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Fernando pessoa

TEORIA DA HETERONÍMIA
Edição de Fernando Cabral Martins e Richard Zenith

Lisboa, Assírio & Alvim / 2012

Sendo a questão da heteronímia o eixo 
central do edifício pessoano, obrigatório 
se tornava reunir em volume os textos que, 
de algum modo, ajudam a estabelecer uma 
teoria. Com esta oportuna edição, esse es-
tabelecimento ficará também, em parte, a 
cargo do leitor, já que aquilo a que temos 
acesso é a um conjunto de «ideias», «his-
tórias», «poemas» e «projectos» (assim 
se divide o volume em análise), e não pro-
priamente a um corpo inteiro e sistemati-
zado, pensado enquanto tal por Fernando 
Pessoa. Não era esse, de resto, o seu de-
sígnio, embora tenha, por diversas vezes, 
sentido necessidade de explicar-se quanto 
a tão estimulante tema. Isto mesmo se ob-
serva pelas cartas enviadas: numa primei-
ra fase — a da emergência e consolidação 
do seu «caso», traduzido em sentir e 
escrever dramaticamente, na pessoa de ou-
tro —, a Mário Beirão ou a Armando Côr-
tes-Rodrigues; numa segunda fase — cha-
memos-lhe testamental —, a João Gaspar 
Simões ou a Adolfo Casais Monteiro. Ex-
certos desta correspondência integram a 
primeira parte do volume («ideias»), ao 
lado de outros textos, avulsos, uns (e assim 
encontrados no seu espólio), publicados, 
outros, pelo próprio autor. Todos eles dão 
conta, logo a partir de 1906 (data dos mais 
antigos fragmentos, em inglês), dessa ten-
dência fatal para o desdobramento, dessa 
vontade de «transformar em homens» 
as múltiplas coisas que em si encontrava 
(p.  117). Tendência e vontade, confessa 
Pessoa, num texto de 1915 (?), evocativo 
da infância, que lhe vêm do tempo em que 
aos brinquedos, às peças de xadrez, «atri-
buía vícios — fumo, roubo […]. Fazia-os 
fumar papel enrolado por trás de uma cai-
xa grande que havia em cima duma mala. 

Às vezes aparecia no lugar um mestre» 
(p. 147). Antevisão do «mestre» Alberto 
Caeiro? Às vezes, escreve também Pessoa, 
num texto paradigmático de 1913: «crio 
em mim um filósofo, que me traça cui-
dadosamente as filosofias enquanto eu, 
pagão, namoro a filha dele, cuja alma sou, 
à janela da sua casa» (p. 121-2). Retrato 
desfocado de António Mora?

Este é, aliás, um texto onde, pela primei-
ra vez, Pessoa parece esboçar uma teoria 
do sonhar, expressa em graus de desperso-
nalização, sendo o mais alto grau aquele 
em que, «criado um quadro com perso-
nagens, vivemos todas elas ao mesmo tem-
po — somos todas essas almas conjunta e 
interactivamente» (p. 125). Também num 
texto incluído no Livro do Desassossego e 
datável de 1915, se assiste à tentativa de 
explicitar os três métodos conducentes 
à exteriorização das sensações, as etapas 
que o sonhador deve percorrer até «ao 
limiar rico do Templo», que consiste, no 
fundo, em «passar a sensação imediata-
mente através da inteligência pura, coá-la 
pela análise superior, para que ela se escul-
pa em forma literária e tome vulto e relevo 
próprio» (p. 159).

Interessante é, pois, acompanhar, atra-
vés da apresentação cronológica dos tex-
tos, o fazer-se do processo heteronímico. 
E confirmar que 1913-1915 é o período 
decisivo dessa construção, da assumpção 
por Pessoa de que «o máximo da arte é a 
poesia dramática» (p. 128), pois que vive 
«esteticamente em outro», esculpindo a 
sua vida «como a uma estátua de maté-
ria alheia a [seu] ser» (ibid.), num dese-
jo expresso de ser tudo: «ser eu Deus no 
panteísmo real desse povo-eu, essência e 
acção dos seus corpos, das suas almas, da 
terra que pisam e dos actos que fazem» 
(p. 131).

