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1 RESUMO 

 

Este relatório1 tem por finalidade apresentar os resultados do projeto de pesquisa 

O sagrado nos “Passos da Cruz”, de Fernando Pessoa submetido ao Programa de 

Iniciação Científica da Universidade Federal do Amazonas, sob o código 

PIBH004/2011. O objetivo geral alcançado na pesquisa consiste em apresentar por 

análise literária como o sagrado formado pelo poeta Fernando Pessoa se apresenta nos 

sonetos de Passos da Cruz por meio de elementos simbólicos de natureza 

mística/esotérica, levando em consideração a reflexão a respeito da busca pelo 

conhecimento por meio da iniciação, aquilo que apresenta ao iniciado a verdade das 

coisas, visando o conhecimento de si como conseqüência do conhecimento do mundo e 

de Deus. Conhecimento este que revela o próprio objeto sagrado, a consciência. Para 

este fim, foram necessários levantamento bibliográfico, leituras, discussões e 

fichamentos acerca do que é o sagrado, suas manifestações e elementos que o compõe, 

da relação de Pessoa com as teorias ocultas e o entendimento do que é o esoterismo. 

A pesquisa tem base em dois autores principais2 relacionados à noção de 

sagrado: Roger Caillois, com seu livro O homem e o sagrado e Mircea Eliade, com sua 

obra O sagrado e o profano – a essência das religiões. No que se refere ao poeta 

Fernando Pessoa, temos textos de crítica literária, ensaios e biografias: A vida plural de 

Fernando Pessoa, de Angel Crespo; os textos “Para Deus e em Deus” e “Heteronímia e 

Alquimia ou do espírito da terra ao espírito da verdade”, que constam na biografia 

Fernando Pessoa: vida personalidade e gênio, de Antonio Quadros. 

 Em Passos da Cruz, Pessoa dialoga com mitos, símbolos e rituais. Um exemplo 

é a possível associação dos catorze sonetos do poema com a Via Crucis, mesclando 

elementos de ordem esotérica, sensações em imagens simbólicas. É por meio do 

símbolo, da consciência do oculto que Pessoa se revelará um emissário divino e tal 

consciência se configura como objeto de união com Deus, o sagrado. 

  

                                                           
1 Este relatório apresenta formatação segundo o GUIA PARA NORMALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS 
CIENTÍFICOS, disponível em www.dap.ufam.edu.br  
 
2  Outros autores ainda estão em revisão para o andamento da pesquisa. 

http://www.dap.ufam.edu.br/
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2 INTRODUÇÃO 

 

2.1 O sagrado e o símbolo 

 

A definição de sagrado vai além do conceitual, visto tratar de algo que está no cerne 

do sentimento religioso. Seja qual for a crença existente, sua base é fincada na relação 

entre o sagrado e o profano, sendo um indissociável do outro e é essa dualidade que os 

mantêm estável. 

Em seu texto, Caillois afirma que qualquer conceito ou tentativa de definir a religião 

envolve a distinção entre sagrado e profano, o sagrado se definiria pela oposição com o 

profano. Em meio a essa oposição, o homem se encontra “num domínio onde o temor e 

a esperança o paralisam alternadamente, onde, como à beira de um precipício, o mínimo 

desvio de um mínimo gesto pode perdê-lo irremediavelmente” (CAILLOIS, s/d p.18). 

Entende-se, portanto, que o mundo religioso é aquele no qual há a dualidade entre o 

sagrado, “onde um sentimento de dependência íntima retém, contém e dirige cada um 

dos seus impulsos e onde (o homem) se vê empenhado sem reserva” (CAILLOIS, s/d 

p.18), enquanto no mundo do profano, “ele pode agir sem angústias nem temor, mas 

onde a sua ação não compromete senão a sua pessoa superficial” (CAILLOIS, s/d p.19).  

Porém, defini-se a religião pelo contraponto entre sagrado e profano, mas o sagrado 

em si é algo apenas “teorizável”, pois este tem relação direta com consciência humana 

por meio da sensação: “o sagrado aparece como uma categoria da sensibilidade”, sendo 

esta a categoria sobre a qual assenta a atitude religiosa, aquela que lhe dá o seu caráter 

específico, “aquela que impõe ao fiel um sentimento de respeito particular, que presume 

a sua fé contra o espírito de exame, e subtrai à discussão, a coloca fora e para além da 

razão” (CAILLOIS s/d, p. 20). Tudo isso nos é de muita relevância para apreendermos o 

que será abordado com relação a Pessoa e seu sagrado, uma vez que este não se 

manifesta em algo especifico, pois tem características de natureza sensível, que o faz 

diferente para cada pessoa. No caso aqui apontado, o sagrado é a própria sensibilidade 

consciente que torna o poeta mais próximo de Deus, visto que Pessoa procurava saber e 

sentir tudo de todas as formas, tornado a sensibilidade de criação, a percepção poética/ 

artística do mundo e de si próprio, sua maior manifestação sagrada. 
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Isso nos leva ao entendimento de que o caráter do sagrado pertence a determinadas 

coisas (seres ou objetos). Como nos exemplos apontados por Caillois: o sagrado 

pertence sempre a certas coisas (os instrumentos do culto), a certos seres (o rei, o 

padre), a certos espaços (o templo, a igreja), a certos tempos (o domingo, o dia de 

Páscoa, o Natal). Contudo, o objeto consagrado pode ou não ser modificado para 

recebê-lo, mas é algo que não pode ser tratado de qualquer forma, e por este motivo, o 

comportamento de quem o tem por sagrado se modifica diante dele, uma vez que estes 

passam a ser temidos: “Sob a forma elementar, o sagrado apresenta, pois, acima de tudo, 

uma energia perigosa, incompreensível, arduamente manejável, iminentemente eficaz” 

(CAILLOIS s/d, p. 29), é de onde o crente espera toda eficácia, todo êxito em uma 

relação de temor e adoração. Trazendo isto ao tema desta pesquisa, a relação de 

adoração, temor e eficácia se apresenta através da revelação do sagrado por meio da 

iluminação, da consciência e dos sentidos. A consciência, portanto, age como objeto 

sagrado, pois é por meio dela, juntamente com a sensibilidade, o dom da criação 

artística que o poeta encontra-se com Deus e busca por unidade e respostas para suas 

perguntas relativas às coisas do mundo e de si mesmo, tornando universais os seus 

questionamentos. 

O texto de Eliade apresenta o sagrado também em oposição ao profano, mas voltado 

à fundação do mundo. A simples existência da dualidade entre sagrado e profano tem a 

capacidade de fundar o mundo. O sagrado é algo que se manifesta apenas em oposição 

ao profano, é por esta manifestação, ou o que Eliade chama de Hierofania, que o homem 

toma consciência do sagrado. A manifestação do sagrado corresponde a uma realidade 

inquestionável, pois o mundo como o conhecemos está aí para prová-lo. Todas as 

religiões são constituídas de hierofanias (manifestações do sagrado), pois as realidades 

sagradas se manifestam em todas as religiões, visto que elas tratam, de alguma forma, 

da criação e fundação do mundo, do homem, dos seres em geral. 

A manifestação do sagrado pode ocorrer por meio de qualquer objeto, como também 

nos apontou Caillois. Um exemplo é a manifestação sagrada para o cristão. Para eles, o 

sagrado, ou o próprio Deus se manifesta em Jesus. Outras religiões possuem pedras e/ou 

árvores como objetos sagrados, os quais passam a não ser apenas pedra ou arvore, pois 

não são adoradas por serem tal objeto, mas sim por  “serem objetos de manifestação do 

sagrado, por mostrarem algo além de sua natureza, algo supremo, o “graz andere (...) 

que faz um objeto qualquer tornar-se outra coisa” (ELIADE, 1992 p. 26). Inclui-se, 
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portanto, algo a mais na relação do homem com o sagrado, uma vez que, além de 

esperar dele todo o êxito de sua vida terrena e de sua pós vida, essa relação não é 

limitada apenas a isso; o sagrado vai além de mera ascensão, ele funda o mundo, 

apresenta a significação do mundo e da existência humana. 

Ressaltamos as idéias de Caillois com as de Eliade, que afirma que o homem 

religioso não vê o espaço no qual vive como algo homogêneo, “Há um espaço sagrado, 

e por conseqüência forte, significativo – e há outros espaços não-sagrados, e por 

conseqüência sem estrutura nem consistência, em suma, amorfos” (ELIADE,1992 p. 

35). Essa heterogeneidade espacial se dá por conta da experiência de dualidade entre 

sagrado e profano, que se apresenta como algo primordial e qual acarreta a fundação do 

mundo. Antes da experiência do sagrado tudo é informe, não se vive realmente, pois é 

impossível viver no caos. Para que aja vida é necessário haver um mundo no qual se 

possa viver. 

Portanto, quando o sagrado se manifesta por uma qualquer hierofania, não há só 

ruptura na homogeneidade do espaço, “mas há também a revelação de uma realidade 

absoluta, a qual se opõe à não-realidade da imensa extensão envolvente. A manifestação 

do sagrado funda ontologicamente o mundo” (ELIADE, 1992, p. 36). Esse mundo pós-

hierofania passa a ter um centro, um ponto fixo, uma orientação. Por esse motivo a 

revelação do sagrado tem valor existencial para o homem religioso, afinal, “(...) nada 

pode começar, nada se pode fazer, sem a orientação prévia – e toda orientação implica a 

aquisição de um ponto fixo” (ELIADE, 1992, p. 38). 

Podemos partir agora para o sagrado com relação a Fernando Pessoa o qual se revela 

por meio de sua própria consciência. Como nos aponta Antonio Quadros: “(...) é na 

consciência do poeta onde Deus se manifesta, é onde ele se encontra consigo próprio, 

onde a própria inconsciência se esvai e a consciência também” (QUADROS, 1988 p. 

146). Isso acarretaria um enigma de si mesmo, esse não saber de si o leva à sua busca 

pelo espiritual, vista como única realidade - lembremos do poder que o sagrado tem de 

fundar um mundo real, uma realidade incontestável -. Porém, por ser algo tão 

conscientemente perturbador, essa busca por Deus e assim, pela unidade de si, será para 

o poeta uma relação de paradoxos, fuga, revelação e angústia, entrega e dúvida. 

Para Antonio Quadros há três formas pelas quais Pessoa se aproxima do sagrado: o 

meio abstrato, imaginativo, intuitivo e ainda “pela mediunidade, pela reminiscência 
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anamnésica, pela permeabilidade ao inconsciente coletivo ou arcaico, ou ainda por 

iluminações, aspirações ou contatos de ordem mística” (QUADROS, 1988 p. 210). Por 

esses meios Pessoa “terá experiências de percepção e visão supranormal” (QUADROS, 

1988 p. 211). O segundo modo de aproximação do divino se dá através do pensamento 

intelectual, filosófico, metafísico, o qual se apóia na cultura erudita: “depois do 

clarividente vem o pensador, o intelectual, o erudito, raciocinando exaustivamente e 

chamando em sua ajuda toda uma informação cultural variada onde se juntam obras de 

filosofia, de ocultismo, de estética, de história, etc.” (QUADROS, 1988 p. 211). O 

terceiro modo de aproximação do místico é a própria iniciação, na qual o poeta entra em 

processo de “desindividualização”, “para assumir o saber tradicional de determinadas 

sociedades secretas, que se reclamam de origens históricas muito antigas” (QUADROS, 

1988 p. 211). 

É justamente por meio dessas formas de alcançar o sagrado, do imaginativo, abstrato 

e intuitivo, do pensamento intelectual e da iniciação, que a desinvidualização entra em 

foco para o alcance de uma entidade suprema a qual lhe atribui a maldição e a dádiva da 

consciência. Em Passos da Cruz revela-se a dualidade (consciência e inconsciência), o 

eu antes e depois da hierofania, dúvida, êxtase e entrega. Nele Pessoa “(...) sentiu-se, 

revelou-se e mais, reivindicou-se ora emissário, ora missionário, ora mensageiro, isto é, 

intermediário entre o divino e o humano ou o social, verdadeiramente um profeta de 

Deus” (QUADROS, 1988 p. 198).  

Tal revelação se dá por meio dos símbolos - o sagrado é formado por símbolos -  

visto que “(...) estão no centro, constituem o cerne da vida imaginativa, os símbolos 

revelam os segredos do inconsciente, conduzem às mais recônditas molas de ação, 

abrem o espírito para o desconhecido e infinito” (CHEVALIER, 2009 p.13). O símbolo 

rompe o plano da realidade aparente, nos apresenta uma passagem para um outro plano, 

como se fossem múltiplas dimensões, permitindo o surgimento de diversas outras 

formas de ser e estar no mundo: “A expressão simbólica traduz o esforço ao homem 

para decifrar e subjugar um destino que lhe escapa através das obscuridades que o 

rodeiam” (CHEVALIER, 2009 p.13 XIII). É ultrapassando a realidade concreta por 

meio do símbolo que o homem poderá encontrar-se consigo mesmo e com o que julga 

estar além, tornando próximo do que está acima da realidade humana, pois o símbolo se 

revela para o homem tanto em sua consciência quanto em sua alma, visto seu caráter 

transcendente. 
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É a partir dessa idéia do símbolo como manifestação do esotérico, que Pessoa busca 

os grandes mistérios de si e do mundo na contemplação, no pensamento intelectual e 

consciente, utilizando imagens simbólicas para representar o seu eu transcendente, a 

natureza primordial e espiritual de seu ser, além de traduzir as sensações dessa 

comunicação com o divino. O símbolo é algo tão ligado ao seu drama, que determina 

tanto a atividade de seu subconsciente como as expressões de sua vida espiritual, “(...) 

eles lhe permitirão o conhecimento, a entrada súbita como uma revelação, no mundo 

transcendental” (COSTA, 1996 p.35). 

