiência pó(i)ética como um elemento 

essencial para enriquecer um currículo transdisciplinar e promover maneiras novas de 

contextualizar conteúdo e as relações com o mundo. Hoje se percebe, ainda, uma referência 

marginal e descontextualizada destes temas. Pode-se propor a seguinte questão: De que forma 

o educador ao utilizar o recurso de uma pedagogia do fingimento se relaciona com textos 

educacionais que  

“fazem pressuposições sobre quem são seus públicos em termos de 

suas sensibilidades estéticas, graus de atenção, estratégias de 

interpretação, propósitos e desejos, leituras e experiências prévias, vieses 

e preferências. Muito freqüentemente, essas pressuposições adicionais 

sobre a localização de membros do público no interior da dinâmica de 

raça, gênero, status social, idade, ideologia, sexualidade, rendimento 

educacional, geografia”?17

Grande parte dos atuais problemas, persistentes e em aberto, na esfera do 

conhecimento - o eu como centro privilegiado ou como mero satélite do processo de conhecer; 

as relações sujeito-objeto; a relatividade do conhecimento; a dialética reducionista, as 

insistentes dicotomias que permeiam a educação - podem ter um enfoque e instigar uma 

fecunda problematização por meio da transfiguração literária em que se ampliem as 

consciências e pluralizem-se as subjetividades em um processo de ensino-aprendizagem e na 

postura de educador aberto que o professor venha a se tornar. 

Filiar a heteronímia como um método/caminho/ensaio estratégia complexo implica 

inseri-lo como principio dialógico fundamental da subjetividade ao pôr em relevo a 

inseparabilidade entre identidade e alteridade. Na heteronímia o sujeito poético se reinscreve 

17 SILVA: 2001, p.57              
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constantemente no processo de (se) conhecer. Ainda de acordo com Morin, tomando como 

referência o principio de reintrodução do sujeito cognoscente em todo conhecimento,

“é preciso devolver o papel ativo àquele que havia sido excluído por 

um objetivismo epistemológico cego. É preciso reintroduzir o papel do 

sujeito observador computador conceituador estrategista em todo o 

conhecimento. O sujeito não reflete a realidade. O sujeito constrói a 

realidade.”18.

O sujeito reflexivo da ciência clássica – cujo modelo cartesiano é o limite radical, 

explicito na fórmula Cogito, ergo sum – é aquele que, para conhecer o mundo, precisa 

ausentar-se. Fernando Pessoa opera constantemente em sua obra uma inversão do cogito 

cartesiano, não só ao descentrar a existência nuclear daquele que pensa, e neste sentido é 

cúmplice da inversão do cogito cartesiano formalizada por Lacan “Penso onde não sou, 

portanto sou onde não me penso”, mas por tomar como única realidade para a análise de suas 

ciência poética, as sensações, ou seja, aquilo que Descartes prescindiu como falaciosa e 

engendradora de falsos juízos.

Que tipo de educador precisa ser reinventado e qual o sentido de sua implicação no 

processo ensino-aprendizagem apontado pelos quatro pilares de um novo tipo de educação, 

exposto e inspirado no Relatório Jacques Dellors que são: Aprender a conhecer, aprender a 

fazer, aprender a conviver e aprender a ser? Ao delinear os aspectos do conhecimento na 

totalidade da formação dos profissionais em educação, podemos seguir as multiplicidades 

desta estratégia e método da pedagogia do fingimento como uma postura deste educador 

18 MORIN: 2003b, p.37 
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complexo. De acordo com Masetto quanto à formação dos docentes apresenta-se uma 

exigência de totalidade: 

“Desenvolvimento na área do conhecimento - Aquisição, elaboração e 

organização de informações, acesso ao conhecimento existente, relação 

entre o conhecimento que se possui e o novo que se adquire reconstrução 

do próprio conhecimento com significado para si mesmo, inferência e 

generalização de conclusões, transferência de conhecimentos para novas 

situações, compreensão dos argumentos apresentados para defesa ou 

questionamento de teorias existentes, identificação de diferentes pontos 

de vista sobre o mesmo assunto, emissão de opiniões próprias com 

justificativas, desenvolvimento da imaginação e da criatividade, do 

pensamento e da resolução de problemas. Desenvolver um saber 

integrando os conhecimentos de uma área especifica com os de outras 

áreas, de forma interdisciplinar, voltada para os compromissos sociais e 

comunitários.”19

Para além de toda esta bagagem, o educador não pode descurar outros eixos da 

formação interdependentes tais como o desenvolvimento de habilidades, o desenvolvimento 

de atitudes e valores e principalmente o desenvolvimento no aspecto físico-emocional no 

processo ensino-aprendizagem. Uma tarefa imensa. 

É desta perspectiva que Fernando Pessoa está sendo revisitado lançando sendas e 

fagulhas de possíveis inspirações favorecendo e ampliando a questão da reflexão sobre os 

modos de operar do educador em sua relação intersticial no processo ensino-aprendizagem, 

seguindo um provocador preceito do Livro do Desassossego que venha a nos inspirar 

constantemente: “Dar a cada emoção uma personalidade, a cada estado de alma 

uma alma.” 

19 MASETTO: 1998, p.14 
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3. Cenas do Dia Triunfal 

“Com uma tal falta de literatura, como há 
hoje, que pode um homem de gênio fazer senão 
converter-se, ele só, em uma literatura? Com uma 
tal falta de gente coexistível, como há hoje, que 
pode um homem de sensibilidade fazer senão 
inventar seus amigos, ou, quando menos, os seus 
companheiros de espírito?” 

  (Fernando Pessoa in Páginas 
Íntimas e de Auto-Interpretação) 

Muito já foi dito sobre a criação dos heterônimos e sobre a mistificação que o seu 

criador habilmente incorporou nestes multidimensionamentos de personalidades. A questão da 

gênese dos heterônimos aparece substancialmente em cartas e escritos autobiográficos. Em 

resposta ao amigo Casais Monteiro temos algumas passagens extremamente elucidativas para 

delinearmos a peculiaridade dessa aventura da Modernidade. A carta, importantíssima para se 

entender a questão do exercício heteronímico, é 

escrita em 13 de janeiro de 1935, curiosamente 

alguns meses antes de Fernando Pessoa morrer: 

“Num dia [...] – foi em 8 de Março de 

1914 – acerquei-me de uma cômoda alta, e, 

tomando um papel, comecei a escrever, de pé, 

como escrevo sempre que posso. E escrevi trinta e tantos poemas a fio, numa espécie de 

êxtase cuja natureza não conseguirei definir. Foi o dia triunfal da minha vida, e nunca 
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poderei ter outro assim20. Abri com um título, O Guardador de Rebanhos. E o que se seguiu 

foi o aparecimento de alguém em mim, a quem dei desde logo o nome de Alberto Caeiro. 

Desculpe-me o absurdo da frase: aparecera em mim o meu mestre.” 

A esta aparição seguem-se outros desdobramentos a fim de se compor a tríade de uma 

interdependência dialógica com Pessoa, ou seja, com “ele mesmo”, tão heterônimo quanto 

Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Descrito esse fenômeno, na carta, quando o 

poeta aponta que

 “a cada personalidade mais demorada, que o autor destes livros 

conseguiu viver dentro de si, ele deu uma índole expressiva, e fez dessa 

personalidade um autor, com um livro, ou livros, com as idéias, as 

emoções, e a arte dos quais, ele, o autor real (ou porventura aparente, 

porque não sabemos o que seja a realidade), nada tem, salvo o ter sido, no 

escrevê-las, o médium de figuras que ele próprio criou.”21

Um jogo dialógico, recursivo de que Pessoa faz parte quando ele próprio é inspirado 

pelas personalidades. O marco de 8 de março de 1914 é o dia mítico para a heteronímia. O Eu 

próprio é um posicionamento subjetivo vacilante assim como a noção de realidade pois, 

segundo ele, afirmar que estes homens todos diferentes, todos bem definidos, que lhe 

passaram pela alma incorporadamente, não existem, é coisa de que não é permitido afirmar 

pela simples razão de que não se sabe o que é existir, nem qual, Hamlet ou Shakespeare, é que 

é mais real, ou real na verdade.  

20 A veracidade ou não deste evento fundador da heteronímia pessoana, pelo menos nos moldes mais acabados 
que conhecemos, é cercada de várias controvérsias. Fico com a opinião de que a data de 8 de março de 1914 é um 
marco simbólico, ainda que esteja marcado pelas imprecisões cotejadas por outros documentos do espólio e 
mesmo pela intencionalidade mítica do criador de tudo. Neste sentido remeto o leitor para o minucioso artigo de 
Nuno Hipólito sobre o “Dia Triunfal”.  http://omj.no.sapo.pt/O_dia_triunfal_de_Fernando_Pessoa.pdf  (ultima 
vez acessado a 20 de agosto de 2007) 

21 PESSOA: 1966, p. 95 
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Pessoa nos aponta os ingredientes de um fingimento, a matéria de sua efervescência, 

quando confirma que na sua suposição de sentir, por exemplo, as saudades, cuja sensação 

mareiam seus olhos, são por imaginaçao e outridade que ele as pensa e sente. Outridade. Este 

movimento tem uma direção: o outro, este endereçamento na alteridade. O poeta nesse 

processo vital doa muito e nao faz concessões ao se perguntar: Que coisa morro quando sou?

Traço uma tentativa para responder ao meu querido poeta. Morremos quando, meu caro 

Fernando, não podemos nos perguntar: Quantos somos?! 

Azevedo nos aponta um dado, descurado por muitos pesquisadores, mas de uma capital 

importância. Trata-se da observação de que a gênese da heteronímia22, acontecida em 1914, é 

por um lado, conseqüência da dispersão e, por outro lado, não deixa de ser uma reação contra 

22 É curioso o destino da heteronímia na vida de Fernando Pessoa, ressalto uma passagem de raro interesse sobre 
a impressionante precocidade deste fenômeno:  

“Desde muito cedo, a tendência para a criação de personagens literárias se manifestou no poeta. 
É o próprio Pessoa que, em carta a Adolfo Casais Monteiro, fala do seu ‘primeiro conhecido inexistente’ 
: Chevalier de Pas, tinha ele seis anos – ‘ Lembro... o que me parece ter sido o meu primeiro 
heterônimo, ou antes o meu primeiro conhecido inexistente – um certo Chevalier de Pas dos meus seis 
anos, por quem escrevia cartas dele a mim mesmo, e cuja figura, não inteiramente vaga, ainda conquista 
aquela parte da minha afeição que confina com a saudade’ (Fernando Pessoa, Correspondência 1932-35. 
Lisboa, Assírio & Alvim, 1999. p.341).  

Não admira assim, que, quando da sua estada em Portugal – entre 1901-1902 - , com passagem 
pelos Açores, o poeta, agora com 14 anos, ‘criasse’ dois jornais – A Palavra e  O Palrador - , onde 
aparecem uma série de personagens como o Dr. Pancrácio, que transita do primeiro para os outros 
números. Mas é n´O Palrador que os seus desdobramentos mais acontecem. Pessoa desdobra-se, no 
número 5, 1902, no redactor Pedro da Silva Salles, no secretário de redacção Luiz António Congo, no 
director literário José Rodrigues do Valle e no administrador António Augusto Rey da Silva. O próprio 
Dr. Pancrácio colabora neste e noutros números.  

No número seis aparecem mais desdobramentos tais como o luso-brasileiro Eduardo Lança. O
Palrador acompanha-o para Durban, com mais duas das suas personalidades literárias: Eduardo Lança e 
Dr. Pancrácio, que coexistirão com Alexander Search, Robert Anon e David Merrick. Neste, Pessoa não 
só deposita projectos demasiados ambiciosos como vai ser o ‘ outro’ do seu anticristismo dos quinze 
anos [ The Atheist e Epitaph of Catholic Church]. Depois, desaparece, ficando Robert Anon a fazer as 
suas vezes, inclusive a assinar a sua produção literária. Assim, de 1903 até 1905, Pessoa foi a sede de 
um conjunto de personagens literárias anglo-lusas: Dr. Pancrácio, Eduardo Lança, pelo lado português , 
e pelo lado inglês, David Merrick, Charles Robert Anon, Horace James Faber e Alexander Search. E 
assim como tinha levado para Durban, em 1902, o Dr. Pancrácio e Eduardo Lança, assim, aquando do 
regresso [1905] para Lisboa, traz consigo os seus ‘outros’ ingleses. E se Anon não vai além de 1906, 
Alexander Search, a par de Pessoa ele-próprio, é o outro através do qual a poesia em inglês vai ser 
realizada de uma forma sistemática. Mas também O Palrador regressou, tendo, agora, como director um 
tal Gaudêncio Nabos. Contudo, produção é essencialmente inglesa e centrada em Alexander Search. Só 
depois de 1913[interseccionismo, paulismo], passados setes anos após a sua chegada a Portugal, é que a 
coisa se inverteu: começa a produção, essencialmente, em português – a pátria começara a ser a língua 
portuguesa. (AZEVEDO: 2005, p. 15-16)     
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essa mesma dispersão, no sentido de a ordenar e disciplinar. Ainda, segundo ele, a gênese da 

heteronímia é, num ângulo, a resultante da tensão entre a disposição psicológica  para a 

dispersão em outros “eus” e, por outro ângulo , a necessidade de pôr uma ordem na dispersão 

e fragmentação do eu. 

Continuemos a história da carta sobre a criação heteronímica, Fernando Pessoa nos diz 

que o transe criativo não parou em Caeiro, mudando bruscamente de objeto e de sujeito: 

“Escritos que foram estes trinta e tantos poemas, imediatamente 

peguei noutro papel e escrevi, a fio, também, os seis poemas que 

constituem a Chuva Oblíqua, de Fernando Pessoa. Imediatamente e 

totalmente... Foi o regresso de Fernando Pessoa - Alberto Caeiro a 

Fernando Pessoa ele só. Ou, melhor, foi a reação de Fernando Pessoa 

contra a sua inexistência como Alberto Caeiro. [...] Aparecido Alberto 

Caeiro, tratei logo de lhe descobrir- instintiva e subconscientemente- uns 

discípulos. Arranquei do seu falso paganismo o Ricardo Reis latente, 

descobri-lhe o nome, e ajustei-o a si mesmo, porque nesta altura já o via. 

E, de repente, e em derivação oposta à de Ricardo Reis, surgiu-me 

impetuosamente um novo indivíduo. Num jacto, e á maquina de escrever, 

sem interrupção nem emenda, surgiu a Ode Triunfal de Álvaro de 

Campos – A Ode com esse nome e o homem com o nome que tem.”23

A intimidade com seus heterônimos é de um tal comprometimento que a irrealidade da 

ficção parece suplantar a lógica apontando que o provável  é a questão de possibilidade 

imaginária de existência no mundo real dos próprios heterônimos. Uma outra faceta do 

sensacionismo é sentir as sensações imaginadas e que bem poderiam ser possíveis, assim, 

23 PESSOA: 1966, op. cit 
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Pessoa cria seu mito que escorrega na realidade. Signo de implicação do sujeito cognoscente 

em seu projeto de existência ele nos confessa: 

“Tenho na minha visão a que chamo de interior apenas porque chamo 

exterior a determinado ‘mundo’, plenamente fixas, nítidas, conhecidas e 

distintas, as linhas fisionômicas, os traços de caráter, a vida, a 

ascendência, nalgum casos a morte, destas personagens. Alguns 

conheceram-se uns aos outros; outros não. A mim, pessoalmente, nenhum 

me conheceu, exceto Álvaro de Campos. Mas, se amanha eu, viajando na 

América, encontrasse subitamente a pessoa física de Ricardo Reis, que a 

meu ver, lá vive, nenhum gesto de pasmo me sairia da alma para o corpo; 

estava certo tudo, mas, antes disso, já estava certo. O que é a vida?”24

A heteronímia, esta ficção poética da qual não podemos tomar no sentido tão ficcional 

assim, se reveste de uma forma autenticamente pessoana e de uma marca originalíssima nos 

movimentos literários. Impressionante perceber o efeito desta criação de Fernando Pessoa ao 

folhear a avassaladora fortuna crítica que trata o tema. Os heterônimos não são apenas um 

estilo de pseudônimos, mas tomam forma como personagens de ficção com identidade, 

personalidade e estilo próprio. Biografias, datas de nascimento e morte, entrevistas, mapas 

astrais, heterônimos que apontam a medida de influência de um para o outro, caracterizações e 

explanações da filosofia de um heterônimo expostas por outro heterônimo e por Fernando 

Pessoa , polêmicas em público com o criador que escamoteia sua responsabilidade ao dizer 

que de tudo o quanto houve ele mesmo era o que menos estava ali.  

Os heterônimos definem o processo criador de toda a obra pessoana, ou seja, pode-se 

dizer sem risco de imprudência de que toda a sua produção poética e de prosa que ele escreveu 

24 PESSOA: 1966, p. 99 
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é heteronímica, inclusive quando ele assina, não sem um certo grau de ironia e de 

prestidigitação, “Fernando Pessoa Ele-mesmo”, ou seja, o ortônimo é um outro disfarce da 

tessitura de seu drama em gente. Para além disso, Pessoa situa a heteronímia em um outro 

plano em que se dissolvem os liames entre o ficcional e a realidade, ele afirma 

provocativamente que “se me disserem que é absurdo falar assim de quem nunca existiu, 

respondo que também não tenho provas de que Lisboa tenha alguma vez existido, ou eu que 

escrevo, ou qualquer cousa onde quer que seja” e ele não se espantaria se ao viajar para o 

Brasil se deparasse numa esquina com um médico de conduta estóica chamado Dr. Ricardo 

Reis.25

A teia dialógica nesse desdobramento plural é tecida de forma lenta numa relação 

interdependente entre os diversos heterônimos-eus  que constituem a constelação poética de 

Pessoa estabelecendo um sistema de relações mútuas, em que cada elemento se responde e 

corresponde, retroage e se lança numa configuração nova, numa angustia nova de dizer o 

mesmo, num tecer e destecer sempre retomado de fios que se vão entrecruzando, em planos 

diversos mas que se interpenetram na mesma pergunta fundamental levada por Pessoa até as 

ultimas conseqüências: Quem sou eu?  

A heteronímia, fenômeno de absoluta originalidade que expande as fronteiras da 

criação literária, implica em uma conseqüência radical ao descentrar o sentimento de 

identidade na subjetividade de todos nós, leitores casuais ou passionais de Pessoa, mas jamais 

indiferentes à criação heteronímica. Esse outramento, essa assunção em outros que já foi 

chamado “drama em gente” pelo próprio poeta, pode ser considerada, sob o ângulo da 

25 Neste sentido, para realçar a autonomia da coterie pessoana, remetemos o leitor para o livro de José Saramago 
“O ano de morte de Ricardo Reis”  em que a “criatura” no nome do heterônimo Ricardo Reis se depara com a 
personagem fantasmática do criador, Fernando Pessoa.  Outro dado biográfico interessante que consta numa carta 
a um amigo, foi como certa vez  Pessoa, num passeio em um elétrico, viu a seguinte frase numa loja de 
medicamentos: Farmácia A. Caeiro      
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Autopsicografia, como um caso extremo do fingimento poético. O que é um heterônimo? 

Pessoa o define pelo método de criação empregado. A diferença entre uma obra pseudônima, 

diz Pessoa, e uma obra heterônima é que a primeira é a obra de um autor exceto no nome que  

assina, a segunda, aquela de um autor fora de sua pessoa.

Se a coterie pessoana do Dia Triunfal toma forma e fisionomia com os grandes 

heterônimos mais popularizados do grande público, ou seja, Alberto Caeiro, Ricardo Reis e 

Álvaro de Campos a que bem vem se somar a desconcertante prosa do desassossego, não se 

pode desconsiderar outras configurações heteronímicas como a do fidalgo Barão de Teive, da 

corcunda Maria-José e o eu dramático pessoano dilacerado em seu Fausto, intitulado como o 

drama da tragédia subjetiva.26

Podemos observar que neste sistema aberto e múltiplo de relações entre os 

heterônimos, a diferença que constitui a individualidade de cada um não se sustenta somente 

pela arquitetura sobre o conjunto dos outros, mas também se define pela sua posição inter 

cambiante perante quaisquer deles. Este sistema poemodramático, segundo José Augusto 

Seabra27, poderia utilizar-se da metáfora de uma galáxia com o intuito a sugerir esta 

interconexão de heterônimos em analogia com os diversos astros que se moveriam 

obedecendo a órbitas entrecruzadas. 

 Inevitável lembrar da frase de Nietzsche quando ele afirma que é necessário ter um 

caos dentro de si para dar luz a uma estrela dançante. A heteronímia, portanto, sendo plural 

26 Esta tríade heteronímica menos comum foi apresentada por mim na Semana de Humanidades 2007 na UFRN 
para se discutir  a questão do humano em Pessoa. O texto foi adaptado exclusivamente para causar efeito a uma 
platéia formada principalmente da área de Letras, tendo em visto um comentário anterior ao dia da minha 
apresentação de que tudo já havia sido dito por Pessoa. “A Carta da Corcunda ao Serralheiro”, em que Pessoa se 
transfigura numa espécie de alteridade feminina na heteronímia desconhecida até mesmo da grande maioria dos 
estudiosos do poeta, lida na ocasião do encontro ocasionou um desassossego íntimo e algo como uma comoção 
existencial presenciada pelos participantes. Meu intuito era tornar possível um espanto novo ao presentificar 
Pessoa.    
27 SEABRA: 1974. 
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como o universo, dança neste caleidoscópio estelar.  E é Pessoa num dos fragmentos do 

Fausto que descreve o que poderia ser a concepção do sistema heteronímico: 

“Nos vários céus estrelados 

Que estão além da razão 

Sob a regência de fados 

Que ninguém sabe o que são 

Há sistemas infinitos 

Sóis centros de mundos seus. 

