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«Quero ir para a morte 
Como para uma festa ao crepúsculo» 

 
Álvaro de Campos 

O espaço intertextual é uma praça cosmopolita onde a algazarra das crianças cruza com o 
pensamento dos velhos, o pregão do vendedor tinge a canção do repentista, um chinês fala sânscrito 
e um grego ouve tupi. Onde uma voz vem de todos os lugares e ao mesmo tempo de nenhum. Vila 
Isabel e Paris. De repente, nessa praça, surge um cortejo, mistura de festa e funeral: um caixão 
sobre um burro com uma mulata sambando em cima e uma troupe de saltimbancos ao redor. 

Nesse espaço privilegiado do acaso e da multiplicidade é que se cruzam a canção Fita 
Amarela de Noel Rosa e o poema Fim de Mário de Sá-Carneiro. 
 

Fim 
 

Quando eu morrer batam em latas, 
Rompam aos saltos e aos pinotes, 
Façam estalar no ar chicotes, 
Chamem palhaços e acrobatas! 
 
Que o meu caixão vá sobre um burro 
Ajaezado à andaluza... 
A um morto nada se recusa, 
E eu quero por força ir de burro!1 

 
Fita Amarela 

 
Quando eu morrer 
Não quero choro nem vela, 
Quero uma fita amarela 
Gravada com o nome dela. 
 
Se existe alma. 
Se há outra encarnação, 
Eu queria que a mulata 
Sapateasse no meu caixão. 
 
Não quero flores 
Nem coroa com espinho, 
Só quero choro de flauta, 
Violão e cavaquinho. 
 
 
 
Estou contente. 
Consolado por saber 
Que as morenas tão formosas 
A terra um dia vai comer. 
 
Não tenho herdeiros, 



Não possuo um só vintém, 
Eu vivi devendo a todos 
Mas não paguei nada a ninguém. 
 
Meus inimigos, 
Que hoje falam mal de mim, 
Vão dizer que nunca viram 
Uma pessoa tão boa assim.2 

Uma vista superficial já nos mostra que há algo mais do que simplesmente a grandiosidade a 
aproximar os dois textos. O verso que inicia os dois poemas (<<Quando eu morrer») parece 
esconder muitos pontos de contato entre essas duas produções. 

A preocupação com a própria morte, com o funeral, é um tema recorrente em toda a literatura 
ocidental e, ao mesmo tempo em que reúne os dois textos que ora estudamos, separa-os, por não 
trazer em seu bojo uma especificidade relativa aos mesmos. Essa ambigüidade do processo 
intertextual interessa-nos muito pois, colocando a história da produção cultural como o entrelugar 
onde se cruzam todos os discursos, literários ou não, a intertextualidade explode com a necessidade 
de uma linha direta texto a texto e torna circulares as malhas da rede que ligam os discursos, sobre o 
pano de fundo dessa mesma história. «Dilui-se, dessa maneira, a fronteira rígida entre produção 
popular e erudita. A oposição pura e simples entre cultura erudita e cultura popular é expressão de 
uma concepção de cultura como algo parado no tempo, reificado, cultura como sinônimo de arquivo 
morto. A cultura é, ao contrário, construída a cada instante, pelas relações inter-humanas».3 

O tema do funeral vai aparecer sob roupagens diferentes e às vezes com o mesmo verso 
(Quando eu morrer) em poetas como Mário de Andrade, Álvares de Azevedo, Fernando Pessoa e 
Antônio Nobre, entre outros. 

Dois poetas: um «erudito», Mário de Sá-Carneiro, e outro «popular», Noel Rosa (coloquemos 
estas palavras entre aspas). Ambos morreram aos vinte e seis anos de idade, escreveram suas obras 
em curto espaço de tempo e, de certa forma, ambos se suicidaram (Noel apesar de não ter cometido 
suicídio no sentido próprio da palavra, estava tuberculoso e preferiu viver pouco, mas bem, a se 
tratar, o que acarretaria o abandono da vida boêmia, configurando assim uma forma de suicídio, de 
decisão sobre como morrer). Ambos tinham raiva do próprio corpo, uma pelo defeito no queixo e o 
outro pela gordura: «o balofo arrotando Império astral / o esfinge gorda...» (Aqueloutro). Sá-
Carneiro morreu em 1916 dizendo: «De aqui a vinte anos a minha literatura talvez se entenda» 
(Caranguegola) e vinte anos depois Noel escreve: «Quem é que já sofreu mais do que eu?» (Sei 
sofrer) repetindo uma atitude mórbida e narcisista tão ao gosto do autor de Dispersão. 

Deixando de lado os dados pessoais, nos próprios textos é que vamos reunir os dois poetas. 
Mais do que o tema, a forma de apresentá-lo é que une os poemas. 