 

2.2 O poeta 

 

O universo é plural e Fernando Pessoa, consciente das pluralidades e 

significâncias que tudo a sua volta poderia lhe apresentar, pretendia seu próprio ser à 

pluralidade de idéias, pensamentos e sensações, o que acendeu em si a Luz do 

conhecimento contemplativo e intelectual, calhando na busca do mistério da vida e de si 

mesmo, dos sonhos, das ilusões e de Deus, em uma unidade representante do todo que o 

cercava, seu próprio ser: “Sentir tudo de todas as formas. Sê plural como o universo” 

(PESSOA, s/n p.145). Essa busca transcorre por toda sua criação, ortônima ou 

heterônima, é o que norteia sua criação, o que a universaliza e faz de Pessoa um dos 

maiores poetas em língua portuguesa. 

 É o conteúdo de sua criação no campo de algo tão abordado pelo poeta e por 

estudiosos de sua obra, o mistério de si mesmo, o transcendente divino, portanto, que 

nos levou ao interesse de trabalhar com a sua poesia em vista do sagrado/consciência 

manifestado em sua poesia, o qual não encaixa em nenhum dogma, crença ou religião. 

Sua forma de encontro com Deus, seu sagrado, é resultado de sua personalidade 

intelectual, de sua vontade de saber o segredo de todas as coisas e de sentir tudo de 

todas as formas, o que se torna “(...) o cerne profundo para o entendimento de toda a 

obra de Fernando Pessoa” (QUADROS, 1988, p. 191).  

Além desse caráter de natureza fundamental para o entendimento de toda criação 

pessoana, o sagrado foi algo além de mera inspiração poética; Pessoa viveu o sagrado e 

o “relatou” em sua poesia. Toda sua vida e obra é impregnada de elementos ocultos, 
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cristãos e místicos desde os seus primeiros contatos com o esoterismo, sua iniciação nas 

ciências ocultas, até o ano de sua morte, em 1935 quando afirmou já ter encontrado 

Deus várias vezes e por diversas e diferentes experiências espirituais, como na carta a 

Casais Monteiro em 14 de janeiro de 19353: 

 

“Creio na existência de mundos superiores ao nosso e que habitantes 

desses mundos, em experiências de diversos graus de espiritualidade, 

subutilizando-se até se chegar a um Entre Supremo, que 

presumivelmente criou este mundo. Pode ser que haja outros Entes, 

igualmente Supremos, que hajam criado outros universos, e que esses 

universos coexistam com o nosso interpenetradamente ou não. 

(PESSOA, 1988, p. 153)”. 

 

Foi desta forma que Fernando Pessoa explicou a Adolfo Casais Monteiro sua 

relação com o ocultismo e com a existência de Deus. Esta carta fora escrita no ano de 

sua morte, mas antes disso Pessoa passou por diversas crises intelectuais. Os caminhos 

percorridos, suas experimentações espirituais em busca de um Ente Supremo, de 

salvação e principalmente, em busca do sentido de sua existência, foram empregados 

em suas poesias desde 1914, ano no qual obteve não o primeiro contato com as teorias 

ocultas, mas o primeiro contato documentado e significativo. 

 

2.2.1 Iniciação 

 

Em carta de seis de Dezembro de 19154 a seu amigo e também poeta, Mário Sá-

Carneiro, Pessoa relata suas experiências e tormentas ao traduzir alguns livros de 

Teosofia. Para ele, o perturbante nas teorias teosóficas diz respeito ao seu caráter 

filosófico “de conhecimento superior e extra-humano” (SIMÕES, 1987 p. 307) que 

propõe princípios cristãos incompatíveis com seu paganismo essencial. Foi a relação de 

religião-filosofia, na Teosofia, que estimulou sua primeira crise metafísica/ espiritual. 

                                                           
3 Em anexo na pág. 46 
4 Em anexo na pág. 45 
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Posteriormente, acontecimentos como a morte da mãe em Pretória e o suicido do amigo 

Sá-Carneiro em Paris, levaram o poeta - por meio de uma projeção astral - ao 

pressentimento ou à transmissão etérica do que estava ocorrendo a milhares de 

quilômetros” (SIMÕES, 1987,pág. 484). A partir de tal acontecimento passou a aceitar 

a possibilidade de existirem forças ou radiações “(...) mercê das quais o homem se 

encontra misteriosamente em contacto com os seres que estima” (SIMÕES, 1987 pág. 

484). 

Contudo, foi em 1915, que Pessoa “descobriu”, não um credo, ou um dogma, 

visto não fazer parte de nenhuma crença ou religião específica, não espírita, não 

maçônico, não astrólogo e não apenas rosa-cruz e acima de todas as teorias ocultas pelas 

quais se aventurou procurando pelo problema do destino do homem e do sentido da 

vida, encontra a consciência de sua genialidade, a qual não de maneira puramente 

racional, mas intelectual, “Fernando Pessoa é escravo da inteligência, mas não da razão” 

(SIMÕES, 1987 p. 485), irá ultrapassar seu próprio ser para atingir algo que vai além de 

si mesmo.  

É por via do conhecimento contemplativo, o conhecimento e reflexão a cerca do 

oculto que Pessoa se aproxima do divino, onde busca respostas e salvação “(...) dada 

através não dos méritos e das obras próprias, mas pela união atingida com Deus. É nele 

que estará o homem justificado” (QUADROS, 1988, p. 220). O poema Passos da Cruz, 

portanto, representaria um determinado momento da busca espiritual de Fernando 

Pessoa: a iniciação, a descoberta de uma via para o desconhecido, o começo de uma 

caminhada de ascensão e descoberta do grande mistério, é onde adquire a Cruz. 

 

2.3 O OCULTISMO, por Fernando Pessoa 

 

O objetivo das teorias e práticas ocultas é desvendar o segredo do universo, da 

natureza e da humanidade. Revelar o conhecimento que está por detrás do empírico, 

conhecimento secreto e sobrenatural, revelado através do pensamento metafísico e 

teológico, provenientes de culturas clássicas. “A grande regra do Oculto é aquela de 

Pimandro de Hermes: “O que está em baixo é como o que está em cima” (PESSOA, 

1996 p.31). Sendo assim, o mundo está dividido em duas ordens: alta e baixa, e a 
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organização da ordem baixa copia a organização da alta ordem: tem os mesmos 

símbolos e transes que a alta ordem tem, porém com um sentido menor. O que o 

ocultismo pretende por determinados ensinamentos é desvendar essa alta ordem da qual 

provém a ordem onde nos encontramos como humanos: 

“(...) esses ensinamentos se deveriam dividir em duas ordens: 

exotéricos ou profanos os que são expostos de modo a que todos 

possam ser ministrados; esotéricos ou ocultos os que sendo mais 

verdadeiros, ou inteiramente verdadeiros, não convém que se 

ministrem senão a indivíduos previamente preparados, gradualmente 

preparados para os receber. A essa preparação se chamava -e chama-  

iniciação. E esta iniciação é ela mesma gradual em todos os mistérios, 

e de tal modo disposta que o indivíduo inapto para receber esses 

ensinamentos ocultos se revela tal antes que eles lhe sejam 

inteiramente dados. (PESSOA, 1996, p. 32)”. 

Pessoa acreditava que essas três ordens esotéricas eram detentoras da verdade a 

respeito da natureza da alma humana – vida e morte, consequentemente -; da verdadeira 

maneira de entrar em contato com Deus e da verdadeira natureza de Deus, ou Deuses – 

consequentemente, da criação do mundo.  

Os conhecimentos esotéricos que buscava se encontravam não em uma religião ou 

dogma especifico, mas nos símbolos como representação de algo superior que se 

tornariam revelados apenas por meio da palavra: “O símbolo é naturalmente a 

linguagem das variedades superiores à nossa inteligência, sendo a palavra naturalmente 

a linguagem daquelas que a nossa inteligência abrange, pois existe para as abranger” 

(PESSOA, 1996 p.34). Para revelá-los seria necessário passar por uma iniciação. 

Segundo Pessoa, há três espécies de iniciação: a exotérica, de nível mais baixo, “(...) é a 

iniciação dada a quem propriamente se não encaminha para ela nem para ela se 

preparou (porque sugestão de outrem, o impulso externo, e a simples curiosidade não 

são preparação)” (PESSOA, 1996 p.37); a esotérica, “Diferente da primeira, em que se 

tem que ser buscada pelo discípulo, e por ele desejada e preparada em si mesmo” e a 

iniciação divina que “(...) vem diretamente, e por cima destes todos, das mesmas mãos, 

do que chamamos Deus” (PESSOA, 1996 p.37). 
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É com esta ultima forma iniciática que iremos nos deparar em Passos da Cruz, visto 

que representa a peregrinação do poeta para o desconhecido, como um emissário divino 

que recebe sua missão da relação direta com Deus. 

 

3 DESENVOLVIMENTO 

 

Passos da Cruz5, poema composto de quatorze sonetos, é um dos mais famosos 

poemas de Fernando Pessoa ortônimo e também representante da corrente literária 

interseccionista6. Por este motivo, trata de sensações/ sentimentos cruzados com a 

apreensão do real, apresentando sensações como paisagens, ou paisagens como 

sensações. Em Passos da Cruz, o poeta manifesta uma espécie de peregrinação, se 

apresentando como enviado de Deus para uma missão ainda desconhecida, impregnada 

de dúvidas, paradoxos, aceitação e fuga; trata, portanto, de uma iniciação espiritual, da 

aceitação de um propósito descoberto pelo mesmo como uma missão ainda 

desconhecida. 

É ainda o crítico Antonio Quadros que afirma ser o poema Passos da Cruz um dos 

textos onde o poeta apresenta sua relação com o divino por meio da iluminação, 

revelando-se como um profeta de Deus; nele Pessoa “(...) sentiu-se, revelou-se e mais, 

reivindicou-se ora emissário, ora missionário, ora mensageiro, isto é, intermediário entre 

o divino e o humano ou o social, verdadeiramente um profeta do Deus” (QUADROS, 

1988 p.198). O poema apresenta uma visão diferente do calvário, pois este se torna o 

sofrimento intelectual de conhecer, da revelação, o caminho para a redenção por meio 

do pensamento poético e do conhecimento contemplativo como paixão que leva à 

redenção. Essa visão parte da consciência do poeta, não exclusivamente da 

transcendência. 

Quanto à missão do poeta, Massaud Moisés admite-a, em seus ensaios sobre a obra 

de Pessoa, como uma missão pedagógica. Para ele, Pessoa projetava colaborar para o 

saneamento cultural de sua pátria, tendo por método a contradição, expondo suas 

                                                           
5 Primeira publicação  pela Revista Centauro , nº 1. Lisboa: Out.-Dez. 1916. 
6 Movimento literário de vanguarda criado por Fernando Pessoa que se caracteriza pela intersecção no 
poema de vários níveis simultâneos de realidade. 
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dúvidas a respeito de si e de sua existência, tudo aquilo que o intrigava, torna-se não 

apenas seu, mas também de seus heterônimos e leitores, a fim de fazê-los, estes últimos, 

pensar; desta forma, atingiria a regeneração da cultura e da sociedade portuguesa. Para 

isto o poeta não pouparia esforços, sacrificando até mesmo sua própria vida, conforme 

demonstra Moisés destacando trechos de Pessoa: 

Não conto gozar a minha vida; nem em gozá-la penso. Só 

quero torná-la grande, ainda que para isso tenha de ser o 

meu corpo e a (minha alma) a lenha desse fogo. 

Só quero torná-la de toda a humanidade; ainda que para 

isso tenha de a perder como minha. 

Cada vez mais assim penso. Cada vez mais ponho na 

essência anímica do meu sangue o propósito impessoal de 

engrandecer a pátria e contribuir para a evolução da 

humanidade” (PESSOA apud MOISÉS, 1998, p. 33). 

