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A reflexão que pretendemos desenvolver neste trabalho tem-se constituído, para nós, em 

motivo de irresistível sedução e de continuada dúvida. Professores de Filosofia, somos tentados a 
estabelecer o paralelo entre o texto poético e o texto filosófico. Como sísifos de um mundo de 
significações explícitas e desbravadas, teimamos em realizar esse esforço inútil. Todavia, o trato 
constante com a linguagem literária vem tornando cada vez mais persuasiva a constatação de que a 
poesia, por sua própria natureza, jamais se deixa traduzir pela linguagem discursiva. É, contudo, a 
inutilidade do trabalho que nos seduz. Um dos ensinamentos mais preciosos que o discurso 
filosófico adquire com a poesia e a consciência da inutilidade do conceito para traduzir, seja a vida, 
seja a alegoria poética. A poesia e uma palavra privilegiada que captou a vivência recriando-a 
simbolicamente. Há duas maneiras de a consciência assumir a poesia: devolvendo-a à vida como 
uma espécie de suplemento de sensibilidade, de "suplemento de alma"; devolvendo-a a si própria 
através da consciência do mistério que ela evoca. Esta segunda constitui a nossa alternativa. 

Por uma condenação ao paradoxo, o homem e, simultaneamente, a vivência e o discurso de 
sua própria vivência. A consciência e, sob esse aspecto, um esforço que se nega, uma tentativa de 
apropriar-se da vida saindo dela. Sua natureza e especular: reflete a existência concreta, mas e 
incapaz de penetrá-la e com ela identificar-se. A consciência e sempre o sujeito de algo com que 
pretende fundir-se mas que, devido à sua condição de sujeito, desdobra-se em face dela como algo 
insistentemente outro, como o seu não, o mundo do qual ela se constitui como consciência. Eis 
porque sua grandeza reside naqueles momentos em que se revela, em face da realidade concreta e 
imediata, como a condição intencional dessa realidade. Enquanto consciência de, o sujeito e 
condição para que a vida sobreviva ao momento de sua aparição. Quando, ao contrário, 
reproduzindo a realidade, a consciência se detém nos seus próprios reflexos, perde seu caráter 
intencional, transforma-se numa casca inútil de idéias abstratas. A consciência e, pois, 
fundamentalmente um reflexo que se devolve. ao refletido como sua contrapartida simbólica, sua 
senha. Eis porque a expressão máxima da consciência, sua reflexividade maior, coincide com o 
reconhecimento mais radical de seu vazio. 

A poesia é uma forma de consciência implícita, preserva ainda a opacidade da vida, está 
carregada de vida. Sua força simbólica advém de seu poder de recriar o vivido. E uma consciência 
que não se diz, mas que se faz presente, num ritual em que a existência comparece, ludicamente, 
sob forma de alegoria. Já o filosófico é a expressão mais explícita de consciência, sua transparência 
total, uma consciência que se diz e, por isso mesmo, se faz ausente: aponta, através de suas 
fulgurações e de seus reflexos, aquilo que, na exterioridade da vida, lhe acena a sua razão discurso 
de ser. 

Imaginemos, agora, uma poesia cuja transfiguração simbólica alcance, não a recriação do 
mundo, mas a dor do sujeito - que se descobre afastado do mundo. Ela expressa poeticamente a 
condenação da consciência reflexiva de que há pouco falávamos, trata-se da poesia do não, da 
subjetividade. 

Esse é, a nosso ver, o caso de Fernando Pessoa. Em face de uma tal conivência entre a 
reflexividade e a poesia, tentaremos uma leitura filosófica da obra desse poeta. Tomaremos, como 
suporte teórico, a passagem de Hegel, na Fenomenologia do Espírito, que aborda o problema da 
reflexividade da consciência, por Hegel denominada a consciência de si, cuja descoberta do próprio 
vazio é caracterizada como consciência de infeliz. 

Nosso trabalho se dividirá em duas partes. Na primeira, procederemos a uma exposição 
resumida do problema da consciência infeliz no texto de Hegel. Na segunda, tentaremos o 
reconhecimento desse problema na linguagem poética de Fernando Pessoa. Como dizíamos no 
início, não temos a menor pretensão de explicitar o texto poético. Poesia e Filosofia são duas 
maneiras de efetivar a transcendência da consciência em relação ao mundo. Uma pode, quem sabe, 
se revelar à outra. 



 
*** 

 
1 . A consciência infeliz (exposição do texto de Hegel): 
O texto de Hegel que nos interessa encontra-se na segunda parte da Fenomenologia do 

Espírito, denominada "Consciência de si”1. É onde encontramos, igualmente, a famosa passagem 
referente à dialética do Senhor e do Escravo. Não pretendemos realizar leitura estrita do texto 
hegeliano, mas, apenas dele retirar compreensão do que esse filósofo tão magistralmente descreveu 
como o nascimento e a crise da consciência subjetiva. Para tanto, utilizaremos, paralelamente, os 
comentários de Hyppolite2 e de Jean Wanl.3 

Se quisermos entender o que significa, para Hegel, a infelicidade da consciência, deveremos 
atentar para o sentido que ele dá à consciência na conquista progressiva do que constitui a 
finalidade intrínseca do trabalho da razão: a liberdade. Esta é, para Hegel, a síntese entre realidade e 
pensamento. Uma tal síntese não se dá de uma vez, mas ao longo de todo um trabalho histórico da 
razão, trabalho que é sucessivamente retomado e sucessivamente negado pela contradição inerente à 
própria unidade que pretende realizar. Realidade e pensamento são dois opostos excludentes 
reciprocamente, é só um penoso processo dialético, que trabalhe essa oposição mesma, poderá levá-
los a uma conciliação progressiva. Essa conciliação é liberdade, na medida em que significa uma 
realidade que se pensa no momento em que se realiza, ou seja, uma realidade consciente de si 
mesma e capaz de justificar seu próprio movimento. A oposição realidade-pensamento toma várias 
formas, algumas bastante familiares: natureza-cultura, eu-mundo, matéria-forma, sujeito-objeto, 
liberdade-necessidade, corpo-alma, essência-existência, etc. Seja qual for a maneira como se 
apresenta, o importante é que entendamos que essa oposição radica a consciência do lado do 
pensamento, do lado do para-si, em contraste com a realidade imediata (a exterioridade, o em-si, o 
mundo dos objetos reduzido a si mesmo, sem reconhecimento, nascendo e morrendo no fluxo 
incessante do tempo). Sob esse aspecto, uma primeira forma radical de oposição do em-si e do para-
si seria natureza (inconsciente de si mesma) e consciência (que se revela numa primeira instância 
como consciência totalmente voltada para fora de si, dominada pela percepção do mundo no seu 
imediato). A consciência, a princípio, não possui consciência de si mesma, pelo menos não de 
forma explícita. Ela se revela como uma espécie de registro do mundo exterior. A princípio, perde-
se na transitoriedade dos acontecimentos. Depois, tenta deles uma generalização, e, caindo em 
abstrações cuja totalidade permanece muito distante da multiplicidade das coisas que pretende 
unificar, experimenta sua aguda oposição em relação ao ser que se dispõe fora dela. 

É a partir dessa experiência de oposição, ê constituindo-se como consciência de um mundo 
que ela sabe desdobrar-se fora de seus limites, é tentando reiteradamente conquistá-lo e identificar-
se com ele sem contudo perder a si mesma enquanto para-si, ou seja, liberdade, que a consciência 
progressivamente se volta para si própria, se descobre. Eis ai o nascimento da consciência 
sUbjetiva, ou, como diz Hegel, da "consciência de si", consciência pensante em oposição à 
consciência vivente. A consciência subjetiva carrega dentro de si mesma o que antes estava 
distribuído entre consciência e mundo Ela e, simultaneamente, seu em-si e seu para-si. O que 
significa dizer que, num movimento reflexivo, volta-se sobre si mesma e se percebe como a 
realidade que e o objeto de seu pensamento. A subjetiva pensa a si própria, e a um só tempo seu 
sujeito to. Encarna-se, todavia, na exterioridade do mundo sob a uma infinita multiplicidade de 
consciências individualizadas e, dessa forma, efetiva na sua realidade a sua própria negação. O que 
constitui como o domínio do universal, da totalidade, que e a consciência pensante, vê-se, dessa 
forma, multiplicado em vários seres individuais, expostos à transitoriedade e à imediaticidade, ao 
nascimento e à morte, à particularidade de suas circunstâncias. Desses seres, desses vários eus 
concretos, o pensamento totalizante se reproduz como a forma abstrata do Eu, enquanto que, na 
multiplicidade dos eus existentes, a oposição entre ser e pensamento, realidade e consciência, objeto 
e sujeito, necessidade e liberdade se processará de eu para eu. Trata-se da dialética do Senhor e do 
Escravo. O primeiro constituindo o para-si do segundo, a sua verdade, a sua essência, liberdade, a 
independência das coisas do mundo, a encarnação dos ideais da consciência. O segundo, 



inessencial, subjugado às coisas pelo trabalho, condenado a elaborar incessantemente um mundo 
que lhe resiste obrigando-o a nele consumir todas as suas forças, e a consciência de si que encarna a 
dependência e a necessidade.4 Se o Senhor e a verdade do Escravo, este, em contrapartida, detém, 
num certo sentido, a verdade do Senhor, na medida em que encarna a negação da liberdade, ou seja, 
na medida em que afirma em si mesmo uma dependência e uma escravidão que o Senhor precisa 
manter à sua frente como o seu outro. Assim, o Senhor e uma verdade exterior ao ser do qual se 
constitui como verdade. 