E cada sol é um Deus.

Eternamente excluídos 

Uns dos outros, cada um 

É universo”28

Retomando a metáfora do universo, que é tão cara à concepção da heteronímia para 

expressão das humanidades que nos forjam, 

Pessoa em seus textos filosóficos dá outros 

contornos de sua cosmologia recursiva para 

influenciar a feitura da heteronímia, pois 

“todas as coisas adentro de um sistema solar 

são movimentos em torno de outras coisas, 

como o próprio exemplo do sistema, o dos 

vários planetas em torno ao sol. Este nosso 

sistema solar obedecendo a essa lei, deve, 

por sua vez, girar, com todos os seus astros, em torno ao que lhe serve de sol – ele e outros 

sistemas solares. Procedendo assim indefinidamente, temos que conceber o sistema do 

28 PESSOA: 1991. Primeiro Fausto, Primeiro Tema 
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universo como, ao mesmo tempo em que tende para um centro cada vez mais centro, tendendo 

ao mesmo tempo para o infinito.”29

  O que é incompreensível para Pessoa, na realidade, é haver tanta falta de gente 

coexistível hoje, tantas idéias desmembradas, tantas disciplinas compartimentalizadas, tanta 

opinião e pouco silêncio para tudo. É o próprio poeta, em seus escritos teóricos sobre a nova 

poesia portuguesa, que prefigura o que ele considerava como seu destino futuro ao 

consubstanciar que o grande poeta proximamente vindouro realizaria o máximo equilíbrio da 

subjetividade com a objetividade.   

29 PESSOA: 1986b “A Metaphysical Theory” Textos Filosóficos, I, p.28 
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4. Fernando Pessoa, Cientista?! 

'Barrow-on-Furness' II  

Deuses, forças, almas de ciência ou fé, 
Eh! Tanta explicação que nada explica! 
Estou sentado no cais, numa barrica, 
E não compreendo mais do que de pé.  

Por que o havia de compreender? 
Pois sim, mas também por que o não havia? 
Água do rio, correndo suja e fria, 
Eu passo como tu, sem mais valer…  

Ó universo, novelo emaranhado, 
Que paciência de dedos de quem pensa 
Em outras cousa te põe separado?  

Deixa de ser novelo o que nos fica… 
A que brincar? Ao amor?, à indif´rença? 
Por mim, só me levanto da barrica.
            

             (Álvaro de Campos) 

Álvaro de Campos é, possivelmente, o heterônimo de Fernando Pessoa que mais 

desperta paixões e incondicionais arrebatamentos, provavelmente por ser o representante 

máximo do sensacionismo que põe as angústias da humanidade à flor da pele, sendo 

praticamente impossível nos tornarmos indiferentes perante ele. O sentir tudo de todas as 

maneiras, grande imperativo do sensacionismo pessoano, é um convite difícil de não nos 

incluir nesta aventura, tal a largueza de horizontes a que este homem nos conduz em suas 

incursões pelas vertigens da modernidade. Ao mesmo tempo em que fica seduzido, erotizado e 

dispersamente fragmentado em suas paixões pelas tecnicidades e instrumentalizações das 

‘verdades’ da ciência, ele desconfia destas conquistas, avanços e avalanches de tanta 

explicação que nada explicam.
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A Ode Triunfal de Campos, do também mítico ano de 1914, é emblemática neste 

sentido. As passagens são inúmeras, reporto a um fragmento esperando que o leitor tenha o 

prazer deste excesso contemporâneo ao travar seu encontro com a poesia na íntegra: 

“Eh, cimento armado, beton de cimento, novos processos! 

Progressos dos armamentos gloriosamente mortíferos! 

Couraças, canhões, metralhadoras, submarinos, aeroplanos! 

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!”   

Campos é paradoxal e inegociável como o motor íntimo que o constitui e o ultrapassa. 

Seu desejo que é causa e efeito, simultaneamente, o impele aos paradoxos da modernidade. 

Não poupa as verdades da ciência, como se pode observar na poesia que serve de epígrafe a 

este capítulo. Em sua tendência analítica em decompor, separar e amputar os fenômenos do 

universo, -“deixa de ser novelo o que fica”- A ciência da fragmentação macera 

inevitavelmente tudo o que é plural. Mesmo que pretensamente seduzido por esta revelação 

metálica e dinâmica de Deus (mas como toda sedução é amparada por um camuflado engodo)  
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Pessoa-Campos se lança ao tabuleiro da modernidade dando conta muito bem das cartas que 

estão em jogo.30

Um detalhe fundamental, fulcro de todo o processo heteronímico incorporado por 

Campos, e que constitui uma das chaves mais seguras para o jogo heteronímico, é que além de 

ser um heterônimo e de produção poética mais profusa, nele mesmo se faz explícito o processo 

que permite haver heterônimos. Ele não apenas se torna um ponto de encontro, refluência e 

confluência mas principalmente um foco gerador de todo o processo heteronímico.     

 Mas o que ainda resta para ser dito sobre Pessoa?! Dentre tantos epítetos atribuídos a 

este indisciplinador de almas, argonauta das sensações verdadeiras, reflexivo autômato 

desencadeador de “emoções intelectualizadas”, agitador cultural, pioneiro de movimentos 

literários e Supra-Camões que esqueceu de anunciar-se, esculpir mais um predicativo, com a 

insígnia de cientista na feitura da heteronímia, não seria uma espécie de arbítrio hermenêutico 

fadado a incorporar-se, como mais um, no rol dos meandros interpretativos aos quais se 

detiveram gerações de estudiosos e exegetas?!31.

A heteronímia fascinou vários críticos, e por vezes gerações de exegetas, pela 

vestimenta do disfarce. A pulsão interpretativa se dirigia para desmascarar o jogo dos 

heterônimos. A fugidia e mosaica metamorfose em outros, certamente é motivo de incômodo 

30 Neste sentindo referencio o Manifesto Futurista de Álvaro de Campos intitulado Ultimatum em que ele propõe 
um reforma da mentalidade européia. 
31 O interesse pelos avanços da ciência do novo século é acompanhado bem de perto por Pessoa, em sua 
biblioteca constam vários livros de ciência e um crítico eminente, Jorge de Sena, apontou que Pessoa teria sido o 
primeiro a escrever em português sobre as descobertas einsteinianas na física. E há até o caso em que a relação 
entre Pessoa e Einstein seja tomado de forma tão estreita, como o fez  Kenneth Krabbenhoft, que procura as 
provas na biblioteca do próprio Pessoa, com suas anotações nas margens dos livros, para tentar consolidar a sua 
tese de que o relativismo einsteiniano foi a matiz epistemológica da criação dos heterônimos. A título de 
curiosidade consta na biblioteca particular de Fernando Pessoa os seguintes volumes sobre a física de Einstein 
alguns com várias anotações nas margens dos volumes. São eles: 
Henry L. Brose, The Theory of Relativity (Oxford:B.H. Blackwell, 1920 [1919]); 
Gaston Moch, Initiation aux Théories d’Einstein (Paris: Bibliothèque Larousse, s.d. [1922]; 
James Rice, Relativity: An Exposition Without Mathematics (Londres: Ernest Benn Ltd., 1928 [1927]); 
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para nossas pretensões de estabilidade subjetiva e lançar mão do ultimo véu, ou seja desnudar 

Pessoa, seria a cena triunfante. Supostamente teríamos em mãos as cartas deste habilidoso 

prestidigitador de personalidades, parecendo que isolando o efeito encontraríamos a causa. 

Felizmente a equação não é tão simples e unívoca.  O que ainda não estava no cômputo 

éramos nós mesmos, a nossa inevitável implicação neste jogo de disfarces e espelhos que 

apontava para a fluidez de nossa constituição subjetiva. O drama em gente é tão nosso quanto, 

o do artesão das sensações. 

Se podemos, com certa audácia intitular o poeta português de cientista, este emblema 

só faz sentido para um cientista-artista de uma ciência vindoura. Nas palavras do próprio 

poeta, um cientista de depois de amanhã que terá um escrúpulo especial pela sua própria vida 

interior. Trata-se de abrir a dimensão da heteronímia a uma compreensão ética da formação da 

subjetividade. Jogo da alteridade em que o processo da identidade se constitui. A heteronímia 

é este artefato (arte em fato, em ação) que emerge na complementaridade entre arte, ciência e 

literatura.

Trata-se a esse respeito de lançar encalço a essas duas sendas, a do prosador e do poeta, 

de forma a cotejar uma idéia de que tipo de ciência Fernando Pessoa está se referindo, sobre 

quais parâmetros ela se move e que tipo de subversões, inclusive e principalmente em relação 

à ciência estabelecida, a ciência das sensações lança a fim de iluminar a idéia de uma 

pedagogia do fingimento, operando como artifício fundador da destituição da identidade 

monológica do professor. Se Pessoa pensa e articula uma ciência futura que tipo de ciência é 

essa? E, de que forma podemos captar suas ressonâncias no campo da educação? 

Uma questão que se coloca é: será que os discursos da ciência, da poesia, da literatura e 

da filosofia nasceram desgarrados de sua fraternidade ou foram desmembrados no curso da 

História? Por que motivo o Álvaro de Campos nos adverte dizendo que há pouca gente para 
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dar por isso: que o binômio de Newton é tão belo quanto a Vênus de Milo?  De que forma 

Pessoa se situa neste processo como pensador? 

De início podemos recolocar as questões, como sugere Simone Vierne, ao entender a 

ciência como a gama de conhecimentos que o homem adquire progressivamente sobre o meio 

circundante e sobre si mesmo, modificando, dessa forma, a nossa ‘visão do mundo’. A 

literatura, por sua vez e, a tradição oral como anterior, traduziram mudanças profundas na 

concepção do homem sobre a sua relação com o mundo, que se torna também relação de 

alteridade com os outros e consigo próprio.32 Para Verne estas evidências de correlações  

“não são fáceis de se configurar, quando se tenta precisar as 

modalidades dessas relações entre ciência e literatura, entre um corpo de 

conhecimentos estabelecidos, baseados em critérios de realidade e de 

verdade, pelo menos provisórios, e uma expressão que de uma maneira ou 

de outra, procura transcender pela arte o mundo real e a sua 

historicidade”33

 Fernando Pessoa constata que as questões sobre a realidade da natureza e sobre a 

existência do homem são inseparáveis e até mesmo orgânicas, fazendo ressonância a uma 

aliança entre uma ciência que é um diálogo entre o homem e a natureza no mesmo diapasão do 

que pensa o prêmio nobel de química de 1977, Ilya Prigogine, quando afirma que “a ciência 

não é um solilóquio, como mostram as transformações conceituais às quais fomos levados nas 

ultimas décadas. Na verdade, a ciência faz parte da procura do transcendental que é comum a 

outras tantas atividades culturais: a arte, música, literatura.”34. Para Prigogine, também 

32 Agradeço ao querido colega, viajante de planetas e caronista de cometas, José Simplício pela gentileza de me 
sugerir este texto num dos compartilhamentos complexos que tivemos. 
33 VIERNE: 1994,p.79 

34 PRIGOGINE: 2001, p.100 
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chamado “o poeta da termodinâmica”, a nova ciência é uma ciência que faz de nós e de nossa 

criatividade a expressão de uma tendência fundamental no universo. 

O que Pessoa torna pertinente, neste contexto, é uma questão inevitável  e de imensa 

relevância: qual a arte que deve corresponder a este estado de civilização? Para esta grande 

questão que norteia seu incansável trabalho, podemos recortá-la em um aspecto preciso: o do 

primado da alteridade na heteronímia. Pessoa explicitara na sua arte uma existência em 

intervalo tecida entre o seu eu e o outro, ou dito de outro modo, edificara sua arte 

vertiginosamente no interstício entre um heterônimo e outro. Paradoxalmente, tornava-se um 

autor que descobrira um modo de falar de si tomando-se por um outro.  

Como assinala Eduardo Lourenço, Pessoa lança-se em uma aventura daquele que era 

por fora e para os outros, Fernando Pessoa e que por dentro não tinha nome próprio, como 

todos nós. É esta assunção, em desdobramento, de um eu num eu plural que nos comove à 

primeira vista. Nós nos tornamos na dor lida, como prescreve Pessoa no poema 

Autopsicografia, o desconforto da pretensa identidade estável ao nos deparar diante do 

espelho. Lourenço, com sua peculiar e precisa elegância, faz novos lances de dados: 

“Com efeito, que alquimia converteu uma poesia, à primeira vista – e 

sobretudo, à segunda – pouco acessível, espelho sem reflexo dos jogos 

infinitos da emoção e da inteligência dela, em música íntima, em 

solilóquio obsessivo da nossa cultura? Porquê nós passamos a toda 

largura da rua com os bolsos atulhados de frases de Pessoa? Por que os 

seus poemas, os seus pensamentos, os seus paradoxos, a sua múltipla 

leitura do universo e da vida se tornou a matriz e o código, não apenas 

dos nossos sonhos mais raros, como da prosa triste da realidade? Em 

suma: como e porquê, Pessoa se converteu num mito?”35

35 LOURENÇO: 1993, p. 10 
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 É Fernando Pessoa que nos impõe a lê-lo, e a inscrevê-lo, inevitavelmente na cultura. 

O outrar-se da heteronímia, ou o vôo outro como o poeta uma vez chegou a dizer, é a marca da 

nossa constituição subjetiva, é na alteridade que o esforço de sermos nós se faz presente. 

Edgar Morin nos incita a pensar que o ser humano é singular, irredutível; contudo, é ao mesmo 

tempo plural, incontável e diverso. Se Fernando Pessoa é este anti-narciso, é porque ele não se 

encanta com pretensões de estabilidade de sua imagem na falsa impressão de fixidez 

proporcionada pelo inevitável devir neste rio heraclitiano da vida nesta poliexistência no real e 

no imaginário. Para Morin  

“é a unidade humana que traz em si os princípios de suas múltiplas 

diversidades. Compreender o humano é compreender sua unidade na 

diversidade, sua diversidade na unidade. É preciso conceber a unidade do 

múltiplo, a multiplicidade do uno. A educação deverá ilustrar este 

princípio de unidade/diversidade em todas as esferas.”36.

Esta nova fórmula enunciativa da heteronímia nos interstícios de sua criação, se por um 

lado se rebela diante do eu sou eu, reflexo identitário do pensamento cartesiano e da tradição 

metafísica ocidental, tampouco se acomoda no “je est un autre” rimbaudiano e nas operações 

de projeção e identificação que partem para além de uma constituição da personalidade 

atribuída pelas escolas psicológicas. Para Pessoa o estatuto do artista se faz pela via do 

“Homem-Síntese da Humanidade” no qual  

“só tem o direito ou o dever de exprimir o que sente, em arte, o 

indivíduo que sente por vários. Não confundir com ´a expressão da 

Época`, que é buscada pelos indivíduos que nem sabem sentir por si 

próprios. O que é preciso é o artista que sinta por um certo número de 

36 MORIN: 2004a, p.36 
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Outros, todos diferentes uns dos outros, uns do passado, outros do 

presente, outros do futuro. O artista cuja arte seja uma Síntese-Soma, e 

não uma Síntese-Subtração dos outros de si, como a arte dos atuais”37

 È consoante ao meu ponto de vista, a opinião expressa por Santana ao indicar que a 

poética pessoana propõe-se como um espaço recôndito, protetor de um discurso não 

comprometido com a “objetividade cientificiosa”. Nesta poesia assinada pelo Pessoa 

ortônimo, ou seja, “ele-mesmo” convém uma análise mais minuciosa do que o poeta 

habilmente construiu para dialetizar o discurso da ciência e o discurso literário. 

NASCE UM DEUS. Outros morrem. 

A verdade Nem veio nem se foi: O Erro mudou. 

Temos agora uma outra Eternidade, 

E era sempre melhor o que passou. 

Cega, a Ciência a inútil gleba lavra. 

Louca, a Fé vive um sonho do seu culto. 

Um novo deus é só uma palavra. 

Não procures nem creias: tudo é oculto. 

                   (Fernando Pessoa, Natal)

 Convém lembrar, como nos adverte Vila Maior, que nos finais do século XIX e 

princípios do século XX, com a falência do Positivismo – que, fazendo da Ciência a 

verdadeira religião e do seu corpo doutrinário a explicação, e não uma explicação, procurando 

explicar a dogmática e globalmente sociedade e a problemática existencial do “eu” no mundo, 

pugnava pela suspensão do direito à diferença -, a arte européia assumia já uma posição 

37 PESSOA: 1986b,  p.517 
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ideológica profundamente significativa. De fato, o que então estava em causa era a denúncia 

indisfarçável de uma crise civilizacional e cultural que atormentava a Europa, crise essa 

justificada por teóricos e pensadores que enquadram esta questão na desconfiança para como 

as respostas e “certezas” da Ciência. 38

 Ainda, de acordo com a interpretação de Santana  

“Deus é signo que atua como metáfora da teoria científica, a qual, 

durante um período, goza o privilégio de ser verdade indiscutível.(...) Os 

deuses que causam a queda do primeiro, representam, alegoricamente, as 

teorias que se tornam obsoletas na medida em que outras nascem. Daí 

entrar o signo Erro como elemento substantivo de Teoria, dada a margem 

de engano que lhe é peculiar e a não garantia do conhecimento pleno.”39

 Todos os sistemas filosóficos baseados na certeza e que se sucederam na história 

ocidental do pensamento humano – o racionalismo de Descartes, o idealismo de Kant, o 

positivismo de Comte, o utilitarismo de Benthan e Stuart Mill – nos quais o exato e o inexato, 

o correto e o incorreto ditavam os parâmetros da precisão ético-filosófica – encontraram 

sempre os seus Pascais, os seus Kierkegaards, os seus Schopenhauers, seus Nietzsches, seus 

Bergsons, que pela via intuitiva e sob o primado da incerteza, não constituíram sistemas, mas 

continentes fiéis à própria inquietude, tentaram libertar-se das cadeias, do encarceramento dos 

sistemas, e buscar, como dizia Marx, a flor viva fora destes. Estes pensadores podem ser 

denominados como pensadores da vida. 

 Nossa tentativa é articular o pensamento de Edgar Morin nessa contra corrente 

anunciadora de novos tempos e inserir Fernando Pessoa como pensador ímpar, em seu 

38 MAIOR: 1994, p. 69 
39 SANTANA: 1995, p.88 
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contexto, para além do poliédrico artesão poético e anunciador do fenômeno da heteronímia, 

nos impondo a lê-lo e a inscrevê-lo na cultura como incessante sintoma do exercício poético 

contemporâneo.  

Abre-se aqui o espaço para problematizar as itinerâncias da ciência quando 

“a impossibilidade de atingir a verdade absoluta é inerente à atividade 

racional, e repousa na dicotomia entre o sujeito (o observador) e o objeto 

(o observado) – dicotomia que se mantém mesmo quando o objeto em 

pauta é a própria subjetividade. Enquanto persistir a mais tênue barreira 

entre o observador e o observado, a ciência será sempre uma obra 

inacabada, precária, provisória. Por isso na práxis científica, o erro é a 

regra e não a exceção, um constituinte fundamental e não mero acidente 

de percurso. Por isso, também, a reflexão sobre o erro nos ensina mais 

sobre a natureza da ciência do que a exaltação triunfalista de seus 

êxitos.”40

Percebe-se que o centro gravitacional de toda a arte poética de Fernando Pessoa é um 

exercício de auto-exo-analisar as sensações implicando-se e despersonalizando-se em um 

processo intersticial contínuo de seus heterônimos. De acordo com José Gil há um projeto 

pessoano segundo o qual

“ é preciso analisar as sensações, porque desse modo é possível 

revelar as mais microscópicas e, portanto, as mais exacerbadas; porque é 

a melhor forma de as multiplicar, uma vez que cada uma delas contém 

uma infinidade que é preciso trazer à luz, exteriorizar; porque, ao serem 

40 O Território e o mapa in Editoral da edição especial da Scientific American “Os grandes erros da 
ciência”. O referido exemplar da revista não foi localizado, tornando a referência bibliográfica 
imprecisa para esta nota.  
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analisadas nesse meio de semi-consciência, segregado pelo estado 

experimental, as sensações originárias de sentidos diferentes entrecruzam-

se naturalmente, o vermelho torna-se agudo, o olfato dota-se de visão – 

assim se suscitam como que metáforas naturais; porque as sensações 

desdobram um espaço próprio que só pode ser apreendido se o espaço e o 

tempo normais, macroscópicos, tiverem já deixado de impor a sua 

dominação – ora a análise, ao decompor os blocos de sensação, 

desestrutura o espaço euclidiano, fazendo nascer outros espaços, que 

acompanham as sensações minúsculas, trata-se por fim de testar os 

processos de abstração das emoções, procurando criar sensações já 

analisadas.”41

O Livro do Desassossego encarna magistralmente este mosaico orgânico em que 

respira e se metamorfoseia a obra de Pessoa. De qualquer forma, não é exagero afirmar, o que 

aliás já foi assinalado por Perrone Moisés, que o livro nunca terá uma forma “verdadeira” e 

definitiva. Eu penso, como ainda pasmo leitor desse livro-sonho, que o ideal é que o livro 

fisicamente se organizasse tal como el libro de arena42 em que suas páginas pudessem ser 

lidas em infinitos arranjos obedecendo uma metodologia do acaso que se guiasse pelo estado 

de sensibilidade do leitor. E é bem certo que encontramos um catálogo de nossos 

desassossegos por ali.