 

Passos da Cruz, portanto, trata de uma iniciação de caráter missionário, revelada por 

meio da iluminação espiritual, do encontro com Deus. É a procura pelo sentido das 

coisas e pelo conhecimento contemplativo e intuitivo que levará Pessoa ao caminho da 

iluminação espiritual e conseqüentemente à sua missão pedagógica. As iluminações do 

poeta, a busca pela verdade e pelo sentido da existência, serão para ele uma aventura 

pessoal e um esoterismo, pois é por meio de sua experiência espiritual que ele vê o seu 

saber e, segundo Dalila Costa, o conhecimento que lhe interessa não é aquele 

susceptível de ser comum e totalmente partilhado pela via racional ou sensível, “mas 

aquele partilhado e verificável somente dentro de uma certa esfera: a poética e 

contemplativa” (COSTA, 1989 p.06); é por meio da poesia e do pensamento 

contemplativo que Pessoa realiza suas experiências espirituais e tem a consciência de 

seu saber, a partir disso, o mundo inteiro passa a ser um esoterismo, pois lhe apresenta 

sempre algo oculto por dentro das aparências: “(...) a toda a realidade aparente, exterior, 

corresponde uma outra escondida, interior” (COSTA, 1989 p.06). Essa procura pelo 

oculto das coisas transcorre por toda sua obra e para demonstrá-la o poeta elege os 
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mitos e símbolos como “(...) transmissão daquelas realidades que de tão profundas e 

escondidas trazem em si a marca do inefável” (COSTA, 1989 p.07). 

 

3.1 Os passos da cruz  

 

Passos da Cruz (PESSOA, 2007, p 16), em análise ampla, corresponde aos 

quatorze passos da paixão de Cristo, a Via Crucis reproduzida pelos cristãos durante a 

quaresma. Consiste no trajeto pelo qual Jesus Cristo carrega a cruz de Pretório 

(residência de Pôncio Pilatus) até o Calvário. Porém, o sofrimento apresentado nos 

sonetos não mantém relação com a dor física, trata-se do sofrimento por conhecer, a 

paixão do conhecimento que leva à redenção, diferente de Cristo, que representa a 

paixão do sacrifício físico que leva à salvação. A cruz, também simboliza o verbo, o 

profeta e se identifica com a historia de toda humanidade, pois ao mesmo tempo pode 

ser universal e individual. 

Por se reconhecer como um enviado de Deus, digno da genialidade concedida, o 

poeta sente também as conseqüências de seu dom divino. Solidão e incompreensão o 

acompanham por ele ser uma pessoa diferente das demais. Ele vai além a seus 

pensamentos, em suas percepções e conhecimento das coisas, da vida e de si mesmo; 

por buscar conhecer além do aparente, por desejar transformar a realidade, enfim, por 

Ser, isso se tornará para ele a cruz e a redenção.  

Sendo assim, temos os sonetos de Passos da Cruz como hinos à descoberta da 

consciência, o exotérico em face do esotérico, o consciente e o inconsciente, o racional 

e o transcendente. A representação da revelação divina por meio do pensamento 

contemplativo, intuitivo e poético. Os sonetos apresentados como passos do sujeito 

lírico nos aproximam da idéia de peregrinação, desde a tomada da consciência e 

iniciação, o sofrimento de saber-se consciente ao deparar-se com a natureza divina de si, 

consciência que o transporta ao Caos, pois o homem comum não é capaz de atingir sua 

vida elementar a ponto de desvincular-se de si mesmo para viver outra vida divina, além 

da vida humana que lhe foi concedida. É a consciência de suas duas vidas que lhe traz a 

cruz de sua genialidade e ao mesmo tempo a aproximação de seu Deus. Trata-se do 
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abismo de Jung: apenas o homem que conhece a si mesmo é capaz de conhecer seu 

Senhor. 

1º Passo 

I 

Esqueço-me das horas transviadas... 

O Outono mora mágoas nos outeiros 

E põe um roxo vago nos ribeiros... 

Hóstia de assombro a alma, e toda estradas... 

 

Aconteceu-me esta paisagem, fadas 

De sepulcros a orgíaco... Trigueiros 

Os céus da tua face, e os derradeiros 

Tons do poente segredam nas arcadas... 

 

No claustro seqüestrando a lucidez 

Um espasmo apagado em ódio à ânsia 

Põe dias de ilhas vistas do convés 

 

No meu cansaço perdido entre os gelos, 

E a cor do Outono é um funeral de apelos 

Pela estrada da minha dissonância... 

 

 

Os elementos simbólicos do primeiro soneto nos guiam à iniciação como morte 

para o nascer de uma nova vida. Inconsciência, vida e morte em aproximação, 

decadência, o mistério, a falta de cor, o mágico, místico e a solidão são elementos 

presentes ao longo do soneto que nos aproxima de uma visão baseada na questão 

iniciática e misteriosa. Trata-se da descoberta da consciência, um acordar para dentro.  

As horas inconscientes ao invés de representarem a proximidade com o lado de 

dentro do ser como na imaginação, no devaneio e no sonho, por exemplo, aqui se 
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configuram como as horas de pura existência sem viver, aquelas nas quais o sujeito 

poético se apresenta ao mundo como um ser existente, como um ser humano comum, 

inconsciente; já distante de uma vida inconsciente que fora sua e agora já não mais lhe 

pertence. As reticências ao final do verso dão uma lenta continuidade, quase como uma 

forma de esvaecer a idéia das horas transviadas de sua missão transcendente a fim de 

esquecer-se da lembrança de seu esquecimento. 

O outono, indicando a passagem do tempo, configura-se na astrologia como o 

início de um novo pensamento. A ligação da cor roxa, mais especificamente de um roxo 

vago, indefinido, com o rio - dando a impressão literal de rios roxos pelo outono - nos 

apresenta o inicio de um novo pensamento ou de um ciclo, indicado pelo rio, símbolo 

das possibilidades universais, da morte e da renovação; unidos a cor roxa, a qual 

mantém intima ligação com tudo que é misterioso, com a sensibilidade, com a beleza e 

com as grandes idéias, nos apresenta a sensação de algo novo, misterioso e um tanto 

perigoso.   

Ainda neste primeiro soneto, o segundo quarteto nos apresenta outra visão 

simbólica, agora mais próxima de uma elevação espiritual, onde o poeta afirma ter lhe 

acontecido tal sentimento. As fadas, simbolizando poderes paranormais do espírito e as 

capacidades mágicas da imaginação, aparecem entre sepulcros e orgíacos, no espaço 

que há entre a vida, representada pelas orgias, e os sepulcros, a morte. A cor morena de 

uma face mais as cores do poente, indicam o fim de um ciclo e a preparação de outro: 

“O crepúsculo é uma imagem espaço–temporal: o instante suspenso. É a hora da 

saudade e da melancolia” (CHEVALIER, 2009, p. 300). Quando o sujeito lírico aponta 

as arcadas, aproxima-se de seu significado de ascensão divina, os segredos aponta-nos 

para o esotérico. Nesse momento, o poeta tem a consciência de haver segredos que 

ainda não lhe foram revelados, talvez por ainda não ser iniciado, visto que no 

esoterismo, “as pessoas despreparadas para receber um segredo não só não o 

compreendem, como o desfiguram ou o transformam em motivo de zombaria. Não se 

deve dar pedras preciosas a porcos” (CHEVALIER, 2009 p. 809). 

Os dois tercetos nos apresentam a aproximação com o divino por meio da 

imagem do claustro e da perda de lucidez, a transcendência. O claustro simboliza um 

centro cósmico que mantém relação com os três níveis do universo: o mundo 

subterrâneo, o mundo terreno – solo - e o mundo celeste; além de representar a união 
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entre terra e céu por meio de sua forma retangular. O claustro, portanto, “(...) é o 

símbolo da intimidade com o divino” (CHEVALIER, 2009 p. 260). O poeta não 

consegue fugir dessa relação e por vezes se revolta com tal acontecimento e isola-se, 

dizendo ser algo natural de seu ser, como um espasmo. Após a luta contra as forças 

espirituais, apresentada no último terceto, o poeta sente-se cansado e em desarmonia, 

desorientado pelo contato com o divino. Aqui, em todo os sonetos, não se pode falar em 

um Deus exclusivamente cristão, pois como foi visto, os elementos que compõem os 

sonetos não tratam de um Deus especifico, neles há uma mistura de várias crenças e 

modos de alcançar o divino, porém o que mais se ressalta é o contemplativo, até mesmo 

pelas imagens-sensações presentes nos poemas, como o “(...) roxo vago dos ribeiros”. 

 

2º Passo 

II 

Há um poeta em mim que Deus me disse... 

A Primavera esquece nos barrancos 

As grinaldas que trouxe dos arrancos 

De sua efêmera e espectral ledice... 

 

Pelo prado orvalhado a meninice 

Faz soar a alegria os seus tamancos... 

Pobre de anseios teu ficar nos bancos 

Olhando a vida como quem sorrisse... 

 

Florir do dia a capitéis de Luz... 

Violinos do silêncio enternecidos... 

Tédio onde só ter tédio nos seduz... 

 

Minha alma beija o quadro que pintou... 

Sento-me aos pés dos séculos perdidos 

E cismo seu perfil de inércia e vôo... 
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No segundo soneto temos a convicção de uma aproximação direta com Deus, da 

solidão, da consciência de si e do duplo. Essa aproximação o distancia do mundo 

tornando-se a cruz da incompreensão e do afastamento, além de apresentar confusão 

entre o seu Eu anterior à revelação divina e seu Eu de agora, pela consciência ou 

conhecimento das coisas por detrás delas mesmas, o oculto. Este segundo passo nos 

apresenta a visão do mundo circundante e aparente como algo distante do ser atual, 

consciente e saudosista o qual ao mesmo tempo em que exalta sua consciência de si e do 

mundo, lamenta a perda de seu eu anterior. 

 A primavera, símbolo de juventude, felicidade e prosperidade, para o sujeito 

lírico, não passa de algo espectral, algo que não existe realmente, uma coisa aparente. 

Diz que esta primavera não chega até ele, pois ele vê através dela, por esta ter um 

espectro lento; entende-se que ele não é coroado com a inconsciência de vê-la como 

algo real visto que é, de fato, um iniciado. Tendo em vista o simbolismo da coroa como 

objeto de separação entre o humano e o divino e de fixação daquilo que é o coroado, 

humano ou supra-humano, o sujeito lírico põe-se em dualidade entre seu humano 

anterior a consciência do mistério e seu eu em aproximação do mistério. 

 As imagens seguintes confirmam a idéia da inconsciência com imagens de 

crianças - alegria; lamentando aos que nada esperam ou nada vêem além da aparência 

das coisas “Pobre de anseios teu ficar nos bancos/ Olhando a vida como quem 

sorrisse...”. A tragédia da existência é, para o sujeito lírico de uma consciência tamanha 

que o põe em face do drama contínuo, e toda a sua vida é um drama, e toda a sua vida é 

em todo momento a consciência de saber, de sentir e de imaginar. Disso ele não 

consegue mais fugir. Aquele que possui contato direto com o superior já não vive em 

harmonia consigo mesmo. Retoma aqui a questão da fundação do mundo e da 

aproximação com um ser supremo. 

Nos tercetos, o poeta apresenta questionamentos a respeito da vida inconsciente: 

“Florir do dia a capitéis de Luz...”, um raiar do sol parcial para aqueles que não vêem 

como ele vê; trata-se de uma luz escondida por entre os capitéis das pilastras, mostrando 

luz e sombra, consciência e inconsciência – nota-se a maiúscula em Luz, não se 

tratando, portanto, de qualquer luz, mas sim da luz do conhecimento - . “Violinos do 

silêncio enternecidos.../ Tédio onde o só ter tédio nos seduz...”  Os violinos, a música 

silenciada pelo próprio silêncio, como olhos fechados por si mesmos, os que não 
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querem enxergar; afinal, o tédio de não conhecer, de não procurar o desconhecido é 

fascinante. “Minha alma beija o quadro que pintou...”: sela as sensações adquiridas, 

“Sento-me ao pé dos séculos perdidos/ E cismo o seu perfil de inércia e voo...”  Nesses 

últimos versos, o poeta apresenta seu pensamento a respeito do que foi anteriormente, 

os séculos perdidos, aqueles nos quais se transviaram por ele ainda não conhecer, por 

sua inconsciência, seu Eu inerte com apenas desejos de sublimação, apontado pela 

imagem do vôo . 

 

3º Passo 

III 

Adagas cujas jóias velhas galas... 

Opalesci amar-me entre mãos raras, 

E, fluido a febres entre um lembrar de aras, 

O convés sem ninguém cheio de malas... 

 

O íntimo silêncio das opalas 

Conduz orientes até jóias caras, 

E o meu anseio vai nas rotas claras 

De um grande sonho cheio de ócio e salas... 

 

Passa o cortejo imperial, e ao longe 

O povo só pelo cessar das lanças 

Sabe que passa o seu tirano, e estruge 

 

Sua ovação, e erguem as crianças... 

Mas no teclado as tuas mãos pararam 

E indefinidamente repousaram... 

 

 

 

Neste passo temos a representação da maldição e da graça. Os elementos 

simbólicos nos remetem a questão da dádiva e do sacrifício: a adaga, como símbolo 
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essencial do sacrifício, as jóias, segundo Jung, “(...) as riquezas desconhecidas do 

inconsciente” (JUNG, 2006 p.15), o próprio conhecimento esotérico posto como 

manifestação divina, as galas/ graças do conhecimento. Um outro elemento relevante 

diz respeito a opala que com a capacidade de conter em si todas as cores e ao mesmo 

tempo a falta de cor, a entranharam o caráter de vida, reconhecida por alguns 

alquimistas como a própria pedra filosofal, e de morte, atribuída aos rituais pagãos em 

que se  prenunciava o fim de uma vida. No poema, “Opalesci amar-me entre mãos 

raras,” pode estar ligado tanto ao morrer aos poucos, desfalecimento da cor, quanto ao 

corar-se, multiplicar-se em cores, ascender a uma nova vida em mãos divinas: “Na 

tradição bíblica cristã, a mão é o símbolo do poder e da supremacia. Ser alcançado pela 

mão de Deus é receber a manifestação de seu espírito” (CHEVALIER, 2009, p. 591).  