É, contudo, através do próprio trabalho que o contudo, aprisiona ao mundo da necessidade 
que o Escravo atinge a sua verdade. Ele esculpe, com o trabalho, uma imagem de si mesmo 
exteriorizada nas nessa imagem, tem a intuição de si mesmo como um ser ind~ pendente, como um 
ser que e para-si. Recupera, portanto, em si mesma a sua verdade que antes estava fora dele, na 
consciência das coisas e, Senhor. Eis que, agora, unifica-se na consciência subjetiva os dois que se 
mantinham exteriores um ao outro. 

Chegamos à consciência infeliz. à consciência subjetiva que mantém, dentro de si mesma, a 
oposição que antes se fazia no confronto de consciência. A consciência infeliz e a síntese incômoda 
do Senhor e do Escravo, do para-si e do em-si, da interioridade e da exterioridade. Simultaneamente 
se afirma e se nega. Em que consiste sua infelicidade? Como diz Hyppolite, no fato de que esta 
consciência de si seja "a reflexão da consciência em si mesma", reflexão que "implica uma ruptura 
com a vida, uma separação tão radical que a consciência dessa separação e a consciência da 
infelicidade de toda reflexão.”5 Ela e, a um só tempo, seu pensamento e seu ser, e consciência que 
se pensa a si mesma, reflexa. O preço que paga por carregar dentro de si seu próprio ser e seu 
desterro do mundo, que permanece fora dela, como pura exterioridade não alcançada pelo 
pensamento. Nesse sentido, o ser da consciência tornou-se a negação do ser do mundo, e vice-versa. 
Enquanto negação do ser do mundo, a realidade da consciência, sua abstrata liberdade, se dispõe, na 
consciência que ela possui de si mesma, como o nada6. Por outro lado, seu desdobramento em 
várias consciências individuais faz com que cada uma seja a negação da outra, visto que cada uma 
conterá dentro de si uma síntese que a presença de outra consciência de si em face dela torna uma 
contradição. Cada sujeito se apresenta para o outro corno uma negação, ou seja, Corno uma outra 
consciência de si intangível, impenetrável. O reconhecimento do outro implica, portanto, na auto-
negação ou na afirmação alienada de si mesmo. A negação do outro implica a auto-afirmação, ou a 
afirmação, aniquilante,do próprio vazio. Cada consciência de si tenderá a realizar, solitariamente, o 
pensamento abstrato do eu, um Eu universal abstrato, puro pensamento, totalmente afastado da 
realidade concreta da consciência, a fim de escapar à dor gerada pela sua contradição. Essa tentativa 
de fuga à própria divisão interior será por Hegel caracterizada como estoicismo. Ele precede ao 
desabrochamento da consciência infeliz; caracteriza uma primeira forma de alienação ou de 
mascaramento da dor subjetiva. 

O estoicismo é a tentativa da consciência subjetiva de fazer a sua liberdade a partir do puro 
pensamento. O pensamento ê trabalhado no sentido de desapegar-se do mundo e encontrar em si 
mesmo a sua verdade. Como o que liga a consciência ao mundo exterior ê o trabalho e o desejo, o 
estoicismo busca no pensamento a libertação de ambos, a negação do mundo exterior na negação de 
sua necessidade para a consciência. Para o estoicismo, diz Hegel, " uma coisa tem para a 
consciência um valor de essencialidade", ou seja, "é para ela verdadeira e boa unicamente quando a 
consciência se comporta em relação a essa coisa como essência pensante" (Op. cit., p. 169). O 
estoicismo escamoteia a contradição da consciência com a ilusão de que esta se basta com o 
pensamento; de que a verdade e a essencial idade do real pertencem ao puro pensamento e devem 
ser conquistadas com uma independência - que é indiferença - da consciência em relação ao mundo 
e ao outro. O estoicismo, afirmando a absoluta solidão da consciência e sua remissão como essência 
pensante pretende negar a multiplicidade e a exterioridade multiforme da consciência e, assim, 
identificar solidão, pensamento e totalidade. Essa forma da consciência subjetiva deverá ser negada 
pelo ceticismo, antes de configurar plenamente a infelicidade da consciência. 

Ao contrário do estoicismo, o ceticismo é a negação do pensamento enquanto essência e 
verdade. Para o cético, diz Hyppolite, "de um lado existe a forma do pensamento, de outro, as 



determinações da vida e da experiência. Seu encontro é superficial,a forma permanece o que ela é, 
enquanto posição do pensamento; as determinações também conservam seu caráter absoluto, não 
são penetradas pelo eu consciente de si" (Op. cit.,p. 178). O ceticismo denuncia o ser que fora 
deixado de fora do pensamento, e, dessa forma, nega o pensamento na sua liberdade pura. Essa 
negação é, na perspectiva dialética, uma afirmação da liberdade do pensamento, na medida em que 
leva o pensamento até a realidade concreta que cons ti tuia sua razão de ser. O ceticismo nega o 
pensamento levando-o até o seu Outro,à sua exterioridade. Obriga, assim, a consciência subjetiva a 
abandonar a liberdade abstrata do pensamento e a assumir dentro de si a sua contradição. 

Como se pode observar, estoicismo e ceticismo são os dois momentos que precedem e 
preparam a consciência infeliz: são a sua oposição ainda sob uma forma imediata. Do estoicismo ao 
ceticismo e deste à consciência infeliz, a gênese da subjetividade passa, progressivamente, da ilusão 
de autonomia e de abstrata liberdade ao niilismo e, finalmente, ao doloroso reconhecimento de que 
o preço da liberdade, a nível subjetivo, é o exílio no nada. A consciência infeliz é, portanto, para 
Hegel, a consciência dilacerada: perseguindo o pensamento como a forma de sua liberdade, 
desapega-se do imediato da vida e percebe que todo o ser ficou fora dela. Percebe que o seu próprio 
ser está fora, no outro e na exterioridade do seu próprio gesto enquanto ser-no-mundo. Enclausurada 
dentro de si e reconhecendo-se, de modo cada vez mais insuportável, como o pensante ou forma 
vazia de uma real.idade que permanece da fora dela, a consciência infeliz passará por várias formas 
de mascaramento e culminará, no desenvolvimento histórico da cultura ocidental, na sua forma 
plenamente dialetizada que é a subjetividade moderna. 
 
2. Tentativa de reconhecimento, na poesia de Fernando Pessoa, da consciência infeliz 
 
2.1. O mascaramento da consciência infeliz - O estoicismo - a indiferença com relação à 
necessidade, ao apelo do exterior e ao apelo do outro 
 

"Não só quem nos odeia ou nos inveja / Nos limita e oprime; 
quem nos ama / Não me?os nos limita. / Que os deuses me 
concedam que, despido / De afetos, tenha a fria liberdade/ 
Dos píncaros sem nada. / Quem quer pouco, tem tudo; quem quer 
nada / É livre; quem não tem, e não deseja, / Homem, é 
igual aos deuses." 

(Ricardo Reis) 
"Do que quero renego, se o querê-lo / Me pesa na vontade. Nada que haja / Vale que 
concedamos / Uma atenção que doa." 

(Ricardo Reis) 
 

– a solidão da vida interior, a pura essencialidade do pensa mento 
 

"Gozo sonhado é gozo, ainda que em sonho. / Nós o que nos 
supomos nos fazemos, / Se com atenta mente / Resistirmos 
em crê-lo. / Não, pois, meu modo de pensar nas coisas,/Nos 
seres e no fado me consumo. / Para mim crio tanto / Quanto 
para mim crio. / Fora de mim, alheio ao em que penso, / o 
Fado cumpre-se. Porem eu me cumpro / Segundo o âmbito bre- 
ve / Do que de meu me é dado." 

(Ricardo Reis) 
"Ah, não consegues contra o adverso muito / Criar 
mais que propósitos frustrados! / Abdica e sê / 
Rei de ti mesmo." 

(Ricardo Reis) 
"Tirem-me os deuses / Em seu arbítrio / 
Superior e urdido às escondidas / 
O Amor, glória e riqueza. 
 
Tirem-me, mas deixem-me, / Deixem-me apenas/ 
A consciência lúcida e solene / Das coisas e dos 



seres. 
(...) 
O resto passa, / E teme a morte, / 
Só nada teme ou sofre a visão clara / 
E inútil do Universo." 

(Ricardo Reis). 
 
- A preparação para a morte como forma de negação do grande Nada, ou seja, a negação absoluta 
da verdade da consciência. 
 

"o tempo passa, / Não nas diz nada. / Envelhecemos./ 
Saibamos, quase / Maliciosos, / Sentir-nos ir 
Não vale a pena / Fazer um gesto. / Não se resiste / 
Ao deus atroz / Que os próprios filhos / Devora sempre. 

(Ricardo Reis) 
 

2.2. A negação do estoicismo, ou seja, da abstrata liberdade do pensamento - o ceticismo radical 
 
– A indiferença em relação ao mundo exterior se transforma em consciência da impossibilidade de 
atingir esse mundo e, em conseqüência, em consciência da inutilidade da própria consciência. 
 

"Nos altos ramos de árvores frondosas 
O vento faz um rumor frio e alto, 
Nestas flores, em este som me perco 
  E sozinho medito. 
Assim no mundo, acima do que sinto, 
Um vento faz a vida, e a deixa, e a toma, 
  Com que penso sozinho." 

(Ricardo Reis) 
 
– A afirmação da transitoriedade da existência como forma de estranhamento de si e de perda de si 
na inconsistência fugaz do mundo. 
 

"Sim, sei bem / Que nunca serei alguém 
Sei de obra / Que nunca terei uma obra./ 
 
Sei, enfim, / Que nunca saberei de mim. / 
Sim, mas agora, / Enquanto dura esta hora,/ 
Este luar, estes ramos, / Esta paz em que estamos, / 
Deixem-me crer / O que nunca poderei ser. 