È importante ressaltar que a doutrina das sensações é concebida por Fernando Pessoa 

como uma ciência: 

 “É preciso criar a ciência futura das sensações, fundar a objetividade 

investigando os princípios de método mais adequados. Esta ciência é a 

41 GIL: 1988, p.19-20 
42 O Livro de Areia é um conto de Jorge Luis Borges de 1975. Relata a história de um livro absurdo que não teria 
princípio nem fim em que “o número de páginas deste livro é exatamente o infinito. Nenhuma é a primeira; 
nenhuma, a última. Não sei por que estão numeradas desse modo arbitrário. Talvez para dar a entender que os 
termos de uma série infinita admitem qualquer número.” 
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ciência do sonho, quer dizer a arte: a arte, mais do que a ciência ou a 

filosofia, exprime a essência do real. (...) O homem de ciência reconhece 

que a única realidade para si é ele próprio, e o único mundo real o mundo 

como a sua sensação lho dá. Por isso, em lugar de seguir o falso caminho 

de procurar ajustar as suas sensações às dos outros, fazendo ciência 

objetiva, procura, antes, conhecer perfeitamente o seu mundo e a sua 

personalidade. Nada mais objetivo do que os seus sonhos. Nada mais seu 

do que a sua personalidade. Nada mais objetivo do que os seus sonhos. 

Nada mais seu do que a sua consciência de si. Sobre essas duas realidades 

requinta ele a sua ciência.”43

Para o poeta tudo é sensação, segundo ele a ciência cinde sensação e objeto e/ou se 

ocupa do objeto independentemente do que a sensação dele se vale. Esta é a forma como 

procede, de acordo com Pessoa, as ciências físicas, naturais ou a modalidade das sensações 

independentemente do objeto como se conduz a psicologia.   

Esta plurivocidade contida no “drama em gente” que move a ficção heteronímica é da 

própria natureza do seu modo de estruturar-se, conseqüentemente, não é a resultante de algum 

equívoco construtivo ou de algum inacabamento acidental, ou seja, sua construção é um 

construir-se no devir. Por essa mesma razão, solicita uma consideração do leitor 

intensivamente ativa e processual, capaz de percorrer suas faces e interfaces, dispensando em 

seu fulcro criador a pretensão de um movimento de conciliação ao imergir em sua pluralidade 

e percorrer os múltiplos sentidos da diversidade. 

Essa objetividade dos sonhos, descrita pelo poeta, comporta o alargamento plural a ser 

compartilhado que a arte, por natureza, edifica em sua arquitetura. Para Almeida vale a 

advertência de que “alguns grupos de construtores de sonhos esquecem de multiplicar as 

43 PESSOA: 2002, p. 35   
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alamedas que ligam os castelos entre si, e então ficamos ilhados em nossos próprios 

porões.”44

O indivíduo não pode se perspectivar completamente, o outro é necessário para que o 

sujeito complete a percepção que tem de si, que é realizada apenas de uma forma parcial pelo 

próprio sujeito. A feição da alteridade na heteronímia produz uma despersonalização que não 

se equaciona num eclipsamento e dissolução das diferenças entre o eu e o outro. Por essa 

razão é que se estabelece um jogo dialógico no sentido da identidade e da falência do sujeito 

monológico.

Nesse aspecto há uma divisão radical entre os críticos e estudiosos pessoanos para o 

fenômeno do multifacetamento da heteronímia. Revestidos de um viés, notadamente 

hegeliano, existem aqueles que defendem um juízo baseado em pressupostos tendencialmente 

conciliantes e totalizadores. Para esses autores a pulsão poética de Fernando Pessoa se move, e 

tem como matéria prima mesma, a busca por uma síntese poética aglutinadora e conciliadora 

do maior número possível de pontos de vista sobre o ser e a verdade.

Explicitamos algumas dessas exegeses partidárias a fim de esclarecer os impasses 

fundamentais e consolidar o nosso ponto de vista de uma dialógica fundamental que orienta a 

pulsão poética pessoana e matiza a trama caleidoscópica polifônica e multirreferencial da 

heteronímia. Segundo Morin  

“a dialógica não supera as contradições radicais, considera-as como 

insuperáveis e vitais, enfrenta-as e integra-as no pensamento; assim, a 

vida é uma organização enantiomorfa (enantiosis, oposição, 

44 ALMEIDA: 2002b, p. 63 
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contrariedade), isto é, inclui na sua unidade complexa o que, ao mesmo 

tempo, ameaça e mantém essa unidade”45

À guisa de explicação para um acento hegeliano da heteronímia nos diz Massaud 

Moisés que “o fulcro da cosmovisão pessoana é constituído por um esforço no sentido de 

conhecer o universo, como um absoluto possível e para além da contingência individual”46.

Os heterônimos, dessa forma, são heterônimos-símbolos de  

“...’visões-matrizes da realidade’, ‘...cosmovisões arquetípicas [...] nas 

quais se enquadrariam todas as cosmovisões particulares, incapazes de se 

expressar como tal’, através dos quais, Fernando Pessoa tentaria ‘explicar 

e transcender o caos geral e atingir uma verdade absoluta adentro da 

floresta de relativismos em que se acha embrenhado...”47.

É também nesse caminho que apontam as especulações de Linhares Filho ao defender 

que Fernando Pessoa e seus heterônimos movimentam teses que se opõem mutuamente, sendo 

simultaneamente antíteses, tomada cada tese em relação às demais, tudo se encaminhando para 

a síntese suprema do poético da “Outra coisa”, para este mistério inefável a tangenciar as 

bordas do real. Ainda no sentido de totalidade é interessante ressaltar o ponto de vista do 

notável exegeta Carlos Felipe Moisés como se 

“cada heterônimo, o ortônimo incluído, correspondesse a graus 

diferentes de uma escala móvel de aproximação da realidade, tarefa 

inviável para um sistema único e fixo. Desse modo, o conhecimento se 

ofereceria como projeto exeqüível, não pela coerência interna do sistema, 

45 MORIN:1999, p. 240 
46 MOISÈS,M: 1966, p.350 
47 MOISÉS,M: op.cit 
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já que muitas das afirmações ou postulados dos heterônimos 

evidentemente se contradizem, mas pela variedade e abrangência de 

visões e posturas, levadas a seu limite extremo, como única possibilidade 

de abarcar o Ser em sua totalidade.”48

Na contra-corrente dessa opinião, Leyla Perrone-Moisés argumenta que, na 

heteronímia, o processo de relacionamento do Um com o Múltiplo segue o modelo hegeliano 

até certo ponto: 

“Encarar o problema da heteronímia como a manifestação da 

multiplicidade do Um, é inscrevê-lo num certo hegelianismo, numa 

filosofia da presença e da totalidade, numa teologia. O múltiplo, como 

complementar do Um, constituiria uma alteridade em relação que 

acabaria por assegurar a unidade do mesmo. O que se passa em Pessoa 

não é a multiplicação do mesmo em outros, mas o desencadeamento de 

uma alteridade tal que a volta do Um se torna impossível.”49

   

Neste ponto parece delinear-se o eixo central de todas as antinomias na obra Pessoana. 

Segundo José Gil, as antinomias não devem ser entendidas segundo uma lógica da 

“unidade/diversidade” dos eus, mas segundo uma lógica das multiplicidades, do devir. 

Podemos nos guiar pelas indagações de José Gil e perguntarmos: mas o que é este “si próprio” 

este “sujeito” que está no devir e se multiplica já que não é um “eu”? De que forma podemos 

equacionar este desdobramento? 

 O problema não consiste em saber como ser um “eu”, sendo ao mesmo tempo 

múltiplos eus, mas sim como devir-si próprio ao tornarem-se múltiplos outros. Na natureza 

desse desdobramento terá esse indivíduo ainda uma singularidade? Decerto. Quando ele se 

esvazia de tudo, de todos os conhecimentos, de todas as crenças, para poder tornar-se um 

48 MOISÉS, C.F : 1999, p.178 
49 MOISÉS, L.P: 2001. p.26 
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outro, a singularidade do seu modo de sentir traduz pela maneira como cria outros modos de 

sentir como podemos atestar neste belíssimo trecho do Livro do Desassossego: 

“(...)Vou num carro eléctrico, e estou reparando lentamente, conforme 

é meu costume, em todos os pormenores das pessoas que vão adiante de 

mim. Para mim os pormenores são coisas, vozes, letras’. Neste vestido da 

rapariga que vai em minha frente decomponho o vestido em o estofo de 

que se compõe, o trabalho com que o fizeram - pois que o vejo vestido e 

não estofo - e o bordado leve que orla a parte que contorna o pescoço 

separa-se-me em retrós de seda, com que se o bordou, e o trabalho que 

houve de o bordar. E imediatamente, como num livro primário de 

economia política, desdobram-se diante de mim as fábricas e os trabalhos 

– a fábrica onde se fez o tecido; a fábrica onde se fez o retrós, de um tom 

mais escuro, com que se orla de coisinhas retorcidas o seu lugar junto do 

pescoço; e vejo as secções das fábricas, as máquinas, os operários, as 

costureiras, meus olhos virados para dentro penetram nos escritórios, vejo 

os gerentes procurar estar sossegados, sigo, nos livros, a contabilidade de 

tudo; mas não é só isto: vejo, para além, as vidas domésticas dos que 

vivem a sua vida social nessas fábricas e nesses escritórios... Todo o 

mundo se me desenrola aos olhos só porque tenho diante de mim, abaixo 

de um pescoço moreno, que de outro lado tem não sei que cara, um orlar 

irregular regular verde escuro sobre um verde claro de vestido. 

Toda a vida social jaz a meus olhos. 

Para além disto pressinto os amores, as secrecias [sic], a alma, de 

todos quantos trabalharam para que esta mulher que está diante de mim 

no eléctrico use, em torno do seu pescoço mortal, a banalidade sinuosa de 

um retrós de seda verde escura fazenda verde menos escura. 

Entonteço. Os bancos do eléctrico, de um entretecido de palha forte e 

pequena, levam-me a regiões distantes, multiplicam-se-me em indústrias, 

operários, casas de operários, vidas, realidades, tudo. 
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Saio do carro exausto e sonâmbulo. Vivi a vida inteira.”50

Este trecho é particularmente interessante para dar relevo ao que Fernando Pessoa 

entende e teoriza sobre o sonho, esta maneira laboratorial de objetivar as sensações e, ainda 

mais do que isso, possibilitar o exercício do outramento pela ciência das sensações. È 

necessário apontar o registro indispensável de que o devir-outro antecede o devir-

heteronímico, necessariamente, nesta técnica do sonho.51 Bernardo Soares não existe 

propriamente. O catálogo de desassossegos é o que efetua a sua constituição orgânica. 

José Gil conduz os pormenores deste laboratório de sensações, arauto desta ciência, em 

que cada sensação minúscula toma uma acuidade particular em que o poeta se arrisca (tudo 

isso não sem a exaustão que é a mesma de viver) “por pouco que o queira ou se dê conta disso, 

a transformar-se nesse movimento, a adotar essa forma. (...) O mais pequeno episódio ameaça 

transformar Bernardo Soares num outro.: uma alteração saindo da luz, a queda enrolada de 

uma folha seca, a pétala que se despega amarelecida, a voz do outro lado do muro ou os passos 

de quem a diz. A esse nível, não há ainda outros sujeitos a que prender as sensações, mas 

simplesmente a capacidade de adaptação, através de uma sensação, a uma forma impessoal.”52

É nessa matriz do sonho que se consegue uma objetividade do fenômeno. Não sem 

muito trabalho numa técnica do sonho que se imprime a ciência das sensações. Propósito 

experimentado a exaustão no laboratório poético de Bernardo Soares que como sabemos no 

Livro do Desassossego acompanhou Fernando Pessoa de forma contínua em sua existência. É 

digno de nota uma passagem epistolar em que o poeta revela: 

50 PESSOA:2002, p. 282 
51 Segundo José Gil, e estou plenamente de acordo, o devir-outro é um prenúncio de tudo o que vai produzir-se na 
etapa final da expressão poética, dito de outro modo, contém em si, todos os elementos que entrarão no plano de 
expressão dos heterônimos.    
52 GIL: 1988, pág. 137 
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 Regresso a mim. Alguns anos andei viajando a colher maneiras de 

sentir. Agora, tendo visto tudo e sentido tudo, tenho o dever de me fechar 

em casa no meu espírito e trabalhar, quanto possa e em tudo quanto possa, 

para o progresso da civilização e o alargamento da consciência da 

humanidade. Oxalá me [não] desvie disto o meu perigoso feitio 

demasiado multilateral, adaptável a tudo, sempre alheio a si próprio e sem 

nexo dentro de si. 53

A ciência das sensações atende à proposta da complexidade, aplicada tantas vezes por 

Morin em sua obra, no campo da educação em que conhecer de forma pertinente é poder 

rejuntar uma informação ao seu contexto e ao conjunto ao qual pertence. 

José Gil aponta que o sonho, ao criar um objeto mais real que o percebido, ou emoções 

mais reais que as emoções sentidas, “arranca” o espírito da sua ligação com a realidade, 

libertando a imaginação, fazendo flutuar as imagens – ao contrário das percepções, presas a 

uma lógica do real - , tornando-as suscetíveis de acolherem uma outra lógica, uma outra linha 

melódica, em suma, de  se organizarem em fluxos. 

 Bernardo Soares, no Livro do Desassossego, em várias passagens teoriza este fluxo 

onírico. Na reflexão de José Gil

“sonhar consiste assim na transformação da realidade percepcionada, 

graças ao cruzamento e à convergência (sem mistura, porém) de vários 

fluxos. E, a partir daqui, compreende-se que toda a técnica do sonho seja 

um processo essencial para o devir-outro, e como que uma etapa decisiva 

na gênese dos heterônimos”54.

53 Recorte de uma correspondência a Armando Cortês Rodrigues a 19 de janeiro de 1915.  
54 GIL:1988, p.140 
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Para esse autor, o “todo” (“toda a vida social”, “tudo”) não designa uma totalidade 

orgânica homogênea e perspectivada segundo um único sentido, mas o limite do poder dessa 

técnica de desdobramento de multiplicidades sensoriais para atingir toda a realidade, para 

analisar, para exprimir exteriorizando-a, fazendo passar o dentro para fora, a parte esvaindo-se 

no todo, o todo a exprimir-se na parte. Fernando Pessoa promove uma visão de um educador 

dos sentidos, que desconfia dos detalhes, do destacado isolado do contexto. É a pura 

constatação da não impunidade de todas as coisas. Os fenômenos e suas 

multidimensionalidades – e a heteronímia vem a confirmar esta configuração – tem a natureza 

de um relevo complexo como uma estrutura mosaica de um sistema aberto. 
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5. “O que sente em mim está pensando”: 

Entrelaçamentos para uma educação plural 

“O veneno abortivo, o ingrediente que mata a imaginação 
criadora e a redoma que sufoca o novo espírito científico 
é, sem dúvida, a vigilância cognitiva e a burocracia do 
pensamento.”

(Ceiça Almeida) 

Pessoa é um poeta cerebral, sua poesia 

não raras vezes impressiona pela semelhança 

com um exímio jogador de xadrez posicionando 

habilmente suas peças-palavra e a dar-nos, 

inevitavelmente, um xeque em nossos pretensos 

confortos e certezas. Se Pessoa é a razão em 

ação o seu movimento só toma sentido na 

medida em que essa própria razão pode ser 

prescindida de si mesma, ou melhor, que se torne impregnada e abastecida de sensações. O 

próprio poeta define os passos de sua escrita como a constante expressão de emoções 

intelectualizadas.  

 Dessa perspectiva a dicotomia entre razão e emoção não se dissolve num processo 

dialético em que há uma resolução dos opostos numa síntese poética. O jogo tem artifícios 

mais sutis. Não se trata de abordar as emoções pelo artifício da razão, tampouco realçar 

tonalidades de sentimentalismo no exercício da razão, mas sim conferir a estes dois estados 
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uma natureza complementar em que o projeto da ciência clássica operou diferenciações 

irreconciliáveis.  

Fernando Pessoa(s) foi genuinamente um ser-em-poesia, ou seja, foi alguém que, no 

plano criador, vivenciou várias possibilidades de Ser e Estar-no-Mundo com sua invulgar 

capacidade de despersonalização e de ser múltiplo sem deixar de ser uma individualidade. 

Proporcionou a vazão intensa de todas as gamas de conhecimento e de sensações que se lhe 

ofereciam à inteligência e à experiência sensível. Para José Gil: 

“no devir-outro da heteronímia, não há nunca um sujeito e um objeto 

em relação estática, mas o sujeito duplica-se de novo e sempre sobre a sua 

sensação, tomando-a como objeto, antes de a (e de se) transformar: tendo 

decidido analisar as operações necessárias à transmutação das sensações 

em palavras poéticas, tomá-las por objeto as suas próprias sensações, 

transformando a sua atividade de experimentador e analista em matéria 

sensível a tratar artisticamente (porque, diz ele, tudo é acompanhado por 

sensações, até as idéias abstratas) assim nasce Bernardo Soares, muito 

naturalmente, da lógica particular da produção poética pessoana.”55

Não por acaso, Pessoa como representante máximo do modernismo português é 

também criador de várias escolas literárias56. Recorrendo ao Intersecccionismo, tenta 

encontrar a unidade entre a experiência sensível e a inteligência (“o que sente em mim s´tá 

pensando”) entre as dialéticas sinceridade/fingimento, consciência/inconsciência, 

sentir/pensar.  

55 GIL: 1988, p.13 
56 Interseccionismo, Paulismo e Sensacionismo são escolas literárias que Pessoa e o grupo Orpheu apresentaram 
ao modernismo português no início do Séc. XX. Os detalhes minuciosos de cada escola fogem ao propósito de 
serem explicitados aqui. 
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O Interseccionismo, que surge como uma evolução do Paulismo, apresenta-nos o 

entrecruzamento de planos: intersecção de sensações ou percepções, de realidades físicas e 

psíquicas, de realidades interiores e exteriores, de sonhos e das paisagens reais, do espiritual e 

do material, de tempos e de espaços, da horizontalidade com a verticalidade.57

A intelectualização do sentimento para exprimir a arte fundamenta a teoria do 

fingimento a qual leva Pessoa a afirmar que fingir é conhecer-se. Encontramos no 

Interseccionismo o processo de realizar o Sensacionismo, na medida em que a intersecção de 

sensações está em causa e por elas se faz o encontro da sensação com o pensamento. É como 

se Pessoa elevasse a um outro nível de realidade poética para dar cabo à conciliação dos 

contraditórios. E, neste jogo dialógico, o sujeito poético revela-se duplo, fragmentado, na 

busca de sensações que lhe permitam a felicidade pura ansiada, mas inacessível, levando-o à 

57 Para cotejar alguns dados da biologia cerebral e delinear uma aproximação com uma “dialogia da percepção” 
de base biológica a fim de minimizar as nossas biofobias de cientistas sociais e as resistências da sociofobias dos 
cientistas naturais, podemos apontar que de acordo com os experimentos modernos da psicologia da percepção, 
verificamos em relação às sensações alguns estudos interessantes. Segundo os cientistas, partimos a priori, a fim 
de  testar sua sustentação, de que os influxos e refluxos dos sentidos nos invadem a todo instante para compor 
nossas percepções. A integração dos sentidos respeita claramente o princípio dialógico, vejamos as duas 
hipóteses que os cientistas estão perseguindo a fim de entender a maravilhosa mistura de variadas impressões de 
sentidos amalgamando-se numa cooperação complexa com o objetivo de que possamos perceber o mundo como 
um todo.  

O primeiro modelo concebe os diversos sistemas sensoriais como departamentos isolados, especializados no 
que lhes confere a finalidade de cada sentido, unidos apenas ao final do processo. Já no segundo modelo, o 
sentido consegue co-interpretar precocemente os objetos percebidos com base em outras informações sensoriais, 
em um fenômeno cooperativo que obedece a complementaridade, a concorrência e o antagonismo ao combinar 
entre si informações de diversos sentidos. 

Os pesquisadores se colocaram as seguintes questões: como os sentidos se fundem no cérebro e onde ocorre 
esse processo? Em princípio, várias possibilidades são presumíveis. A primeira é que cada sistema 
neurossensorial analisa seus estímulos, inicialmente, sozinho, e produz uma “imagem” pronta do ambiente. O 
sistema responsável pela visão, por exemplo, fornece o aspecto de um cão pastor alemão que late atrás de uma 
cerca branca, ao passo que o aparato auditivo informa simultaneamente o latido e o som do carro que passa na 
rua. Somente depois disso as várias impressões sensoriais são integradas e formam uma imagem completa: um 
cão latindo em frente à casa. A segunda hipótese, mais interessante, propõe o seguinte: o sistema visual descobre 
de início, uma superfície manchada, de tamanho médio, em meio a muito verde. Simultaneamente, o sistema 
auditivo percebe um ruído alto que se repete ritmicamente proveniente daquela área. Em seguida, o sistema visual 
registra que a superfície se modifica sempre que o sistema auditivo informa o ruído. Dessa maneira os diversos 
sentidos se complementam em frações de segundo, até que seja formada a impressão total do pastor alemão 
latindo. Neste caso, a integração sensorial já ocorre em uma fase bastante precoce do processo. De fato, por meio 
de experiências de tomografia de ressonância magnética, executadas no Instituto Max Plank de Cibernética 
Biológica em 2005, percebeu-se que o segundo modelo parece ser mais válido. (LEAL, 2007).  
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frustração que a consciência-de-si implica. Não é a toa que o nicho poético do engenheiro 

naval Álvaro de Campos incorpora a vertigem da modernidade e, não por acaso, é o 

heterônimo que suscitam as nossas mais íntimas identificações.  