Um primeiro dado é a presença do verso inicial («Quando eu morrer») que conduz toda a 
estrutura dos dois poemas, como um «leit-motif» elíptico, em cada verso de Sá-Carneiro e em cada 
estrofe de Noel. Tudo gira em torno deste verso inicial. Preocupação metafísica? Parece-nos mais 
um desejo de perpetuação, como se o ritual da morte fosse a garantia da memória. É preciso morrer 
para estar realmente vivo, pois estar vivo é ser lembrado. Daí a inversão no próprio ritual. «Só 
quero choro de flauta / violão e cavaquinho» (Noel); «... batam em latas / chamem palhaços e 
acrobatas» (Sá-Carneiro). Essa visão do funeral como festa aparece inclusive em outro poema de 
Sá-Carneiro, Sete canções de declínio, o que o aproxima também daqueles dois: 
 

«Embora num funeral 
Desfraldemos as bandeiras: 
Só as cores são verdadeiras – 
Siga sempre o festival! 
 
(...) 



 
Fitas de cor, vozearia 
Os automóveis repletos: 
Seus chauffeurs - os meus afetos 
Com librés de fantasia!» 4 

 

A dor do poeta desperta o seu desejo mórbido de que a beleza deste mundo (que ele não tem) 
também se acabe: «Estou contentei / Consolado por saber / Que as morenas tão formosas / A terra 
um dia vai comer». (Noel). Um quer que o «... caixão vá sobre um burro», o outro que «... a mulata 
sapateie no seu caixão». Este achincalhe da própria morte é uma vingança contra este mundo e, 
contraditoriamente, como já vimos, um desejo de memória. «O poeta ironiza a própria morte com 
elegância e ternura rasgada pelas coisas do samba».5 

Assim, a marca dos dois poemas é exatamente o desejo. Cada um dos textos é construído para 
explicar o desejo contido no primeiro verso, que pode ser entendido como: Quando eu for 
lembrado! Tudo é em função da memória. Essa atitude é exemplificada de modo concreto nas 
cerimônias fúnebres dos negros do sul dos Estados Unidos, onde a música (blues) faz a festa em 
honra do morto, como elemento de memória (blues quer dizer tristeza, sendo o ritual uma 
verdadeira festa). 

Voltando à questão do espaço intertextual como forma de diluição das categorias «erudito» e 
«popular», cabe aqui citar uma frase de João Antônio sobre Noel Rosa: «O poeta transcende o 
cenário do seu bairro-país de Vila Isabel ou de sua cidade-Mulher, o ex-Distrito Federal, o Rio de 
Janeiro, atira as letras de suas composições no próprio sentido da condição humana e, como os 
grandes poetas – embora fazendo música popular - diz o indizível».6 (Grifo meu). 

E o cortejo segue o seu caminho, circula na praça onde não há direção nem sentido 
determinados, agrega vozes, mistura ritos e some para surgir mais à frente em um outro ponto 
qualquer. 
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Chama-me Íbis e não te direi quem sou 
Anotações sobre as cartas de Fernando Pessoa 

 
Lúcia Castello Branco 

 

"Querer escrever o amor é enfrentar a desordem da linguagem: essa região 
tumultuada onde a linguagem é ao mesmo tempo demais e demasiadamente pouca; 
excessiva (pela expansão ilimitada do eu, pela submersão emotiva) e pobre (pelos 
códigos sobre os quais o amor a projeta e nivela)". (Roland Barthes). 

"Meu bébé pequenino: Então o meu Bébé fez-me uma careta quando em passei? 
Então o Bébé que disse que me ia escrever ontem, não me escreveu? Então o Bébé não gosta de 
Nininho? (Não é por causa da careta, mas por causa de não escrever). Olha, Nininha; e agora a 
sério: achei que tinhas um ar alegre hoje, que mostravas boa disposição. Também pareces ter 
gostado de ver o Íbis, mas isso não garanto, com medo de errar. Ainda fazes muita troça do 
Nininho? (A. de C.). Não sei se irei amanhã a Belém; o mais provável, como te disse, é que vá. Em 
todo caso, já sabes: depois das 6:30 não apareço, de modo que escusas de esperar pelo Íbis para 
além dessa hora. Ouvitaste? sic Muitos beijos e um abraço à roda da cintura do Bébé. Sempre e 
muito teu Fernando".1 

Esta carta de Fernando Pessoa a Ophélia, escolhida ao acaso entre tantas outras (não a 
primeira ou a última, mas a décima oitava), em meio a uma correspondência que, durante o ano de 
1920, e, mais tarde, em 1929-30, se fez numa periodicidade quase que diária (e, algumas vezes, 
mais que diária), já nos remete à indagação que percorrerá toda a obra Cartas de Amor de 
Fernando Pessoa: afinal, quem é o sujeito desse discurso? Quem o remetente das cartas? Nininho, 
o digno de troça? Íbis, o provável eleito? Álvaro de Campos, que aqui assina simplesmente A. de 
C.? ou Fernando, o "sempre e muito teu"? 