(Ricardo Reis) 
 
"Breve o dia, breve o ano, breve tudo 
Não tarda nada sermos. 
Isto, pensado, me de a mente absorve 
Todos mais pensamentos. 
O mesmo breve ser da mágoa pesa-me, 
Que, inda que magoa, é vida." 

(Ricardo Reis) 
 
"Ninguém, na vasta selva virgem 
Do mundo inumerável, finalmente 
   o Deus que conhece. 
Só o que a brisa traz se ouve na brisa 
O que pensamos, seja amor ou deuses, 
  Passa, porque passamos." 

(Ricardo Reis) 
 
"Em tudo quanto olhei fiquei em parte. 
Com tudo quanto vi, se passa, passo, 



 Nem distingue a memória 
 Do que vi do que fui." 

(Ricardo Reis) 
 
– Na negação da forma abstrata do pensamento, reconhecimento do vazio da consciência, ou seja, 
de sua negatividade essencial. 
 

"A nossa vida era toda a vida... O nosso amor era o perfume do amor... Vivíamos horas 
impossíveis, cheias de sermos nós... E isto porque sabíamos, como toda a carne da nossa 
carne, que não éramos uma realidade... 
 
Éramos impessoais, ocos de nós, outra coisa qualquer... 
Éramos aquela paisagem esfumada em consciência de si própria... E assim como ela era 
duas - de realidade que era, e ilusão - assim éramos nós obscuramente dois, nenhum de nós 
sabendo bem se o outro não era ele-próprio, se o incerto outro vivera..." 
 
"Desenganemo-nos da esperança, porque trai, do amor, porque cansa, da vida, porque farta, 
e não sacia, e até da morte, porque traz mais do que se quer e menos do que se espera. 
Desenganemo-nos, ó Velada, do ~osso próprio tédio, porque se envelhece de si próprio e 
não ousa ser toda a angustia que é. Não choremos, não odiemos, não desejemos... 
Cubramos, ó silenciosa, com um lençol de linho fino o perfil hirto da nossa Imperfeição..." 

(Fernando Pessoa, "Na Floresta do Alheamento") 
 
2.3. O retorno da consciência subjetiva a si mesma, ou a consciência infeliz. 
 
- O conflito de pensamento é realidade no âmago da própria consciência. 

 
"Brincava a criança / Com um carro de bois. 
Sentiu-se brincando /E disse, eu sou dois! 
 
Há um a brincar / E há outro a saber, 
Um vê-me a brincar / E outro vê-me a ver. 
 
Estou por trás de mim / Mas se volto a cabeça 
Não era o que eu qu’iria / A volta só é essa... 
 
O outro menino / Não tem pés nem mãos 
Nem é pequenino / Não tem mãe ou irmãos. 
 
E havia comigo / Por trás de onde eu estou, 
Mas se volto a cabeça / Já não sei o que sou. 
 
E o tal que eu cá tenho / E sente comigo, 
Nem pai, nem padrinho, / Nem corpo ou amigo, 
 
Tem alma cá dentro / ’Stá a ver-me sem ver, 
E o carro de bois / Começa a parecer." 

(Fernando Pessoa; Poesias Inéditas). 
 
"Não: devagar. / Devagar, porque não sei 
Onde quero ir. / Há entre mim e os meus passos 
Uma divergência instintiva. /Há entre quem sou e estou 
Uma diferença de verbo" Que corresponde à realidade." 

(Álvaro de Campos). 
 
"Neste mundo em que esquecemos 
Somos sombras de quem somos, 
E os gestos reais que temos 
No outro em que, almas, vivemos, 
São aqui esgares e assomos. 
 



Tudo é noturno e confuso 
No que entre nós aqui há. 
Projeções, fumo difuso 
Do lume que brilha ocluso 
Ao olhar que a vida dá." 

(Fernando Pessoa). 
 

"De quem é o olhar 
Que espreita por meus olhos? 
Quando penso que vejo, 
Quem continua vendo 
Enquanto estou pensando? 
Por que caminhos seguem; 
Não os meus tristes passos, 
Mas a realidade 
De eu ter passos comigo?" 

(Fernando Pessoa). 
 

- A consciência de si como consciência do próprio vazio. A bastardia da consciência em relação ao 
mundo. A dor da consciência subjetiva. A dor da sobrevivência da consciência ao imediato do 
mundo que ela não consegue reconhecer. 

"Não venhas sentar-se à minha frente, nem a meu lado; 
 Não venhas falar, nem sorrir. 
Estou cansado de tudo, estou cansado Quero só dormir. 
(...) 
Pus o meu Deus no prego. Embrulhei em papel pardo 
 As esperanças e ambições que tive, 
E hoje sou apenas um suicídio tardo, 
 Um desejo de dormir que ainda vive". 

(Fernando Pessoa, Inéditas). 
 
"O meu coração quebrou-se 
Como um bocado de vidro 
Quis viver e enganou-se..." 

(Fernando Pessoa, Inéditas) 
 
"Esta velha angústia, 
Esta angústia que trago há séculos em mim, 
Transbordou da vasilha, 
Em lágrimas, em grandes imaginações, 
 
Em sonhos em estilo de pesadelo sem terror, 
Em grandes emoções súbitas sem sentido nenhum. 
 
Transbordou. 
Mal sei como conduzir-me na vida 
Com este mal-estar a fazer-me pregas na alma! 
Se ao menos endoidecesse deveras! 
Mas não: é este estar entre, 
Este quase, 
Este poder ser que..., 
Isto." 

(Álvaro de Campos) 
 
"Na casa defronte de mim e dos meus sonhos, 
Que felicidade há sempre! 
 
Moram ali pessoas que desconheço, que já vi mas não vi. 
São felizes, porque não são eu." 

(Álvaro de campos) 
 

"Ah, quem escreverá a história do que poderia ter sido? 



Será essa, se alguém a escrever, 
A verdadeira história da Humanidade. 
O que há é só o mundo verdadeiro, não é nós, só o mundo; 
O que não há somos nós, e a verdade está aí. 
Sou quem falhei ser. 
Somos todos quem nos supusemos 
A nossa realidade é o que não conseguimos nunca.” 

(Álvaro de Campos) 
 
"Grandes são os desertos e tudo é deserto, 
Salvo erro, naturalmente. 
pobre da alma humana com oásis só no deserto ao lado! 

(Álvaro de Campos). 
 
"No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, 
Eu era feliz e ninguém estava morto. 
ao lado! 
(...) 
Sim, o que fui de suposto a mim-mesmo, 
(...) 
O que eu sou hoje é como a umidade no corredor do fim da casa, 
Pondo grelado nas paredes... 
O que eu sou hoje (e a casa dos que me amaram treme através 
      das minhas lágrimas), 
O que eu sou hoje é terem vendido a casa, 
E terem morrido todos, 
É estar eu sobrevivente a mim-mesmo como um fósforo frio..." 

(Álvaro de Campos, Aniversário) 
 

"Não posso estar em parte alguma. A minha 
pátria é onde não estou. Sou doente e fraco." 

(Álvaro de Campos, "Opiário"). 
 

- A tentativa da consciência infeliz de sufocar a sua dor negando-se ao imediato inebriante do real, 
na esperança de aí encontrar a totalidade que resolva sua natureza dilacerada. 

"Afinal, a melhor maneira de viajar é sentir. 
Sentir tudo de todas as maneiras. 
Sentir tudo excessivamente, 
Porque todas as coisas são, em verdade, excessivas 
E toda a realidade é um excesso, uma violência, 
Uma alucinação extraordinariamente nítida 
Que vivemos todos em comum com a fúria das almas, 
O centro para onde tendem as estranhas forças centrífugas 
Que são as psiques humanas no seu acordo de sentidos. 
 
Quanto mais eu sinta, quanto mais eu sinta como várias 
       pessoas, 
Quanto mais personalidade eu tiver, 
Quanto mais intensamente, estridentemente as tiver, 
Quanto mais simultaneamente sentir com todas elas, 
Quanto mais unificadamente diverso, dispersadamente atento, 
Estiver, sentir, viver, for, 
Mais possuirei a existência total do universo, 
Mais completo serei pelo espaço inteiro fora. 
Mais análogo serei a Deus, seja ele quem for, 
Porque, seja ele quem for, com certeza que é Tudo, 
E fora d'Ele há só Ele, e Tudo para Ele é pouco." 

(Álvaro de Campos). 
 

Observação: Que se repare, no poema acima, a tentativa da consciência solitária identificar-se com 
a totalidade identificando-se, freneticamente, com a multiplicidade das consciências e dos 
acontecimentos: uma totalidade cumulativa e infinita que, por isso mesmo, permanece 



irremediavelmente inacessível à consciência. 
 
- A experiência da totalidade como totalidade abortada no interior da consciência subjetiva. 
 
 

"Serei sempre o que não nasceu para isso; 
Serei sempre só o que tinha qualidades; 
Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de 
      uma parede sem porta, 
E cantou a cantiga do Infinito numa capoeira, 
E ouviu a voz de Deus num poço tapado. 
Crer em mim? Não, nem em nada." 

(Álvaro de Campos, "Tabacaria"). 
 
3. Conclusão: tentativa de comparação entre a consciência infeliz em Fernando Pessoa e Carlos 
Drummond de Andrade. 
 
Notas 
 
(1). HEGEL, La Phénoménologie de l'Esprit, t. I. Trad de Jean Hyppolite. Paris, Aubier, 1939. Cf. 
parte (B): "Consciência de si", que contem o quarto capítulo da Fenomenologia: "A verdade da 
certeza de si mesmo". Esse capítulo é dividido em duas partes: a primeira trata da dialética do 
Senhor e do Escravo; a segunda, da consciência infeliz. A passagem da dialética da dominação à 
consciência infeliz constitui, segundo Hegel, um momento no processo de libertação da 
consciência. Na relação entre o Senhor e o Escravo, um detinha a verdade do outro. Na consciência 
infeliz, o que estava separado e representado naqueles dois opostos (Senhor: para-si, 
reconhecimento da realidade: Escravo: em-si, realidade fechada em si mesma, "inessencial" porque 
injustificada em si mesma) se reúne no âmbito da consciência subjetiva. Nesta, o em-si e o para-si 
estão juntos e sua oposição se fará, agora, no seio da própria consciência. 