Face a este «povo-eu», constituído por 
tantos «outros», pode Pessoa assumir 
também que habita «das vidas as cascas 
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das suas individualidades», «não só vi-
vendo-lhes a essência requintada das suas 
emoções às vezes mortas, mas compreen-
dendo e classificando as lógicas interco-
nexas das várias forças do seu espírito» 
(p. 161).

Quando, a partir de Orpheu, Álvaro de 
Campos é dado a conhecer, ao lado dos 
companheiros de carne e osso, e se consu-
ma publicamente a existência «real» de 
um ser autónomo, liberto do seu criador, 
passa a caber também ao heterónimo a 
tarefa de teorizar. É ele justamente que, 
em Ultimatum (1917), proclama a vin-
da do Super-homem: o mais completo, o 
mais complexo, o mais harmonioso — o 
mais plural, se assim se pode dizer —, de-
fendendo a necessidade de abolição dos 
dogmas da personalidade, da individu-
alidade e do objetivismo pessoal. Recei-
ta anticristã que Ricardo Reis, António 
Mora e Alberto Caeiro adotam, sendo 
eles-mesmos, enquanto «ficções da inte-
ligência», membros desse universo, desse 
«povo-eu» que, agora, se constitui tam-
bém em movimento(s): sensacionismo, 
neopaganismo.

São estes «outros» que, lado a lado 
com o seu criador, dão igualmente expres-
são à problemática heteronímica, através 
dos seus ensaios e poemas: «A realidade, 
para nós, surge-nos directamente plural. 
O facto de referirmos todas as nossas 
sensações à nossa consciência individual 
é que impõe uma unificação falsa (experi-
mentalmente falsa) à pluralidade com que 
as cousas nos aparecem» (p. 199), afirma 
Mora; «Multipliquei-me para me sentir» 
(p. 336), escreve Campos; «Vivem em 
nós inúmeros / […] / Tenho mais almas 
que uma. / Há mais eus do que eu mes-
mo» (p. 349), diz Reis; «Não sei quantas 
almas tenho» (p. 339), «Eu sou uma an-
tologia» (p. 346), «Deus não tem unida-
de, / Como a teria eu?» (p. 342), responde 
e pergunta o ortónimo.

Por outro lado, assistimos ao plasmar 
de uma atitude, cada vez mais explícita, 
de autoafirmação. Fernando Pessoa ex-
põe-se com maior frequência, à medida 
que se aproxima da plena maturidade ou 
do reconhecimento, pelo meio literário 
português, da inegável originalidade da 
sua obra. Numa Tábua Bibliográfica de 
1928, deixa recados: «As obras heteró-
nimas de Fernando Pessoa são feitas por, 
até agora, três nomes de gente — Alberto 
Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos. 
Estas individualidades devem ser consi-
deradas como distintas da do autor delas. 
Forma cada uma uma espécie de drama; 
e todas elas juntas formam outro drama» 
(p. 227). Em 14-10-1931, a pedido de 
Albino Forjaz de Sampaio, esclarece que 
Caeiro, Reis e Campos «não são pseudó-
nimos: representam pessoas inventadas, 
como figuras em dramas, ou personagens 
declamando isoladas em um romance 
sem enredo» (p. 249). No mesmo ano, 
fornece ao seu primeiro biógrafo, Gas-
par Simões, a «chave» com a qual este 
poderia abrir «todas as fechaduras» da 
sua expressão — o facto de ser «essencial-
mente poeta dramático» (p. 253). E, pela 
mesma altura, num fragmento destinado 
a um Ensaio sobre a Iniciação, reconhece, 
significativamente, que o grau de Mestre 
consistirá, entre outras coisas, em escrever 
«poesia dramática». Dramaturgo é, pois, 
o atributo fundamental com que Pessoa se 
autodefine nas cartas-testamento a Adol-
fo Casais Monteiro, de janeiro de 1935. 
É, aliás, a este destinatário que Pessoa faz 
questão de delinear as vidas e os caracte-
res dos seus três heterónimos, precisando 
que Bernardo Soares não alcança esse es-
tatuto — havia-o dito já, em 1932, a Gas-
par Simões: «não é um heterónimo, mas 
uma personagem literária» (p. 255) —, 
sendo apenas «um semi-heterónimo», 
porque «simples mutilação» da sua pró-
pria personalidade.
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Relembrar estas classificações feitas 
pelo próprio Pessoa parece-nos de toda 
a importância para a análise do volume 
organizado por Fernando Cabral Mar-
tins e Richard Zenith. A apresentação 
dos textos pessoanos é acompanhada por 
um longo e frutuoso prefácio e por uma, 
não menos frutuosa, «Tábua de Heteró-
nimos e Outros Autores Fictícios». No 
prefácio, é problematizada não só a ideia 
de heteronímia como o significado do vo-
cábulo heterónimo. Sublinha-se aí que «a 
ideia de heterónimo existe em Pessoa an-
tes de ter fixado a palavra ‘heterónimo’» 
(p. 19), correspondendo esta à ideia de 
transpersonalização, desdobramento ou 
outramento; e que, só num apontamen-
to datável de 1928, Pessoa utiliza pela 
primeira vez o vocábulo, aplicável a um 
pseudónimo, desde que, nas suas próprias 
palavras, «não represente o mesmo poeta 
com outro nome, mas um poeta diferente, 
concebido dramaticamente como perso-
nagem diversa do autor e, até, oposta à 
índole dele», como seria o caso dos três 
heterónimos (p. 20).