É Ophélia, ou Bébé, ou Nininha, ou víbora, ou vespa vespíssima, ou ainda Íbis, 
destinatário não menos obscuro que o remetente das cartas, quem pretende distinguir algumas das 
faces desse sujeito plural: "Por exemplo, o Fernando era um pouco confuso, principalmente quando 
se apresentava como Álvaro de Campos". Dizia-me então: "Hoje, não fui eu que vim, foi o meu 
amigo Álvaro de Campos"... Portava-se, nestas alturas, de uma maneira totalmente diferente. 
Destrambelhado, dizendo algumas coisas sem nexo. Um dia, quando chegou ao pé de mim, disse-
me: 'Trago uma incumbência, minha Senhora, é a de deitar a fisionomia abjecta desse Fernando 
Pessoa, de cabeça para baixo num balde cheio de água'. E eu respondia-lhe: 'Detesto esse Álvaro de 
Campos. Só gosto de Fernando Pessoa'. '– Não sei porquê – Respondeu-me – olha que ele gosta 
muito de ti'. Raramente falava no Caeiro, no Reis ou no Soares".2 

Mas o texto de Ophélia, que funciona como uma introdução às Cartas de Amor de 
Fernando Pessoa (ed. Livraria Camões, 1978), remete o leitor a um novo feixe de ambigüidades: 
trata-se de um relato de Dona Ophélia Queiroz, "recolhido e estruturado por sua sobrinha-neta 
Maria das Graças Queiroz”3, alguns anos após a morte da tia-avó, já que esta sempre se recusara "ao 
longo de várias décadas de compreensível hesitação e de não menos compreensível reserva, a 
autorizar a publicação integral desta correspondência".4 Relato, portanto, de segundo grau e já 
bastante distanciado do "real" para um discurso que se pretende biográfico. 

Tanto o texto das cartas quanto a introdução de Ophélia não nos garantem uma leitura 
que se limite ao biografismo. Afinal, o que dizem as cartas a respeito da pessoa de Pessoa? Lê-Ias 
como biografia é correr o risco de ingressar no jogo de Álvaro de Campos (aliás, o único 
heterônimo poético que se introduz nas cartas) e considerá-las como simplesmente ridículas. Ou 
ainda correr o risco de levá-las muito a sério, como tem feito boa parte da crítica, buscando atrás do 
texto do poeta o "caso" Pessoa, sua doença incurável, sua resistência ao amor, seu "horror ao sexo"5. 
Nas duas situações, o leitor se manterá irremediavelmente atado à persona de Pessoa e – o que é 
pior – acreditando ter enfim capturado a pessoa de Pessoa. 



As cartas de amor de Fernando Pessoa se localizam como um discurso amoroso e 
assim merecem ser lidas, por mais estranho que nos pareça esse amor. Mesmo porque, no que se 
refere à estranheza do amor, não há nada de tão original no sujeito das cartas. Como todo discurso 
amoroso, o de Fernando Pessoa também se constitui num texto sem grandeza, "feito de pequenos 
narcisismos, de mesquinharias psicológicas"6, como nos sugere Barthes. Um texto "pouco sério", já 
que "as cartas de amor, se há amor / Têm que ser / Ridículas". Não o discurso da ordem, da Lei, da 
Ciência, da Doxa, mas o discurso do paradoxo, da insensatez, do delírio tolo do tolo enamorado ("O 
que se pode ser mais tolo que um enamorado?).8 Um lugar atópico, onde amorosamente, se enlaçai 
o amoroso de Pessoa e o amoroso de Barthes. O amoros, afinal, de todos nós. 

Um namoro de papel 

Do relato de Maria da Graça Queiroz, que pretende fazer falar a tia-avó, tem-se a 
primeira imagem de Fernando Pessoa aos olhos de Ophélia: "A certa altura vimos subir a escada um 
senhor todo vestido de preto (soube mais tarde que estava de luto pelo padrasto), com um chapéu de 
aba revirada e debruada, óculos e laço ao pescoço. Ao andar, parecia não pisar no chão. E trazia – 
coisa mais natural – as calças entaladas nas polainas. Não sei porquê, aquilo deu-me uma terrível 
vontade de rir (...)"9 A primeira imagem: o riso. Não seria por acaso que mais tarde esse amor se 
estabeleceria no registro do humor. 