(2). JEAN HIPPOLITE. Genèse et structure de La Phénoménologie de l'Esprit de Hegel. Paris, 
Aubier, 1946. 

(3). JEAN WAHL. Le malheur de la conscience dans la philosophie de Hegel. Paris, PUF, 1951. 

(4). "O Senhor se relaciona também à coisa por intermédio do Escravo, ele pode usufruir as coisas, 
negá-las completamente e assim afirmar-se a si próprio completamente; a independência do ser da 
vida e a resistência do mundo ao desejo não existem para ele. O Escravo, ao contrário, não conhece 
senão a resistência desse ser ao desejo, eis porque não pode chegar à negação completa desse. 
mundo; seu desejo conhece a resistência do real, ele, portanto, apenas elabora as coisas, nada mais 
faz a não ser trabalhar sobre elas. Os trabalhos servis são para o Escravo dispõe assim o mundo para 
que o Senhor possa negá-lo pura e simplesmente, ou seja, possa fruí-lo. O Senhor consome essa 
essência do mundo, o Escravo a elabora." (HYPPOLITE, op. cit, p.167-168). 

(5). HYPPOLITE, op. cit., p.184. 

(6) "A consciência da vida e uma separação da própria vida, uma reflexão oponente, de forma que 
tomar consciência da vida ê saber que a verdadeira vida está ausente, e encontra-se como que 
rejeita.do do lado do nada." (HYPPOLITE., op. cit., p.184)."Está consciência infeliz – diz Hegel –, 
cindida no interior de si, deve, pois, forçosamente, visto que essa contradição de sua essência é para 
ela uma consciência única, ter sempre numa consciência também o outro". (op. cit., p.176). 



Debate à conferencia - Fernando Pessoa e a consciência infeliz, 
de Sônia Viegas 

Jorge Fernandes da Silveira 
 

Colega, Sônia Maria Viegas Andrade, professora de Filosofia. Eu, professor de literatura, 
tenho a certeza de que a melhor maneira de Externar o meu respeito e admiração por seu trabalho 
está no meu cuidado em não fazer uma comunicação paralela à sua. Li inúmeras vezes Fernando 
Pessoa e a consciência infeliz. Saio dessas leituras profundamente enriquecido e espero que o nosso 
debate, neste Simpósio sobre Fernando Pessoa, lhe seja também proveitoso. 

Para facilitar o nosso diálogo, sigo as etapas do seu trabalho. 
1. Tomo como ponto de partida a justificativa para a escolha de Fernando Pessoa num 

"paralelo entre o texto poético e o texto filosófico": "imaginemos, agora, uma poesia cuja 
transfiguração simbólica alcance, não a recriação do mundo, mas a dor do sujeito que se descobre 
afastado do mundo. Ela expressa poeticamente a condenação da consciência reflexiva de que há 
pouco falávamos, trata-se da poesia do não, da subjetividade. 

Esse e, a nosso ver, o caso de Fernando Pessoa.(...)” - p.2. 
A partir das suas palavras, procuro algumas hipóteses de reflexão. "Ela expressa poeticamente 

a condenação da consciência reflexiva", ou, motivado pelo seu raciocínio, pergunto: ela expressa 
filosoficamente a condenação da consciência reflexiva? Ou seja: devido à sua oposição entre o 
discurso poético ("consciência implícita") e o discurso filosófico ("consciência explícita"), há uma 
poesia "poética", "que não se diz, mas que se faz presente" - por apontar para fora, por "recriar o 
vivido" - e, por outro lado, há uma poesia "filosófica", "que se diz e, (...), se faz ausente" - por estar 
de acordo com os pressupostos do discurso filosófico e, conseqüentemente, apontar para dentro de 
si mesma? O que (me) pergunto e se há uma "natureza da poesia" da qual a poesia de Pessoa se 
afasta, por ser um caso solitário de diferença em relação ao que e próprio da "natureza da poesia", e 
por ser um caso de incomum semelhança em relação ao que e próprio da natureza do discurso 
filosófico. 

Para tornar mais clara a questão, estabeleço as coordenadas do meu pensamento. A partir da 
"modernidade" do poeta de Orpheu, tanto o ato de escrever poesia como o ato de ler poesia 
questionam as noções de traduzir, refletir, fundir, reproduzir, recriar, natureza especular, numa 
palavra, o conceito de imitação-persuasão, como sendo o próprio da linguagem poética e da leitura 
que sobre ela se debruça. O que você denomina "um dos ensinamentos mais preciosos do discurso 
filosófico" parece-me ser um ensinamento da teoria geral dos discursos, i.e., o dado que se articula 
com um discurso produtor de sentido está inscrito no espaço da cultura, e também linguagem. Por 
isso, a poesia e um lugar-entre circulação de linguagens (poéticas, inclusive) e delas será o 
simulacro e a diferença. 

Creio que a poesia jamais se deixa traduzir~ pela linguagem discursiva (haverá sempre uma 
dolorosa sensação de carência em toda paráfrase). Creio também na inutilidade do conceito para 
traduzir, seja a vida, seja a alegoria poética. Mas, por outro lado, não creio na inutilidade de uma 
linguagem inteligente, cr!tica e vigilante para reescrever no seu espaço espec!fico, i.e., num lugar 
outro, logo lugar de transformação, a linguagem poética. TRADUÇÃO OU REESCRITA? Lembro-
me de textos de alguns poetas portugueses contemporâneos (Carlos de Oliveira e Fiama Pais 
Brandão, por exemplo). Nesses textos não há apenas a atividade de escrita de um texto, há também 
uma crítica ao discurso e uma auto-crítica ao próprio ato de escrever. Assim, o que você caracteriza 
como processo de devolução, nas duas maneiras da consciência assumir a poesia ("Há duas 
maneiras de . a consciência assumir a Poesia: devolvendo-a à vida como uma espécie de suplemento 
de sensibilidade, de "suplemento de alma"; devolvendo-a a si própria através da consciência do 
mistério que ela evoca. Esta segunda constitui a nossa alternativa", p.l), e opta pelo "mistério" da 
segunda, não seria um componente da " consciência explícita" que a poesia adquire da sua 
especificidade, da sua autonomia? 

Isto posto, volto à questão inicial: ao tentar "uma leitura filosófica da obra desse poeta", você 
parte do que nela não há de condição intencional, "em face da realidade concreta e imediata". É 



esse "caráter intencional" que fundamenta a poesia? Ou pensar a poesia é pensar a articulação de 
dois espaços, de duas linguagens? No âmbito restrito do nosso diálogo, parece-me que não há, 
necessariamente, uma poesia que autorize uma abordagem filosófica em oposição à outra que não 
autorize tal abordagem. 

2. Na exposição do texto de Hegel exacerba-se toda a autoridade da autora da conferência. É 
diante dessa exposição que deixo claros os limites de um professor de literatura que faz da filosofia 
uma disciplina auxiliar para a prática de leitura de textos. Sônia, ao reconhecer a sua autoridade, 
revelo algumas das minhas inquietações. O que me inquieta não e o fato de haver talvez uma super 
estimação de Fernando Pessoa como o continente ideal para a prática de uma leitura filosófica, 
através dos conceitos de consciência infeliz, estoicismo e ceticismo. É absurdo negar que Pessoa 
traçou a ba~ ra, o significante e o significado dum novo signo poético, a ser explorado por 
diferentes práticos de leitura. O que me inquieta e a apropriação da linguagem de Hegel em 
detrimento da sua. Hegel e aqui convocado como o doador de sentido ao discurso que repete várias 
vezes não ter “a menor pretensão de explicitar o texto poético”. Detentora de um instrumento 
especifico de leitura, o discurso filosófico, você dele se apropria pela repetição. Quero dizer: 
"Tentativa de reconhecimento, na poesia de Fernando Pessoa, da consciência infeliz" tem um 
procedimento muito nítido. Após a exposição do texto de Hegel pouco há a acrescentar. Bastam 
apenas rubricas de reconhecimento que redupliquem as idéias do filósofo, por intermédio de versos 
do poeta. É como se fosse um coro extremamente harmonioso: você fala pela voz de Hegel e, assim, 
ambos reconhecem na poesia de Pessoa o eco de suas vozes afinadas. Não discuto os exemplos, são 
de uma extraordinária agudeza, digo mesmo que são pedagogicamente exemplares, pois ensinam-
me o que e a "consciência infeliz". Discuto o procedimento. Em algum momento do trabalho 
deveria vir uma explicação para a presença quase absoluta de Ricardo Reis no reconhecimento do 
"estoicismo" e do "ceticismo"; para a alternância entre Fernando Pessoa e Álvaro de Campos no 
reconhecimento da "consciência infeliz". E Alberto Caeiro? Por que está ausente? 