Esta elucidação poderia ser decisiva 
na adoção de uma terminologia (não 
equívoca) para falarmos desses três e dos 
muitos «outros» inventados por Pessoa. 
Tal como é afirmado: «É bom manter-
mos a distinção que Pessoa criou entre o 
célebre trio de heterónimos surgidos em 
1914 e os restantes ‘conhecidos inexisten-
tes’» (p. 41), pois que a «terminologia 
utilizada para se referir às manifestações 
do fenómeno é importante para a nossa 
compreensão do assunto» (p. 41-2). As-
sim sendo, parece-nos não haver neces-
sidade de, para evitar a «proliferação de 
termos» a usar — que, na realidade, não 
são mais do que três, apenas três (heteró-
nimo, semi-heterónimo e personalidade 
literária) —, correr o risco de criar nos 
leitores menos prevenidos uma confusão 
derivada do uso indiscriminado do vocá-

bulo heterónimo. Lembre-se que este uso 
tem dado azo a listas delirantes, como a de 
Cavalcanti Filho, de que, aliás, Fernando 
Cabral Martins e Richard Zenith se de-
marcam, em nota, despromovendo 37 dos 
127 «heterónimos» que nela são conta-
bilizados, «por não terem obra atribuída, 
por serem pessoas reais, por serem nomes 
variantes de heterónimos, por serem no-
mes ou alcunhas de Fernando Pessoa, ou 
por serem nomes que não existem na obra 
de Pessoa» (p. 110). A demarcação peca, 
no entanto, por não ser ainda mais escla-
recedora, ao não pôr em causa o uso, por 
demais inexato, do vocábulo na obra da-
quele autor.

Deste modo, se o que define Reis, Cam-
pos e Caeiro como heterónimos é a «força 
da atribuição» (p. 25), a construção meti-
culosa das suas personalidades e dos seus 
estilos peculiares, torna-se talvez pouco 
claro para o público — ainda que seja 
igualmente «bom não sermos excessiva-
mente puristas quanto à terminologia» 
(p. 41) — compreender que, na Tábua 
apresentada, sejam apelidadas de heteró-
nimos figuras com tão pouca expressão, 
tão pouca «força», como António de Se-
abra ou I. I. Crosse; W. Fasnacht, de quem 
não se conhece qualquer obra e sobre 
quem só existem rascunhos de um anún-
cio pelo qual o dito «grafólogo» oferecia 
os seus serviços; ou um tal Gaveston, de 
quem não existe um único texto que lhe 
«pertença inequivocamente», não sendo 
mais do que uma assinatura.

Sublinhe-se também, a propósito das 
assinaturas ou nomes, não associados a 
qualquer texto ou projeto, que povoam os 
papéis pessoanos, o facto de corresponde-
rem, algumas vezes, a pessoas existentes. 
Poderá muito bem ser este o caso, por 
exemplo, do citado Aurélio Pereira Quin-
tanilha (1892-1987), reputado professor 
e investigador na área da genética e da 
biologia, cujo nome surge, em letra bem 
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firme, na sequência de uma frase riscada, 
onde se faz referência à leitura de um ar-
tigo e à expressão «Quintanilha artigo» 
(49D2-50v.).