Daí ao primeiro contato, o percurso foi rápido. Como secretária da firma "Félix, 
Valias & Freitas, Ltda", onde Fernando Pessoa trabalhava como tradutor de correspondência, 
Ophélia seria imediatamente percebida por Fernando, que lhe enviaria bilhetes, poemas, beijos de 
papel nessa língua do papel tão íntima do poeta: "Dá-me beijos, dá-me tantos! Que enleado em teus 
encantos, / Preso nos abraços teus, / Eu não sinta a própria vida / Nem minha alma, ave perdida / No 
azul-amor dos teus céus", ou "Dê-me um beijinho, sim", ou simplesmente "Kiss me".10 Ou ainda a 
primeira declaração de amor não escrita, mas não menos literária: "Oh, querida Ofélia! Meço mal os 
meus versos; careço de arte para medir os meus suspiros; amo-te em extremo. Oh! até ao último 
extremo, acredita!"11 Em meio a tanta literatura, a moça se sente "comprometida e confusa": 
"Passaram-se dias e como o Fernando parecia ignorar o que se havia passado entre nós, resolvi 
escrever-lhe uma carta, pedindo-lhe uma explicação. É o que dá origem à sua primeira carta-
resposta, datada de 1º de março de 1920. Assim começamos o "namoro".12 

Assim se inicia o "namoro de papel", que parece não ter ido muito além do texto e do 
papel de enamorado que Fernando Pessoa costumava representar diante de janela de Ophélia: "Eu ia 
para a janela, à hora combinada, ele aparecia. Passava no passeio da frente, muito discretamente, 
como aliás procedia em tudo, e disfarçadamente fazia-me caretas e atirava-me beijos. Depois, ia 
pela rua abaixo (parece impossível, um homem destes...), subindo e descendo os degraus de todas as 
portas aos pulinhos, só para eu achar graça".13 Mas o poeta não admitia que a relação amorosa fosse 
definida como um namoro: "Sabes, é preciso compreender que isso é de gente vulgar, e eu não sou 
vulgar (...) Não digas a ninguém que nos 'namoramos', é ridículo. Amamo-nos".14 

Um amor que, para se manter enquanto discurso, não deveria se permitir ultrapassar a 
esfera do desejo e da fantasia: "O meu amor é pequenino, tem calcinhas cor-de-rosa"15: E, diante da 
indignação de Ophélia com essa súbita indiscrição ("O Fernando, como é que você sabe, se eu 
tenho calcinhas cor-de-rosa ou não, você nunca viu..." ), a resposta estratégica do enamorado 
tornaria a demarcar precisamente os limites do imaginário: "Não te zangues, Bébé, é que todas as 
pequeninas têm calcinhas cor-de-rosa..." 

Um amor que terminaria subitamente, como tantos, e que subitamente seria reatado, 
nove anos depois, novamente através de cartas, para ser mais uma vez interrompido: "O amor 
passou. Mas conservo-lhe uma afeição inalterável, e não esquecerei nunca – nunca, creia – nem a 
sua figurinha engraçada e os seus modos de pequenina, nem a sua ternura, a sua dedicação, a sua 
índole amorável".18 

"Como termina um amor? – O quê? Termina? Em suma ninguém – exceto os outros - 
nunca sabe disso; uma espécie de inocência mascara o fim dessa coisa concebida, afirmada, vivida 
como se fosse eterna. O que quer que se torne objeto amado, quer ele desapareça ou passe à região 



da Amizade, de qualquer maneira, eu não o vejo nem mesmo se dissipar: o amor que se afasta para 
um outro mundo com uma nave espacial que deixa de piscar: o ser amado ressoava como um 
clamor, de repente ei-lo 'sem brilho' (...)"19 

A dor de amor de um fingidor 

Na eterna angústia da espera, o amoroso sofre. A ausência, a falta, sua própria solidão 
exibidas como trunfos: "Estou inteiramente só – pode dizer-se; pois aqui a gente da casa, que 
realmente me tem tratado muito bem, é em todo o caso de cerimônia, e só me vem trazer caldo, leite 
ou qualquer remédio durante o dia; não me faz, nem era de esperar, companhia nenhuma. E então a 
esta hora da noite parece-me que estou num deserto; estou com sede e não tenho quem me dê 
qualquer cousa a tomar; estou meio doido com o isolamento em que me sinto e nem tenho quem ao 
menos vele um pouco aqui enquanto tentasse dormir".20 

Mas como ler esse discurso do amoroso doido, quando o próprio doente debocha de 
seu mal e, num delírio de extrema lucidez, decide se auto-medicar? "Quem me dera ter a certeza de 
tu teres saudades de mim a valer. Ao menos isso era uma consolação... Mas tu, se calhar, pensas 
menos em mim que no rapaz do gargarejo, e no D.A.F. e no guarda livros de C.D. & C! Má, má, 
má, má, má..!!!!! Açoites é que tu precisas. Adeus; vou-me deitar dentro de um balde de cabeça 
para baixo, para descansar o espírito. Assim fazem os grandes homens – pelo menos quando teem – 
1º espírito, 2º cabeça, 3º balde onde meter a cabeça".21 Afinal, como observa Barthes, "o discurso 
amoroso não é desprovido de cálculos: eu raciocino, faço contas ás vezes, seja para obter 
determinada satisfação, para .evitar determinada mágoa, seja para representar interiormente ao 
outro, num movimento de humor, o tesouro de engenhosidade que esbanjo a troco de nada em seu 
favor (...)"22 