Na educação a aceitação do sentimento no processo de aprendizagem constitui um 

imenso desafio. Entretanto ele sempre esteve presente na medida em que só se aprende o que 

pode ser “integrado” pela pessoa, onde sua vivência subjetiva encontre espaço.

A negatividade e vacuidade com que os vários “eus” pessoanos se desdobram e se 

definem são preenchidas pela corporalidade de um traçado subjacente que liga a série 

ininterrupta de negações, impulsionando um discurso que faz escorrer uma virtualidade que 

tece as ausências, solidarizando-as num propósito educacional comum: ressignificar a 

importância na ação do educar pela parceira da construção do conhecimento e do 

desenvolvimento emocional, essencial para a maturidade do sujeito e para a constituição de 

sua identidade. 

A negatividade e a vacuidade da constante reflexão existencial pessoana sobre a 

identidade humana já foi tomada como um reflexo do niilismo, herdeiro da passagem do 

século XIX para o XX e mesmo até como expressão de um pessimismo poético. Esse 

enquadramento poético encontra expressão numa vida sem muitos “acontecimentos”, numa 

biografia “sem fatos”, como foi tomada a existência de Pessoa. 

Permeando todas as reflexões aqui intentadas nesta dissertação, a heteronímia é 

considerada de uma forma diversa, a saber, como uma potência criadora e ficcional para 

exatamente superar os limites existenciais da condição subjetiva humana. Antes de paralisar-se 

num enredamento ontológico sem saída é a própria experimentação sensacionista de sentir-se 

a ampla gama dos possíveis de nossa humanidade que está em jogo no exercício heteronímico 
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do fingimento. Reflexo da subversão gramatical quando podemos à semelhança do amor fati,

preconizado por Nietzsche, dizermos: nos somos.   

 Provocante desafio se considerarmos nosso cenário contemporâneo dominado pelos 

suportes tecnológicos e pela desmesura das informações  inassimiláveis que restringem a 

importância do humano e tornam prescindíveis as relações interpessoais e, quando muito, são 

midiatizadas em sofisticados suportes para tornar possível essa relação subjetiva.   

A poesia para Pessoa não deve ser um espelhamento sentimental do poeta, este deve  

tomar a impessoalidade como critério de universalidade. A pedagogia do fingimento se move 

nos moldes desta impessoalidade autoral na medida em que propõe acordos fundamentados 

pelas subjetividades abertas e plurais. Sê plural como o universo, como afirmou Campos, se 

torna imprescindível ao olhar que se propõe o educador. Confluímos o pensamento na direção 

em que 

 “já não podemos aceitar a idéia de aprendizagem como 

transferência/aquisição de informação; há uma outra linguagem a adotar, 

substituindo-se alguns termos: fazer emergir o sentido em vez de ensinar; 

caminho de aprendizagem, em vez de método; acoplado, vínculo, em vez 

de conhecimento” 58 59

Nietzsche ao falar da leitura, e podemos também aplicar à educação como um todo,  

configura este exercício de leitura num jogo orgânico em que o leitor está em sua totalidade, 

prenhe de sua vivência subjetiva. O projeto sensacionista de Pessoa coloca a razão como 

direcionadora das várias emoções que suscitam os diversos fluxos de sensações. É uma 

complementaridade em que se a razão não estiver como coadjuvante a emoção encarcera-se 

intransmissível na arte poética. De forma bastante simples e redutora podemos dizer que o 

59 COSTA: 2003, p.267 
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conteúdo está para a sensibilidade assim como a forma está para a inteligência. Esta estratégia 

de dialogia razão/emoção segue parâmetros mais amplos: 

“Nenhuma época transmite à outra a sua sensibilidade; transmite-lhe 

apenas a inteligência que teve dessa sensibilidade. Pela emoção somos 

nós; pela inteligência somos alheios. A inteligência dispersa-nos; por isso 

é através do que nos dispersa que nós sobrevivemos.”60

De alguma maneira a alquimia de sensações em conhecimento se dá de forma íntima e 

pessoal antes de ser partilhada, antes de mobilizar-se numa dispersão fingida, pois 

 “todo sujeito se modifica a partir de uma experiência de 

conhecimento, que subtende o tratamento de informações que estão à sua 

volta e chegam até ele. Essa experiência é intransferível, mesmo que 

possa ser partilhada. O processo cognoscente é na sua essência 

egocêntrico: o sujeito conhece por si, para si. Ninguém pode conhecer no 

lugar do outro ou para o outro.”61

Esse é o papel crucial do educador, potencializar o fingimento no processo do 

“conhecer que deveras sente”, pois se a dor é sentimento íntimo e intransferível, por 

excelência, também a dor de conhecer é constatar que não podemos conhecer pelo outro, 

conhecer no lugar do outro, transbordar fronteiras para afirmar verdades. Daí que, retomando 

Almeida, 

 “o professor, o orientador ou um coordenador de estudos, são 

instigadores, facilitadores e provocadores do processo de aprendizagem. 

Mas este processo só se efetiva a partir da experiência de quem está sendo 

60 PESSOA: 1986b, p.163 
61 ALMEIDA: 2003, p.43-44 
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instigado, provocado. A partir dessa concepção é possível distinguir entre 

estocagem de informação assimilada sem tratamento, em manuseio 

cognitivo, e processamento de conhecimento, isto é, experimentação da 

informação, cotejamento dos dados novos com os já acumulados, 

incorporação e reorganização cognoscente”62

 Larrosa aponta que a experiência da leitura não consiste somente em entender o 

significado do texto mas, em vivê-lo, e, continua ele, “é a partir deste ponto de vista que ler 

coloca em jogo o leitor em sua totalidade”63. Fernando Pessoa arrisca a sua subjetividade e 

por meio de um efeito colateral deixa vulnerável a nossa identidade. Uma propositura de uma 

pedagogia do fingimento acerca-se desta comunidade de experiências que gravitam em torno 

do texto e da intercambiação de sujeitos nesse discurso. Deste modo o professor é um fingidor,

para fazer analogia com os primeiros versos de Autopsicografia, deve ser entendido não como 

o professor é um fingido, mas sim o professor é um criador de ficções, aquele que possibilita a 

promoção de diversos olhares no mesmo foco.  

Pessoa delineia claramente o perigo das concessões unilaterais em relação à emoção, 

quando ele diz que esta

“é por demais egoísta; absorve em si própria todo o sangue do 

espírito, e a congestão deixa as mãos demasiado frias para escrever. Três 

espécies de emoções produzem grande poesia – emoções fortes, porém 

rápidas, captadas para a arte tão logo passaram; emoções fortes e 

profundas ao serem lembradas muito tempo depois; e emoções falsas, isto 

é, emoções sentidas no intelecto. Não a insinceridade, mas sim a 

sinceridade traduzida, é a base de toda a arte”64

62 ALMEIDA, 2003, p.44 
63 LAROSSA: 2004, p.17 
64 PESSOA: 1986b, p.496 
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Penso que algumas questões se tornam fundamentais: como se dá e quais são as 

conseqüências de uma burocracia da aprendizagem, numa configuração em que se estruturam 

falsas e insustentáveis dicotomias como razão e emoção, pensamento e sentimento, 

desarticulando saber e vivência num ilusório e precário processo que se preconiza como 

“conhecimento”? Será que ao dissolvermos a dicotomia sujeito-objeto estaremos a salvo em 

não empreender novamente uma outra dicotomia mais sutil, porém não menos equivocada  do 

primado da subjetividade sobre a objetividade? De que forma a questão do sujeito está posta e 

de qual sujeito na educação estamos tratando? Por que a alteridade ameaça a identidade e em 

que sentido temos a falsa idéia de que esta ultima é um ponto pacífico de nossa subjetividade?  

Pensar a Educação pelas mãos de Pessoa e de seus heterônimos é ter como companhia 

a consciência de que a forma subjetiva, os sujeitos, são formas resultantes de um 

funcionamento que é sempre inconcluso, inacabado nunca havendo esgotamento total da 

energia potencial de criação. É por isso que dizemos que a subjetividade é  plural, polifônica e 

sem nenhuma instância dominante de determinação. A determinação é o devir e a existência o 

navegar que não é preciso. 

Guardamos a íntima impressão de que Fernando Pessoa, e sua coterie imaginária, 

pulsante na criação de seus heterônimos, nos somos. Para além desta subversão do tratamento 

pronominal possessivo, essa co-habitação de vários eu-outros constitui nossa identidade. 

Objetivamos nossa subjetividade a todo o momento, seja por meio de mecanismos de defesa 

ou por mitologias cotidianas tomadas pelo forte impulso e apelo da mídia65. Essa objetividade 

sofre constantes intercâmbios nos quais o sujeito do desejo é suplantado pelo ímpeto do 

65 Neste ponto da digressão, refiro-me explicitamente ao voyerismo e a pulsão escópica de cada dia impregnado 
nos reallities shows, big brothers e portais de relacionamentos na Internet. 
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consumidor, necessidades com obsolescência programada que matizam estes descaminhos do 

desejo.

A heteronímia pode ser propugnada como um modelo de erotização dos saberes, vale 

dizer, Eros como a figura mítica e filosófica da ligação entre os seres, Eros plural, 

multiplicador, polinizador e nidificante, disperso em muitos, que mantém permanente luta com 

o seu irmão Anteros, o amor próprio, a auto-referência, o endogâmico, o egocêntrico. Eros e 

Anteros ressurgiriam assim num outramento pedagógico, onde se gerariam tais heterônimos 

como um vazio pleno em Pessoa para o qual se transferem nomes ditos próprios, 

desmaterializando-se igualmente essa propriedade da nomeação, fazendo-a impertinente numa 

sociedade que nomeia, fixa e estratifica modelos e identidades. 

O que pensas e sentes, isto ainda não é poesia, já nos advertia Drummond em Procura 

da Poesia. Há um abraçamento que não permite dicotomias, separações artificiais, podemos 

dizer, influenciados por Pessoa e Morin, que somos 100% cultura e 100% natureza e também 

somos 100% emoção e também 100% razão, como todas as oscilações e vacilações que os 

sapiens-demens têm direito. 

66



6. “Minha pátria é onde não estou”: 

 Apontamentos para o lugar do Mestre 

“Seja eu leitura variada para mim 

mesmo”

         (Fernando Pessoa)

Certamente a figura do Mestre nos 

lança e incita a considerar outros predicativos 

para além de uma competência cognitiva. Tal 

insígnia  se constrói por um apelo emocional que, não raro, preservamos em nossa memória 

como referencial ético e moral de ser humano e pesquisador. Não bastasse isso, se ele falar 

com o corpo, ou seja, se em sua fala a corporalidade e a presença de espírito contiver sua 

proficiência em se fazer entender, então aí está um grande candidato para nos lançar luzes, nos 

guiar em nossas investidas e, se for competente para tal, saber e preparar para nos desvencilhar  

como seu discípulo. O paradoxo é, pois, que um bom mestre é aquele que na medida e na hora 

certa possa ser prescindido. Gusdorf vai mais além e nos aponta que o ensino é sempre mais 

do que o ensino e que o ato pedagógico, em cada situação particular, ultrapassa em muito os 

limites dessa situação para pôr em causa a existência pessoal em seu conjunto.  

Os estudos de Elizabeth Ellsworth sobre teoria do cinema lançam luzes de forma 

sugestiva sobre o lugar do professor no campo da educação. A questão central lançada por ela, 

e imprescindível para nossa pedagogia do fingimento, é diagnosticar que pode os professores 
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fazer uma diferença em termos de poder, conhecimento e desejo não apenas por aquilo que 

eles e elas ensinam, mas pela forma como eles endereçam seus alunos. 

A pesquisadora constata que esta questão, ou pelo menos o modo como é colocada, não 

está resolvida pelos estudos sobre cinema, um de seus campos de investigação. Quanto à 

educação, estas colocações ainda não estão claramente colocadas. O desejo de saber do aluno 

é, quase que, na maioria das vezes, suplantado por uma suposição de que a verdade 

incontestável está do outro lado, ou seja, garantida pela posição do professor que a mantém 

num exercício vaidoso de poder. 

Qual seria o papel do mestre? Para Gusdorf “o melhor mestre não é o que se impõe, o 

que se afirma como dominador do espaço mental, mas muito pelo contrário, o que se torna 

aluno do seu aluno. Em vez de captar boas-vontades inocentes, busca, acima de tudo, respeitar 

a espontaneidade natural do jovem espírito que tem por missão libertar-se.”66

Mas, que tipo de mestre, Alberto Caeiro é insígnia incontestável perante o projeto 

heteronímico de Fernando Pessoa? Qual o seu legado para os demais heterônimos, quase que 

todos, saudosos do encontro com este guardador de rebanhos e ao mesmo tempo tão 

radicalmente diferentes do mestre?  

Numa primeira impressão, o mundo surge aos olhos de Alberto Caeiro como o 

espetáculo sempre renovado de sensações diante das quais não se deve ir além da percepção 

imediata. Atributos como naturalidade, espontaneidade, ausência de reflexão e submissão aos 

sentidos se tornam a única fonte de conhecimento formativas do arcabouço desta postura 

inicial. Para além de uma fenomenologia da percepção tipicamente caeiriana que Carlos Felipe 

Moisés demonstrou com rara argúcia (e só tangencialmente interessaria recompor seus passos 

por aqui), proponho tomar a atitude de Caeiro como fonte pedagógica inspiradora, pois este 

66 GUSDORF: 1970, p.14 
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ensino das formas de ver, prescinde da figura do mestre como condição, mesma, 

emancipatória.  

Sei ter o pasmo essencial 

Que teria uma criança se, ao nascer, 

Reparasse que nascera deveras 

(...) “Mas isto ( tristes de nós que trazemos a alma vestida!) 

Isso exige um estudo profundo,

Uma aprendizagem em desaprender”.   

Interessante notar que a figura do mestre Caeiro não põe em cena o detentor de uma 

verdade preestabelecida. Muito ao contrário, favorece a multiplicação de caminhos sendo 

tomado como fonte de inspiração por diversos heterônimos, cada qual a seu modo. Caeiro faz 

jus ao mestre que não se contenta em deixar discípulos, pois para o mestre a superação de um 

discípulo é sair da dependência daquele. Um discípulo que aprendeu de forma imitativa, sem 

imprimir suas próprias variações, não aprendeu nada. Isto equivaleria pelo encantar-se 

excessivamente pelo mestre, o que levaria a um aniquilamento das virtualidades dos seus 

potenciais.

Fundamental ressaltar que Alberto Caeiro não ensina propriamente idéias ou 

conteúdos, ou até mesmo podemos dizer que não preconiza estilos, pois isto soaria artificial. 

Caeiro ensina atitudes que precisam se desvencilhar de dogmas, postulados ou verdades 

preestabelecidas. Seus discípulos aprendem com ele a desaprender constantemente o que lhes 

tenha sido transmitido ou imposto pela educação convencional. Para Caeiro um estudo 

profundo  de auto-educação consiste em gerar em si uma maneira de ver o mundo na razão 

direta de suas sensações individuais.
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Fernando Pessoa aponta que Alberto Caeiro teve dois discípulos e um continuador 

filosófico. Os dois discípulos, Ricardo Reis e Álvaro de Campos, seguiram caminhos 

diferentes, tendo o primeiro intensificado e tornado artisticamente ortodoxo o paganismo 

descoberto por Caeiro, e o segundo, baseando-se em outra parte da obra de Caeiro, 

desenvolvido um sistema completamente diferente, e baseado inteiramente nas sensações. O 

continuador filosófico, António Mora, tem um ou dois livros a escrever, onde provará 

completamente a verdade, metafísica e prática, do paganismo. Um segundo filósofo desta 

escola pagã, que para Pessoa, cujo nome ainda não apareceu em sua visão ou audição interior, 

proporá uma defesa do paganismo baseada em outros argumentos.  

A sedução do ensinar na qual se incorpora a figura do mestre segue os mesmos 

desígnios dos entrelaçamentos amorosos. Para a psicanálise o que faz a ponte no processo de 

sedução é a transferência, um outro nome para algo misterioso e imaterial que se faz transitar 

entre um sentimento de admiração incondicional e uma sensação de respeito sublime. O lugar 

do professor como amante do conhecimento torna-se mais eficiente e encantador por uma 

estratégia tão ou mais importante que é saber sair de cena do que propriamente entrar. O que 

torna Don Juan irresistível é a entrega efêmera e o contorno de ausência que ele deixa atrás de 

si.

Não seria uma impertinência considerar Caeiro como protótipo desta sedução 

pedagógica. Operando algo que se pode chamar de uma “fenomenologia às avessas”67, Caeiro 

vai retirando placidamente as cascas de nossa intencionalidade de observador para repor os 

67 Trata-se, em questão, mais de uma atitude ingênua que paradoxalmente se faz crítica do que propriamente a 
postura filosófica de uma anti-fenomenologia ou talvez de um tipo de fenomenologia. Não tenho a pretensão de 
analisar com profundidade e propriedade esta questão, tornando-se para mim uma sugestão investigativa: seria a 
postura caeiriana uma suposta fenomenologia às avessas ou partidária de uma inspiração de algum tipo de postura 
fenomenológica?  
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olhos desnudos da natureza ainda virgem das pré-conceituações.68 No mesmo diapasão, 

podemos situar o pensamento de Nietzsche em relação à Educação quando propõe uma forma 

mais geral de educar o público em  Humano, demasiado humano – Aforismo 167: 

“Educação artística do público. Quando o mesmo motivo não é 

tratado de cem maneiras distintas por mestres diversos, o público não 

aprende a ultrapassar o interesse pelo conteúdo; mas por fim ele mesmo 

capta e desfruta as nuances, as novas e delicadas invenções no tratamento 

desse motivo, ou seja, quando há muito conhece o motivo, através de 

numerosas elaborações, e não mais experimenta o fascínio da novidade, 

da curiosidade.”69

A riqueza da maestria de Caeiro é a possibilidade de outras cosmovisões. Caeiro é o 

educador no sentido que utilizamos nesta investigação. Um tipo de Hermes a suscitar 

caminhos no processo de conhecer, permitindo alavancas de reorganização do pensamento 

capazes de produzir novos conhecimentos e, ao mesmo tempo, estender os limites da aptidão 

para o conhecer. A maestria de Caeiro é portanto, signo da complexidade do pensamento e, 

afinado ao pensamento complexo, se auto-organiza a partir do que a princípio lhe é 

incongruente ou contraditório.70

Podemos constatar de uma forma interessante que Caeiro é o único heterônimo que não 

possui uma educação formal, pelos menos entre os mais conhecidos. Ricardo Reis é médico 

enquanto que Álvaro de Campos é formado em engenharia naval. O dado é deveras 

68 Interessante cotejar de forma radicalmente oposta com a tragédia subjetiva a que se lança o Fausto Pessoano ao 
embrenhar-se, sem volta, na aventura do conhecimento não sem portar o terror fundador no “mistério dos olhos e 
do olhar do sujeito e do objeto, transparente ao horror que além dele estar; o mudo sentimento de se desconhecer, 
e a confrangida comoção que nasce de sentir a loucura do vazio” 
69 NIETZSCHE: 2000 
70 ALMEIDA: 2003, p.45 
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interessante pois o saber natural de Caeiro é a própria fonte da simplicidade inspirada pela 

natureza.

“Por isso Caeiro é mestre dos demais, um mestre que não ensina 

conteúdos, ensina a aprender. Mais: ensina que, depois de aprender, é 

preciso aprender a desaprender. Por isso os discípulos guardam alguma 

afinidade com o mestre, mas diferem dele, e entre si. É que aprendizagem 

daí decorrente será realizada à medida de quem aprende, não de quem 

ensina. Como todo verdadeiro mestre, Caeiro não tem, a bem dizer, nada 

a ensinar, exceto a possibilidade de aprender. Por isso não quer nem pode 

ser imitado.”71

Evoco, com intuito de ilustrar o oposto do que estou preconizando como uma 

pedagogia do fingimento, lembranças de duas passagens emblemáticas dos meus tempos de 

aluno. Tempos que estive com aquele desconforto na alma de que algo fica como que um 

resíduo para se elaborar. Trata-se de comentários e posturas de alguns professores, homens 

que, para mim, eram grandes sinalizadores do conhecimento nos quais eu depositava a minha 

mais alta admiração. Fatos que como o leitor pode desconfiar, e confirmar mais adiante, 

situam-se no pretérito. Desconfio que a razão pela qual essas lembranças ficaram de maneira 

tão nítida em minha memória tinha algum propósito e, principalmente, transparecia algum 

sintoma de uma enfermidade no magistério que eu precisava descobrir. 