Pretendendo à opala como um sinal de morte, temos o deixar de amar-se, deixar de 

existir para si mesmo, o que acarretaria uma graça e uma maldição, o sofrimento, a 

solidão: “E, fluido, a febres entre um lembrar de aras, / O convés sem ninguém cheio de 

malas...”. O poeta morre para si e renasce para uma nova vida. 

 A opala relacionada ao silêncio nos transfigura fora a relação de morte seguida 

de vida, algo além, uma iniciação. O que se encontra na morte, nessa morte como ciclo, 

é uma espécie de passagem, “(...) o silêncio envolve os grandes acontecimentos... (...) dá 

às coisas grandeza e majestade... (...) é uma abertura à revelação” (CHEVALIER, 2009 

p.834), mais uma vez, às jóias como conhecimento esotérico e dos mistérios do 

inconsciente. 

 Encontramos, mais uma vez, o duplo: “O meu anseio vai nas rotas claras/ De 

um grande sonho cheio de ócio e salas...”.  O sonho, como o mais obscuro e sem pudor 

de nós mesmos, fonte de conhecimento individual e humano revela o desejo mais 

íntimo. No soneto, entra em choque o anseio e/ou o repúdio pelo ócio e a vida social; 

rotas refere-se ao anseio da derrota, se fora derrotado não há como saber se houve ou 

não uma luta, mas de alguma forma houve um confronto e os seus anseios aludem à 

derrota da vida ociosa e social ou, deixou-se derrotar? Se deixou derrotar-se, aceita a 

vida espiritual; mas se fora derrotado, não a nega, dificultando-a, pondo-se como duplo 

entre o divino e o humano. A imagem grandiosa do cortejo imperial é que vai ressaltar 

um grande destino, cortado pelo repouso, a interrupção de um ato criador. Um repouso 

indefinido pressupõe algo que inaugura um novo aspecto, Deus fez uma pausa após a 
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criação do mundo e quando houve uma nova manifestação, algo novo fora pronunciado. 

Trata-se da dúvida, da consciência de estar entre a graça e a maldição. 

 

 

4º Passo 

IV 

 

Ó tocadora de harpa, se eu beijasse 

Teu gesto, sem beijar as tuas mãos!, 

E, beijando-o, descesse pelos desvãos 

Do sonho, até que enfim eu o encontrasse 

 

Tornado Puro Gesto, gesto-face 

Da medalha sinistra — reis cristãos 

Ajoelhando, inimigos e irmãos, 

Quando processional o andor passasse!... 

 

Teu gesto que arrepanha e se extasia... 

O teu gesto completo, lua fria 

Subindo, e em baixo, negros, os juncais... 

 

Caverna em estalactites o teu gesto... 

Não poder eu prendê-lo, fazer mais 

Que vê-lo e que perdê-lo!... E o sonho é o resto... 

 

 

Neste quarto passo temos a relação entre o terreno e o divino. O sujeito lírico 

nos apresenta uma tendência para as coisas que estão além do seu alcance: o mistério, o 

impossível, o transcendente; além da opção pela espiritualidade, por aquilo que se 

esconde por detrás das coisas, o esotérico. Passos da Cruz, que segundo Dalila Pereira 

da Costa, é uma espécie de hino ao transcendente, ao duplo consciente e inconsciente, 

neste soneto nos revela seu olhar sobre si mesmo em vista da composição do duplo, seu 
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eu exterior e visível para o qual corresponde um eu interior e oculto, sua metade 

transcendente a qual supõe sempre alcançar o mistério do oculto, o imaginado, o sonho; 

o transcendente que se cumpre atingir: “O tocadora de harpa, se eu beijasse/ Teu gesto, 

sem beijar as tuas mãos!,”. Descer pelos desvãos dos sonhos até atingir o inatingível e 

transcendente, representado pelo gesto puro de uma procissão. 

O beijo, como “Símbolo de união e de adesão mútuas que assume desde a 

Antiguidade, uma significação espiritual” (CHEVALIER, 2009 p. 127), se apresenta 

neste soneto como um meio de unir o seu eu físico ao gesto, mas seria algo impossível 

alcançar o inefável por meios físicos, pode-se apenas contemplar e por meio da 

contemplação descer pelos desvãos do sonho para chegar ao oculto das coisas. O Puro 

gesto mencionado, nos transmite uma imagem sagrada, a procissão, algo de tamanha 

imensidão capaz de fazer reis cristão, inimigos e irmão se ajoelharem. 

O gesto arrepanha e extasia, pois por detrás dele o sujeito lírico percebe, em sua 

contemplação, algo que o transcende e o torna para além do gesto físico, fora do mundo 

material. Entende-se aqui o que comentamos mais atrás a respeito do sagrado como 

pertencente a determinadas coisas, seres, lugares e datas. Aqui, encontramos o sagrado 

transfigurado em um gesto, tornado puro por meio da contemplação, visto que ao 

contemplar transcende-se ao conhecimento do que estava por detrás, do oculto; ao obter 

o conhecimento das coisas por uma visão sensível da realidade – própria dos poetas – 

tem-se um sagrado único, proposto pelo dom da consciência e da sensibilidade. 

Nos tercetos, a lua, como conhecimento indireto (contemplativo), como luz, 

também relacionada à consciência, em contraponto com os juncais terrenos e negros. 

Gesto como cavernas em estalactites, gestos delicados, frágeis e, ao mesmo tempo, 

traiçoeiros, contempla-se e torna-se fugaz, o que lhe fica é o imaginar. 

 

5º Passo 

V 

 

Ténue, roçando sedas pelas horas, 

Teu vulto ciciante passa e esquece, 

E dia a dia adias para prece 



24 
 

O rito cujo ritmo só decoras... 

 

Um mar longínquo e próximo umedece 

Teus lábios onde, mais que em ti, descoras... 

E, alada, leve, sobre a dor que choras, 

Sem querer saber de ti a tarde desce... 

 

Erra no anteluar a voz dos tanques... 

Na quinta imensa gorgolejam águas, 

Na treva vaga ao meu ter dor estanques... 

 

Meu império é das horas desiguais, 

E dei meu gesto lasso às algas mágoas 

Que há para além de sermos outonais... 

 

 

 Neste passo, temos a aceitação de um destino, a relação de entrega ante ao 

mistério, o deixar-se fluir como as águas. É muito forte no soneto a imagem do jorrar da 

água, do líquido transbordando, procurando passagem por entre estanques: “Na quinta 

imensa gorgolejam águas,/ Na treva vaga ao meu ter dor estanques...”. A falta de 

pontuação deste último verso, por exemplo, nos mostra uma continuidade avassaladora, 

aquilo que não se pode prender ou segurar. 

 O sujeito lírico nos põe em visão de uma vida sem grandes destinos, uma dor 

para a qual não se encontra saída. Pode-se dizer que o sujeito poético fala com outrem 

ou consigo mesmo, visto o duplo que perpassa toda sua poesia, seu eu antes e pós a 

revelação da consciência do esotérico. A vida de alguém (ou dele mesmo) passa leve e 

sem grande destino ou feitos, o mar, longínquo e próximo, símbolo dos mistérios e de 

tudo aquilo que é possível perante a imaginação, é algo que apenas torna úmido, molha 

de forma leve os lábios, como forma de quase unir o físico ao espiritual, mas sem êxito.  

 Essa pessoa vultosa, de vida débil que passa de forma sutil pelo tempo das horas, 

o século, em vista da eternidade, é alguém que sofre, mas não encontra socorro em lugar 

algum. Lembremos do espírito intelectual de Pessoa, procurava, como já fora 

mencionado, pelo destino do homem e o mistério da vida, sem encontrar respostas no 

pensamento racional, a filosofia e a ciência já não lhe deixam fluir a água essencial, o 
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pensamento fundamental de sua genialidade, em busca de algo maior, em busca de algo 

que lhe permita alcançar as possibilidades universais, algo que lhe permita desdobrar-se, 

depara-se, portanto, com o divino, quando mais nada é satisfatório para o espírito do 

homem, temos o espírito essencial do religioso, a fé torna-se a resposta de todas as 

perguntas. 

 É por esse deixar-se fluir sem limitações que o poeta entrega-se em sacrifício 

não de carne e sangue, mas de essência: “E dei meu gesto lasso às algas mágoas/ Que 

há para além de sermos outonais...”. Entreguei a minha essência, apesar do sacrifício, à 

vida elementar – algas -, me entreguei para a glória e eternidade divina. 

 

6º Passo 

VI 

 

Venho de longe e trago no perfil, 

Em forma nevoenta e afastada, 

O perfil de outro ser que desagrada 

Ao meu actual recorte humano e vil. 

 

Outrora fui talvez, não Boabdil, 

Mas o seu mero último olhar, da estrada 

Dado ao deixado vulto de Granada, 

Recorte frio sob o unido anil... 

 

Hoje sou a saudade imperial 

Do que já na distância de mim vi... 

Eu próprio sou aquilo que perdi... 

 

E nesta estrada para Desigual 

Florem em esguia glória marginal 

Os girassóis do império que morri... 

 

A relação do sujeito lírico consigo mesmo é representada pela relação entre a 

saudade e o duplo. Segundo Chevalier, a representação que o homem faz de se mesmo é 
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desdobrada e um desses desdobramentos é relacionado ao conhecimento e a consciência 

de si mesmo. Porém, para não dispersar a unidade, a saudade é posta como consciência 

do duplo: o eu consciente – e conhecível – e o eu inconsciente, não conhecível, mas 

descoberto. O que se tem é uma espécie de choque, um embate entre o eu das 

profundezas e das percepções fugidias com o eu das percepções concretas, 

transformando, o recorte humano e vil, em um arquétipo de si mesmo por meio do 

distanciamento presente na saudade. 

 Em uma maneira ainda mais consciente de conter o duplo, o sujeito lírico já não 

é nem aquele de antes, nem este de agora, comparar-se ao olhar de Boabdil, último rei 

mulçumano a deixar a península ibérica, diz-se que ao afastar-se olhou pela última vez 

para Granada enquanto caia lágrimas de seus olhos, representando, portanto, derrota e 

perda. O sujeito lírico se põe derrotado frente ao perfil nevoento e afastado que traz das 

profundezas de si mesmo, por entre os anos criou em si outro ser, aquele ao qual não 

consegue fugir ou dispersar, trata-se da própria consciência de si que o desperta para a 

duplicidade de seu ser.  

 O olhar “(...) carregado de todas as paixões da alma e dotado de um poder 

mágico que lhe confere toda sua eficácia, é algo que mata, fascina, seduz, assim como 

exprime” (CHEVALIER, 2009 pág. 653), em relação com a saudade nos apresenta esse 

aspecto do gesto como aquele inapreensível da tocadora de harpa: “Ó tocadora de 

harpa, se eu beijasse/ Teu gesto, sem beijar as tuas mãos!,”. É uma maneira de 

apreender o duplo consciente e inconsciente de si mesmo, distanciando aquele e 

transformando-o em uma espécie de divino: “o Eu-Luz, a Natureza perfeita, o 

adversário que nos desafia ao combate”. (CHEVALIER, 2009 p.353). O eu humano e 

vil é aquele que trava o embate de seu duplo e retoma a unidade de seu ser, não 

deixando-o ultrapassar a própria consciência, como uma torre a qual ao mesmo tempo 

em que encontra-se fixa no chão, ascende ao céu.  

7º Passo 

 

VII 

 

Fosse eu apenas, não sei onde ou como, 

Uma coisa existente sem viver, 

Noite de Vida sem amanhecer 
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Entre as sirtes do meu doirado assomo... 

 

Fada maliciosa ou incerto gnomo 

Fadado houvesse de não pertencer 

Meu intuito gloriola com ter 

A árvore do meu uso o único pomo... 

 

Fosse eu uma metáfora somente 

Escrita nalgum livro insubsistente 

Dum poeta antigo, de alma em outras gamas, 

 

Mas doente, e, num crepúsculo de espadas, 

Morrendo entre bandeiras desfraldadas 

Na última tarde de um império em chamas... 

 

 

 Neste soneto fica claro o desejo de glória, de querer elevar o seu ser para além 

das pessoas que passam sem ser nada na vida. Mesmo que o sujeito lírico não fosse o 

escolhido, se fosse um mísero ser igual a todos os outros seres “(...) existente sem viver/ 

Noite de Vida sem amanhecer”, apenas escuridão, sem a luz da consciência, da 

revelação, vivendo, ou melhor, existindo apenas para suas recordações que lhe 

aprisionariam em uma vidinha qualquer, por esses motivos, seus assomos seriam tão 

perigosos, “Entre as sirtes do meu doirado assomo...”; ainda assim seria válido tentar 

fazer dessa vida ignota uma vida gloriosa. Doirado, da cor do ouro, nos remete a 

pensamentos primordiais, tudo que é ligado ao primordial e ao divino tem a cor do ouro, 

a perfeição da criação, o poeta ligando o ouro às suas recordações, nos dá uma idéia de 

que aquilo que ele foi, novamente o outro afastado ou que se quer afastar, é visto como 

um  arquétipo de si mesmo: o Eu essencial, o princípio. 