E o que é mais curioso com relação às cartas de amor de Fernando Pessoa é que nelas 
a oscilação entre a dor de amor e o humor do amor tenha se efetuado num período curtíssimo de 
tempo, numa distância de às vezes poucos dias, às vezes poucos minutos. Talvez a chave dessa 
oscilação resida o fato de ser o Fernando Pessoa, como ele próprio afirma a Ophélia aquele que 
"sente as coisas mas não se mexe, nem mesmo por dentro".23 Trata-se, evidentemente, de um 
fingidor. Mas não seria o amor esse movimento pendular entre uma e outra loucura, entre a euforia 
e o abismo? E não seria o amoroso o próprio péndulo? "Assim, às vezes, a infelicidade ou a alegria 
desabem sobre mim, sem nenhum tumulto posterior: nenhum outro sofrimento: estou dissolvido, e 
não em pedaços; caio, escorro, derreto?24 

É curioso ainda que, não só a periodicidade das cartas, mas seu próprio texto, garanta 
ao discurso de Fernando Pessoa características que o aproximam de um diário. Basta uma rápida 
leitura 'das cartas para se perceber que ali o autor fala menos com o outro que consigo mesmo. 
Trata-se sempre de sua dor, do seu desejo, do seu dia-a-dia, acrescidos de alguma referência casual 
a locais e horários de encontros futuros: "Peço desculpinha de a arreliar. Partiu-se a corda do 
automóvel velho que trago na cabeça, e o meu juízo, que já não existia, fez tr-tr-r-r-r... (...) Gosta de 
mim por ser mim ou por não? Ou não gosta mesmo sem mim nem não? Ou então?"25 É verdade que 
a carta de amor, como observa Barthes, se caracteriza por não possuir um valor tático, por ser 
puramente expressiva, por não ter de fato nada a declarar. "Nada tenho para te dizer, a não ser que 
esse nada, é para você que digo".26 Além disso, o discurso amoroso implica sempre um sufocamento 
do outro "que não encontra lugar algum para sua própria fala nesse dizer maciço", 27 Mas há outros 
traços, no texto de Fernando Pessoa, que talvez nos permitam aproximá-lo mais da estrutura do 
diário do que propriamente de cartas, e que talvez nos levem a preferir a expressão "discurso 
amoroso" a "cartas de amor". 

Um dos traços mais freqüentes no diário reside na fragmentação do sujeito do 
discurso. O diarista é, no mínimo, dois: aquele que age e aquele que se observa agir e que escreve; é 
sujeito e objeto de seu discurso. Segundo Béatrice Didier, o diário "corresponde a uma nostalgia do 
'estágio do espelho', a uma busca de unidade, a um pavor à dispersão, a essa velha angústia do corpo 
fragmentado. Mas o diário é um falso espelho: a imagem que ele produz é em si mesma 
fragmentada, falsificada". 28 Não seria esta a questão que perspassa as cartas de amor (e até mesmo a 



obra poética) de Fernando Pessoa? "estas palavras são de um indivíduo, que, aparte ser pessoa, [sic] 
se chama preliminarmente Fernando"29. E não seria esta a nostalgia que se esconde sob o 
pseudônimo Íbis, ave sagrada dos egípcios, encarnação do deus Tot, o padroeiro dos escribas, que 
reinava sobre a criação da linguagem escrita?30 Através da escrita, e de uma escrita sagrada, o 
sujeito amoroso busca se reintegrar. Mas, se todo “dis-cursus é, originalmente, a ação de correr 
para todo lado, são idas e vindas, 'démarches', 'intrigas'", o que dizer do discurso amoroso? 

Esse processo de fragmentação do eu implicaria, segundo Béatrice Didier, um 
movimento de desdobramento e ausência em torno do qual o diarista se articula. O P que é pessoa é 
preliminarmente Fernando, mas é também Nininho, Íbis, Álvaro de Campos ou simplesmente F. Da 
soma de todos os heterônimos, o produto é um imenso vazio em que o eu se abisma: ''Tenciono (...) 
ir para uma casa de saúde para o mez que vem, para ver se encontro ali i um certo tratamento que 
me permita resistir à onda negra que me está cahindo sobre o espírito. Não sei o resultado do 
tratamento - isto, é, não antevejo bem que possa ser (...) Afinal o que foi? Trocaram-me pelo Álvaro 
de Campos!32 

Em última análise, o que se tem no diário, analogamente ao que ocorre no texto 
ficcional, é antes a invenção de um eu (múltiplo, certamente) do que sua reintegração. Daí todo o 
questionamento desenvolvido pela crítica contemporânea em torno da questão da sinceridade do 
diário (e das cartas): "o diário é insincero, como toda escritura; ele tem o privilégio de poder ser 
duplamente insincero, já que aí o eu é ao mesmo tempo sujeito e objeto".33 Com relação à 
sinceridade, o Fernando Pessoa ensaísta, poeta e autor das cartas nunca se calou. 