Cito uma situação. No meu último ano de ensino secundário, tive como professor de 

química, um médico pediatra, homem de raro fascínio por sua pedagogia extremamente 

elucidativa e de grande domínio de sua disciplina. Certo dia, em meio a uma explicação de 

uma detalhada reação química na lousa, flagrou um aluno acompanhando atento à aula com 

um livro de química aberto em sua carteira. O que se seguiu foi uma truculenta advertência 

71 MOISÉS, C.F: 2005, p.189 

72



por parte do professor ao perguntar em tom desafiador se ele estava desconfiando do que ele 

ensinava e se precisava consultar o livro para confirmar o seu saber. A coisa foi feita de uma 

forma tão indiscreta que chamou a atenção irrestrita dos outros alunos, como que o professor 

agisse de forma a servir-se daquele inadvertido aluno como exemplo da subserviência da 

perversa relação saber e poder.

 Ignoro se de fato, o aluno pretendesse tal objetivo de questionamento e desconfiança e 

mais desconcertado fiquei ao perceber que, pelo ato de outro colega, não se poderia abrir um 

livro de química no meio de uma aula sua. Aquele homem, cheio de si e altivo em sua ciência, 

ruiu fragorosamente em minha admiração e me pareceu um adulto inseguro com um 

narcisismo aferrado que não suportava questionamentos e que muito menos pudessem ser 

cogitados ou insinuados para o diálogo aberto. 

Esta cena emblemática ficou por vários anos em minha memória e aprendi que a 

admiração, como toda boa amizade, tem a companhia das ressalvas. Um certo tempo depois, 

descobri a existência de um professor de cursinho pré-vestibular que macaqueava, nos gestos e 

tom de voz, aquele mesmo professor de química de uma forma flagrantemente estereotipada. 

Ocupava o espaço de “mestre” utilizando as vestes de outro. Talvez seja a maior lamentação 

de um professor modelo a produção em série de simulacros docentes irremediavelmente 

parasitados pelo demérito em não portar a originalidade do vício.

Outro recorte de minha memória. Algum tempo depois, já na universidade, freqüentei 

uma matéria oferecida como complementar ao quadro das disciplinas de psicologia. 

Infelizmente, não posso contextualizar os pormenores para fins de discrição. Contudo, me 

inscrevi nesta disciplina, que não era obrigatória, porque nutria uma admiração pelo professor 

ministrante. Era um homem de oratória envolvente e gozava de raro prestígio no curso. Numa 

de suas aulas ele discursava sobre um tema qualquer no qual sugeria a proficiência em ler com 
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rapidez os livros a fim de se inteirar do conteúdo de uma forma mais pragmática e eficiente. A 

fórmula me pareceu interessante até que ele, com verdadeiros olhos de águia, observou em 

minha carteira um livro que estava sob o texto da disciplina. Recordo-me claramente. Era o 

volume O retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde que eu estava lendo apaixonadamente para 

apresentar, numa outra disciplina, correlações impressionantes do romance com aspectos da 

teoria da personalidade formulada por Jung . 

 Não nego que fiquei orgulhoso em ser “flagrado” lendo um romance tão interessante 

para a psicologia e aliviado por não estar com um livro aberto da disciplina que sugerisse 

alguma desconfiança sobre a matéria que ele ministrava. Pensei mesmo que ele fosse me 

questionar sobre o prazer da leitura e o que proporcionava às minhas reflexões sua articulação 

com a psicologia. O que aconteceu foi algo bem diferente do que imaginava.   

Foi então inevitável. Meu livro foi emprestado como suporte pedagógico e serviu para 

ilustrar sua admirável teoria. O professor em questão começou a dizer que não conhecia o 

livro, tampouco o autor, contudo,  para saber do que se tratava um livro e se inteirar sobre o 

que ele transmitia, ele argumentava, num invejável tom de convencimento, que não era 

necessário perder tempo lendo-o todo, bastava folhear um par de páginas no começo, alguma 

no meio e finalmente ir para a leitura das ultimas páginas. Eureka! Desta forma, conquistava-

se uma leitura com a agilidade necessária e com uma demasiada sobra de tempo, tendo 

inclusive a adicional vantagem de poder falar sobre o que se leu. 

Não sei descrever o estado atônito no qual fiquei, um pasmo que se situava entre uma 

incredulidade do que ouvia e uma audácia rara a partir da qual o referido professor se portava 

como inspirador de mentalidades. Eu sentia, como leitor, a cada página do livro, uma verdade 

íntima e essencial que me acompanha constantemente: a de que a gente lê um livro não para se 

acabar, coincidentemente, com ele, mas sim para nos recomeçarmos a cada página. Entranhei-
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me no meu silêncio de desconcerto e não me recordo se fiquei a pensar muito no que 

aconteceu enquanto, logo depois da aula, assinava o trancamento da inesquecível disciplina.  

Estes fatos me fizeram pensar sobre uma certa patologia do magistério que domina 

alguns professores em quaisquer níveis da Educação, pois não é nenhuma novidade que saber 

e poder andam juntos (sempre andaram e andarão) e a posição em que se coloca o indivíduo 

que leciona nesta relação é que, para o bem ou para o mal, quer ele queira ou não, suas idéias e 

posturas se transformam em argumento de autoridade e de formação de opinião para alunos 

que, antes de se tornarem incautos, não foram dados a uma relação de alteridade e dialogia 

com o saber daquele que se investe da posição de mestre. 

A questão é mais melindrosa do que parece. Podemos pensar com Gauthier que, de 

fato, mal conseguimos identificar, efetivamente, os atos, falas e gestos do professor que 

consciente, ou inconscientemente, têm influência concreta sobre a aprendizagem dos alunos, e 

estamos apenas começando a compreender como se dá a interação entre educador e 

educandos.72  O que se realmente aprende e o que deixa de aprender, quais os mecanismos que 

causam um impacto na subjetividade e conseqüentemente no processo de conhecer de cada 

aluno ainda é um fenômeno envolto em mistério.  

É bem provável que um bom professor tenha esta característica especial que Cecília 

Meireles em suas reflexões sobre educação já nos apontou, ou seja, de que um instante de 

beleza tem a capacidade para transformar toda uma vida. Identificar os pontos de opacidade 

em que o processo ensino-aprendizagem está configurado, balizar as “verdades” 

inquestionáveis que obscurecem a moeda de troca pedagógica e promover uma ética da 

alteridade que perpasse todo o campo da educação, desde as políticas públicas até o contato 

72 GAUTHIER: 1998 
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mais íntimo e delicado entre as figuras do professor e o aluno se configuram em questões 

inadiáveis.   

A questão íntima do homem Pessoa que biógrafos passaram ao largo, pelo menos em 

seus aspectos essenciais é : será que Fernando Pessoa sentia-se verdadeiramente acompanhado 

de seus heterônimos? Poderíamos desdobrar de forma pertinente este inquérito em: seria 

válido apontar a lupa para nós mesmos e nos inquirir sobre a movediça instabilidade de nossa 

vaga sensação de mesmidade subjetiva? Na constituição do ser humano a aprendizagem 

substitui o instinto e, por isso, é um processo que se dá essencialmente com um outro. Não há 

uma concepção do sujeito apartado das trocas sociais, para sermos mais incisivos, podemos 

dizer com Jacques Lacan: aprendemos a desconfiar que nenhum sujeito é causa de si próprio.  

A grande aposta pelo fingimento da heteronímia no campo da Educação é promover a 

alteridade dos personagens envolvidos no processo ensino-aprendizagem solicitando forças 

inventivas num movimento de recursividade pedagógica que é da natureza mesma do processo 

do conhecimento. Tarefa imensa se pensarmos na figura de um mestre-artista que se reinventa 

e convida novos atores a cada cena pedagógica.  O que se deve aprender orienta-se mais pelo 

que de novidade pode se testar, ou seja, ensaiar a coisa em devir dita de outra maneira do que 

uma repetição do mesmo já pré-definido. 

Cabe, dessa forma, desestabilizar noções engessadas de identidade docente estável, de 

uma natureza pedagógica verdadeira, de uma essência universal  que se possa autenticar como 

um professor que domina o saber de sua matéria e o modo programático de planejar, dar aula e 

de avaliar os educandos e, principalmente, desconfiar da placidez da cena pedagógica, dos 

roteiros pré-definidos e apostar no ruídos, nos devires, no inusitado para promover 

acontecimentos na cena da Educação. Nesse sentido, algumas das perguntas sem respostas 

prontas servem para incomodar constantemente a consciência do fingimento criativo deste 
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educador, quais sejam: Qual a potência de um gesto em par com uma idéia na linguagem do 

corpo que educa também por meio do professor? Como o aprender e como o ensinar pode dar 

lugar a se pensar em outros termos ao mudar o foco das questões para o que pode potencializar 

o pensar? A tarefa do professor não teria equivalência com o movimento da minhoca, no 

sentido de que enquanto esta areja a terra, a missão do professor seria arejar idéias?  E como 

ensinar a tecer alianças neste encontro pedagógico?   
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7. Alquimia poética em Fernando Pessoa: 

Laboratório de sensações na pedagogia do fingimento

"Tudo se finge primeiro; germina autêntico é 

depois”

       (João Guimarães Rosa) 

Um dos poemas mais consagrados de Fernando Pessoa é 

escrito “por ele mesmo”, ou seja, ortonimamente. Possui um 

nome bastante sugestivo - “Autopsicografia” – no qual Pessoa 

utiliza metapoeticamente de forma bastante particular, o verbo 

fingir, a partir da primeira estrofe do poema:  

O poeta é um fingidor. 

Finge tão completamente 

Que chega a fingir que é dor

A dor que deveras sente.  

E os que lêem o que escreve, 

Na dor lida sentem bem, 

Não as duas que ele teve, 

Mas só a que eles não têm. 

E assim nas calhas de roda 

Gira, e entreter a razão, 

Este comboio de corda 

Que se chama coração. 
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Abordando a poesia num sentido extra moral, como Nietzsche sugeriu ao pôr em xeque 

as oposições radicais em relação à verdade e à mentira, podemos, igualmente, propor um 

sentido do fingir diferente e para além de uma falta moral. Talvez uma primeira impressão ao 

se deparar com o predicativo fingimento para a pedagogia venha caracterizar um equívoco 

natural para uma palavra que há muito tempo se afastou de sua etimologia. Não é a chancela 

da perversa relação pela qual o professor finge que ensina e o aluno finge que aprende (por 

muito tempo disseminada como uma anedota pitoresca e, por isto mesmo, usual e corriqueira 

na relação ensino-aprendizagem) que está em consideração, apesar de diagnosticarmos este 

sintoma.  

Para a negatividade dos termos mentira e fingimento, Pessoa reserva o termo 

insinceridade, o que, obviamente, pela analise acima, não está em questão no poema 

Autopsicografia. No trecho de sua carta para Armando Cortês Rodrigues de 19 de janeiro de 

1915 ele parece precisar o termo: 

 “qualifico de insinceras todas as coisas feitas apenas para pasmar, e 

às coisas, repare nisto que é importante, que não contêm uma fundamental 

idéia 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 

deles pus um profundo conceito da vida, diverso em todos os três, mas em 

todos gravemente atento à importância misteriosa de existir.” 

 Interessante é perceber que a etimologia do termo fingimento, derivado do verbo 

latino fingo, abre-se a um conjunto de variedades e fronteiras semânticas. Os diversos sentidos 

que podemos imprimir ao fingimento, derivado do verbo fingir são: moldar, modelar, arranjar, 
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vestir, imaginar, supor, pensar, conceber, forçar, inventar, etc.73 Trata-se de um germinar 

autêntico do qual nosso grandioso criador de veredas, Guimarães Rosa, nos inspira na epígrafe 

deste capítulo. Portanto, se o fingimento se reveste dessa inverdade, dessa mentira que não 

pode ser considerada insincera, qual seria o estatuto dessa mentira para o exercício do 

fingimento?  

Para Bernardo Soares, autor e semi-heterônimo do Livro do Desassossego,  

“a mentira é tão somente a noção da existência real dos outros e da 

necessidade de conformar a essa existência a nossa, que não se pode 

conformar a ela. A mentira é simplesmente a linguagem ideal da alma, 

pois, assim como nos servimos de palavras, que são sons articulados de 

uma maneira absurda, para em linguagem real traduzir os mais íntimos e 

sutis movimentos da emoção e do pensamento, que as palavras 

forçosamente não poderão nunca traduzir, assim nos servimos da mentira 

e da ficção para nos entendermos uns aos outros, o que com a verdade, 

própria e intransmissível, se nunca poderia fazer. A arte mente porque é 

social.”74

Não por acaso, Pessoa se refere à dor como sentimento egoísta por excelência, a ponto 

de alhures dizer que “ao pé da minha dor todas as outras parecem falsas ou mínimas”. E de 

fato, quem por nós pode sentir a nossa dor? E que experiência existencial é essa que 

ressignifica o ser no espaço pontual do sentir e, ainda, de que intensidades se valem as 

73 De acordo com o Dicionário Latino-Português , 10 ed. (Etimológico, prosódico, histórico, geográfico, 
mitológico,  biográfico) de F. R. dos Santos SARAIVA. Rio de Janeiro/Belo Horizonte: Livraria Garnier, 1993 
desdobra-se outros caminhos possíveis para se articular o verbo latino Fingo. Quem cunhou, para FIBGERE, 
o significado de esculpir foi o orador Cícero;
]Em Horácio (fazer): fingere versus - fazer poesia; 
Em Terêncio (educar): mire  finxit filium - educou admiravelmente seu filho; 
Em Virgílio (tornar-se): te dignum finge deo - torna-te digno da divindade.
74 PESSOA: 2002, p. 256 
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medições subjetivas até para a compaixão? Bem, mas certamente este problema nietzscheano 

não está em questão. Pessoa, ao apontar a dor como esse sentimento que mais imperiosamente 

exige que dobremo-nos sobre nós mesmos, implica e define magistralmente os lugares do 

autor e do leitor a partir da dor sofrida por cada um deles. Os heterônimos são uma aposta de 

forças vivas que solicitam uma pluralidade de sentidos que nas eternas dores lidas nós 

sentimos bem, é um convite em alteridade com o leitor para que este, também, desdobre-se em 

sua subjetividade. 

Assim, todos os sentimentos, antes de o serem, são criações, são sentimentos estéticos, 

o que alude não só à despersonalização, mas também ao processo de duplicação, pois o 

distanciamento provoca uma deformação do sentimento real gerando uma outra possibilidade 

de sentir: o sentir fecundado na imaginação. Lembrando a primeira estrofe de 

Autopsicografia.: O poeta é um fingidor/ Finge tão completamente/ Que chega a fingir que é 

dor/ A dor que deveras sente.. , tem-se, aqui, a confirmação da duplicação. Há duas dores: a 

dor real e a dor estética. 

Se o poeta finge sua própria dor, isso não pode querer dizer que ele deixa de senti-la 

com a força de seu fingimento. Diz tão somente que, independente da dor que sinta, deve, 

enquanto poeta, realizar uma tradução em palavras que evoquem no outro a dor. Lança uma 

ponte para o outro lado, para a alteridade. É necessário insistir neste ponto crucial da poética 

pessoana, o que nos servirá para propor uma pedagogia do fingimento: a dor do poeta é uma 

forma de diferença de si para consigo. É a diferença a partir da existência do outro e a partir 

desta diferença, proporcionada por tal abertura em seu âmago, que o poeta inscreve-se e 

escreve-se enquanto outro, e para o outro. E isso, podemos dizer com o consentimento do 

poeta, trata-se de uma verdadeira Autopsicografia e talvez, a única possível. Mais adiante ele 

explicita ao pôr em evidência o papel do leitor e no sentido mais amplo, do outro. 
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  E os que lêem o que escreve, 

  Na dor lida sentem bem, 

  Não as duas que ele teve, 

  Mas só a que eles não têm. 

No Livro do Desassossego, Bernardo Soares afirma que a arte consiste em fazer os 

outros sentirem o que nós sentimos com a imaginação, em os libertar deles mesmos, 

propondo-lhes a nossa personalidade para especial libertação. Aqui, Pessoa é explícito, trata-se 

definitivamente de alterar o leitor, trata-se de liberá-lo de si mesmo. Como este leitor deverá 

sentir doravante, não está dito. Trata-se apenas de fazê-lo sentir-se outro.  

Para a nossa análise do poema vale seguir os caminhos desbravados por Carlos Felipe 

Moisés e propor nossa compreensão do fingimento heteronímico no campo da Educação. 

Como aponta Moisés, depreende-se  do 8º verso de Autopsicografia, ou seja, “mas só a 

que eles não têm”, que o sujeito-leitor vivencia, ao defrontar-se com o texto, uma experiência 

equivalente ao do sujeito-poeta, enquanto manifestação de duas dimensões, que correm 

paralelas. Parafraseando o próprio poema, dir-se-ia: de um lado temos a “dor que o leitor 

deveras sente”, a dor real, porque parte integrante de seu cabedal de experiências de vida, mas 

também a dor meramente hipotética ou virtual, em função dos limites estabelecidos pelo 

poema. De outro lado, temos a dor que o leitor chega a fingir, a dor que o leitor não sente, ou 

pelo menos não sentiria até deparar-se com o texto de Pessoa , pois é dor que nunca fizera 

parte integrante de sua experiência de vida, em face da natural limitação da condição 

humana.75

75 MOISES, C.F: 2005, p. 34 
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Essa dor, sugere ainda Moisés, nunca sentida pelo leitor, ou dito de forma mais precisa, 

essa experiência afetiva, em geral, de que o termo “dor” seria apenas símbolo, corresponde, 

pois, a uma carência que poderá ser compensada pela absorção da dor fingida ou imaginada 

pelo poeta. A genialidade de Fernando Pessoa está em servir-se de uma sensação comum, ou 

seja,  a dor, tratá-la artisticamente, torná-la universal e a doando de forma íntima ao leitor que 

vivenciará o poema. Assim poderá distanciar-se do poema para aproximar-se de si mesmo ou 

de suas potencialidades, sendo portador de uma sensação heteronímica, uma gestação de uma 

outra personalidade artística em torno de si mesmo.   

 O propósito de liberar o leitor de si pressupõe que este está preso em si mesmo. Preso 

em apenas uma das dores do poeta, a dor real, aquela que individualmente deveras sente. 

Libertá-lo de si será então fazê-lo sentir a dor que não sente, fazê-lo sentir, de uma maneira 

universal, uma dor fingida. Toda a questão da alteração do leitor está aqui. Ao fingir sua 

própria dor, o leitor é projetado para fora de si. Finge para atingir um outro, e transforma-se, 

portanto, igualmente em poeta. Esta conclusão é fundamental para entendermos a estética 

pessoana tal como subsídio para cotejar com outra poesia, escrita no mesmo dia da referida 

Autopsicografia e até mesmo para dar mais luz ao fingimento pessoano. 

ISTO
   1-4-1931 

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 
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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 posiciona a mentira e a simulação do processo artístico como base de seu 

fingimento expressando a própria criação poética da heteronímia, as próprias limitações e os 

condicionamentos da linguagem. Esse conceito de simulação e o sentido que deveria ser 

tomado, explicara-os numa das Páginas de Doutrina Estética “Toda emoção verdadeira é 

mentira na inteligência, pois se não dá nela. Toda emoção verdadeira tem portanto uma 

expressão falsa. Exprimir-se é dizer o que não se sente” Aprofunda a questão num outro 

ponto ao apontar que

“a só  sensibilidade, porém, não gera a arte; é tão somente a sua 

condição como o desejo o é do propósito. Há mister que ao que a 

sensibilidade ministra se junte o que o entendimento lhe nega. (...) A arte 

é a expressão de um equilíbrio entre a subjetividade da emoção e a 

objetividade do entendimento.”76

Como nos diz Madalena Vaz Pinto, a 

questão da verdade/fingimento da poesia pessoana é 

uma falsa questão, já  que há muito o poeta passara 

para o outro lado do espelho. Ao perder a sua 

relevância, a heteronímia deixa vir à tona o que é de 

fato significativo: que, ao multiplicar a simbologia 

76 PESSOA: 1946, p.165 
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do seu nome, Fernando Pessoa diz-nos, através da aparente festa da fragmentação, da 

impossibilidade de ser uno. 

A heteronímia, portanto, longe de se ter constituído em disfarces, representa uma 

forma profunda de desvendamento, uma tentativa de dar voz aos paradoxos e contradições de 

uma consciência multifacetada. Os heterônimos estão irremediavelmente ligados entre si, 

como por um fio que, ao ser tocado, inevitavelmente lhes altera a todos as posições. São 

tecidos por uma cumplicidade enredada, uma trama em enredo... 

 A complexidade aumenta por não ser possível desenredá-los e chegar a uma fonte 

primária e única que os alimente, algo como um “eu profundo”77. Só se atinge o grau de ironia 

que perpassa a poesia pessoana – esta instigante charada sincopada -  quando se percebe que, 

para além das diferentes formas que assume sob cada um dos heterônimos, a sua própria 

concepção diz a impossibilidade de existência como unidade.  

Nem o ortônimo escapa desta rede de impossibilidades, pois é tão só aquela 

personalidade ficcional, tão ficcional quanto as outras, em relação à qual os heterônimos se 

constroem. Uma unidade implicaria em fechar as comportas do processo heteronímico, em 

impedir a abertura a novas configurações em que a identidade do leitor/aluno está sempre 

convidada a participar. 