Em contrapartida, se se retira, muito 
justamente, o estatuto heteronímico a 
figuras reais, como Coelho Pacheco ou 
Padre Mattos, constantes da lista de Ca-
valcanti Filho, não resultará um pouco es-
tranha a referência a uma «heteronimiza-
ção de nomes que rodeiam Pessoa, como 
Mário de Sá-Carneiro, Aleister Crowley, 
António Botto, Omar Khayyam ou Ofélia 
Queiroz, que parecem tornar-se heróis do 
próprio drama pessoano, magnetizados 
pela importância que tomam em episó-
dios marcantes da sua vida ou pelo diálo-
go textual com ele estabelecido» (p. 26)?

Se a questão heteronímica se prende 
com a problemática autoral, e, portanto, 
com a ficcionalização do sujeito da escri-
ta, não fica muito bem explicado se é ou 
não admissível esta heteronimização de 
figuras tão reais como as excluídas. Com 
efeito, se de Aleister Crowley, por exem-
plo, se pode dizer que Pessoa «inventou» 
uma carta (a da confissão do «suicídio» 
na Boca do Inferno…) ou traduziu um po-
ema («Hino a Pã»), tomando de emprés-
timo a sua identidade, poder-se-á afirmar 
que Sá-Carneiro ou Ofélia, interlocutores 
epistolares e, também eles, sujeitos da es-
crita cujo destinatário era Fernando Pes-
soa, ele-próprio, seriam uma espécie de 
heterónimos pessoanos? Os dois, diga-se, 
constam igualmente da lista de Cavalcanti 
Filho e, não sendo dela eliminados, rece-
bem aqui um aval heteronímico que nos 
parece, pelo menos, discutível.

Esta é, sem dúvida, uma das muitas van-
tagens desta Teoria da Heteronímia, que 
em boa hora Fernando Cabral Martins e 
Richard Zenith nos dão a ler: estimular 
uma discussão serena sobre o problema 
central da obra pessoana; perceber tam-
bém que, no que diz respeito a Pessoa, 

nada é definitivo — nem o conceito de 
heteronímia está isento de dúvidas; nem 
a lista das dramatis personae está, de uma 
vez por todas, fixada. Variam os crité-
rios, variam os ângulos de análise, varia 
a própria obra (feita de múltiplas vozes), 
porque ela é do domínio fragmentário da 
arte e «uma obra de arte é um objecto ex-
terior; obedece portanto às leis a que estão 
subordinados os objectos exteriores, no 
que objectos exteriores» (p. 179).

Manuela Parreira da Silva

POESIA 61, HOJE
Organização de Jorge Fernandes da Silveira 

e Luis Maffei

Rio de Janeiro, Oficina Raquel / 2011

Este livro surge no contexto de alguns 
eventos (colóquios, debates, encontros, 
edições ou reedições) por meio dos quais 
se celebrou «Poesia 61». É, pois, entre as 
ideias de revolução e de renovação que a 
generalidade destes ensaios se aproxima 
das propostas levadas a cabo pelos poetas 
de 61, os quais, de resto, vieram a seguir 
e a erguer obras bem distintas entre si, 
comprovando que essas plaquettes, mais 
do que partirem de um movimento, cons-
tituíram um feliz encontro de vozes que, 
por intermédio da poesia, souberam ler as 
exigências da sua época. Exigências estéti-
cas e políticas. Essa atenção às dimensões 
estética e política na criação desse novo 
discurso é um primeiríssimo aspecto a ter 
em conta, comum a todos os ensaios aqui 
compilados.

Por outro lado, esta edição brasileira 
pretende ser, para além da comemoração, 
a homenagem de leitores (de Jorge Fer-
nandes da Silveira a Luis Maffei, passan-
do por Ida Alves Simone Caputo Gomes, 
Cinda Gonda, Raquel Menezes ou Sofia 
de Sousa Silva) aos seus poetas. Entre 