Outra característica do diário, minuciosamente elaborada por Béatrice Didier, reside 
em sua estrutura de "escrita matricial", espécie de espaço ilusório em que a mãe provedora se 
encontra eternamente presente e disponível: "A escrita vai ser para eles diaristas, simultaneamente, 
o pretexto e o meio de eternizar esse instante em que tudo é ainda possível, em que o destino ainda 
não está irremediavelmente em marcha". 34 E não seria também esta a trajetória de todo discurso 
amoroso: recriar, através da linguagem, o espaço paradisíaco da mãe? "A ausência dura, preciso 
suportá-la. Vou então manipulá-la; transformar a distorção do tempo em vaivém, produzir ritmo, 
abrir o palco da linguagem (a linguagem nasce da ausência: a criança faz um carretel, que lança e 
retoma, simulando a partida e a volta da mãe: está criando o paradigma (...) Essa encenação 
lingüística afasta a morte do outro: diz-se que um pequeno instante separa o tempo em que a criança 
acredita que a mãe está ausente daquele em que acredita que ela está morta. Manipular a ausência é 
alongar esse momento, retardar tanto quanto possível o instante em que o outro poderia oscilar 
secamente da ausência à morte.”35 

As cartas de amor de Fernando Pessoa, além de se escreverem nessa linguagem de 
retorno à mãe, enfatizam esse aspecto através das inúmeras aproximações que se estabelecem entre 
a figura materna e Ophélia: é o Bébézinho que, embora pequenino, anjinho e nininho, deve curar o 
doente de seu mal, saciar-lhe a sede, velar por ele em suas noites de insônia. O Bébé também não 
deve se zangar com o "certo laconismo" de suas cartas: "As cartas são para as pessoas a quem não 
interessa mais falhar: para essas pessoas escrevo de boa vontade. À minha mãe, por exemplo, nunca 
escrevi de boa vontade, exactamente porque gosto muito d'ella".36 O Bébé é, afinal, essa 
"almofadinha côr-de-rosa para pregar beijos",37 macio e confortável como o útero materno. 

Nesse registro matricial, é natural que o discurso do diarista se desenvolva como uma 
fala infantil, distanciada da fala logocêntrica do pai: "Em vários aspectos, o diarista é ainda in-fans 
para tomar a expressão latina: situa-se num estágio de pré-linguagem, de pré-escrita".38 O texto 
amoroso de Fernando Pessoa fala por si só: "Bébézinho do Nininho-ninho: Oh! Venho só que vê pá 
dizê á Bébézinho que gotei muito da catinha d'ella. Oh! E também tive munta pena de não tá o pé 
do Bébé pá le dá jinhos. Oh! O Nininho é pequinininho! Hoje o Nininho não vai a Belem porque, 
como não sabia s' havia carros, combinei tá aqui ás seis o'as. Amanhã, a não sê qu'o Nininho não 
possa é que sahe d'aqui pelas cinco e meia (isto é a meia das cinco e meia). Amanhã o Bébé espera 
pelo Nininho, sim? Em Belem, sim? Sim? Jinhos e mais jinhos Fernando".39 



E não será exatamente na espessura dessa pré-escrita, dessa fala anti-logocêntrica, 
que se encontra a especificidade do discurso amoroso? "A linguagem é uma pele: esfrego minha 
linguagem no outro. É como se eu tivesse palavras ao invés de dedos, ou dedos nas pontas das 
palavras. Minha linguagem treme de desejo. A emoção de um duplo contacto: de um lado, toda uma 
atividade do discurso vem, discretamente, indiretamente, colocar em evidência um significado 
único que é 'eu te desejo', e liberá-lo, alimentá-lo, ramificá-lo, fazê-lo explodir (a linguagem goza 
de se tocar a si mesma); por outro lado, envolvo o outro nas minhas palavras, eu o acaricio, o roço, 
prolongo esse roçar, me esforço em fazer durar o comentário ao qual submeto a relação. (Falar 
amorosamente é gastar interminavelmente, sem crise; é praticar uma relação sem orgasmo (...)".40 

As cartas de amor de Fernando Pessoa não vão a nenhum lugar. Exilado, o amoroso 
inaugura seu discurso atópico: sem função, sem sentido, sem valor. Sua única meta reside nessa 
relação, nesse atrito de corpos-significantes, nesse roçar das línguas do desejo. Ler o discurso 
amoroso de Fernando Pessoa implica ingressar nesse limbo textual, em que "a palavra não chega a 
tomar forma, a jorrar definitiva, decisiva".41 Desta maneira o leitor, também amoroso, será mais um 
outro, o terceiro que faltava nessa festa dionisíaca da linguagem. 
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Relação entre sentido e referente 
 

Hugo Mari 
 

1. Histórico: o percurso 

A discussão sobre sentido e referente tem ocorrido em diversos momentos da história da 
linguagem. Em qualquer abordagem que se pensa a língua como um sistema de representação de 
algo que pode estar fora dela (e essa direção tem sido marcante na história da linguagem), estamos 
nos dirigindo para um caminho que leva a demarcar ou pelo menos explorar a relação entre sentido 
e referente, ainda que os marcos dessa exploração não sejam necessariamente assinalados por essas 
categorias. 