Talvez eu antecipe a resposta. Conheço o seu "A experiência do absoluto em Fernando 
Pessoa" (Boletim, n.º 1, Centro de Estudos Portugueses UFMG, 1979). Há nele afirmações 
esclarecedoras como estas: "Em seus heterônimos, encontramos três tentativas de escapar ao 
problema que ele próprio, em seus poemas, conceptualiza tão nitidamente. Em Álvaro de Campos, a 
exacerbação da bastardia e da autocomiseração até o desespero. Em Alberto Caeiro, mascaramento 
da consciência infeliz na ilusão de comunhão com a natureza. Em Ricardo Reis a tentativa de 
eliminar a divisão interior, criando uma praxis existencial tão niilista quanto é vazio de existência o 
próprio pensamento." (p.38-9). "Às vezes, Fernando Pessoa nos surpreende com o niilismo 
tranqüilo (...). A idéia de abdicação, de passividade estóica, que será a tônica de seu heterônimo 
Ricardo Reis, e, nele, uma espécie de cansaço. Um recurso poético com que pretende expressar a 
prisão subjetiva da consciência infeliz" (p.37). Existe a transferência interessante de um trabalho 
para outro. No primeiro, do Boletim, conceitos como "consciência infeliz", "estoicismo" e 
"ceticismo" não têm explicação nem referência, mas a poesia de Pessoa ê revelada ao leitor por 
meio de uma leitura admirável. Já nesta comunicação há, por assim dizer, a introdução que faltava 
no trabalho anterior. Se meu raciocínio for lógico, o que agora e ausência já foi presença e vice-
versa. 

3. A partir da perplexidade de quem espera considerações finais acerca dos trechos pessoanos 
escolhidos, e encontra como conclusão a "Tentativa de comparação entre a consciência infeliz em 
Fernando Pessoa e Carlos Drummond de Andrade", o meu juízo adquire certo conforto. Tal 
comparação não está aqui (segue-se apenas a assinatura), mas sim no ensaio do Boletim. 

Entre os seus dois discursos e entre o nosso diálogo, repito os seus exemplos de Pessoa e 
Álvaro de Campos: "Tudo é noturno e confuso /no que entre nós aqui há." (F.P.), "Mas não: é este 
estar entre, / Este quase,/ Este pode ser que.../ Isto." (A. de C.). 

O que a princípio me pareceu falha, pode ser um trabalho engenhoso da consciência da 
autora. Se a "consciência infeliz” resulta de um doloroso lugar-entre, talvez as suas insistentes 
afirmações a respeito da inutilidade deste trabalho e da certeza de que a poesia jamais se deixa 
traduzir pela linguagem discursiva se justifiquem pela consciência de quem se reconhece no 



intervalo entre duas práticas de leitura que se aproximam e se afastam, naturalmente. Isto não me 
parece nem pouco nem inútil, pelo menos aproximou-nos, hoje, aqui. 



O resto da metafísica 
(análise da Tabacaria, de Fernando Pessoa) 

Vilma Arêas 
 

"Toda a leitura é um acto provisório 
e apenas dura enquanto permanece e 
que no tempo ou em mim acondiciona", 
    Nelson de Matos 
 
"De uma maneira geral, toda a poesia 
é a mais alta claridade de uma época 
e no seu espelho é o resto que é obscuro", 
    Eduardo Lourenço 

 
Num pequeno ensaio intitulado "Sade dans le texte"1, Philippe Sollers.se pergunta a razão de 

a nossa cultura e a nossa sociedade recusarem o texto de Sade como texto e, paradoxalmente, 
construírem um pensar de Sade fora de sua escritura. Ora, tal pensamento, desvinculado desta 
forma de sua produção, será, antes,revelador de quem o pensa. Em relação a Sade, seu pretenso 
texto será, sucessivamente, inumano, patológico ou, de modo inverso, lúcido e audacioso. 

Poderíamos, nas pegadas de Sollers, fazer o mesmo tipo de reflexão em relação a inúmeros 
escritores. Bocage será um caso flagrante. Mas Fernando Pessoa pode ser merecidamente incluído 
na galeria.' 

Sempre considerado "genial"2, para alguns o poeta terá sempre sido sinônimo de angústia 
existencial, de fuga da realidade. ou da experiência dolorosa do eu dividido nas personalidades 
patológicas; por outro lado. representaria, melhor que ninguém. a personalidade criadora alienada 
dos problemas morais e sociais de seu tempo. o poeta da hora absurda e do absurdo metafísico. 
Ameaçando o limite entre seu discurso artístico e seu discurso crítico (o que pensa da própria obra e 
da literatura em geral), Fernando Pessoa ilude. tem sempre iludido o leitor. a partir da própria 
romanceada descrição do "nascimento" dos heterônimos; tal recurso de construção da obra ou 
mesmo tática do discurso. muitas vezes como tal não ê referido e. sim, como resultado da própria 
maneira de ser do poeta. 

Lind3, a propósito da famosa carta de Pessoa e Casais Monteiro em 1935. adverte os leitores 
da avaliação exagerada que alguns críticos fazem dos elementos romanescos nas personagens 
inventadas; insiste em que a explicação do poeta não deve ser aceita sem reservas. "uma vez que 
acentua demasiado uni lateralmente a espontaneidade de poder criador, ao mesmo tempo que 
procura ocultar o papel considerável desempenhado pela teoria”(p.97). Tal atitude parece pouco 
provável em Fernando Pessoa segundo ele. mas e essa mesma atitude o tropeço maior que tem 
encontrado a cri tica em relação à obra do poeta. 

A "maquinaria fantástica dos heterônimos" e a glosa de que foi alvo - afirma E. Lourenço4 – 
confiscou em seu proveito a atenção devida à própria poesia pessoana. Cita, a propósito, Casais 
Monteiro que a despeito de outros equívocos, foi o primeiro a intuir o jogo dos poemas: os 
"autores" foram inventados para os poemas e não o contrário. 

O julgamento da obra a partir da posição política ou das declarações de Pessoa, enquanto 
homem concreto, embora mais rara, também marcou uma posição irrecuperavelmente equivocada. 

Contudo, se endossarmos a tese do "absurdo metafísico" denunciado por Oscar Lopes5 e 
Mário Sacramento6, concluímos que tal posição não foi privilegio de nosso poeta, mas de toda uma 
geração entre as duas grandes guerras. Os movimentos literários ou artísticos em geral surgidos 
então, caracterizavam-se pela consciência do Nada, por parte de uma classe traída por seus próprios 
fundamentoS ideológicos, em meio às decepções sociais e ao nascimento das ideologias pré-
fascistas. 

O dadaísmo e o futurismo aí se colocam, em sua busca de uma ilusão de liberdade absoluta. 
Mesmo o surrealismo, mais tarde, com nitidez marca a mesma posição intermediária no exame que 
faz das ruínas da burguesia, e se instala entre um império perdido e os sobre acenos para a 
reformulação de discurso com que o homem pensa o mundo, para entendê-lo e transformá-lo.7 



Talvez pudéssemos definir esse tempo como uma metafísica enrolada para o lado de dentro: 
busca do Real, da Verdade, mas em termos absolutos, isto e, desejo de uma nova compreensão da 
História e, ao mesmo tempo, compromissos com o idealismo. 

Em se tratando da obra de Pessoa, antes de mais nada precisamos de lhe traçar os limites. Da 
obra fazem parte as cartas? As declarações e confissões a médicos e amigos? Os louvores à dita 
dura militar? Os ensaios críticos? Bilhetes? Poemas inacabados? Os poemas em inglês, francês, as 
traduções? Fernando Pessoa, Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis (para citarmos os mais 
famosos) têm quatro "obras" diferentes? podemos considerar sua obra apenas o que publicou em 
vida, deixando de lado o famoso baú, de onde, ate hoje, brotam poemas e poemas? Então, quanto à 
poesia, só "Mensagem" fará parte dela? E os esboços inacabados? 

Em suma, perguntaremos com Foucault,que atenção atribuir a "esse imenso bulir de rastros 
verbais que um indivíduo deixa em torno de si ao morrer e que, em um entrecruzamento indefinido, 
falam tantas linguagens diferentes"? 

Se considerarmos como "obra" apenas a poética, temoS de começar a negar - junto com 
alguns críticos - a idéia de que os quatro heterônimos se ligam a 4 obras diferentes, cada qual com 
sua "mensagem". E apoiamo-nos numa citação do próprio poeta de que os heterônimos 
"representam pessoas inventadas" como figuras em dramas, ou "personagens declamando isoladas 
em um romance sem enredo". 

Deste ponto inicial, que não pretende reduzir a obra pessoana a um equívoco - que deve ser 
esclarecido - nem a um labirinto a ser desatado, tiramos duas conclusões: 
(a) - existe um drama ou romance (evidentemente escrito por um único poeta) que serve de chão à 
fala de 4 personagens diferentes; estes dialogam entre si, escrevem prefácios e poemas uns para os 
outros, elogiando-se ou criticando-se, do mesmo modo que os textos que os justificam se auto-
remetem. Isso não significa que os consideramos fragmentos de uma realidade global que os 
achataria numa única face; ao contrário, a obra e uma totalidade fragmentada irredutível a qualquer 
um dos lados.9 
(b) - muito antes do golpe mortal à metafísica da "personalidade poética", Fernando Pessoa causara-
lhe uma profunda ferida. Pensamos particularmente em Robbe-Grillet10 e Barthes11 e no que 
expuseram da relação estreita entre os elementos teóricos de uma narrativa e a ideologia dominante; 
pensamos ainda na moderna discussão dos gêneros (prosa ou poesia? Novela ou romance?) 

Antonio José Saraiva e Óscar Lopes12 não ficaram insensíveis a esse aspecto "subversivo" da 
poesia pessoana e examinaram em cada heterônimo. isto e. em cada grupo de poemas, o que de 
tradição quebraram. Alberto Caeiro, com seu verso "prosaicamente livre se coloca contra o 
transcendentalismo saudosista e o “farisaísmo” da poesia compassiva sentimental. Ricardo Reis 
exprime-se "contra as concepções ocamente abstratas de sobrevivência post-mortem ou de 
progresso humano". E, se Campos, dentro do sensacionismo, instala-se na "sabedoria futurista da 
sem-razão", a poesia ortônima revela-se principalmente como uma problematização do EU. 