 As fadas, símbolos da capacidade humana de fazer-se, de projetar na 

imaginação aquilo que não conseguiu realizar em vida; o gnomo, como símbolo de 

iluminação e revelação, estados de consciência no qual há ignorância e conhecimento, 

oculto e revelado; a árvore, ascensão: “(...) põe igualmente em comunicação os três 

níveis do cosmo: o subterrâneo, através de suas raízes, sempre a explorar as profundezas 

onde se enterram; a superfície da terra, através de seu tronco e de seus galhos superiores 
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e de seu cimo, atraídos para a luz do céu” (CHEVALIER, 2009 p.84) e o pomo como 

um “(...) conhecimento unificador, que confere a imortalidade ou o conhecimento 

desagregador, que provoca a queda” (CHEVALIER, 2009 p.572), nos direciona para a 

relação do poeta com o divino, a fada maliciosa ou o incerto gnomo não o tivesse 

fadado a ser essa ponte entre o céu e a terra, esse pomo, consciência do que está oculto, 

se a ele não fosse revelada a consciência divina, ainda assim valeria a pena lutar por um 

destino glorioso, como revela nos últimos tercetos. 

Ser uma metáfora - uma representação, uma existência sem viver - escrita em 

um livro sem valor, de um poeta que não tivesse as mesmas idéias que as suas e doente, 

mesmo assim valeria a pena ter glória, valeria a pena a luta. Morrer entre bandeiras 

desfraldadas nos dá a idéia de lutar até a morte, de alcançar uma glória eterna, uma 

menção aos heróis das grandes civilizações. Nos guia para aquilo que o homem comum 

não consegue ultrapassar para alcançar um destino de glória: a fé, a coragem, a força de 

vontade, a determinação, a paciência e o martírio. 

 

 

8º Passo 

 

VIII 

 

Ignorado ficasse o meu destino 

Entre pálios (e a ponte sempre à vista), 

E anel concluso a chispas de ametista 

A frase falha do meu póstumo hino... 

 

Florescesse em meu glabro desatino 

O himeneu das escadas da conquista 

Cuja preguiça, arrecadada, dista 

Almas do meu impulso cristalino... 

 

Meus ócios ricos assim fossem, vilas 

Pelo campo romano, e a toga traça 

No meu soslaio anónimas (desgraça 
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A vida) curvas sob mãos intranquilas... 

E tudo sem Cleópatra teria 

Findado perto de onde raia o dia... 

 

 

 Seguindo a mesma idéia do soneto anterior, neste o poeta irá refletir sobre a 

desgraça que seria sua vida e os projetos para os quais fora destinado, caso se deixasse 

ser desconhecido, levar-se por sua natureza falha; porém, as reflexões neste soneto serão 

mais próximas da relação humano/divino que há em si. Trata-se da refletir sobre a 

impossibilidade de alcançar algo que vai além de sua humanidade, visto que se tem por 

humano é algo incompleto, que estará sempre a construir-se em face de algo maior, 

superior: a humanidade tenta sempre alcançar a perfeição divina. 

Se o meu destino ficasse desconhecido, encoberto por uma espécie de manto – 

pálio -; a ponte sempre a vista abre uma passagem, uma possibilidade que seria abafada 

pela falta de vontade. O anel, símbolo de união e ciclo, pela forma circular, visto que 

um círculo não tem início ou fim, um anel concluso significaria romper com essa união, 

mais precisamente romper com seu destino. E mais uma vez, as chispas de ametistas 

nos apresenta a possibilidade. A pedra da temperança tem por finalidade proteger de 

toda ilusão a quem dela se apodera, lampejos momentâneos de ametistas se encaixaria 

na possibilidade de ver a realidade ali presente, mas, por uma fraqueza de espírito, não 

alcançá-la. E se acontecesse de em um momento irracional não alcançar aquilo para o 

que está destinado por deixar-se dominar pela preguiça que retira todo vigor (alma) 

quem tem em si?  E se o seu ócio criativo fosse pacificado – tornava-se vila romana 

cidades pacificadas pelo império, nas quais mantinha-se todo o domínio para a 

exploração de riquezas; a toga era de uso comum entre aldeões -, se ele fosse apenas 

mais um anônimo entre tantos, que desgraça seria sua vida! “(...) curvas sob mãos 

intranqüilas”, tarefa dada para alguém incapaz de fazê-la, mas é necessário fazer; 

afinal, se Cleópatra não tivesse existido, grandes feitos não teriam ocorrido. 

 

 

9º Passo 

 

IX 
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Meu coração é um pórtico partido 

Dando excessivamente sobre o mar. 

Vejo em minha alma as velas vãs passar 

E cada vela passa num sentido. 

 

Um soslaio de sombras e ruído 

Na transparente solidão do ar 

Evoca estrelas sobre a noite estar 

Em afastados céus o pórtico ido... 

 

E em palmares de Antilhas entrevistas 

Através de, com mãos eis apartados 

Os sonhos, cortinados de ametistas, 

 

Imperfeito o sabor de compensando 

O grande espaço entre os troféus alçados 

Ao centro do triunfo em ruído e bando... 

 

 

“Aba! Ó Pai! Tudo te é possível; afasta de mim este cálice! Contudo, Pai, não 

se faça o que eu quero, mas, sim, o que tu queres” (Evangelho segundo São Marcos – 

14, 32 - 36). Jesus em dúvida a respeito do êxito ou fracasso de sua missão divina roga 

ao Pai, em angústia e dor, em um momento de incerteza se é capaz de cumprir sua 

missão até o fim. Sua parte divina o movia a cumprir sua missão, enquanto que sua 

parte humana, fadada ao cansaço, a dor, a tristeza e ao pecado lhe levou a angústia da 

dúvida.  

Neste passo, temos uma representação desta mesma dúvida manifestada por 

Cristo. O sujeito lírico duvida de suas capacidades em relação a sua missão de natureza 

divina. O coração como um pórtico partido, no sentido de portal, “(...) passagem entre 

dois estados, entre o conhecido e o desconhecido que (...) se abre sobre um mistério” 

(CHEVALIER, 2009 p.734), nos apresenta a idéia de um lugar de passagens, trocas 

íntimas e espirituais, de travessia, de encontro do humano e divino que há em si, mais 

precisamente, seu eu consciente das realidades ocultas e seu eu da realidade concreta, 

inconsciente e humano. “Meu coração é um pórtico partido”, também pode nos levar ao 
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significado de uma missão falha, de uma não comunicação entre seus ‘eus’, 

ambivalência de um coração ao mesmo tempo humano e divino – coração duplo, com 

duas existências que não consegue ultrapassar a humanidade. 

A relação com o mar, revela os estados transitórios da alma humana, o grande 

Mistério, as possibilidades informes da realidade, ambivalência que gera a dúvida, 

incerteza e indecisão, tudo se encontra na alma do sujeito lírico, pois é nela que ele vê, - 

idéia de  afastamento, impossibilidade de alcançar o inalcançável -, as velas vãs passar, 

cada uma em um sentido, aquela variedade de sentimentos, o sê plural como o universo. 

A capacidade para sua missão divina é sujeita a sua humanidade falha, por isso as velas 

são vãs, são velas e não navios inteiros; ele vê as partes, não compreende o mistério do 

todo. 

A realidade será transfigurada neste soneto como algo não alcançável, visto que 

se trata de uma realidade vista por um soslaio, uma realidade sensível, não palpável, 

intimamente ligada ao espírito e ao inconsciente. As imagens, pensamentos, sentimentos 

vão se tornando oblíquos na medida em que o pórtico/coração afasta-se e se mantêm 

entre os dois estados, plano físico e espiritual. A angústia da confusão, sendo falha a 

tentativa de afastamento, transforma as imagens de sombras, ruídos, transparência, 

solidão, ar, estrelas, noite, céu e coração em mistério, sofrimento, dúvida e evocação de 

um equilíbrio; se volta para o duplo etérico, no sentido de “(...) servir de intermediário 

ou ponte entre o corpo físico e o corpo astral” (POWELL, 1973 p.05). A evocação é 

uma forma de aproximação do equilíbrio entre corpo e alma.  A presença da estrela 

também nos revela a tentativa de ultrapassar as angústias, pois “(...) são faróis 

projetados na noite do inconsciente (desconhecido)” (CHEVALIER, 2009 p. 404). 

 “E em palmares de Antilhas entrevistas”, a palma símbolo de ascensão, 

regenerescência e imortalidade e as Antilhas, nas quais Esíodo acreditava se encontrar 

os campos Elíseos, para o qual iam as boas almas e os grandes heróis. Essa relação com 

o mito grego representa a glória do herói que consiste em primeiro vencer a si mesmo 

para depois cumprir seu destino glorioso e alcançar os campos Elíseos, o Éden, o 

paraíso divino. O herói representa a união das forças terrestres e celestes e a evolução 

criadora, parecido com o profeta, para o qual é revelado o verbo divino e tem a missão 

de instaurar um desejo dos céus.  

Porém, esse mundo divino, o sonho da glória é apartado por mãos - materialismo 

e dominação -. Cortinado de ametistas, novamente a pedra da temperança, a união entre 

espírito e matéria, “(...) a necessidade do difícil equilíbrio interior que devemos manter 
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entre os dois pólos do nosso ser, feito pela metade vermelho e azul, de terra e céu” 

(CHEVALIER, 2009 p.874). Por essa dualidade divino/humano, seria imperfeita a 

glória alcançada, o poeta põe-se no espaço entre as grandes conquistas – troféus 

alçados, elevados, acima – e o centro de seu ser, humano e falho, tendo o espaço como o 

espaço interior que simboliza “(...) o conjunto das potencialidades humanas na via das 

atualizações progressivas, o conjunto do consciente e dos imprevisíveis possíveis” 

(CHEVALIER, 2009 p. 391). 

 

 

10º Passo 

 

X 

 

Aconteceu-me do alto do infinito 

Esta vida. Através de nevoeiros, 

Do meu próprio ermo ser fumos primeiros, 

Vim ganhando, e através estranhos ritos 

 

De sombra e luz ocasional, e gritos 

Vagos ao longe, e assomos passageiros 

De saudade incógnita, luzeiros 

De divino, este ser fosco e proscrito... 

 

Caiu chuva em passados que fui eu. 

Houve planícies de céu baixo e neve 

Nalguma coisa de alma do que é meu. 

 

Narrei-me a sombra e não me achei sentido 

Hoje sei-me o deserto onde Deus teve 

Outrora a sua capital de olvido... 

 

 

 Quis o destino esta minha vida. Isto que me tornei vem de algo que está acima 

de mim, me ultrapassa, pois vem do infinito, da imensidão. Tornei-me um ser afastado e 
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solitário por causa da indeterminação das coisas e do universo, da pluralidade da vida, 

dos mistérios do mundo, do sonho e do silêncio criador que fizeram desabar sobre mim 

a dádiva e a cruz da minha consciência: conheço e não me reconheço mais.  

 Neste soneto temos o poeta como emissário divino entre a dádiva e a maldição, o 

que lembra a figura do mago como aquele que contém em si a ambivalência, o alto e 

baixo, além de ser aquele que nos convida a ir além das aparências, “(...) ele é o ponto 

de partida, com todas as riquezas ambivalentes dadas à criatura para que realize seu 

destino” (CHEVALIER, 2009 p.583). O mago é destinado à magia, por meio dela deve 

retirar a superficialidade das coisas que estão ao seu redor, revelando o conhecimento 

oculto. Nele os sentidos mortais se misturam e alguns sacrifícios lhe são exigidos, sendo 

suportados por somente uns poucos, morrer para a humanidade é um desses sacrifícios. 

A magia é vista como uma graça e como uma maldição, pois apresenta um caminho 

muito tênue, sempre entre a glória e a desgraça. Um mago que não conseguir provar sua 

magia não tem credibilidade, caindo em desgraça, assim como os profetas se suas 

profecias não acontecerem de fato - o falso profeta. 

 No poema, o sujeito lírico se encaixa nessa configuração de mago, daquele que 

recebeu por algum motivo ainda desconhecida a dádiva divina, a qual ainda não sabe 

exatamente se realmente é dádiva ou maldição. Ganhou um ser fosco e proscrito, trata-

se de seu eu essência, o eu que se sacrificará em prol de algo maior. Por meio de luz – 

revelação -, nevoeiros – desconhecido -, ermos – solidão – e ritos, nos apresentando um 

autodidatismo: estranhos ritos, ritos pessoais; tendo em vista o rito como algo que  

proporciona passagem a um estágio superior da vida, experiência. 