A discussão em Platão que aborda a natureza da linguagem no eixo do natural ou do 
convencional pode ser tomada como ponto de partida da relação entre sentido e referente. Em 
desdobramentos posteriores, essa problemática aparece como uma exploração dos aspectos de 
mediação da linguagem com a realidade. A língua, então, ao nível da representação, não é da ordem 
do natural, mas um sistema convencional de sinais (signos) comprometidos com objetos dessa 
ordem. Em síntese, Ó sentido se aproxima do convencional, como representação que ele é de algo 
da ordem do natural, o referente. 

Modernamente, o texto de Frege (Sobre o Sentido e a Referência) tem servido de indicador 
para análises de ambos os conceitos e das suas relações. Desdobramentos nem sempre lineares com 
o texto de Frege pOdem ser encontrados tanto na Teoria do Signo de Saussure (onde se isolam as 
implicações diretas do referente sobre o "sentido") como nas propostas de 

Teoria da Referência, conforme a posição de Ogden e Richards que, a pretexto de criticar as 
teorias dualistas, reintroduzem novamente a dependência do sentido ao referente. 

Recentemente, Katz publicou um texto onde reconhece três linhas básicas sobre a Teoria da 
Referência: a Teoria Clássica (o conhecimento do sentido de uma palavra é a base para se referir), a 
Teoria Causal (o conhecimento das relações causais - convenções, cerimônias de batismo, etc. É a 
base para se referir) e a Teoria Neoclássica (o que representaria uma síntese das abordagens 
anteriores). Enfim, essa análise de Katz está incluída numa linha de abordagem mais ampla sobre a 
questão do sentido numa língua natural: a controvérsia entre as teorias intensionalistas (que operam 
com uma determinação indireta / reduzida do referente) e as teorias extensionalistas (que operam 
com relações diretas com o referente). 

O que se pode depreender desse histórico é que os problemas que se colocam entre o sentido e 
o referente continuam sendo de importância fundamental na compreensão do objeto de 
conhecimento da Semântica. Por exemplo, toda a controvérsia atual instalada entre alguns 
representantes norte-americanos da Filosofia Analítica (Kripke, Putnam, Donnellan) e da Semântica 
Interpretativa (Katz) fundamenta-se no grau de determinação entre sentido e referente que deve ser 
levado em conta na Semântica. 

2. Conceito: as malhas do (in) determinismo 

Tomando como base o texto de Frege, já mencionado, podemos sumariamente apresentar os 
dois conceitos da seguinte maneira: referente é o objeto sensorialmente perceptível, aquilo que é 
designado por um sinal; sentido é o modo de apresentação do objeto. Em outras palavras, o 
referente é algo que está para a realidade concreta / natural, enquanto o sentido está para o nível do 
conceitual, da representação. Assim quando Frege propõe o exemplo "A estrela da manhã é a estrela 
da tarde", ele está operando com dois sentidos para um mesmo referente. Aqui, o referente é o 
planeta que tem um grau x de luminosidade, situado a uma distância y da terra, pertencente ao 
sistema w etc., que, no caso, pOde ser designado sinteticamente pelo seu nome próprio "Vênus". O 
sentido são os diferentes modos de apresentação desse objeto: isto é, "estrela da manhã" para 
aqueles que o localizam num certo período do dia e "estrela da tarde" para os que o fazem em outro 
período. Historicamente, a evidência desse fato só se tornou real, quando se descobriu tratar de um 



mesmo objeto. A Teoria da Referência de Frege opera com outros conceitos complementares e, no 
seu conjunto, poderia ser assim esquematizada: ao lado dos objetos, portanto, existem os sinais, 
como forma material de representá-los. Esses sinais resultam da aglutinação de três aspectos. 
Temos, então, a representação que indica as experiências pessoais (de um sujeito com os objetos), a 
referência que constitui as impressões de natureza objetiva na relação sujeito / objeto e finalmente o 
sentido que atua como um elemento catalisador entre a representação e a referência. Como se vê, 
essa formulação de Frege já faz do sentido algo resultante de uma intervenção de sujeitos sobre 
objetos. Esse arranjo conceitual tem servido de base a inúmeras discussões posteriores sobre a 
Teoria da Referência e é ponto de partida também para melhor compreender o que realmente é a 
questão do sentido no interior de uma língua natural. 