Em Ler e Depois13 é retomado o mesmo fio: 

"Lido atentamente, Pessoa ainda hoje liquida e em comunicativo ritmo poético, como 
experiência mediatizada, a substantividade metafísica de conceitos tão importantes tais o de 
Alma, de Sentimento, Sinceridade, Consciência, Realidade; de Causalidade como 
procriação mágica de efeitos e causas; de Expressão sem fingimento superestrutural; de 
Tempo e Espaço como absolutamente independentes da prática social humana..." 

Quanto a essa consciência do estatuto do trabalho poético, basta-nos observar as falas dos 
personagens:  

Caeiro, poeta pastoril, abre a serie de seus com uma clara afirmação - ele nunca guardou 
rebanhos, mas e "como poemas se os guardasse"; seu rebanho são seus pensamentos; o cajado é a 
pena com que escreve num papel que se revela ser sua própria memória; além do mais, nem sabe o 
que e natureza, apenas canta-a; e a primavera é apenas "uma maneira de dizer". 

Álvaro de Campos, que se apresenta no "palco" ora à janela, ora sentado à escrivaninha a 
fumar e a escrever que pensa em escrever versos que, por força, dirão o contrario do que está a 
pensar, esforça-se por exercitar na pratica a teoria que Caeiro articulou. 



Tal distanciamento (o que se escreve é di-ferente do real, ou adiado) é teorizado claramente 
por F. Pessoa ortônimo, com todas as passagens feitas. Portanto, o “enredo” último de tal romance, 
ou drama, é a travessia ("sim, o termos todos nascidos a bordo") do que se vê para o que se diz. Mas 
o que se vê jamais reside no que se diz. O resultado é que falta ou sobra sempre qualquer coisa, seja 
nos objetos concretos (a impossibilidade de arrumar a mala, a vida) no tempo (sempre a véspera ou 
o dia seguinte, nunca o agora), resolvendo-se tudo isso no degredo tão objetivamente cantado por 
Ricardo Reis. 

O "literal", o que "verdadeiramente ha" persegue o poeta freqüentemente ("há só um caminho 
para a vida que é a vida") que se confessa, mesmo dentro do cansaço, desejar "impossivelmente o 
possível" e amar "infinitamente o finito". Sua desgraça significa o “poder desejar o que há”. 

Neste ponto, dentre o que a nós chegou da literatura da época, encharcada pelo idealismo de 
um Pascoaes, a quem o poeta nem sempre permaneceu invulnerável, é que compreendemos o peso 
da poesia pessoana e seu trabalho incansável, demolidor dos vários discursos legitimados, do 
literário ao político (confira-se a esse respeito o poema XXXII de Caeiro), passando pelo amoroso e 
religioso. Embora não possamos considerar o amor como um "tema" na obra de F. Pessoa, 
indicamos ao leitor "O Pastor Amoroso"; este "raspa a tinta” a toda uma convenção amorosa, 
presente na pastoral: conhecer o objeto amoroso não acarreta nenhuma grande modificação ao 
poeta; nas duas situações (antes e depois do conhecimento) ele se revela "um monge calmo"; o que 
farão juntos - ele e a amada - se resolve em linguagem tautológica; e quando conclui que não fora 
amado, repara que a natureza e a mesma de sempre. 

A análise que se segue da Tabacaria significa o desejo de aproximação do texto pessoano, 
tentativa de tocá-lo fisicamente, por assim dizer, a despeito da imensa literatura crítica que o 
recobre.15 

Embora compreendendo que, em sentido estrito, um Poema se esclarece em seu contato com 
outros poemas do mesmo autor (que conjunto de invariantes se colocam nos textos, sob que clave se 
repetem no correr da obra, etc.) procurei ler a Tabacaria apenas com os elementos que ela mesma 
fornece, descartando, na medida do possível qualquer a priori. Por exemplo, os conceitos de 
metafísica e não-metafísica foram compreendidos com os elementos descritivos que julguei detectar 
no texto. 

Se um poema e, enquanto artefato, um jogo, procurei descobrir as regras que o armaram e 
abandonei-me à sedução de seu ritmo e ao desafio ~e suas linhas cruzadas. Se acaso me perdi, isso 
também faz parte do lance da partida. 

Estou, além disso, consciente do cara ter escandalosamente redutor desta análise. 
 

Tabacaria 
1 - Não sou nada. 
Nunca serei nada. 
Não posso querer ser nada. 
à parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. 
 
5 - Janelas do meu quarto, 
Do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é 
(E se soubessem quem é, o que saberiam?), 
Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, 
Para uma rua inacessível a todos os pensamentos, 
 
10- Real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, 
Com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos sêres, 
Com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, 
Com o Destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada do nada. 
Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. 
 
15- Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer, 
E não tivesse mais irmandade com as coisas 
Senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua 
A fileira de carruagens de um comboio, e uma partida apitada 



De dentro da minha cabeça, 
 
20- E uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida. 
Estou hoje perplexo, como quem pensou e achou e esqueceu. 
Estou hoje dividido entre a lealdade que devo 
À Tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, 
E à sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. 
 
25- Falhei em tudo. 
Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. 
A aprendizagem que me deram, 
Desci dela pela janela das traseiras da casa. 
Fui até ao campo com grandes propósitos. 
 
30- Mas lá encontrei só ervas e árvores, 
E quando havia gente era igual à outra. 
Saio da janela, sento-me numa cadeira. Em que hei de pensar? 
Que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou? 
Ser o que penso? Mas penso ser tanta coisa! 
 
35- E há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver 
         tantos 
Gênio? Neste momento 
Cem mil cérebros se concebem em sonho gênios como eu, 
E a história não marcará, quem sabe?, nem um 
Nem haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. 
 
40 - Não, não creio em mim. 
Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas! 
Eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo? Não, nem em mim... 
Em quantas mansardas e não-mansardas do mundo 
 
45 - Não estão nesta hora gênios-para-si-mesmos sonhando? 
Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas - 
Sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas -, 
E quem sabe se realizáveis, 
Nunca verão a luz do sol real nem acharão ouvidos de gente? 
 
50 - O mundo é para quem nasce para o conquistar 
E não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha 
   razão. 
Tenho sonhado mais que o que Napoleão fez. 
Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades do que Cristo Tenho feito filosofias 
em segredo que nenhum Kant escreveu. 
 
55 - Mas sou e talvez serei sempre, o da mansarda. 
Ainda que não more nela; 
Serei sempre o que não nasceu para isso; 
Serei sempre só o que tinha qualidades; 
Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma 
  parede sem porta 
 
60 - E cantou a cantiga do Infinito numa capoeira, 
E ouviu a voz de Deus num poço tapado. 
Crer em mim? Não, nem em nada. 
Derrame-me a Natureza sobre a cabeça ardente 
O seu sol, a sua chuva, o vento que me acha o cabelo, 
 
65 - E o resto que venha se vier, ou tiver que vir, ou não venha. 
Escravos cardíacos das estrelas, 
Conquistamos todo o mundo antes de nos levantar da cama; 
Mas acordamos e ele é opaco, 
Levantamo-nos e ele é alheio, 



 
70 - Saímos de casa e ele é a terra inteira, 
Mais o sistema solar e a via Láctea e o Indefinido. 
(Come chocolates, pequena; 
Come chocolates: 
Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates 
 
75- Olha que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria 
Come, pequena suja, come! 
Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes! 
Mas eu penso, e, ao tirar o papel de prata, que é de folha de 
        estanho 
Deito tudo para o chão, como tenho deitado a vida. 
 
80- Mas ao menos fica a amargura do que nunca serei 
A caligrafia rápida destes versos, 
Pórtico partido para o Impossível. 
Mas ao menos consagro a mim mesmo um desprezo sem lágrimas, Nobre ao menos no 
gesto largo com que atiro 
 
85 - A roupa suja que sou, sem rol, pra o decurso das coisas, 
E fico em casa sem camisa. 
(Tu, que consolas, que não existes e por isso consolas, 
Ou deusa grega, concebida cama estátua que fosse viva, 
Ou patrícia romana, impossivelmente nobre e nefasta, 
 
90- Ou princesa de trovadores, gentilíssima e colorida, 
Ou marquesa do século dezoito, decotada e longínqua, 
Ou cocote célebre do tempo dos nossos pais, 
Ou não sei que moderno - não Concebo bem o quê - 
Tudo isso, seja o que for, que sejas, se pode inspirar que 
        inspire 
 
95- Meu coração é um balde despejado. 
Como os que invocam espíritos invocam espíritos invoco 
A mim mesmo e não encontro nada. 
Chego à janela e vejo a rua Com uma nitidez absoluta. 
Vejo as lojas, vejo os passeios,vejo os carros que passam, 
 
100- Vejo os entes vivos vestidos que se cruzam, 
Vejo os cães que também existem, 
E tudo isto me pesa Como uma condenação ao degredo, 
E tudo isto é estrangeiro, como tudo. 
Vivi, estudei, amei, e ate cri. 
 
105- E hoje não há mendigo que eu não inveje só por não ser eu. 
Olho a cada um os andrajos e as chagas e a mentira. 
E penso: talvez nunca vivesses nem estudasses nem amasses nem 
         cresses 
(Porque é possível fazer a realidade de tudo isso sem fazer 
    nada disso); 
Talvez tenhas existido apenas, como um lagarto a quem cortam o 
     rabo 
 
110- E que é rabo para aquém do lagarto remexidamente. 
Fiz de mim o que não soube, 
E o que podia fazer de mim não o fiz. 
O dominó que vesti era errado. 
Conheceram-me logo por quem não era e não desmenti, e perdi-me. 
 