O fingir do poeta é a prova de sua consideração pela diferença entre si mesmo e o 

outro. Diferença que seria um abismo intransponível pela mera expressão da verdade. A 

poética do fingimento supõe uma insuficiência fundamental da linguagem enquanto modo de 

comunicação entre as pessoas. Também supõe que não há outro modo, senão esta mesma 

linguagem, esta mesma viagem, esta mesma vertigem. 

77 O Eu Profundo é título de uma, ao meu ver, visão equivocada da heteronímia. O presente volume compõe-se de 
uma antologia dos poemas de vários heterônimos. 
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E de fato, se o aforismo pessoano “Fingir é conhecer-se” dá a perceber o âmago do 

sentido numa outra afirmação interessante para cotejarmos uma complementaridade quando 

Pessoa nos diz que não há evolução em sua poesia: “Não evoluo, viajo”.

Demarcando essas viagens e itinerários na obra do poeta, vale dizer que Fernando 

Pessoa não teorizou propriamente sobre a educação em sentido restrito, em sua obra poucas 

passagens remetem-se ao tema e, quando o poeta o faz, apropria-se de outros predicativos: 

Educação Sensível, Educação do Estóico e Aprendizagem de desaprender.78 Certamente essas 

nuances e bifurcações em que é empregado o termo educação possibilita ressonâncias 

indiretas, captáveis no conjunto da obra, embora seja perpassada por um procedimento 

pedagógico, bastante explícito no Livro do Desassossego, no qual estão estabelecidas as 

matizes para se apurar a sua ciência das sensações; expediente este ainda impregnado pela 

mesma tonalidade do projeto do sensacionismo de Álvaro de Campos,  o “sentir tudo de todas 

as maneiras”.  

 No entanto uma passagem particularmente importante nos escritos teóricos de Pessoa  

aponta uma interessante distinção entres três maneiras de se ensinar algo a alguém, o poeta nos 

diz:

Há três maneiras de ensinar uma coisa a alguém: dizer-lhe essa coisa, 

provar-lhe essa coisa, sugerir-lhe essa coisa. O primeiro processo é o 

processo dogmático; emprega-se legitimamente ao ensinar coisas sabidas 

e provadas a criaturas incapazes, por infância ou ignorância, de 

compreender as provas, se se apresentassem. Assim se ensina gramática 

às crianças ou aos pouco instruídos, sem entrar em explicações, que 

78 Educação do Estóico é um título de um volume assinado pelo heterônimo Barão de Teive e versa sobre as 
elucubrações deste fidalgo antes de cometer o suicídio. Educação Sensível é um dos trechos do Livro do 
Desassossego do guarda-livros Bernardo Soares. Aprendizagem de desaprender é um verso de um dos poemas 
que compõe O Guardador de Rebanhos de Alberto Caeiro, já desenvolvemos alguns aspectos desta interessante 
aprendizagem no capítulo sobre o lugar do Mestre. 
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seriam inúteis e resultariam frustes, sobre os fundamentos lógicos ou 

filológicos da gramática. 

O segundo processo é o processo filosófico; emprega-se 

legitimamente para transmitir a pessoas com plena formação mental 

certos ensinamentos, ou cientificamente assentes mas desconhecidos do 

discípulo, ou puramente teóricos e que portanto ele tem que compreender 

em seus fundamentos, para os poder criticar. 

O terceiro processo é o processo simbólico; emprega-se legitimamente 

para transmitir a pessoas com plena formação mental ensinamentos que 

exigem a posse de qualidades mentais superiores ao simples raciocínio, e 

o símbolo é dado para que essa pessoa, recorrendo ao que nela haja de 

embrionário dessas qualidades, ao mesmo tempo as desenvolva em si e vá 

compreendendo, por esse mesmo desenvolvimento, o sentido do símbolo 

que lhe foi dado. 

O primeiro processo dirige-se à memória e chama-se ensino; o 

segundo à inteligência e chama-se demonstração; o terceiro à intuição. A 

este terceiro processo chama-se iniciação.79

Pessoa expõe a tese da aprendizagem em termos que colocam o verbo de forma 

impessoal: chama-se ensino, chama-se demonstração, chama-se iniciação. Não é claro na 

exposição deste trecho teórico, qual a concepção ou a mescla de concepções que Pessoa 

entende por ensinar e aprender alguma coisa. Decerto, em toda a obra pesquisada de Fernando 

Pessoa o termo pedagogia não está presente, o que faz entender que o poeta não se dedicou a 

este tipo de reflexão mais pontual sobre o processo ensino-aprendizagem. Explicitamente não, 

mas o que em Pessoa é fascinante são estas multiplicidades de olhares e de perspectivas não 

com o intuito de legitimá-lo como um Educador e sim para pensar melhor a Educação a partir 

79 LOPES: 1990, p.84 
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de Fernando Pessoa e tomar a heteronímia como inspiração cognitiva e emocional às práticas 

pedagógicas para além de uma metáfora bem forjada. 

No Livro do Desassossego há, no aforismo 389, um interessante passo para 

constituirmos o que chamo de pedagogia do fingimento: 

“O lema que hoje mais requeiro para definição de meu espírito é o de 

criador de indiferenças. Mais do que outra, quereria que a minha acção 

pela vida fosse de educar os outros a sentir cada vez mais para si próprios, 

e cada vez menos segundo a lei dinâmica da colectividade... Educar 

naquela anti-sepsia espiritual pela qual não pode haver contágio de 

vulgaridade, parece-me o mais constelado destino do pedagogo íntimo 

que eu quereria ser. Que quantos me lessem aprendessem – pouco a 

pouco embora, como o assunto manda – a não ter sensação nenhuma 

perante os olhares alheios e as opiniões dos outros, esse destino 

engrinaldaria suficientemente a estagnação escolástica da minha vida”80

Está expresso neste constelado de ser vários, dispersos numa galáxia de eus, um 

destino que o poeta Pessoa confessa no desejo de ser um pedagogo íntimo. Mas qual lição 

Pessoa quereria legar? Quais sendas e estratégias este indisciplinador de almas quereria 

apontar?

Nesse interessante trecho citado do Livro do Desassossego, o pensador português  

posiciona sua reforma do pensamento em dois movimentos conflituosos expressos em seus 

desejos de que a ação pela vida fosse de educar os outros a sentirem cada vez mais para si 

próprios, e cada vez menos segundo a lei dinâmica da coletividade, do vulgo comum que 

estratifica e normatiza as singularidades. Edgar Morin nos traça caminho semelhante ao 

80 PESSOA:2002, p.350 
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apostar que a aprendizagem da vida seria realizada por duas vias, a interna e a externa. Seu 

diálogo virtual com Pessoa necessita, neste ponto, de uma transcrição literal: 

“A via interna passa pelo exame de si, a auto-análise, a autocrítica. O 

auto-exame deve ser ensinado desde o primário e durante todo ele. Seriam 

mostrados, particularmente, os erros ou deformações que ocorrem nos 

testemunhos mais sinceros e convictos; seria estudada a maneira como 

que a mente oculta os fatos que contrariam sua visão das coisas: mostrar-

se-ia como as coisas dependem menos de informações do que da forma 

em que está estruturado o modo de pensar. 

A via externa seria a introdução ao conhecimento das mídias. Como 

as crianças são imersas, desde muito cedo, na cultura de mídia, televisão, 

videogames, anúncios publicitários etc.; o papel do professor, em vez de 

denunciar, é tornar conhecidos os modos de produção dessa cultura”81

Para a nossa reflexão é interessante situar algumas subjetividades ficcionais com a 

noção do inconsciente. Donald argumenta que, de fato, “no próprio centro da vida psíquica”, a 

auto-identidade plena e completa é não apenas impossível, mas que nós, na verdade, 

resistimos a ela. A idéia é interessante, pois existe uma resistência à identidade – ao perfeito 

ajuste entre, de um lado, as normas sociais e, de outro, a forma como nós nos sentimos e o que 

queremos. De forma que 

“essa resistência está ligada a um sentimento freqüentemente 

inconsciente de que nós somos – de que devemos ser – mais do que os eus 

que nossas culturas, nossas escolas, nossos governos, nossas famílias, 

nossas normas sociais e nossas expectativas estão nos oferecendo ou 

exigindo que sejamos. De fato, se fosse possível obter ajustes perfeitos 

entre as relações sociais e a realidade psíquica, entre o eu e a linguagem, 

nossas subjetividades e nossas sociedades seriam fechadas. Completas. 

81 MORIN: 2004b, p.77 
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Acabadas. Mortas. Nada a fazer. Nenhuma diferença. Não haveria 

nenhuma educação. Nenhuma aprendizagem.”82

É natural que se aprenda com o corpo inteiro, mas são dos olhos a responsabilidade de 

pôr apegada às palavras o convite das imagens. O rosto das palavras. Para Pessoa estar atento 

com os olhos é fazer palavras. Um interessante significado para a etimologia do verbo latino 

fingo é esculpir, e de fato Pessoa vê claramente as feições de seus heterônimos, dá corpo e 

vida a este constelado de personalidades.  E é esta desterritorialização subjetiva numa diáspora 

de eus que fica melhor caracterizada na passagem de uma carta no mesmo ano de sua morte, 

escrita em 20 de janeiro de 1935, enviada ao amigo Adolfo Casais Monteiro: 

“Vou mudando de personalidade, vou enriquecendo-me na capacidade 

de criar personalidades novas, novos tipos de fingir que compreendo o 

mundo, ou, antes, de fingir que se pode compreendê-lo. Por isso dei essa 

marcha em mim, não a uma evolução, mas a uma viagem.” 

Para que surja um heterônimo não basta apenas que o poeta finja sua própria dor, é 

preciso que um outro fenômeno entre em jogo, uma forma extrema de despersonalização, no 

qual, segundo o próprio poeta, cada grupo de estados de alma mais aproximados se tornará um 

personagem, com estilo próprio, com sentimentos porventura diferentes, até opostos, aos 

típicos do poeta na sua pessoa viva. Só aqui haverá outrar-se, neste sentido, compreende-se 

que o neologismo outrar-se, seja por assim dizer, o método da heteronímia.

Pessoa  não propõe uma dessubstancialização do eu, ameaçando a sua identidade, o 

que poderia, naturalmente acontecer, visto o movimento incessante de desreferenciamento e 

super-investimento em outras personalidades. O que vale agregar aqui é o sentido ficcional do 

82 SILVA:2001 
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fingimento, a postura ficcional do educador de compor um conjunto de tendências múltiplas, 

estruturadas e ativadas em eus evidentemente fictícios, marca da potencialidade em ação. 

Nas biografias sobre Fernando Pessoa é nos dado saber que o poeta, aos 6 anos de 

idade, criou o seu primeiro heterônimo, o Chevalier de Pas, num precoce fenômeno projetivo 

que acontece com mais freqüência do que imaginamos no qual a criança se acompanha e 

conversa com seus amigos imaginários. Joyce Macdougal em uma construção lapidar nos diz 

que descoberta por parte da criança da diferença entre os sexos é equivalente, em qualidade 

traumática, à anterior descoberta da alteridade e a ulterior revelação da inevitabilidade da 

morte. Alguns indivíduos nunca resolvem nenhum desses traumas universais, em alguma 

medida, todos nós os negamos nos mais profundos recessos de nossas mentes. 

 Interessante perceber no desenvolvimento da criança, a inominável sensação 

existencial quando ela descobre que existem outras pessoas portando o mesmo nome. Parece  

que a individualidade é tragada no rol comum da coletividade e a história idiossincrática de 

cada um, por um momento de estupefação e curiosidade, nos faz equacionar a presença do 

outro tão “mesmo” em nosso psiquismo. Configura-se de alguma forma uma “segunda 

pequena ferida narcísica da identidade”. Parece muito adequado situar neste momento o 

ensino de Lacan quando este nos diz que o eu é o sintoma humano por excelência. Sob o risco 

da periodização que a psicanálise não estabeleceu, posso lançar a hipótese de outras três 

feridas narcísicas que assolam o palco da consciência identitária humana.83

A primeira é a alucinação que o bebê manifesta ao fundir-se no seio da mãe quando a 

simbiose interina não existe mais. Ainda não existe propriamente um eu neste caso. A terceira 

83 Tomando como ponto de partida o fenômeno dos amigos imaginários presente na biografia de Pessoa faço uma 
livre analogia, sem a pretensão de um aprofundamento mais extensivo, com as três feridas narcísicas que Freud 
aventou. Para mim é interessante com as três feridas da identidade uma desestabilização de um olhar solipsista do 
psiquismo.   
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ferida narcísica da identidade ocorre quando os “amigos imaginários”, este desdobramento de 

uma alteridade imaginária, é rechaçado pela educação pragmática e unidimensional que a 

escolarização faz questão de uniformizar. São experiências de nossa idade mais tenra em que 

as sensações e impressões de outras modalidades de conhecimento do mundo nos invadiam a 

cada instante. Devemo-nos guiar, já que nossa infância ficou soterrada pelo mundo adulto, por 

uma proposta de educação formada por instantes de beleza que marcam um sujeito pelo resto 

da vida, por sinalizadores que resgatam outras formas de conhecimentos e de encantamentos 

com o mundo. 

É impressionante a tendência à pluralização – utilizo este termo por achar mais 

adequado do que despersonalização ou até desdobramento – que Pessoa precocemente se 

experimentava. Remonta a idade de seis anos suas primeiras invenções de personagens 

fictícios, uma ficção que o fazia companhia de forma tão real, lance precursor do que viria a 

acontecer no exercício heteronímico posteriormente trabalhado e vivido intensamente. O poeta 

confessa esse aspecto de sua intimidade mais tenra em carta ao amigo Adolfo Casais 

Monteiro:

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

mundo fictício, de me cercar de amigos e conhecidos que nunca 

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

eu que não existo. Nestas coisas, como em todas, não devemos ser 

dogmáticos.) Desde que me conheço como sendo aquilo a que chamo eu, 

me lembro de precisar mentalmente, em figuras, movimentos, caráter e 

história, várias figuras irreais que eram para mim tão visíveis e minhas 

como as coisas daquilo a que chamamos, porventura abusivamente, a vida 

real. Esta tendência, que me vem desde que me lembro de ser um eu, tem-

me acompanhado sempre, mudando um pouco o tipo de música com que 

me encanta, mas não alterando nunca a sua maneira de encantar.  
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Lembro, assim, o que me parece ter sido o meu primeiro heterônimo, 

ou, antes, o meu primeiro conhecido inexistente – um certo Chevalier de 

Pas... Coisas que acontecem a todas as crianças? Sem dúvida ou talvez. 

Mas a tal ponto as vivi que as vivo ainda, pois que as relembro de tal 

modo que é mister um esforço para me fazer saber que não foram 

realidades”. 

A passagem faz alusão a este fenômeno “comum” a todas as crianças que a psicologia 

do desenvolvimento dá pouca atenção, os pais dão pouca importância e a aprendizagem 

escolar faz questão de desprezar. Podemos nos perguntar sobre a riqueza desta estratégia 

cognitiva que parece não só portar o afeto que este companheiro imaginário é inventado e 

investido pela criança mas por todo um processo de conhecimento a que esta alteridade se faz 

necessária.  Numa das mais belas passagens do Guardador de Rebanhos Poema VIII, em uma 

poesia conhecida popularmente como O Menino Jesus, reinvoca esta maneira criançeira de ver 

as coisas e estar no mundo: 

“(...)E a criança tão humana que é divina 

É esta minha quotidiana vida de poeta, 

E é porque ele anda sempre comigo que eu sou poeta sempre, 

E que o meu mínimo olhar 

Me enche de sensação, 

E o mais pequeno som, seja do que for, 

Parece falar comigo. 

A Criança Nova que habita onde vivo 

Dá-me uma mão a mim 

E a outra a tudo que existe 

E assim vamos os três pelo caminho que houver, 

Saltando e cantando e rindo 
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E gozando o nosso segredo comum 

Que é o de saber por toda a parte 

Que não há mistério no mundo 

E que tudo vale a pena.” 

Esse fenômeno poderia servir de inspiração à lucidez absurda que Fernando Pessoa 

detinha em sua analise sobre as cousas e o seres do mundo, mas , infelizmente, não consta um 

debruçar mais apurado desta estratégia infantil  que “acontece a todas as crianças”. Será que 

este ponderado talvez é o preço e o adeus ao mundo infantil que a escolarização proporciona já 

com os moldes e padronizações impostas pelo universo adulto? E o que dizer da geração 

multitarefa que se move pelos imperativos do mais, melhor e mais rápido e se acopla de forma 

cada vez mais precoce nos aparatos tecnológicos. Será que o imaginário infantil deu lugar ao 

imaginário cibernético e midiatizado, que em ultima instância põe em xeque a noção de 

infância ?  

Em um dos fragmentos do Primeiro Fausto encontramos um eco dessa reminiscência 

infantil:   

Se a minha infância agora evoco, vejo /

– Estranho! – como uma outra criatura /

 Que me era amiga, numa vaga /

 Objectivada subjectividade. 

 Seabra aponta que a criação dos heterônimos seria pois estruturalmente inerente à 

descoberta da subjectividade pelo poeta, só a sua expressão variando no tempo, no que 

poderíamos chamar a sua diacronia poética “Esta tendência, que me vem desde que me lembro 
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de ser um eu, tem-me acompanhado sempre, mudando um pouco o tipo de música com que me 

encanta, mas não alterando nunca a sua maneira de encantar.”84

Fernando Pessoa escreveu uma poesia intitulada Eu. E o notável é que ela permaneceu 

inédita por muito tempo, vejamos o que ela pode acrescentar à nossa investigação: 

        

 Eu 

   (24-9-1923) 

Sou louco e tenho por memória 

Uma longínqua e infiel lembrança 

De qualquer dita transitória

Que sonhei ter quando criança. 

Depois, malograda trajetória  

Do meu destino sem esperança, 

Perdi, na névoa da noite inglória, 

O saber e o ousar da aliança. 

Só guardo como um anel pobre 

Que a todo herdado só faz rico 

Um frio perdido que me cobre 

Como um céu dossel de mendigo, 

Na curva inútil em que fico 

Da estrada certa que não sigo. 

    

Cecília Meireles, poetisa e educadora notável, sensível a estes amigos imaginários que 

as crianças fazem pra si e para dialogar com os mistérios do mundo, escreveu páginas 

84 PESSOA: 1946, p. 261 
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belíssimas em que não raro lançava advertências para se pensar longamente. Para ela o que 

permeia sua concepção de infância é que esta é  

“uma realidade contínua dentro de nós. Talvez por ser ainda a 

transição do universo de onde vimos para esta revelação incompreensível 

em que nos agitamos. E pode ser que reviva, finalmente, na hora extrema 

em que regressarmos de novo àquele permanente universo que nos 

aguarda. Como quer que seja, precisamos olhar para as crianças sem 

displicência e sem superficialidade.”85

E o poeta do desassossego em uma passagem despretensiosa do livro nos diz “Tudo em 

mim é a tendência para ser a seguir outra coisa; uma impaciência da alma consigo mesma, 

como com uma criança inoportuna; um desassossego sempre crescente e sempre igual. Tudo 

me interessa e nada me prende.” Um olhar adulto displicente que toma a criança como uma 

criatura inoportuna; marca da malograda trajetória desta realidade contínua dentro de nós com 

seus percalços de se dizer Eu, aprender a dizer Eu. E quanta coisa se perde... 

Certa feita, um comentador de Fernando Pessoa de que não me recordo o nome, 

sugeriu que brincar com as idéias está na base do que podemos chamar o relativismo criador 

de Pessoa ao possibilitar o exame de todas as possibilidades espirituais da época para extrair 

delas os elementos para uma nova arte universal. Pessoa é, ainda e continua sendo, um dos 

expoentes máximos da polivalência intelectual do nosso tempo. Não deixa de ser uma 

brincadeira , no mais alto sentido da palavra, brincar com as idéias, deixar elas nos 

percorrerem , indagando  como uma criança faz com tudo ao seu redor, graves como convém a 

uma criança e um poeta, como  o diz  Caeiro. 

85 MEIRELES: 2001b, p.129 
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Resguarda aos pudores da História os acontecimentos de que o cômputo do provável 

no encontro entre dois contemporâneos teve o capricho de não existir, e foi por “indisposições 

astrológicas” que Pessoa fez-se não comparecido86. Um verdadeiro desfalque na história das 

mentalidades este diálogo fecundo que somente na imaginação poderíamos aventar. Oxalá, 

neste encontro poderia passar por incontornável a questão da fabulação infantil tão cara à 

criança Fernando Pessoa como os amordaçamentos que a institucionalização do aprender 

incomodava a Cecília.  