Pela revelação, escuridão e gritos, refere-se ao seu próprio interior. A revelação 

relacionada à luz o impedimento da luz, relacionado à sombra, nos infere ao duplo 

humano e divino, aquele que recebe a luz divina e aquele para o qual essa luz é 

escuridão. O grito corta esse duplo, é o que paralisa frente às bênçãos ou maldições. A 

saudade incógnita nos revela um regresso ao que forma seu ser, um cosmo pessoal. É 

por meio de todas essas passagens, revelações e sacrifícios – isolamento, solidão, 

incertezas e confusão –, “Cai a chuva em passados que fui eu.”, esquecimento, o 

sacrificar a si próprio, “Houve planícies de céu abaixo e neve/ Nalguma coisa de alma 

do que é meu”, imensidão vazia, encobrir, esquecer sua vida, foi-se a alma a ponto de o 

poeta não ter mais sentido para sua própria vida.  

Hoje ele é apenas o esquecimento: “Hoje sei-me o deserto onde Deus teve/ 

Outrora a sua capital de olvido; o deserto ao qual deve-se ultrapassar, vencer para 
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tornar-se um ser superior, a provação, os sacrifícios, o sacrifício de entregar a si mesmo, 

de esquecer. Na mitologia grega o Letes era um o rio do esquecimento, localizado no 

Hades, fazia com que aquele que bebesse de suas águas esquecesse completamente de 

suas vidas terrenas; outra menção a isso é na Divina Comédia, de Dante; no Purgatório 

há um rio que também se apresenta como o rio do esquecimento do qual as almas 

pecadoras deviam beber para retirar de suas memórias os pecados cometidos em vida e 

assim, poder entrar no céu. Dessa forma, o poeta percebe o sacrifício que necessita ser 

feito para alcançar o que lhe foi destinado, esquecer a si mesmo, sua forma humana 

ligada aos bens  prazeres materiais e mundanos. 

 

  

11º Passo 

 

XI 

 

Não sou eu quem descrevo. Eu sou a tela 

E oculta mão colora alguém em mim. 

Pus a alma no nexo de perdê-la 

E o meu princípio floresceu em Fim. 

 

Que importa o tédio que dentro em mim gela, 

E o leve Outono, e as galas, e o marfim, 

E a congruência da alma que se vela 

Com os sonhados pálios de cetim? 

 

Disperso... E a hora como um leque fecha-se... 

Minha alma é um arco tendo ao fundo o mar... 

O tédio? A mágoa? A vida? O sonho? Deixa-se... 

 

E, abrindo as asas sobre Renovar, 

A erma sombra do vôo começado 

Pestaneja no campo abandonado... 
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 O poeta é “(...) instrumento de uma transição ou revelação que está para além 

dos poderes cognitivos do seu eu puramente individual e transitório” (COSTA, 1996 

p.28)., ao dizer que uma “oculta mão colora alguém em mim, entende-se que o poeta 

recebe a manifestação de algo ainda desconhecido, tendo em vista que a mão é símbolo 

da supremacia, ser alcançado pela mão de Deus, na tradição cristã, é receber a 

manifestação de seu espírito e sua força divina, percebemos que se encontra dominado. 

Frente a essa dominação, o sujeito lírico aceita a perda de sua identidade para tornar-se 

algo além de sua condição atual, nessa perda, nessa entrega ao desconhecido encontrará 

um sentido para sua existência. 

 

 O poeta afirma ser tomado por outra consciência com finalidade ainda 

desconhecida, porém, sente-a como grandiosa; sendo assim, aceita o seu destino, aceita 

ser tomado por outro ser. Com essa aceitação pretende desligar-se de sua vida para 

aceitar um destino de glórias, para tal seria necessário desprender-se do material e 

mundano, como uma missão divina.  Tais coisas, representadas pelo tédio, o outono, as 

galas e o marfim - os aborrecimentos, a idade, o divertimento e os bens materiais - são, 

coisas deixáveis, visto que ele se pretende a algo maior e para isso não importa nem 

mesmo esse eu que ele ultrapassa – congruência da alma, harmonia da alma, unidade, 

essência - para tornar-se outro, tornar-se aquele que lhe trará a glória sonhada e o 

conhecimento do desconhecido, o eu consciente.  

 Essa consciência, se esvai, perde-se por uma distração: “Disperso... E a hora 

como um leque fecha-se...” e a única sensação que lhe fica é aquela do pórtico: “Minha 

alma é um arco tendo ao fundo o mar...”, a sensação de saber-se frente ao 

desconhecido, a imensidão líquida, as possibilidades infinitas e para essas 

possibilidades deixa-se tudo. Entende-se que o poeta se encontrava em um estado de 

consciência que se perdeu ao distrair-se; ele abriu as asas, chegou próximo do outro ser, 

iniciara uma tentativa de ultrapassar a si mesmo, porém, apenas começado: “E, abrindo 

as asas sobre renovar,” para esse novo desconhecido, “A erma sombra do vôo 

começado/ Pestaneja no campo abandonado”, bate as asas, tenta alcançar a consciência 

que já não encontra mais. 

 

 

12º Passo 
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XII 

 

Ela ia, tranquila pastorinha, 

Pela estrada da minha imperfeição. 

Seguia-a, como um gesto de perdão, 

O seu rebanho, a saudade minha... 

 

«Em longes terras hás-de ser rainha» 

Um dia lhe disseram, mas em vão... 

Seu vulto perde-se na escuridão... 

Só sua sombra ante meus pés caminha... 

 

Deus te dê lírios em vez desta hora, 

E em terras longe do que eu hoje sinto 

Serás, rainha não, mas só pastora — 

 

Só sempre a mesma pastorinha a ir, 

E eu serei teu regresso, esse indistinto 

Abismo entre o meu sonho e o meu porvir... 

 

 Entregue à sua missão de profeta de Deus, o sujeito lírico se confronta com o 

outro, mais precisamente a inconsciência de uma pastorinha: “Ela ia, tranqüila 

pastorinha,” nos apresenta uma transposição entre um eu observado e um eu 

observador. A pastorinha, assim como a ceifeira: “Ela canta pobre ceifeira,/ Julgando-se 

feliz talvez;” (PESSOA, 2007 p. 144), é um eu distanciado ao qual o poeta não alcança, 

no caso da pastorinha, um eu que ele deixa; desprende-se da inconsciência, se distancia 

de seu eu humano, inconsciente e feliz: “Moram ali pessoas que desconheço, que já vi 

mas não vi./ São felizes, porque não são eu” (PESSOA, 2007 p.391). O sujeito lírico 

mostra uma necessidade desse confronto entre ele e o outro. Ao se colocar em oposição 

com um outro, ele nega a si mesmo para aceitar o que está acima de sua humanidade 

falha e ao mesmo tempo faz de seu sofrimento algo ainda maior, torna sua cruz mais 

pesada. 

 A pastorinha vai pela estrada de sua imperfeição, ela se encontra dentro do poeta 

e ao mesmo tempo distante dele, pois é seu eu que vai, mas do qual não se esquece: “Só 
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o sua sombra ante meu pé caminha”.  A saudade e o rebanho, tudo que um dia foi seu, é 

posto em distanciamento, a pastorinha leva suas saudades, leva seu eu inconsciente, ora 

transforma-se em uma imagem distante do poeta, ora transforma-se no mesmo, 

inconsciente e humano, pois ela, apesar de ser outro, é quem leva seu outro ser. É, 

portanto, a representação de um outro e de si mesmo. 

 “Que Deus te dê lírios ao invés desta hora”. Pede o poeta para que Deus dê paz, 

calma e felicidade à pastorinha, ao invés da dor e do sofrimento e do desespero que lhe 

fora concedido. Ela continuará sendo sempre a mesma pastorinha a ir, e ele será o 

regresso, o seu oposto, as suas angústias, suas dúvidas, a consciência, o desespero que 

há entre o sonho da glória e o mistério do porvir, aquilo que ainda não lhe foi revelado; 

ele será a busca pelo grande mistério da vida e da felicidade da pastorinha, uma vez que 

não consegue ser inconsciente como ela: “O que em mim sente ‘stá pensando.” 

(PESSOA, 2007 p. 144). 

  

 

13º Passo 

 

XIII 

 

Emissário de um rei desconhecido 

Eu cumpro informes instruções de além, 

E as bruscas frases que aos meus lábios vêm 

Soam-me a um outro e anómalo sentido... 

 

Inconscientemente me divido 

Entre mim e a missão que o meu ser tem, 

E a glória do meu Rei dá-me o desdém 

Por este humano povo entre quem lido... 

 

Não sei se existe o Rei que me mandou 

Minha missão será eu a esquecer, 

Meu orgulho o deserto em que em mim estou... 

 

Mas há! Eu sinto-me altas tradições 
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De antes de tempo e espaço e vida e ser... 

Já viram Deus as minhas sensações... 

 

 

 Neste poema, se comparado ao XI passo, temos a mesma questão da consciência 

como o paradoxo entre dúvida e certeza da existência de Deus. O poeta se diz 

“Emissário de um rei desconhecido”, como se fosse predestinado a uma missão. Aquilo 

que ele diz em lapsos momentâneos deixa de ser palavras dele, se apresentam como se 

fossem de outra pessoa: “Soam-me a um outro e anómalo sentido...”, falo como se não 

fosse eu quem estivesse a falar. Há o estranhamento do outro, lembrando da pastorinha, 

ela, que não é o poeta, mas ao mesmo tempo o é, pois se transforma naquilo que ele 

deseja afastar, seu próprio eu. A glória para a qual está destinado lhe acarretaria em um 

fardo, é necessário deixar-se, afastar seu próprio ser em busca de outro que está além. 

Isso se torna mais claro nos seguintes versos: “Inconscientemente me divido/ Entre mim 

e a missão que o meu ser tem”. Tal missão o fará sentir-se acima do humano, por isso a 

relação com o profeta ou emissário divino. Sua missão, por mais que seja ainda 

desconhecida, é sentida de tão alto – no sentido do que está acima do humano – que 

poderia ser configurada como uma missão divina, como algo vindo de um Deus 

desconhecido, a figura do Rei apóia esta visão. 

 O poeta encontra-se de súbito com a dúvida: “Não sei se existe o Rei que me 

mandou”, apresentando sua missão como algo que faz parte do seu eu interior, do 

mundo das percepções, da sensibilidade, visto que é um Rei o qual não se pode 

alcançar, não há como ver em estado material, apenas sentir sua presença, isto o faz, por 

vezes duvidar e pensar que o desconhecido faz parte de sua missão: “Minha missão 

será eu a esquecer”. A imagem do deserto, e o fato de o poeta sentir seu orgulho em um 

deserto, pode nos levar a representação da solidão, do sofrimento e da provação.  

 “Mas há! Eu sinto-me altas tradições”. A expressão há, poderia ser vista tanto 

como uma exclamação, quanto como uma forma do verbo haver, em ambos os casos 

temos a confirmação da existência de altas tradições que lhe afasta das Dúvidas.  O 

poeta afirma sentir algo que fora estabelecido de muito tempo, as tradições são 

transmitidas de geração a geração, temos, portanto, o sentimento de uma tradição antes 

scomo se as suas sensações alcançassem o cerne do sentimento divino e por ele fosse 

guiado seu destino. Esse cerne, ao mostrá-lo como dantes do tempo, do espaço, da vida 

e do próprio ser, nos leva para antes do próprio Deus, para antes de toda criação, ao 
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caos, o vazio primordial e é nesse vazio que o poeta sente, percebe a presença divina: 

“Já viram Deus as minhas sensações”, ressalta neste verso a visão divina por meio da 

transcendência consciente, de uma ligação direta sensível, quando o poeta se torna o 

próprio caos, quando sai de si e abre espaço ao vazio de si mesmo, onde pode irromper 

o outro ser. 

 Lembrando da revelação do sagrado, da hierofania divina, temos a sensação e a 

transcendência por meio da consciência como objeto de ligação entre o humano e o 

divino. É ao deixar-se para ir além, abrir-se para outro ser, desdobrar-se 

conscientemente, que o poeta se aproxima do divino, temos, portanto, o objeto sagrado 

com a própria consciência, esta quando de súbito chega ao poeta, lhe dá a visão, a 

sensação e a certeza de algo superior para o qual está destinado, apesar de ainda não a 

compreender. Ele próprio se torna, portando, o esotérico, tendo em vista uma dupla 

representação, o exotérico,  exterior, material e alegórico e o esotérico, consciente, não 

revelado onde se chega apenas através de um sacrifício, uma iniciação ou sublimação. 

 

14º Passo 

 

XIV 

 

Como uma voz de fonte que cessasse 

(E uns para os outros nossos vãos olhares 

Se admiraram), para além dos meus palmares 

De sonho, a voz que do meu tédio nasce 

 

Parou... Apareceu já sem disfarce 

De música longínqua, asas nos ares, 

O mistério silente como os mares, 

Quando morreu o vento e a calma pasce... 

 

A paisagem longínqua só existe 

Para haver nela um silêncio em descida 

Para o mistério, silêncio a que a hora assiste... 

 

E, perto ou longe, grande lago mudo, 

O mundo, o informe mundo onde há a vida... 
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E Deus, a Grande Ogiva ao fim de tudo... 