Como o nosso interesse aqui se dirige para uma abordagem do sentido no interior das línguas 
naturais, gostaríamos de resgatar outras categorias que nos permitissem pensá-lo dentro da sua 
dimensão mais persistente: a fluidez. Nesse quadro, compreendemos o sentido como algo que serve 
para intermediar a relação entre sujeitos (históricos) e os objetos (naturais). Assim, como a 
passagem entre sujeito e objeto é um tanto complicada (ou interditada em alguns momentos), o 
sentido surge como algo que se instala quase naturalmente como intermediário dessa relação. Ele é, 
portanto, o produto da ação dos sujeitos sobre os objetos. Da mesma forma que instala com 
naturalidade, o sentido é instável e flutua com facilidade pela ação dos sujeitos (o que explica, de 
certa forma, a mudança semântica). Assim sendo, o nosso acesso aos objetos não se faz 
diretamente, para um certo tipo de operação sobre a realidade, mas é mediado pela categoria 
sentido. E evidente que se trata de uma relação em si complexa, até pelos "compromissos" que 
categorias como sujeito e objeto já incorporam; mas é pela presença relativa dessas categorias que o 
sentido se torna tão resistente a uma análise formal. Isso não significa promover o referente como 
uma espécie de camisa-de-força para o sentido; este pode "criar" os próprios referentes, sobretudo 
quando se manuseia objetos puramente imaginários. Vejamos algumas outras questões que essa 
análise possibilita. 

Inicialmente, insistiríamos no fato de que todo o caráter subjetivo e objetivo do sentido, 
encontra, nessa colocação, uma justificativa: ora o sentido não é nem exclusivamente subjetivo (isto 
é, há algo de determinista nas malhas onde ele é tecido) nem exclusivamente objetivo (ou seja, os 
sujeitos operam com deslocamentos, transposições e desvios nas malhas da sua tessitura), mas o 
sentido é um reflexo, uma interseção desses dois pólos. 

Ressaltar o seu caráter subjetivo implica não apenas enfatizar a natureza fortuita da interseção 
mas sobretudo abrir espaços para uma intervenção dos sujeitos. E é essa intervenção sobre o sentido 
que faz dele algo errático e flutuante: aqui um efeito esperado em razão do determinismo da rede, 
acolá um efeito imprevisto pela ação dos sujeitos. Esse é, naturalmente, o lugar da linguagem por 
onde deveríamos começar a pensar a criatividade lingüística, a produção do sentido e a subvenção 
do código. 

Por outro lado, destacar o seu caráter objetivo significa pensar o sentido como um produto 
determinista, sobreposto à ação dos próprios falantes. aqui ainda se pensa em produção, como 
alguma coisa que se engendra a partir de uma rede onde os caminhos a serem percorridos já estão 
demarcados, por exemplo, pelas restrições de organização sintática, pela escolha de tópicos etc. Não 
se trata, logicamente de decidir para qual dos lados devemos nos inclinar. o determinismo, numa 
língua natural, é da ordem do necessário, é uma imposição de qualquer sistema lingüístico sobre os 
seus usuários (a gramática fala mais alto do que o desejo dos falantes!); mas o rompimento com 
esse determinismo é da ordem do possível, portanto, uma hipótese de ação a ser colocada para os 
falantes. Enfim, a questão do sentido, do ponto de vista da sua produção, nos leva a propor a 
seguinte indagação: se a língua é o lugar da articulação do sentido, há espaço para se pensar na 
emergência do (sentido) novo a partir de um sistema lingüístico qualquer? 

No interior das Teorias Semânticas que conhecemos nem sempre essa questão é ressaltada, 
mesmo naquelas abordagens onde ele é visto de modo menos determinista. Por exemplo, estamos 
tomando um modelo de análise semântica como o do Katz como pendente para o determinismo: o 
sentido de uma proposição P resulta do amalgamento de unidades menores de sentido registradas no 



léxico e das relações gramaticais entre partes da proposição. Como modelo que pende para o não-
determinismo, pensamos nas análises propostas pela Semântica Argumentativa (Ducrot, 
Anscombre, Vogt, etc.), que avalia efeitos de sentido através da introdução de certos operadores 
argumentativos num determinado enunciado. E óbvio que esta comparação não pretende colocar em 
pé de igualdade, em termos de estatuto de formulação teórica,os dois modelos. Katz pretende 
construir uma espécie de "arqueologia" do sentido nas línguas naturais, enquanto na Semântica 
Argumentativa o que temos é a análise dos efeitos de sentido que um operador de argumentação 
introduz num certo tipo de enunciado. Voltando, então, à questão do determinismo, achamos que o 
esboço de qualquer resposta implica não só passar pela oscilação entre o objetivo e o subjetivo, mas 
sobretudo pela possibilidade de os falantes atuarem sobre a linguagem. E aqui compensaria apontar 
alguns dos mecanismos de que os falantes lançam mão para romper com o determinismo do 
processo de produção do sentido. Pelo que temos observado desse trabalho dos falantes na 
confrontação com o sistema, talvez pudéssemos pensar na conotação (na acepção de Hjelmslev / 
Barthes) no deslocamento da relação Se / So (sincronicamente pensada a partir de Saussure) e na 
"recusa" de um referente concreto, tudo isso como instrumentos primários desse esforço de 
possibilitar a emergência do novo. 