Talvez , nesse devaneio de escritor que esta investigação também, e que de muito, se 

alimenta, poderia à semelhança do encontro falhado com Cecília Meireles, ter outros traços do 

possível, também o contato com o dramaturgo irlandês Bernard Shaw produzindo desta feita 

idéias interessantíssimas como, por exemplo, conceder prêmio aos piores alunos, tendo em 

vista que algo deveria ser investigado por dois motivos inquietantes, quais sejam: 

 “as raízes da intenção de Shaw devem ser procuradas precisamente 

nos inúmeros exemplos de estudantes precoces ou excelentes que depois 

desaparecem insignificantes no torvelinho do mundo e, ao contrário, de 

estudantes rebeldes, ou mesmo aparentemente vadios, que, mais tarde, 

vêm a ser elementos de alto valor na história da humanidade.”87

De todo este contexto, e desta idéia do Shaw que possui um alto poder sugestivo para 

se pensar a educação, há uma questão que urge uma reforma do pensamento que se norteia 

86 Numa das viagens a Portugal, em 1935, Cecília Meireles marcou um encontro com o poeta Fernando Pessoa no 
café A Brasileira, em Lisboa. Sentou-se ao meio-dia e esperou em vão até as duas horas da tarde. Decepcionada, 
voltou para o hotel, onde recebeu um livro autografado pelo autor lusitano. Junto com o exemplar, a explicação 
para o "furo": Fernando Pessoa tinha lido seu horóscopo pela manhã e concluído que não era um bom dia para o 
encontro.
87 MEIRELES: 2001c, p.214 
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pela seguinte observação de que em um dado ambiente os que se sentem mal acomodados nem 

sempre o fazem por inferioridade sua, mas ao contrário, pela inferioridade do meio.88

No caso de Pessoa e Cecília fica do sonho a ficção do que poderia ter sido o que não 

foi: dois poetas pensando a educação e a tão inspiradora e acertada sugestão de que as crianças 

são Hermes que sempre apontam outras possibilidades nas aprendizagens de desaprender. 

Os heterônimos são para Fernando Pessoa uma aposta de forças vivas que solicitam 

uma pluralidade de sentidos que nas eternas dores lidas nós sentimos bem. Esta idéia é 

consoante para a psicanálise já que a realidade psíquica de cada sujeito é única e singular 

marcada pela diferença.  

As personalidades não são fixadas linearmente, pois se entende que  os processos de 

cada um são constituídos por ambigüidades, paradoxos, capturas diferenciadas, não 

permitindo assim, que delineemos previamente quem é, como é, e como será o aluno. Desta 

forma, o ato de ensinar e aprender pode ser compreendido como um processo que está 

marcado pela singularidade do sujeito e, conseqüentemente, pela impossibilidade de se saber 

tudo sobre ele. 

A heteronímia é um exercício da vivência cognitiva desestruturadora de categorias que 

erigem dicotomias entre razão e emoção, pensamento e sentimento. Para Fernando Pessoa o 

descentramento em várias personalidades não abre um espaço para situar concordâncias ou 

discordâncias, daí a impostura de alguns críticos ao considerar um eu profundo, um centro 

ordenador neste caos das possibilidades.

O que está em jogo, e o que mais vivamente nos interessa, é a abertura ao diferente, da 

constante possibilidade do outro que habita em nós. Este concepção traz conseqüências 

88 É claro que vale a advertência de Cecília Meireles de que não se deve abusar dos paradoxos dos grandes 
pensadores ao apontar a constatação no cas o de alguns alunos piores alunos serem realmente péssimos e, de vez 
em quando, alguns melhores podem ser bons, podem ser excelentes, podem ser ótimos. 
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seminais para uma postura do educador. Num primeiro instante promovendo a multiplicidade 

de olhares na construção do saber, descentrando uma postura metodológica programática e 

seduzindo para a construção dialógica e estratégica na compreensão dos fenômenos e na 

cooperação do conhecimento. Fernando Pessoa gostava de intitular-se um “indisciplinador de 

almas”. È no sentido de ruptura dos moldes do processo do conhecimento e da propositura da 

ciência das sensações e da pedagogia do fingimento que lançamos estas reflexões a serem 

discutidas no campo da educação. 

  Pessoa nos faz um convite íntimo e semeador: “Sê plural como o universo”. Ele 

desenvolve, em sua obra teórica, minuciosas articulações sobre o valor estético da arte e as 

gradações do artista superior. É suficiente para a nossa investigação a idéia geral de Fernando 

Pessoa que “a arte, na sua definição plena, é a expressão harmônica da nossa consciência das 

sensações; ou seja, as nossas sensações devem ser expressas de tal modo que criem um objeto 

que seja uma sensação para os outros. A arte não é, como disse Bacon, ´o homem 

acrescentado à natureza`, é a sensação multiplicada pela consciência multiplicada, note-se 

bem.” Podemos lançar algumas questões focadas na educação com base na concepção de arte 

para Pessoa: Qual o papel do educador que promove estas multiplicações de consciências? 

Quais dicotomias necessitam ser superadas no processo do conhecimento? Como educar com 

arte hoje em dia? 

 Pessoa soube muito bem acenar com estas multiplicidades, transfigurando-se em 

produções sob diversos nomes-vida. Diversas vezes os próprios heterônimos  se lançavam em 

debates e críticas na maioria das vezes de valor estético,  em jornais literários nos quais estava 

o próprio Pessoa ortônimo na berlinda, tão heterônimo quanto os outros. O que se toma por 

inspirador no exercício heteronímico, nesse outrar-se é portar possibilidades na algibeira das 

trocas pela construção do conhecimento. É necessário dar a cada emoção uma personalidade, a 
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cada estado de alma uma alma, até que necessariamente, siga os itinerários do desassossego 

expressos lindamente e lidamente em nossas almas nessas pungentes palavras: 

“Viver uma vida desapaixonada e culta, ao relento das ideias, lendo, 

sonhando, e pensando em escrever, uma vida suficientemente lenta para 

estar sempre à beira do tédio, bastante meditada para se nunca encontrar 

nele. Viver essa vida longe das emoções e dos pensamentos, só no 

pensamento das emoções e na emoção dos pensamentos. Estagnar ao sol, 

douradamente, como um lago obscuro rodeado de flores. Ter, na sombra, 

aquela fidalguia da individualidade que consiste em não insistir para nada 

com a vida. Ser no volteio dos mundos como uma poeira de flores, que 

um vento incógnito ergue pelo ar da tarde, e o torpor do anoitecer deixa 

baixar no lugar de acaso, indistinta entre coisas maiores. Ser isto com um 

conhecimento seguro, nem alegre nem triste, reconhecido ao sol do seu 

brilho e às estrelas do seu afastamento. Não ser mais, não ter mais, não 

querer mais... A música do faminto, a canção do cego, a relíquia do 

viandante incógnito, as passadas no deserto do camelo vazio sem 

destino...”89

89 PESSOA: 2002, p. 79 
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8. Fingo, Logo Ensino: 

A pá-lavra fertilizando o reconhecimento do outro 

“O ser humano é ao mesmo tempo singular e múltiplo. 
Dissemos que todo ser humano, tal como o ponto de um 
holograma, traz em si o cosmos. Devemos ver também que todo 
ser, mesmo aquele fechado na mais banal das vidas, constitui ele 
próprio um cosmo. Traz em si multiplicidades interiores, 
personalidades virtuais, uma infinidade de personagens 
quiméricos, uma poliexistência no real e no imaginário, no sono e 
na vigília, na obediência e na transgressão, no ostensivo e no 
secreto, balbucios embrionários em suas cavidades e profundezas 
insondáveis. Cada qual contém em si galáxias de sonhos e de 
fantasmas, impulsos de desejos e amores insatisfeitos, abismos de 
desgraças, imensidões de indiferença gélida, queimações de astro 
em fogo, acessos de ódio, desregramentos, lampejos de lucidez, 
tormentas dementes...”

                      (MORIN: 2004, p.57)

Tornar-se radicalmente outro, como nos orienta José Gil, significa sentir as sensações 

de um outro, viver sensações-outras, fazer suas, maneiras inteiramente estranhas de sentir. 

Para conseguir, não basta identificar-se  com o outro, pois nunca teremos a certeza de, no final 

das contas, a identificação nos proporcionar mais do que uma modalidade (mesmo que 

distante ou desconhecida) do nosso próprio modo de sentir. Bernardo Soares prefere o termo 

integrar-se. 

 É evidente que toda a sensação sentida por nós é um dos nossos modos de sentir, 

mesmo a sensação de um outro radicalmente outro em que nos integremos. Não se trata, 

obviamente, em Fernando Pessoa(s), de uma projeção, nem mesmo de identificação de si 

próprio, noções que deixariam intactas o eu e a personalidade implicando o fenômeno psíquico 

de que a projeção absorve o outro no eu enquanto que a identificação abole o eu no outro eu.  
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Mas em Fernando Pessoa a questão se torna complexa, pois só se sente por meio de um 

artifício, ou seja, quando se deixou de ser um “eu” de contornos precisos. Segundo as palavras 

de seu semi-heterônimo Bernardo Soares: 

“Eu próprio não sei se este eu, que vos exponho, por estas coleantes 

páginas fora, realmente existe ou é apenas um conceito estético e falso 

que fiz de mim-próprio. Sim, é assim. Vivo-me esteticamente em outro. 

Esculpi a minha vida como a um estatua de matéria alheia a meu ser. Às 

vezes não me reconheço, tão exterior a minha consciência de mim 

próprio. Quem sou por detrás desta irrealidade? Não sei. Devo ser 

alguém.”90

Desconsiderar a fluidez de um eu não é encarnar apenas a pretensão de coincidirmos-

nos a cada momento com a idéia ou consciência subjetiva de quem sejamos. Pessoa põe 

radicalmente em xeque o cogito cartesiano. O pensar reflexivo pessoano desaloja, a cada passo 

dado, uma confortável identidade monológica. Este ponto é crucial para repensarmos a 

Educação e a subjetividade nos processos ensino e aprendizagem a partir de Pessoa. É a partir 

do Fingo, Logo Ensino, paráfrase do cogito cartesiano que podemos aventar as grandes 

conseqüências de um educar dialógico e heteronímico. 

A heteronímia é composta por singularidades enredadas, tecidas juntas nesta trama em 

que vida e obra de Fernando Pessoa estão em uma estreita relação recursiva e dialógica. Se 

Pessoa afirma tão categoricamente, em relação à criação dos heterônimos, que em tudo o que 

houve parece que ele era o menos que estava lá, isto não o desabilita em ser o inspirado nesta 

aventura criadora plural, em ser efetivamente o criador ficcional de tudo. E isto é imensamente 

diferente de afirmar que há um eu profundo orquestrando o fenômeno heteronímico.  

90 PESSOA:2002, p.78 
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 É por esta razão que não é tão preciso e pertinente o termo desdobramento, ainda que 

o poeta, por vezes disfarçadamente use, para explicitar a alquimia poética heteronímica. Não 

há um sujeito artístico, mas uma multiplicidade virtual, não há apenas um devir-outro, mas 

uma pluralidade indefinida que se lança na aventura heteronímica. E isto não raro sem deixar 

andaimes precisos para esta viagem. Um trapézio em abismo. Pessoa já nos advertiu alhures: 

Não evoluo, viajo. O programa norteador da ciência das sensações, o impregnar-se em sentir 

tudo de todas as maneiras, Pessoa-Soares detalha o procedimento em sutilezas essenciais:  

“Em geral, pelo hábito que tenho de, desdobrando-me, seguir ao 

mesmo tempo duas, diversas operações mentais eu, ao passo que me vou 

adaptando em excesso e lucidez ao sentir deles, vou analisando em mim o 

desconhecido estado da alma deles, fazendo a análise puramente objetiva 

do que eles são e pensam. Assim, entre sonhos, e sem largar o meu 

devaneio ininterrupto, vou, não só vivendo-lhes a essência requintada das 

suas emoções às vezes mortas, mas compreendendo e classificando as 

lógicas interconexas das várias forças do seu espírito que jaziam às vezes 

num estado simples da sua alma. 

E no meio disto tudo a sua fisionomia, o seu traje, os seus gestos, não 

me escapam. Vivo ao mesmo tempo os seus sonhos, a alma do instinto e o 

corpo e atitudes deles. Numa grande dispersão unificada, ubiquito-me 

neles e eu crio e sou, a cada momento da conversa, uma multidão de 

seres, conscientes e inconscientes, analisados e analíticos, que se reúnem 

em leque aberto.”91

O papel crucial do Fernando Pessoa(s) educador se revela ao propor um “eu” vivo, 

liberto das deformações do saber estratificado, e alimentado pela criatividade artística, a quem 

se entrega a responsabilidade de redescobrir as novas formas de estar no mundo, estar 

91 PESSOA:2002, p.134 
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absorvido por novas lógicas interconexas e por conseguinte as novas formas de (se) conhecer. 

Propõe, além disso, uma dissolução das dicotomias sinceridade e fingimento, sentimento e 

pensamento, emoção e razão, configurando-se num movimento plural da subjetividade criativa 

na qual as posições autor-leitor, professor-aluno, orientador-orientando, essas diversas 

modalidades de aprendiz-construtor de saberes, são recursivamente realocadas.  

Nossa aposta se dá em um processo de ensino- aprendizagem que considere o aluno 

como um sujeito, capaz de aprender a apostar fora das formas padronizadas e previstas 

compreendendo que, sempre é possível modificá-las e recriá-las num método menos 

programático e mais estratégico de investigação, de construção de conhecimento e de convívio 

no mundo, sendo plural como o universo, inspirado pelo sensacionismo de Álvaro de Campos. 

E se conhecimento é articulação, é tecer metapontos de vista, dizer a mesma coisa de várias 

formas é possibilitar este processo cognitivo de integração de saberes e emoções novas.

Pessoa numa interessante passagem do Livro do Desassossego posiciona as linhas de 

força para esta ultrapassagem da sinceridade que o fingir toma para si nesta multiplicidade 

criadora: 

“Menti? Não, compreendi. Que a mentira, salvo a que é infantil e 

espontânea, e nasce da vontande de estar a sonhar, é tão somente a noção 

de existência real dos outros e da necessidade de conformar a essa 

existência a nossa, que não se pode conformar a ela. [...] Fingir é amar 

(...) Não fugimos, por mais que queiramos, à fraternidade universal. 

Amamo-nos todos uns aos outros, e a mentira é o beijo que trocamos.”   

As várias forças de lógicas interconexas no palco heteronímico fazem dialogar no 

mesmo espaço de criação o complementar, o concorrente e o antagônico. Podemos até afirmar 
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que se tentarmos enquadrar a heteronímia numa forma clássica de análise, inevitavelmente 

perderemos a potência e estancaremos todo o processo criador da heteronímia.  

Segundo Dionísio Vila Maior a heteronímia se dinamiza em um duplo movimento; a 

da multiplicidade, reconhecendo a especificidade dialógica e autônoma dos sujeitos poéticos 

da “ficção literária” pessoana e a da univocidade, acentuando a condição de autonomia dos eus 

poéticos heteronímicos, resultado de um processo de desdobramento e expressão estética de 

atitudes literárias do sujeito poético Pessoa.92

Alguns questionamentos podem ser feitos tomando as nossas reflexões sobre uma 

pedagogia do fingimento, visto o termo a esta altura já estar devidamente delineado e a salvo 

dos equívocos da semântica do senso comum.  No encalço desta compreensão de uma reforma 

do pensamento proposto pela ciência da complexidade pretende-se considerar a heteronímia 

como  

“um método capaz de absorver, conviver e dialogar com a incerteza; 

de tratar da recursividade e dialogia que movem os sistemas complexos; 

de reintroduzir o objeto no seu contexto, isto é, de reconhecer a relação 

parte-todo conforme uma configuração hologramática, de considerar a 

unidade na diversidade e a diversidade na unidade; de distinguir sem 

separar nem pôr; de reconhecer a simbiose, a complementaridade, e por 

vezes mesmo a hibridação, entre ordem e desordem, padrão e desvio...”93

Compreende-se que a criação heteronímica é um modo de complementaridade, há uma 

dialógica interior que intercambia o processo poético com a configuração das diversas 

singularidades numa relação não-unívoca com o próprio ortônimo Pessoa.  Os heterônimos 

são partes deste leque aberto, mas a obra pessoana não perde a unidade por causa da  sua 

92 MAIOR: 1994, p.99 
93 MORIN: 2004a, p.46 
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diversidade , ainda que esta unidade não tenha uma pretensão totalizante. Trata-se de uma 

evidência marcante da realidade do complexo que, como observa Morin, vem do latim 

complexus — aquilo que é tecido junto. Como na metáfora moriniana, os fios compõem o 

tapete e este só é tapete por causa dos fios; mas o que o constitui é a relação entre os fios de 

sua contextura e o conjunto da tapeçaria. 

Leyla Perrone num traçado de leitura lacaniana dos heterônimos, situa essa questão da 

realidade psíquica do sujeito plural de uma maneira singular. Para ela neste exercício do 

outramento pessoano não há a intencionalidade de que 

 “a soma dos sujeitos unitários (e os heterônimos, providos de nome, 

de biografia, de traços característicos, tinham tudo para ser sujeitos 

unitários) deveria produzir o Todo, mas entre um sujeito e outro, desponta 

o Outro, o Neutro, o Fluido. É o negativo “ele mesmo” que triunfa, 

recobrindo a afirmação e a negação, negando uma e outra. Nenhum dos 

heterônimos e nem mesmo o ortônimo é “ele mesmo”, mas como a 

passagem de um a outro é imperceptível, cada um deles remete ao outro, e 

a soma de todos esses nomes é o anônimo”.94

Ciurana nos lança luzes fundamentais para se pensar a questão da identidade. Aponta 

as exigências intelectuais que nos incitam Edgar Morin e Luhmann para superar a concepção 

de uma identidade simples rumo a uma ontologia da diferença. Não proponho aprofundar o 

tema, visto que transversalmente ele o está em toda a abordagem da heteronímia aplicada à 

educação já feita nestas investigações, mas a noção central é que na base da identidade não 

está a unidade e sim a diferença, a desordem originária e originadora, ou seja a ação. Para 

recompor mais elementos para uma pedagogia do fingimento é preciso propor  

94 MOISÉS, L. P: 2001, p.29 
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“uma ontologia da relação, da organização e da diferença. Lembremos 

que, como afirma Morin, a organização é organização da diferença sem 

anular a diferença. O contrário, o anular a diferença, paralisaria a 

construção do sistema, a criação de sentido. O sentido só pode surgir onde 

há inter-relação dialógica entre indivíduos que são diferentes.”95

Intitular-se “sou portador de um eu” é coincidir consigo mesmo em todos os 

momentos. O grande desafio dessa pretensa estabilidade egocêntrica é o confronto da 

mesmidade endereçada ao espaço indiferenciado do Outro. Podemos dizer de outro modo 

,utilizando uma aproximação recursiva desta constituição que se o sujeito lacaniano – e aqui 

apontamos o contraste radical em relação ao sujeito cartesiano da representação filosófica 

clássica – habita na hiância dos significantes (não impune à irrupção constante e inominável 

do real), podemos situar a identidade, ou melhor, o processo identificatório, no palco da 

heteronímia como este se alocar no espaço do outro, dimensão privilegiada da alteridade. 

 Seria necessária uma digressão sucinta na filosofia nietzscheana para estabelecermos 

um aporte de confluência entre a sua teoria do sujeito e o perspectivismo que a heteronímia 

nos convida a pensar no palco da Educação. Pois bem, dentre as ficções gramaticais a noção 

de subjetividade foi uma das mais combatidas por Nietzsche principalmente tal como a 

conhecemos a partir de Descartes. O que está em jogo, para Nietzsche, é o ideal de 

permanência na noção filosófica da subjetividade e de seus ulteriores conceitos de alma, 

átomo, substância e matéria.  O filosofo alemão propõe um resgate da individualidade numa 

proposta de reavaliação da cultura e da racionalidade para combater este ideal de permanência 

da subjetividade. Eduardo Brandão aponta o cerne da proposta educacional nietzscheana: 

95 CIURANA: 2003, p 50 
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“O cuidado a se tomar é evitar, justamente, que a noção de sujeito 

volte a hipostasiar-se numa espécie de entidade à parte, juntamente com a 

racionalidade: em vez de algo como, por exemplo, o sujeito 

transcendental kantiano, que com suas faculdades garantiria a 

universalidade objetiva e subjetiva aos seres humanos, busca-se um 

sujeito que seja si mesmo, um indivíduo que buscaria “tornar-se aquilo 

que se é”, que evitaria a perspectiva gregária que se associa ao eu 

hipostasiado em permanência;  sem jamais ser fixo como um sujeito do 

conhecimento ( razão, entendimento, sensibilidade, faculdades, etc.).Esse 

novo ‘eu’ seria um indivíduo que, aceitando o perspectivismo inerente às 

relações de poder que dimensionam o mundo, é acima de tudo criador de 

valores. Ele ousa, inventa, como uma espécie de artista ou, mais 

precisamente, de dançarino. Ele seria homem que, superando ou ciente de 

suas posturas morais, jamais se permitira sua cristalização: embora 

sempre trabalhando com a linguagem, com a noção de sujeito, com a 

razão, jamais esqueceria que elas são, no fundo, relações de poder, que, 

como tais, jamais podem congelar-se numa pretensa verdade definitiva – 

esse homem sabe que esse ideal de verdade deve ser abandonado em 

nome do perspectivismo.” 96

 À equivalência do imperativo nietzscheano “torna-te aquilo que és”, Fernando Pessoa 

emoldura dois princípios complementares e recursivos no movimento sensacionista: 

“substitui-te sempre a ti próprio” e “acontece-te perante ti-próprio”. Tais princípios 

essenciais norteiam uma gama de conexões que se pode estabelecer entre o sentir e o pensar na 

relação de alteridade com o outro na Educação. Seguindo as idéias da doutrina estética de 

Pessoa ele afirma que só o que se pensa é que pode comunicar-se aos outros. O que se sente 

não se pode comunicar, apenas o valor do que se sente. Daí para Pessoa todo o esforço em arte 

feito para a intelectualização das emoções.  De fato, se o objetivismo cego na ciência afasta o 

96 BRANDÃO: 2007, p. 33     
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que há de humano em nós, não é menos verdade que o subjetivismo míope dificulta o 

compartilhamento da humanidade conosco. Esta implicação faz toda a diferença em relação à 

doutrina estética do sensacionismo que se propõe a análise das sensações numa objetividade 

subjetiva.