 

 

 O conhecimento vem da experiência sensível, o que lhe acarretará em uma 

existência dupla, uma espécie de exílio de si mesmo. O que Pessoa se faz conhecer é 

aquilo que já existe em si mesmo, uma reminiscência, como nos indica Dalila Pereira da 

Costa: “(...) o verdadeiro conhecimento vem não da percepção, mas da reminiscência; 

na experiência sensível” (COSTA, 1996 p.15).  

 Conhecer, para Fernando Pessoa, será um esoterismo, uma busca pelo mistério, 

uma peregrinação em si mesmo, será deixar seu próprio eu, em sacrifício, para ser plural 

com o universo, para chegar ao centro de todos os pensamentos, de todas as criações e 

formas se der e estar no mundo. Em passos da cruz, encontrará Deus como a grande 

criação, o centro de todas as pluralidades existentes, o que tem a capacidade de tudo, de 

ser tudo de todas as formas. Deus é tudo e está em todos, para alcançá-lo, nessa vastidão 

em que ele se encontra, é necessário ser tão grande quanto Ele, é necessário criar tanto 

quanto Ele. 

 Sob o último soneto recai a leveza do ar, o mistério das águas calmas, do mar, da 

liquidez das possibilidades infinitas disformes como as águas e o silêncio absoluto:  

“Deus chega às almas que faz reinar em si o silêncio, torna mudo aquele que se dissipa 

em tagarelice” (CHEVALIER, 2009 p. 834).  É neste ponto em que todas as vozes 

cessam, é possível o encontro dos olhares, é possível atingir o outro ser, a consciência 

absoluta, é quando tudo pára. Uma visão em câmera lenta se configura em céu, em Luz, 

em ar e água. A harmonia do universo - a música -, a sublimação – as asas -, o silêncio 

como o grande mistério - a criação -, o vento que faz mover o universo, neste instante 

morre e nada se move, o poeta é transportado para outro grau de espiritualização, 

consciência e visão sensível. 

 O mundo informe e imerso no caos é símbolo do inexistente e ao mesmo tempo 

de todas as possibilidades; “Em uma visão mais moderna o caos precede a própria 

formação do inconsciente” (CHEVALIER, 2009 p. 183), trata-se do que vem antes da 

criação, antes do verbo, antes do ser, antes da inconsciência e da consciência também, o 

silêncio absoluto, a espera da revelação e da criação: “Ora a terra estava vazia e vaga, 

as trevas cobriam o abismo e o espírito de Deus pairava sobre as águas” (Livro de 

Gênesis, 1, 2). A presença do ar, da água e da imagem longínqua se esvaindo e do 

silêncio representa o momento da criação. O ar “(...) representa o mundo subtil 
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intermediário entre o céu e a terra, (...) o meio próprio da Luz, do alçar voo, do perfume, 

da cor, das vibrações interplanetárias; é a vida em comunicação entre a terra e o céu” 

(CHEVALIER, 2009 p.68); a água simboliza “(...) a origem da criação. (...) é a fonte de 

todas as coisas, manifesta o transcendente e deve ser, em conseqüência, considerada 

como uma hierofania” (CHEVALIER, 2009 p.16). E o silêncio, que simboliza a criação 

“(...) houve um silêncio antes da criação; haverá um silêncio no final dos tempos” 

(CHEVALIER, 2009 p. 834), no também se configura como o grande mistério. 

 “O mundo, o informe mundo onde há a vida.../ E Deus, a Grande Ogiva ao fim 

de tudo...”.  Ascensão espiritual e equilíbrio, o mundo informe, o que vem antes do 

sopro, o mundo das águas, do silêncio de antes da criação e Deus. O grande Ogiva se 

refere à ogiva, parte central superior das abóbadas; sendo o poeta um pórtico, ou como 

no 11º soneto: “Minha alma é um arco tendo ao fundo o mar...”, Deus estaria acima, 

seria a união entre os dois pontos da arcada; ele estar no fim, nos induz a pensar no 

inicio e fim, Deus é o começo o meio e o fim, é tudo e o todo e está cima de toda 

criação.  

Portanto, temos Deus como uma personificação da criação, Ele não é O criador, 

mas a própria Criação na qual se chega por meio da consciência: quando esta se 

apresenta ao poeta temos o romper de uma hierofania que o fará multiplicar-se e 

alcançar um nível superior de sensibilidade, de unidade atingida por meio da 

pluralidade, da possibilidade de criação, criar significa sentir tudo de todas as formas.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da analise simbólica feita nos sonetos de Passos da Cruz foi possível 

perceber o sagrado como algo que provém de uma experiência pessoal interna e direta. 

A consciência de si relacionada à imaginação, à sensibilidade e ao sentimento poético 

em si, como nos aponta Dalila Pereira da Costa, é o que Pessoa registrará em sua poesia 

como relação simbólica dessa mesma consciência, algo que o leva a ultrapassar esse 

mundo de aparências, chegando na essência de seu ser, na criação divina; tudo que o 

circunda passa “(...) a pertencer a um outro mundo que não este” (COSTA, 1996 p.56), 

e para atingir esse outro mundo encoberto pelo símbolo, o mundo esotérico das 

verdades absolutas, o poeta se transforma no “(...) peregrino que tenta a subida do 

Monte Ambiengo: o cavalo de sombra e  o cavaleiro monge, percorrendo ínvios 
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caminhos, o neófito que penetra na funda caverna, todos evoluem numa supranatureza, 

no Outro Mundo, fora do tempo e do espaço aqui conhecidos” (COSTA, 1996 p.56). 

É por meio dessa subida, da iniciação e revelação simbólica, que o poeta 

pretende encontrar o conhecimento plural e absoluto que está para além da 

inteligibilidade, um conhecimento com bases na imaginação, um viés contemplativo, 

surgindo como “(...) aquele que foi iniciado do alto, o discípulo do Mestre invisível, 

duma entidade transcendente, e a que ele, a partir duma dada altura abandona, foge ao 

seu apelo” (COSTA, 1996 p.62) e retorna, aceita-o, deixa-se ultrapassar para atingir a 

união direta com Deus em si, por sua própria consciência e em sua criação; portanto, 

pode-se afirmar que “(...) Deus, em Fernando Pessoa, não é um conceito, uma noção 

teórica nem um ideal abstrato. Sua idéia de Deus não é racional. Ele é uma realidade, 

conhecida por experiência directa” (COSTA, 1996 p.67), essa experiência se configura 

como sua consciência que lhe permite a reflexão poética/ sensível de si mesmo e do 

mundo em sua volta, a consciência sensível  é, portanto, seu meio de atingir o divino e a 

criação poética a sua missão. 
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ANEXOS 

 

[Carta a Mário Sá Carneiro] 

 

Lisboa, 6 de Dezembro de 1915 

 

 

Meu querido Sá-Carneiro: 

 

Como lhe escrevo esta carta, antes de tudo, por ter a necessidade psíquica 

absoluta de lhe escrever, v. desculpará que eu deixe para o fim a resposta à sua carta e 

postal hoje recebidos, e entre imediatamente naquilo que ficará o assunto desta carta. 

Estou outra vez presa de todas as crises imagináveis, mas agora o assalto é total. 

Numa coincidência trágica, desabaram sobre mim crises de várias ordens. Estou 

psiquicamente cercado. 

Renasceu a minha crise intelectual, aquela de que lhe falei, mas agora renasceu 

mais complicada, porque, à parte ter renascido nas condições antigas, novos factores 

vieram emaranhá-la de todo. Estou por isso num desvairamento e numa angustia 

intelectuais que v. mal imagina. Não estou senhor da lucidez sufuciente para lhe contar 

as cousas. Mas, como tenho necessidade de lhas contar, irei explicando conforme posso. 

A primeira parte da crise intelectual, já v. sabe o que é; a que apareceu agora 

deriva da circunstancia de eu ter tomado conhecimento com as doutrinas teosóficas. O 

modo como as conheci foi, como v. sabe, banalíssimo. Tive de traduzir livros 

teosóficos. Eu nada, absolutamente nada, conhecia do assunto. Agora, como é natual, 

conheço a essência do sistema. Abalou-me a um ponto que eu julgaria hoje impossivel, 

tratando-se de qualquer sistema religioso. O caráter extraordinariamente vasto desta 

religião-filosofia; a noção de força, de domínio, de conhecimento superior e extra-

humano que ressumam as obras teosóficas, perturbam-me muito. Cousa idêntica me 

acontecera há muito tempo com a leitura de um livro inglês sobre Os Ritos e os 

Mistérios dos Rosa-Cruz. A possibilidade de que ali, na Teosifia, esteja a verdade real 

me hante. Não me julgue v. a caminho da loucura; creio que não estou. Isto é uma crise 

grave de um espírito felizmente capaz de ter crises destas. Ora, se v. meditar que a 

Teosofia é um sistema ultracristão – no sentido de conter os princípios cristãos elevados 

a um ponto onde se fundem não sei em que além-Deus – e pensar no que há de 
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fundamentalmente incomparável com meu paganismo essencial, v. terá o primeiro 

elemento grave que se acrescentou à minha crise. Se, depois, inteiramente parecido com 

o do paganismo, que admite no seu pateão todos os deuses, v. terá o segundo elemento 

da minha grave crise de alma. A Teosofia apavora-me pelo seu mistério e pela sua 

grandeza ocultista, repugna-me pelo seu humanitarismo e apostolismo (v. compreende?) 

essenciais, atrai-me por se parecer tanto com um <<paganismo transcendental>> (é este 

o nome que eu dou ao modo de pensar a que havia chegado), repugna-me por se parecer 

tanto com o cristianismo, que não admito. É o horror e a atracção do abismo realizados 

no além-alma. Um pavor metafísico, meu querido Sá-Carneiro! 

 

  

 [Carta a Adolfo Casais Monteiro - 13 Jan. 1935] 

 

Caixa Postal 147 

Lisboa, 13 de Janeiro de 1935. 

 

Meu prezado Camarada: 

 

Muito agradeço a sua carta, a que vou responder imediata e integralmente. Antes 

de, propriamente, começar, quero pedir-lhe desculpa de lhe escrever neste papel de 

cópia. Acabou-se-me o decente, é domingo, e não posso arranjar outro. Mas mais vale, 

creio, o mau papel que o adiamento. 

Em primeiro lugar, quero dizer-lhe que nunca eu veria «outras razões» em 

qualquer coisa que escrevesse, discordando, a meu respeito. Sou um dos poucos poetas 

portugueses que não decretou a sua própria infalibilidade, nem toma qualquer crítica, 

que se lhe faça, como um acto de lesa-divindade. Além disso, quaisquer que sejam os 

meus defeitos mentais, é nula em mim a tendência para a mania da perseguição. À parte 

isso, conheço já suficientemente a sua independência mental, que, se me é permitido 

dizê-lo, muito aprovo e louvo. Nunca me propus ser Mestre ou Chefe-Mestre, porque 

não sei ensinar, nem sei se teria que ensinar; Chefe, porque nem sei estrelar ovos. Não 

se preocupe, pois, em qualquer ocasião, com o que tenha que dizer a meu respeito. Não 

procuro caves nos andares nobres. 

Concordo absolutamente consigo em que não foi feliz a estreia, que de mim 

mesmo fiz com um livro da natureza de «Mensagem». Sou, de facto, um nacionalista 

místico, um sebastianista racional. Mas sou, à parte isso, e até em contradição com isso, 

http://multipessoa.net/
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muitas outras coisas. E essas coisas, pela mesma natureza do livro, a «Mensagem» não 

as inclui. 

Comecei por esse livro as minhas publicações pela simples razão de que foi o 

primeiro livro que consegui, não sei porquê, ter organizado e pronto. Como estava 

pronto, incitaram-me a que o publicasse: acedi. Nem o fiz, devo dizer, com os olhos 

postos no prémio possível do Secretariado, embora nisso não houvesse pecado 

intelectual de maior. O meu livro estava pronto em Setembro, e eu julgava, até, que não 

poderia concorrer ao prémio, pois ignorava que o prazo para entrega dos livros, que 

primitivamente fora até fim de Julho, fora alargado até ao fim de Outubro. Como, 

porém, em fim de Outubro já havia exemplares prontos da «Mensagem», fiz entrega dos 

que o Secretariado exigia. O livro estava exactamente nas condições (nacionalismo) de 

concorrer. Concorri. 

Quando às vezes pensava na ordem de uma futura publicação de obras minhas, 

nunca um livro do género de «Mensagem» figurava em número um. Hesitava entre se 

deveria começar por um livro de versos grande — um livro de umas 350 páginas — , 

englobando as várias subpersonalidades de Fernando Pessoa ele mesmo, ou se deveria 

abrir com uma novela policiária, que ainda não consegui completar. 

Concordo consigo, disse, em que não foi feliz a estreia, que de mim mesmo fiz, 

com a publicação de «Mensagem». Mas concordo com os factos que foi a melhor estreia 

que eu poderia fazer. Precisamente porque essa faceta — em certo modo secundária — 

da minha personalidade não tinha nunca sido suficientemente manifestada nas minhas 

colaborações em revistas (excepto no caso do Mar Portuguêsparte deste mesmo livro) 

— precisamente por isso convinha que ela aparecesse, e que aparecesse agora. 