115- Quando quis tirar a máscara, 
Estava pegada à cara. 
Quando a tirei e me vi ao espelho, 



já tinha envelhecido. 
Estava bêbado, já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. 
 
120- Deitei fora a máscara e dormi no vestiário 
Como um cão tolerado pela gerência 
Por ser inofensivo 
E VOu escrever esta história para provar que sou sublime. 
Essência musical dos meus versos inúteis, 
 
125- Quem me dera encontrar-te como coisa que eu fizesse, 
E não ficasse sempre defronte da Tabacaria de defronte, 
Calcando aos pés a consciência de estar existindo, 
Como um tapete em que um bêbado tropeça 
Ou um capacho que os ciganos roubaram e não valia nada. 
 
130- Mas o Dono da Tabacaria chegou à porta e ficou à porta. 
Olho-o Com o desconforto da cabeça mal voltada 
E com o desconforto da alma mal-entendendo. 
Ele morrerá e eu morrerei. 
Ele deixará a tabuleta, eu deixarei versos. 
 
135- A certa altura morrerá a tabuleta também, e os versos também. 
Depois de certa altura morrerá a rua onde esteve a tabuleta, 
E a língua em que foram escritos os versos. 
Morrerá depois o planeta girante em que tudo isto se deu. 
Em outros satélites de outros sistemas qualquer coisa como gente 
 
140- Continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de 
     coisas como tabuletas, 
Sempre urna coisa defronte da outra, 
Sempre urna coisa tão inútil como a outra, 
Sempre o impossível tão estúpido como o real, 
Sempre o mistério do fundo tão certo como o sono de mistério 
        da superfície, 
 
145- Sempre isto ou sempre outra coisa ou nem uma coisa nem outra. 
Mas um homem entrou na Tabacaria (para comprar tabaco?) 
E a realidade plausível cai de repente em cima de mim. 
Semiergo-me enérgico, convencido, humano, 
E vou tencionar escrever estes versos em que digo o contrário. 
 
150- Acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los 
E saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. 
Sigo o fumo como uma rota própria, 
E gozo, num momento sensitivo e competente, 
A libertação de todas as especulações 
 
155- E a consciência de que a metafísica é uma conseqüência de estar 
        mal disposto. 
Depois deito-me para trás na cadeira 
E continuo fumando. 
Enquanto o Destino mo conceder, continuarei fumando. 
(Se eu me casasse com a filha da minha lavadeira 
 
160- Talvez fosse feliz.) 
Visto isto, levanto-me da cadeira. Vou à janela. 
O homem saiu da Tabacaria (metendo troco na algibeira das calças?) 
Ah, conheço-o; é o Esteves sem metafísica. 
(O Dono da Tabacaria chegou à porta.) 
 
165- Como por um instinto divino o Esteves voltou-se e viu-me. 
Acenou-me adeus, gritei-lhe Adeus ó Esteves!, e o universo 
Reconstruiu-se-me sem ideal nem esperança, e o Dono da Tabacaria 



         sorriu. 
 

Análise 
 

A - O TEXTO é apresentado cindido: 
 1- um que falta e que se mostra como a se fazer no futuro, que se  mostra como não-

existente; a particularidade de tal objeto (texto-I) é ser o contrário do texto-2.(Cf. versos 123 e 149): 
 -" E vou escrever esta história para provar que sou sublime". 
 -" E vou tencionar escrever estes versos em que digo o contrário" 
2- o texto-2 é dado como o contexto do texto-1, como uma situação-matéria-prima do texto-1; 

tal texto-2 está e é fingido ausente sob forma de do poema, porque está como o antes do poema. 
A dobradiça que articula os dois textos são os indicadores ESTE(S) e ESTA, que tornam 

presente o negado ato de escrever, relegado pelo poeta ao futuro. 
 
v.80: "Mas ao menos fica da amargura do que nunca serei 
A caligrafia rápida destes versos..." 
 
v.123: "E vou escrever esta história para provar que sou sublime" 
 
v.149: "E vou tencionar escrever estes versos em que digo o contrário". 
 
Tais indicadores, ou singularidades formais - condição do discurso e de sua gramática - 

deveriam pertencer ao texto-I; referidos ao texto-2, apontam a definição deste (não-poema) como 
disfarce, fingimento do poema. O texto se apresenta, portanto, como um ausente (fora) e um 
presente (dentro) 

B - a SITUAÇÃO (texto-2) é grosseiramente apresentada também como cindida, entre um 
real-por-fora (a tabacaria) e uma real-por-dentro (sensação de sonho). 

Até o verso 24 (25 e 26 são a conclusão) mantém-se a contradição intransponível entre a 
existência das coisas (pessoas, pedras, rua) e o saber sobre elas (mistério, rua impossivelmente 
desconhecida, etc.), isto é, afirma-se a distância entre o objeto real e o objeto do conhecimento. 

Na medida em que não se sabe, em que não há uma linguagem que os diferencie, todos os 
objetos ficam homólogos (ex: as pedras e os seres são equivalentes, sustentados pelo mesmo 
mistério e tratados igualmente pela morte que, naquelas, coloca umidade e, nos homens, cabelos 
brancos). 

A isto correspondem duas vozes: a que afirma o primado da subjetividade do sujeito, sua 
idealização como objeto uno e acabado (portanto, passível de falhar completamente - "falhei em 
tudo") e a outra voz que nadifica esse tudo ("como não fiz propósito nenhum..."), tudo 
problematizando sua existência absoluta. 

Afirmamos, pois, que a situação é "grosseiramente" cindida, porque esta segunda cisão 
sublinha a problematização de dentro/fora do texto (afinal, o que se chama poema é esta que lemos, 
ou um outro que negaceia aos ansiosos sua existência?). 

Os versos compreendidos entre as linhas 126 e 141 estabelecem a homologia entre o real-por-
fora e o real-por-dentro: a tabuleta da tabacaria está claramente associada aos versos do poeta, e a 
que rua à língua em que os versos foram escritos. 

Além do mais, tal contradição (fora/dentro) tem os termos unidos por uma mesma lealdade 
devida, o que acaba por diluir o binarismo crônico das filosofias idealistas: alma/corpo, 
sujeito/objeto, etc., etc., etc.; aliás, mesmo despedindo-se das coisas, o narrador alucinadamente se 
faz uno com elas: se o lado da rua vira uma fileira de carruagens, ele é a locomotiva que "arrasta" 
tal fantasmagoria. (cf v.16 a 20): 

 
"E não tivesse mais irmandade com as coisas 
Senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua 



A fileira de carruagens de um comboio, e uma partida apitada 
De dentro de minha cabeça, 
E uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida". 
 
Colocando de outra maneira. o poeta assume integralmente o teor de sua imaginação e a 

manipulação do real que ela opera. 
C - A SITUAÇÃO do poema orienta-se no sentido de significar o SER (de que modo O ser é) 

o POEMA (seu traçado, sua vida /ou morte) e de que modo o real (a História) pode ser 
compreendido por tal ser ou representado por tal poema. 

Em outras palavras, a relação ser/mundo tem de ser demonstrada, construída e não apenas 
mostrada; o fato de se poder olhar a rua, por mais certeza que se tenha de sua existência concreta, 
não me instrui sobre o modo pelo qual existe, não me faz conhecê-la. O que o poema problematiza, 
portanto, é o princípio segundo o qual nossa unidade moral e intelectual (aliás unidade inexistente, 
se a pensamos como anteriormente dada) "espelha" uma harmonia exterior (aliás não 
espontaneamente percebida)16. 

Ora, tentar significar o ser, o poema e sua relação com a história, exige que se articule o real, 
arrancando-o, pela representação, da indeterminação e do indefinido. Examinando os versos de 5 a 
20, verificamos que tal linguagem não foi constituída - marcam, portanto, o indefinido e o não-
saber. Mas o personagem se vê impelido a realizar seu projeto e recorda sua experiência com 
linguagens já experimentadas. 

 
Linguagens Tentadas 
 

-1- uma linguagem ensinada no passado, que propõe o Natural como capaz de orientar o ser e 
de fazer o universo definido para tal ser: 

v - 27: "A aprendizagem que me deram, 
Desci dela pela janela das traseiras da casa. 
Fui ao campo com grandes propósitos. 
Mas lá encontrei só ervas e árvores, 
E quando havia gente era igual à outra". 
 
Tal linguagem se revela, pois, inoperante, pois aponta uma não-linguagem. (Confira-se 

Caeiro, poema XXXI): 
 
"porque só sou essa coisa séria, um intérprete da Natureza, porque há homens que não 

percebem sua linguagem, por ela não ser linguagem nenhuma".' 
 
-2- a linguagem do sonho, que finge articular um real; mas diante desse mesmo real se mostra 

inútil, na medida em que mantém a indefinição deste: 
 
v. 67:"Conquistamos todo o mundo antes de nos levantar da cama 
Mas acordamos e ele é opaco, 
Levantamo -nos e ele é alheio, 
Saímos de casa e ele é a terra inteira, 
Mais o sistema solar e a Via Láctea e o Indefinido". 
 
-3- a linguagem religiosa, que se constrói em homologia à linguagem da confeitaria, ambas 

adocicadas e inúteis para o poeta, que não consegue comê-las à semelhança da "pequena suja". 
 
-4- a linguagem da poética tradicional, construída sob a clave da inspiração, da invocação, do 

consolo (linguagem doce, opondo-se à amargura do lugar do poeta). (cf. v. 87 a 94) : 
"Tu que consolas, que não existes e por isso consolas," 



         etc., etc. 
 