É bem sabido, mas muitas vezes olvidado e não posto em prática, pelas ciências 

humanas que o indivíduo não pode perspectivar-se completamente, o “outro” é necessário para 

que o sujeito complete a percepção que tem de si, que é realizada apenas de uma forma parcial 

pelo próprio indivíduo. Para Pessoa esta constatação é inevitável. 

 No  Livro do Desassossego confirma o seguinte: “E eu tenho os outros em mim. 

Mesmo longe deles sou forçado ao seu convívio. Sozinho, multidões me cercam. Não tenho 

para onde fugir a não ser que fuja de mim.” A polifonia da noite triunfal de 1914, 

indubitavelmente está associada à prosa do desassossego. A voz de Álvaro de Campos é a 

mais cúmplice, talvez por compartilhar tão intimamente a aventura sensacionista, no entanto, 

as nuances dos outros heterônimos estão presentes, quer seja no semblante anti-metafísico de 

Caeiro, quer seja no epicurismo triste e altivo de Ricardo Reis. Até para este ultimo 

heterônimo com seu classismo estóico a constituição  da alteridade não passa despercebida: 

Vivem em nós inúmeros; 

    Se penso ou sinto, ignoro 

    Quem é que pensa ou sente. 

    Sou somente o lugar 

    Onde se sente ou pensa. 

Tenho mais almas que uma. 

    Há mais eus do que eu mesmo. 

    Existo todavia 
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    Indiferente a todos. 

    Faço-os calar: eu falo. 

Os impulsos cruzados 

    Do que sinto ou não sinto 

    Disputam em quem sou. 

    Ignoro-os. Nada ditam 

    A quem me  sei: eu ´screvo 

 A feição da alteridade não se equaciona num eclipsamento e dissolução das diferenças 

entre o eu e o outro, por esta razão é que se estabelece um jogo dialógico no sentido dos 

processos identificatórios. Nietzsche num aforismo belíssimo do seu livro Aurora transpõe a 

beleza de contornos imprecisos da dimensão da alteridade humana. Em relação ao outro ele se 

indaga nos seguintes termos:

“O que é então o próximo? - Que compreendemos de nosso próximo, 

senão suas fronteiras, quero dizer, aquilo com que ele se inscreve e se 

imprime em nós e sobre nós? Nada compreendemos dele, senão as 

mudanças em nós que são por ele causadas – nosso conhecimento dele 

assemelha um espaço oco a que se deu uma forma. Nós lhe atribuímos as 

sensações que os seus atos despertam em nós, dando-lhe assim, uma falsa 

positividade inversa. Nós o construímos segundo o que sabemos de nós, 

dele fazendo um satélite de nosso próprio sistema: e, quando ele nos 

ilumina ou se escurece, e somos a causa última de ambas as coisas – nós 

acreditamos o contrário! Mundo de fantasmas, este em que vivemos! 

Mundo invertido, virado, vazio e, no entanto, sonhado cheio e reto!” 97

97 NIETZSCHE:2004, p.91 
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Este belo aforismo de Aurora nos faz equacionar um exercício de pensamento bastante 

interessante para se pensar a alteridade na contemporaneidade. Por que lidamos com a 

diferença ainda de forma defensiva? Por que o outro ameaça o meu eu e ainda para me afirmar 

como tal tenho que fazer isso por meio da negação? Será o nosso principal dilema ético para a 

convivência? Nietzsche condensa neste pequeno trecho toda uma mecânica das relações que se 

pauta por nossa própria referência, o sentido relacional é para apenas confirmarmos nossas 

convicções precárias e nossos posicionamentos pré-concebidos. Esta mecânica das relações 

visa, operando pelo reverso,  a proteger o que?  

São questionamentos de base que se fazem necessários para assentar o que este 

movimento de subjetividades ficcionais vem desestabilizar na Educação e qual figura do 

Mestre sugerem. Em poucas obras literárias o fenômeno da unitas multiplex (unidade na 

multiplicidade) surge com tanto vigor como nos trabalhos de Pessoa. José Gil em 

delineamentos precisos concebe a essência deste devir-outro no projeto heteronímico ao 

apontar que

“segundo o modo como uma sensação é posta em relação com outra 

num modo de sentir-outro – temos o estilo de um heterônimo; e segundo a 

maneira como um modo de sentir-outro (no respectivo estilo 

heteronímico) é posto em relação com um outro modo de sentir-outro – 

temos o estilo de criação dos heterônimos no poeta Pessoa. Porque a 

singularidade é relação – e consciência da relação; quer dizer estilo, 

forma de pôr em relação.”98

O singular é relacional. A identidade se constitui inescapavelmente na alteridade. A 

heteronímia é este exercício do devir de si próprio em relação com o outro. O professor, como 

98 GIL: 1988 p.162 
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ser plural, supõe-se ser outro, tornar-se outro, supõe-se desconstruir-se, sentir-se outro, supõe 

desaprender. Encarna, desta forma, a faceta da diversidade, a abertura à pluralidade e à 

circularidade de conhecimentos assumindo sua multiplicidade de ver e sentir, numa 

perspectiva dialógica, outrar-se, e ser capaz até de sentir a dor que não sentem, uma dor 

fingida que, derivada das relações de alteridade, já é mais do que alteridade: já é alteração de 

si mesmo. 

É posto para educação o mesmo desafio que para Pessoa, Ou seja, a virtualidade do 

outro é o que move a miríade das possibilidades no jogo e no exercício deste outramento 

chamado heteronímia. É, sem sombra de dúvida, um trabalho de Hermes sob o olhar de Argos, 

ou seja, uma tarefa que implica abrir caminhos, desbravar horizontes de possibilidades 

permeados por um olhar múltiplo e multifacetado na dimensão do aprender fazendo dialogar 

vozes diversas. 

Parece oportuno nessas reflexões, ilustrar com um caso bastante pitoresco no qual tive 

acesso pela Internet. Trata-se de um exemplo emblemático ocorrido em uma disciplina dita 

das “ciências duras” , a física, ou pelo menos um tipo de física, que para além das categorias 

newtoniana, clássica, quântica, a questão se situa num tipo de vício bastante comum de ter 

uma resposta fechada para uma ciência que se enclausura no ensinar programático. Refiro-me 

a uma carta-mensagem de um professor aposentado da USP, ela diz o seguinte: 

Há algum tempo recebi um convite de um colega para servir de árbitro 

na revisão de uma prova. Tratava-se de avaliar uma questão de Física que 

recebera nota zero. O aluno contestava tal conceito, alegando que merecia 

nota máxima pela resposta, a não ser que houvesse uma “conspiração do 

sistema” contra ele. Professor e aluno concordaram em submeter o 

problema a um juiz imparcial, e eu fui o escolhido.  
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Chegando à sala de meu colega, li a questão da prova, que dizia: 

“Mostre como se pode determinar a altura de um edifício bem alto com o 

auxilio de um barômetro. ” A resposta do estudante foi a seguinte:

“Leve o barômetro ao alto do edifício e amarre uma corda nele; baixe 

o barômetro até a calçada e em seguida levante, medindo o comprimento 

da corda; este comprimento será igual à altura do edifício.”

Sem dúvida era uma resposta interessante, e de alguma forma correta, 

pois satisfazia o enunciado. Por instantes vacilei quanto ao veredicto. 

Recompondo-me rapidamente, disse ao estudante que ele tinha forte razão 

para ter nota máxima, já que havia respondido a questão completa e 

corretamente. Entretanto, se ele tirasse nota máxima, estaria caracterizada 

uma aprovação em um curso de física, mas a resposta não confirmava 

isso.

     Sugeri então que fizesse uma outra tentativa para responder a questão. 

Não me surpreendi quando meu colega concordou, mas sim quando o 

estudante resolveu encarar aquilo que eu imaginei lhe seria um bom 

desafio.

Segundo o acordo, ele teria seis minutos para responder à questão, isto 

após ter sido prevenido de que sua resposta deveria mostrar, 

necessariamente, algum conhecimento de física. Passados cinco minutos, 

ele não havia escrito nada, apenas olhava pensativamente para o forro da 

sala.

Perguntei-lhe então se desejava desistir, pois eu tinha um 

compromisso logo em seguida, e não tinha tempo a perder. Mais surpreso 

ainda fiquei quando o estudante anunciou que não havia desistido. Na 

realidade tinha muitas respostas, e estava justamente escolhendo a 

melhor.  

Desculpei-me pela interrupção e solicitei que continuasse.

No momento seguinte ele escreveu esta resposta:
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“Vá ao alto do edifico, incline-se numa ponta do telhado e solte o 

barômetro, medindo o tempo de queda desde a largada até o toque com o 

solo. Depois, empregando a fórmula h = (1/2)gt2 , calcule a altura do 

edifício.”  

Perguntei então ao meu colega se ele estava satisfeito com a nova 

resposta,e se concordava com a minha disposição em conferir 

praticamente a nota máxima à prova. 

Concordou, embora sentisse nele uma expressão de descontentamento, 

talvez inconformismo.  

Ao sair da sala lembrei-me que o estudante havia dito ter outras 

respostas para o problema. Embora já sem tempo, não resisti à 

curiosidade e perguntei-lhe quais eram essas respostas.

“Ah, sim!” - disse ele - “há muitas maneiras de se achar a altura de um 

edifício com a ajuda de um barômetro.” ·Perante a minha curiosidade e a 

já perplexidade de meu colega, o estudante desfilou as seguintes 

explicações:  

“Por exemplo, num belo dia de sol pode-se medir a altura do 

barômetro e o comprimento de sua sombra projetada no solo, bem como a 

do edifício. Depois, usando-se uma simples regra de três, determina-se à 

altura do edifício. Um outro método básico de medida, aliás bastante 

simples e direto, é subir as escadas do edifício fazendo marcas na parede, 

espaçadas da altura do barômetro. Contando o número de marcas ter-se-á 

a altura do edifício em unidades barométricas.” Um método mais 

complexo seria amarrar o barômetro na ponta de uma corda e balançá-lo 

como um pêndulo, o que permite a determinação da aceleração da 

gravidade (g). Repetindo a operação ao nível da rua e no topo do edifício, 

tem-se dois g’s, e a altura do edifício pode, a princípio, ser calculada com 

base nessa diferença”.  

Existem outras respostas. Por exemplo, pode-se ir até o edifício e 

bater à porta do síndico. Quando ele aparecer diz-se: “Caro Sr. síndico, 
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trago aqui um ótimo barômetro; se o senhor me disser a altura deste 

edifício, eu lhe darei o barômetro de presente.” 

A esta altura, perguntei ao estudante se ele não sabia qual era a 

resposta “esperada” para o problema. Ele admitiu que sabia, mas estava 

tão farto com as tentativas dos professores de controlar o seu raciocínio e 

cobrar respostas prontas com base em informações mecanicamente 

arroladas,que ele resolveu contestar aquilo que considerava, 

principalmente, uma farsa.  

A descrição na íntegra deste evento pitoresco justifica-se por si mesmo. Não há motivo 

para desconfiar da veracidade desta descrição e até mesmo se fizermos um esforço de 

memória, se revisitarmos os porões dos acontecimentos pedagógicos que fizeram parte da 

nossa vida nos depararemos, sem muito espanto, com comportamentos e procedimentos que 

nos marcaram quer para o lado positivo quer pelo negativo. Já apontei alguns eventos no 

capitulo desta dissertação “Apontamentos para o lugar do Mestre”.  Lembremo-nos as 

palavras do Morin ao nos convidar a pensar que

“portanto, devemos aprender que a procura da verdade pede a busca e 

a elaboração de metapontos de vista que permitem a reflexividade e 

comportam especialmente a integração observador-conceptualizador na 

observação-concepção e a “ecologização” da observação-concepção no 

contexto mental e cultural que é o seu.”99

O aluno , desde o  princípio sabia a resposta programática da questão, o que poderia ter 

sido resolvido da forma como seria esperado. Mas a instigação e a criatividade do estudante ao 

propor várias respostas, inclusive uma cômica e que foge dos domínios da física, demonstram 

99 MORIN: 2004a, p. 45 
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este improviso do pensar e uma plasticidade em resolver os problemas que de fato ele 

encontrou respostas satisfatórias.  Este ecólogo do pensamento que a cada passo de suas 

estratégias ia se inserindo na investigação para além de um aplicador de fórmulas da física se 

enquadra, de uma maneira exemplar, nos ensinamentos do Mestre Caeiro:        

“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.” 

É este “encaixotamento” que Morin critica ao nos apontar que a história do mundo e do 

pensamento ocidental foi comandada por um paradigma de disjunção, de separação. Constata-

se que

“separou-se o espírito da matéria, a filosofia da ciência, separou-se o 

conhecimento particular que vem da literatura e da música, do 

conhecimento que em da pesquisa cientifica. Separaram-se as disciplinas, 

as ciências, as técnicas. Separou-se o sujeito do conhecimento do objeto 

do conhecimento. Assim, vivemos num mundo em que é cada vez mais 

difícil estabelecer ligações, quando se trataria de enraizar outra estrutura 

de pensamento. Para isso é preciso, evidentemente, uma ruptura do 

ensino, que permite juntar ao mesmo tempo que separa ”100

Interessante perceber que sempre existe um texto já escrito e já lido que temos de 

aprender a ler de outro modo. Porque todo texto, como o mundo, como o próprio homem é 

fluido, é um devir que nunca se aproxima ao ser, pois não existe a verdade, senão a busca. É 

acreditar, oportunizar e fazer acontecer que o potencial pedagógico pode estar contido em 

100 MORIN: 2006, p.18 
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experiências criadoras no campo subjetivo, que se propõe pensar uma pedagogia no 

entrecruzamento dos campos da arte, da educação e da subjetividade.  

Edgar Morin  aponta que o conhecimento do conhecimento, que comporta a integração 

do conhecedor em seu conhecimento, deve ser, para a educação, um princípio e uma 

necessidade permanentes. Ele nos convida a pensar que é a unidade humana que traz em si os 

princípios de suas múltiplas diversidades. Compreender o humano é compreender sua unidade 

na diversidade, sua diversidade na unidade. É preciso conceber a unidade do múltiplo, a 

multiplicidade do uno. A educação deverá ilustrar este princípio de unidade/diversidade em 

todas as esferas.101.

È neste unitas multiplex que o Fernando Pessoa(s) educador pluraliza-se em sua arte 

poética, propondo para além do paradigma determinista cartesiano uma nova maneira de 

conceber e ler o livro do mundo. Alberto Caeiro nos aponta a sua cosmovisão:  

O essencial é saber  ver, 

Saber ver sem estar a pensar, 

Saber ver quando se vê,

E nem pensar quando se vê 

Nem ver quando se pensa.

Mas isso (tristes de nós, que trazemos a alma vestida!), 

Isso exige um estudo profundo, 

                   Uma aprendizagem de desaprender.  

     A expressão “trazemos a alma vestida”, pode ser vista como uma alusão ao fato de 

nossa cultura estar atrelada ao modo de pensar dicotômico, ou pensamento linear, o qual 

estreita e obscurece nossos horizontes mentais, e assim nos impede de perceber muitas das 

101 MORIN: 2004a, p.36 
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nuances da realidade. Trata-se de um padrão que, entre muitas outras coisas, privilegia o 

conhecimento tecnocientífico e deixa em segundo plano a vertente humanística do conhecer.  

Segundo José Gil, Fernando Pessoa no seu projeto sensacionista, pano de fundo de 

minha hipótese da pedagogia do fingimento, traz uma postura fundamental neste outramento 

pedagógico no sentido de que é

“preciso que aquele que devém-outro ao percorrer as multiplicidades 

da sensação realize em si a capacidade mais livre, mais desprendida, mais 

plástica, de devir-outro: deve levar ao limite extremo o despojamento dos 

conhecimentos, do saber e de todas as roupagens que revestem o sujeito 

quando este enverga um ‘eu’. A expressão torna-se, assim, o meio de 

construir (e não apenas de manifestar) o leque mais variado das maneiras 

de sentir.” 102

Gil aponta, e eu entendo como um reflexo ético da heteronímia, o equacionar o outro 

em alteridade conosco. Para José Gil o devir-outro exige que nos despojemos dos 

conhecimentos que velam a visão do objeto ou do outro, ou até mesmo, podemos dizer, da 

coisificação do outro. Tal como há uma aprendizagem do sentir e do sonhar, há uma 

aprendizagem do devir-outro que implica uma mudança de si, um devir-si próprio. O que é 

este transformar-se em si próprio? Não é, decerto, transformar-se num “eu”. Pessoa, neste 

ponto é anticartesiano ao extremo, é categórico: não somos uma substância pensante, somos 

relação.

Chegado o momento de conclusão de nossas reflexões, descortinamos tantas veredas e 

singramos tantos caminhos que fica a nítida impressão de que sugestões foram inspiradas e 

102 GIL: 1988, p.163 
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potencialidades foram sugeridas neste percurso. Daí este tempo de confluir e não concluir 

nossa investigação.

Saber ver sem estar a pensar é um convite generoso de Caeiro para com os educadores. 

Como podemos renascer, a cada momento, o olhar lançado à educação neste saber ver? 

Cimentar verdades é matar modos de ver, e isto é certamente o que de mais singular nos 

confere como indivíduos e o que só pode ter sentido num cenário relacional e plural.  

A alma vestida , o estudo profundo , a aprendizagem de desaprender que a heteronímia 

faz pensar a Educação que toma para si a grandiosa missão educativa da criação de novas 

posturas e de novos valores, de instilar momentos de beleza balizadores de destinos criadores 

e arejar novas maneiras de pensar, partilhando significações.  
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9. Acenos, cais, saudades e partidas, sempre partidas...

Polifônicos ventos e inspirações 

Esta dissertação teve a companhia de vários suportes 

áudios-visuais, programas multimídias sobre a vida e obra 

de Fernando Pessoa, além de uma infinidade de troca de 

informações e vivências virtuais- por ora ficções tão reais- 

em comunidades sobre Fernando Pessoa no orkut. È a 

presença sonora de vários poemas de Fernando Pessoa recitados por várias intérpretes no 

português do Brasil e no português além-mar. O acúmulo destas vozes por anos a fio - 

assoma-se mais de 200 poesias - foi uma de minhas obsessões, nunca ouvi a voz de Fernando 

Pessoa, e desconheço referência a tal registro, exceto em minha imaginação agitada por 

muitos.

A Imitação da Vida- Maria Bethânia 

A musica em Pessoa  

Encontro com Fernando Pessoa – Amadeo Feliciano recita Fernando Pessoa 

Fernando Pessoa por João Villaret 

Fernando Pessoa por Mário Viegas 

O Guardador de Rebanhos (integral) – Mario Vegas recita Fernando Pessoa 

Mensagem (obra integral recitada) 

Fernando Pessoa- Paulo Autran recita Fernando Pessoa 

Poemas de Pessoa – Antônio Abujamra recita Pessoa em seu programa Provocações 

O poeta é um fingidor: Poemas leccionados no ensino – Nuno Miguel Henriques 

Estudos Sobre Fernando Pessoa – Áudio do Centenário de Nascimento de Fernando Pessoa-  

4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos –USP- 1988. 

Fernando Pessoa – Grandes Portugueses – Documentário da  RTP- 

Fernando Pessoa – Documentos da Radio Nacional del España - 

Os Passos de Pessoa- Documentário 
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Fernando Pessoa Multimédia – Casa Fernando Pessoa 

Fernando Pessoa – Porto Editora Multimédia 

Tabequeria de Fernando Pessoa- adaptação musical da famosa poesia Tabacaria, em espanhol, 

por Liliana Felipe 

Fernando Pessoa- Livre Áudio (em francês)  

Outras Companhias Vivas de Voz: 

Ariano Suassuna – A poesia viva de Ariano Suassuna (1998) 

Belchior – As várias caras de Drummond (2004) 

Carlos Drummond de Andrade – Drummond por Drummond- 38 poesias 

Cecília Meireles – Ou isto ou aquilo – 57 poemas para crianças recitados por Paulo Autran 

Jorge Luis Borges por el mismo  -  Poemas 

Maria Bethânia – Mar de Sofia (Musicas entrelaçadas por versos de Sophia Bresser Andersen) 

Madredeus – Vários Álbuns 

Paulo Autran – Autran recita Drummond 

Patativa do Assaré – 88 anos de poesia (1995) 

Patativa do Assaré – Poesias e Canções (1979) 

Quintanares – Poesias Musicadas de Mario Quintana 

Raphael Rabello e seu violão de 12 cordas: Vários Álbuns

Simona Talma – A moça mais vagal que há 

Zé Ramalho – Eu sou todos nós (1998) 

O pequeno príncipe por Paulo Autran 

Música em Nietzsche 

Os retratos de Pessoa que se reproduzem nesta dissertação formam parte de um conjunto de 
223 desenhos de Júlio Pomar. Foram  concebidos para decorar os azulejos da estação Alto dos 
Moinhos do metrô de Lisboa. 
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