E - Tal TEXTO, tal SITUAÇÃO (e suas linguagens) se equilibram entre duas noções 

propostas: METAFÍSICA versus NÃO-METAFÍSICA; a primeira responsável pela refração entre 
qualquer fato, ou objeto, e a representação dele, privilegiada em relação ao fato (todos termos são 
tomados como absolutos); responsável também pela possibilidade do ser se dizer inexistente, pois a 
permanência ou presentificação de tal ser se desenha inversamente a como existe: embora habitante 
de uma casa é o morador da mansarda, "ainda que os não more nela" (v.55); embora tenha vivido, 
estudado, amado, não fez nada disso, "porque é possível fazer a realidade de tudo isso sem fazer 
nada disso"(v. 108) 

Ao contrário, a NÃO-METAFÍSICA constrói um inteiro espaço permitido. É sua integridade 
o elemento seu definitório (não excluídos a transformação e o trabalho); a METAFÍSICA, dividindo 
espaços, deixa um RESTO não reintegrável pelo todo, portanto, espúrio, não permitido. A 
mansarda, água-furtada, é realmente o espaço furtado ao corpo da casa e o ser habitante dela (ainda 
que more na casa) se define com a ajuda de elementos que o código social marginaliza: o mendigo, 
o louco, o bêbado, o cigano,o mascarado: o que não tem dinheiro, o que não tem sanidade,o que não 
tem lucidez, o que não tem pátria, o que não tem rosto, com seus respectivos lugares - a sarjeta, o 
manicômio, a utopia e a atopia, o vestiário (lugar qualquer onde se depositam as roupas 
momentaneamente). 

Ora, a precisão de tais noções (metafísica/não-metafísica) se constrói no texto em termos de 
dois movimentos que dialetizam a ABERTURA. Tais movimentos, é bom que se diga, nunca se 
apresentam isolados, mas o que decide um em relação ao outro o caráter de consumo do objeto (ou 
ajustamento do conceito com o objeto, do objeto com sua ação, etc) unido à necessária 
transformação desse mesmo objeto (por exemplo, comer o doce); ao contrário disso, na relação 
objeto/conceito, objeto/ação, podemos também perceber a permanência de um resíduo, um excesso, 
que pode ser o próprio sujeito ou o próprio objeto, que restam, prisioneiros de imobilidade. 

Vamo-nos explicar melhor com a explicitação dos movimentos.  
 
-1- MOVIMENTO DE FORA PARA DENTRO: 
-a- determinado pela ausência de RESTO (a não-metafísica). Processa-se através da BOCA 

(na relação doce-boca) e MÃO, (na relação roupa suja-lavadeira). O poeta não come o doce, não se 
casa com a filha da lavadeira; ao contrário, atira a roupa suja que i,sem rol, para o decurso das 
coisas...Nessas relações, pois, o poeta é um ser irrecuperável, perdido. 

-b- quando o RESTO não é obrigado pelo poema e existe como exemplificação da linguagem 
de outro: linguagem tradicional poética. O poeta não consome de acordo com as regras: não tem 
consolo, não tem inspiração, não sabe invocar (em vez disso, vomita: "meu coração é um balde 
despejado..."); a linguagem cultural do passado,em que um antes e um fora definia e compreendia o 
ser. O poeta não pode utilizar tal linguagem, pois nem existe e permanece prisioneiro em casa. 

 
-2- MOVIMENTO DE DENTRO PARA FORA:  determinado pelo RESTO; 

característica da metafísica. 
Processa-se através de ÂNUS (na relação pensar/sonhar e estrume) e RABO (ele mesmo o 

que sobra do corpo do lagarto) e é dele separado, com outra vida paralela ao corpo (comparar com a 
relação janela dos fundos/linguagem natural, que funciona homologamente). 

O RESTO é determinado pelo processo deslocador ele mesmo, que "degrada" uma posição de 
possível superioridade, associada às partes altas do corpo: os cérebros dos gênios (mas imaginados), 
aspirações altas e nobres e lúcidas (mas apenas aspirações); cantar  do Infinito (ALTO), mas numa 
capoeira (um dos sentidos da palavra é "cesto grande para se prender animais castrados"); ouvir a 
voz de Deus (ALTO), mas num poço tapado. 

A relação Natureza/cabeça, através da chuva, do vento e do sol, esgota-se em si mesma, pois 
o RESTO (se tiver ou não tiver de vir) determina uma submissão às estrelas, doentia e 
incontornável; tanto faz o resto, pois somos "escravos cardíacos das estrelas". 



Tais aspirações às partes altas são concretamente dimensionadas pela História, que lhes dá o 
devido peso: estrume. 

Essas relações também se precisam em sua articulação com PÉS: o calcar aos pés a 
consciência, o tapete em que o bêbado tropeça o capacho que os ciganos roubam e que "não valia 
nada", isto é , sem função, que seria retirar o resto (sujo) dos sapatos; assim permanece o próprio 
capacho como resto, como o poeta permanecera de si mesmo. 

Ora, esses dois movimentos plenos supõem outros intermediários. 
Ao primeiro, chamamos MEDIAÇÃO DA METAFÍSICA, que é ilusório e se realiza no 

mascarado. A máscara resiste aos movimentos de fora para dentro e de dentro para fora. Fica 
independente, sobra, sendo una ao corpo. É a superfície do espelho que permite os dois movi 
mentos, criando uma ilusão de dentro, de profundidade. 

O mascarado tenta resolver a contradição, pois só a máscara existe entre um suposto dentro 
(que a máscara oculta e sugere) Um problemático fora, na medida em que o dentro também é 
máscara - a velhice. Portanto, o rosto, pertencente ao corpo, por ser inseparável de sua máscara, se 
estabelece num espaço dúbio, que é o próprio espelho. 

Ao outro movimento chamamos de MEDIAÇÃO SEM METAFÍSICA, vivido num momento 
"sensitivo e competente", em que se dá a "libertação de todas as especulações". 

O poeta pode, então, saborear algo (como não o pudera em relação ao doce) e gozar alguma 
coisa - o fumo do cigarro, ligado à tabacaria, algo que se vende e se compra, que faz, portanto, parte 
do comercio (convívio) dos homens e que não é sonhado nem suposto. 

Este (o fumo) tem um estatuto diferente da máscara: enquanto nesta (ao espelho) o 
movimento e ilusório (e daí sua ligação com o imobilismo real que a degradação impõe) o fumo 
circula dentro e se faz definido fora: "sigo o fumo como uma rota própria". Tal equação a metafísica 
não resolvia. 

 
3 - RESOLUÇÃO 
 
A superfície unidimensional do espelho, fingidor de profundezas, e substituída pelas 

dimensões de uma cena real com a presença de todos os personagens à soleira dos espaços: o 
narrador à janela, o dono da tabacaria e o Esteves à porta. 

Isto e, as profundidades ilusórias do espelho, duplicador sem identidade, e não nos 
esqueçamos que "pensar" também se chama “refletir”, são transformadas na superfície real da 
soleira, que também duplica os gestos e as falas, mas mantém a identidade de cada um. 

O RESTO existe ainda, mas e reintegrado ao corpo (o Esteves mete o troco na algibeira) e não 
tem o estatuto banal de qualquer excesso resultante do choque de coisas diferentes (o “pensamento” 
e a “realidade”, por exemplo, trabalhados pelo poema). A moeda, o troco, como equivalente geral, 
se aciona a existência dessas coisas de ordem diferente, estabelece entre elas um sistema de 
equivalência.17 

Por outro lado, MÃO e BOCA, agora, estabelecem outras relações: o aceno, a saudação e o 
sorriso, são gestos que se repetem a sujeitos que conhecem, que percebem o limite dos seres e do 
universo. 

Portanto, após todos os indeterminados espaços que fundiam seres/coisas/mundo, o poema 
desenha um lugar que abriga as identidades, possibilita a construção e o entendimento do mundo e 
do ser, longe da metafísica, com uma linguagem encontrada em seu valor de fala, num momento 
plausível e transitório. 

Neste momento, contudo, voltamo-nos para a própria apresentação do texto pelo narrador e 
verificamos que aquele que resolvemos e o texto-2, isto é, a situação de um texto-1 ausente, .cuja 
função será inverter, colocar pelo avesso a dada situação. 

Este avesso e o RESTO que nos fica da Tabacaria, aparentemente no gesto direto e simples 
de reinstalar sua metafísica. 

Na verdade, o que tal jogo ilusionista permite e aponta é a necessidade de se repensar o que 
significa a verdade do texto, seu lugar, a problematização do saber e o sentido da subjetividade.  



Não se trata apenas de uma desmistificação da palavra poética, o que, aliás, também existe. 
Basta-nos pensar na corrosão de certas figuras da retórica do sublime (o Destino, o poeta 

demiurgo, etc) que escorrem seu ouro ao simples contato com as pobres carroças da rua e os 
docinhos gordurosos de nosso cotidiano. 

Não se trata também, e exclusivamente, de se estabelecer os contornos de um discurso sobre a 
linguagem: os movimentos que se fazem presentes no engendramento dela (a dialética 
presença/ausência) arrastando em seu compasso o cortejo das máscaras, dos travestis, do 
fingimento. Isto nos é mostrado na letra e no "palco": os movimentos de 
aparecimento/desaparecimento do narrador à janela são contraponteados pelo dono da tabacaria, 
aparecendo e desaparecendo à porta. 

Ora, esta análise do signo poético lato sensu existe e lá está. 
Mas o que me parece fundamental - e, salvo erro, presente na obra inteira de Pessoa - é a 

vertigem do deslocamento do signo18, resultado, sem dúvida, à vigilância do fazer poético, que não 
se detém apenas na denúncia de outras práticas, como apontamos, com seu discurso certo ou 
irônico, mas que passa a habitar o areal movediço, vacilação do próprio signo. E este, afinal, que 
resta abalado. Não só pelo insinuar-se de uma via materialista para o entendimento da arte19, muito 
longe da catequese, mas pela fissura aberta na antiga certeza da arte de representar. 
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