Coincidiu, sem que eu o planeasse ou o premeditasse (sou incapaz de premeditação 

prática), com um dos momentos críticos (no sentido original da palavra) da remodelação 

do subconsciente nacional. O que fiz por acaso e se completou por conversa, fora 

exactamente talhado, com Esquadria e Compasso, pelo Grande Arquitecto. 

(Interrompo. Não estou doido nem bêbado. Estou, porém, escrevendo 

directamente, tão depressa quanto a máquina mo permite, e vou-me servindo das 

expressões que me ocorrem, sem olhar a que literatura haja nelas. Suponha — e fará 

bem em supor, porque é verdade — que estou simplesmente falando consigo). 

Respondo agora directamente às suas três perguntas: (1) plano futuro da 

publicação das minhas obras, (2) génese dos meus heterónimos, e (3) ocultismo. 
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Feita, nas condições que lhe indiquei, a publicação da «Mensagem» , que é uma 

manifestação unilateral, tenciono prosseguir da seguinte maneira. Estou agora 

completando uma versão inteiramente remodelada do Banqueiro Anarquista, essa deve 

estar pronta em breve e conto, desde que esteja pronta, publicá-la imediatamente. Se 

assim fizer, traduzo imediatamente esse escrito para inglês, e vou ver se o posso 

publicar em Inglaterra. Tal qual deve ficar, tem probabilidades europeias. (Não tome 

esta frase no sentido de Prémio Nobel imanente). Depois — e agora respondo 

propriamente à sua pergunta, que se reporta a poesia — tenciono, durante o verão, 

reunir o tal grande volume dos poemas pequenos do Fernando Pessoa ele mesmo, e ver 

se o consigo publicar em fins do ano em que estamos. Será esse o volume que o Casais 

Monteiro espera, e é esse que eu mesmo desejo que se faça. Esse, então, será as facetas 

todas, excepto a nacionalista, que «Mensagem» já manifestou. 

Referi-me, como viu, ao Fernando Pessoa só. Não penso nada do Caeiro, do 

Ricardo Reis ou do Álvaro de Campos. Nada disso poderei fazer, no sentido de 

publicar, excepto quando (ver mais acima) me for dado o Prémio Nobel. E contudo — 

penso-o com tristeza — pus no Caeiro todo o meu poder de despersonalização 

dramática, pus em Ricardo Reis toda a minha disciplina mental, vestida da música que 

lhe é própria, pus em Álvaro de Campos toda a emoção que não dou nem a mim nem à 

vida. Pensar, meu querido Casais Monteiro, que todos estes têm que ser, na prática da 

publicação, preteridos pelo Fernando Pessoa, impuro e simples! 

Creio que respondi à sua primeira pergunta. 

Se fui omisso, diga em quê. Se puder responder, responderei. Mais planos não 

tenho, por enquanto. E, sabendo eu o que são e em que dão os meus planos, é caso para 

dizer, Graças a Deus! 

Passo agora a responder à sua pergunta sobre a génese dos meus heterónimos. 

Vou ver se consigo responder-lhe completamente. 

Começo pela parte psiquiátrica. A origem dos meus heterónimos é o fundo traço 

de histeria que existe em mim. Não sei se sou simplesmente histérico, se sou, mais 

propriamente, um histero-neurasténico. Tendo para esta segunda hipótese, porque há em 

mim fenómenos de abulia que a histeria, propriarmente dita, não enquadra no registo 

dos seus sintomas. Seja como for, a origem mental dos meus heterónimos está na minha 

tendência orgânica e constante para a despersonalização e para a simulação. Estes 

fenómenos — felizmente para mim e para os outros — mentalizaram-se em mim; quero 

dizer, não se manifestam na minha vida prática, exterior e de contacto com outros; 
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fazem explosão para dentro e vivo — os eu a sós comigo. Se eu fosse mulher — na 

mulher os fenómenos histéricos rompem em ataques e coisas parecidas — cada poema 

de Álvaro de Campos (o mais histericamente histérico de mim) seria um alarme para a 

vizinhança. Mas sou homem — e nos homens a histeria assume principalmente aspectos 

mentais; assim tudo acaba em silêncio e poesia... 

Isto explica, tant bien que mal, a origem orgânica do meu heteronimismo. Vou 

agora fazer-lhe a história directa dos meus heterónimos. Começo por aqueles que 

morreram, e de alguns dos quais já me não lembro — os que jazem perdidos no passado 

remoto da minha infância quase esquecida. 

Desde criança tive a tendência para criar em meu torno um mundo fictício, de 

me cercar de amigos e conhecidos que nunca existiram. (Não sei, bem entendido, se 

realmente não existiram, ou se sou eu que não existo. Nestas coisas, como em todas, não 

devemos ser dogmáticos). Desde que me conheço como sendo aquilo a que chamo eu, 

me lembro de precisar mentalmente, em figura, movimentos, carácter e história, várias 

figuras irreais que eram para mim tão visíveis e minhas como as coisas daquilo a que 

chamamos, porventura abusivamente, a vida real. Esta tendência, que me vem desde que 

me lembro de ser um eu, tem-me acompanhado sempre, mudando um pouco o tipo de 

música com que me encanta, mas não alterando nunca a sua maneira de encantar. 

Lembro, assim, o que me parece ter sido o meu primeiro heterónimo, ou, antes, o 

meu primeiro conhecido inexistente — um certo Chevalier de Pas dos meus seis anos, 

por quem escrevia cartas dele a mim mesmo, e cuja figura, não inteiramente vaga, ainda 

conquista aquela parte da minha afeição que confina com a saudade. Lembro-me, com 

menos nitidez, de uma outra figura, cujo nome já me não ocorre mas que o tinha 

estrangeiro também, que era, não sei em quê, um rival do Chevalier de Pas... Coisas que 

acontecem a todas as crianças? Sem dúvida — ou talvez. Mas a tal ponto as vivi que as 

vivo ainda, pois que as relembro de tal modo que é mister um esforço para me fazer 

saber que não foram realidades. 

Esta tendência para criar em torno de mim um outro mundo, igual a este mas 

com outra gente, nunca me saiu da imaginação. Teve várias fases, entre as quais esta, 

sucedida já em maioridade. Ocorria-me um dito de espírito, absolutamente alheio, por 

um motivo ou outro, a quem eu sou, ou a quem suponho que sou. Dizia-o, 

imediatamente, espontaneamente, como sendo de certo amigo meu, cujo nome 

inventava, cuja história acrescentava, e cuja figura — cara, estatura, traje e gesto — 

imediatamente eu via diante de mim. E assim arranjei, e propaguei, vários amigos e 
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conhecidos que nunca existiram, mas que ainda hoje, a perto de trinta anos de distância, 

oiço, sinto, vejo. Repito: oiço, sinto vejo... E tenho saudades deles. 

(Em eu começando a falar — e escrever à máquina é para mim falar — , custa-

me a encontrar o travão. Basta de maçada para si, Casais Monteiro! Vou entrar na 

génese dos meus heterónimos literários, que é, afinal, o que V. quer saber. Em todo o 

caso, o que vai dito acima dá-lhe a história da mãe que os deu à luz). 

Aí por 1912, salvo erro (que nunca pode ser grande), veio-me à ideia escrever 

uns poemas de índole pagã. Esbocei umas coisas em verso irregular (não no estilo 

Álvaro de Campos, mas num estilo de meia regularidade), e abandonei o caso. 

Esboçara-se-me, contudo, numa penumbra mal urdida, um vago retrato da pessoa que 

estava a fazer aquilo. (Tinha nascido, sem que eu soubesse, o Ricardo Reis). 

Ano e meio, ou dois anos depois, lembrei-me um dia de fazer uma partida ao Sá-

Carneiro — de inventar um poeta bucólico, de espécie complicada, e apresentar-lho, já 

me não lembro como, em qualquer espécie de realidade. Levei uns dias a elaborar o 

poeta mas nada consegui. Num dia em que finalmente desistira — foi em 8 de Março de 

1914 — acerquei-me de uma cómoda alta, e, tomando um papel, comecei a escrever, de 

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

espécie de êxtase cuja natureza não conseguirei definir. Foi o dia triunfal da minha vida, 

e nunca poderei ter outro assim. Abri com um título, O Guardador de Rebanhos. E o 

que se seguiu foi o aparecimento de alguém em mim, a quem dei desde logo o nome de 

Alberto Caeiro. Desculpe-me o absurdo da frase: aparecera em mim o meu mestre. Foi 

essa a sensação imediata que tive. E tanto assim que, escritos que foram esses trinta e 

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

poemas que constituem a Chuva Oblíqua, de Fernando Pessoa. Imediatamente e 

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

só. Ou, melhor, foi a reacção de Fernando Pessoa contra a sua inexistência como 

Alberto Caeiro. 

Aparecido Alberto Caeiro, tratei logo de lhe descobrir — instintiva e 

subconscientemente — uns discípulos. Arranquei do seu falso paganismo o Ricardo 

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

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

novo indivíduo. Num jacto, e à máquina de escrever, sem interrupção nem emenda, 

surgiu a Ode Triunfal de Álvaro de Campos — a Ode com esse nome e o homem com o 

nome que tem. 
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Criei, então, uma coterie inexistente. Fixei aquilo tudo em moldes de realidade. 

Graduei as influências, conheci as amizades, ouvi, dentro de mim, as discussões e as 

divergências de critérios, e em tudo isto me parece que fui eu, criador de tudo, o menos 

que ali houve. Parece que tudo se passou independentemente de mim. E parece que 

assim ainda se passa. Se algum dia eu puder publicar a discussão estética entre Ricardo 

Reis e Álvaro de Campos, verá como eles são diferentes, e como eu não sou nada na 

matéria. 

Quando foi da publicação de «Orpheu», foi preciso, à última hora, arranjar 

qualquer coisa para completar o número de páginas. Sugeri então ao Sá-Carneiro que eu 

fizesse um poema «antigo» do Álvaro de Campos — um poema de como o Álvaro de 

Campos seria antes de ter conhecido Caeiro e ter caído sob a sua influência. E assim fiz 

o Opiário, em que tentei dar todas as tendências latentes do Álvaro de Campos, 

conforme haviam de ser depois reveladas, mas sem haver ainda qualquer traço de 

contacto com o seu mestre Caeiro. Foi dos poemas que tenho escrito, o que me deu mais 

que fazer, pelo duplo poder de despersonalização que tive que desenvolver. Mas, enfim, 

creio que não saiu mau, e que dá o Álvaro em botão... 

Creio que lhe expliquei a origem dos meus heterónimos. Se há porém qualquer 

ponto em que precisa de um esclarecimento mais lúcido — estou escrevendo depressa, e 

quando escrevo depressa não sou muito lúcido — , diga, que de bom grado lho darei. E, 

é verdade, um complemento verdadeiro e histérico: ao escrever certos passos das Notas 

para recordação do meu Mestre Caeiro, do Álvaro de Campos, tenho chorado lágrimas 

verdadeiras. É para que saiba com quem está lidando, meu caro Casais Monteiro! 

Mais uns apontamentos nesta matéria... Eu vejo diante de mim, no espaço 

incolor mas real do sonho, as caras, os gestos de Caeiro, Ricardo Reis e Alvaro de 

Campos. Construi-lhes as idades e as vidas. Ricardo Reis nasceu em 1887 (não me 

lembro do dia e mês, mas tenho-os algures), no Porto, é médico e está presentemente no 

Brasil. Alberto Caeiro nasceu em 1889 e morreu em 1915; nasceu em Lisboa, mas viveu 

quase toda a sua vida no campo. Não teve profissão nem educação quase alguma. 

Álvaro de Campos nasceu em Tavira, no dia 15 de Outubro de 1890 (às 1.30 da tarde, 

diz-me o Ferreira Gomes; e é verdade, pois, feito o horóscopo para essa hora, está 

certo). Este, como sabe, é engenheiro naval (por Glasgow), mas agora está aqui em 

Lisboa em inactividade. Caeiro era de estatura média, e, embora realmente frágil 

(morreu tuberculoso), não parecia tão frágil como era. Ricardo Reis é um pouco, mas 

muito pouco, mais baixo, mais forte, mas seco. Álvaro de Campos é alto (1,75 m de 
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altura, mais 2 cm do que eu), magro e um pouco tendente a curvar-se. Cara rapada todos 

— o Caeiro louro sem cor, olhos azuis; Reis de um vago moreno mate; Campos entre 

branco e moreno, tipo vagamente de judeu português, cabelo, porém, liso e 

normalmente apartado ao lado, monóculo. Caeiro, como disse, não teve mais educação 

que quase nenhuma — só instrução primária; morreram-lhe cedo o pai e a mãe, e 

deixou-se ficar em casa, vivendo de uns pequenos rendimentos. Vivia com uma tia 

velha, tia-avó. Ricardo Reis, educado num colégio de jesuítas, é, como disse, médico; 

vive no Brasil desde 1919, pois se expatriou espontaneamente por ser monárquico. É 

um latinista por educação alheia, e um semi-helenista por educação própria. Álvaro de 

Campos teve uma educação vulgar de liceu; depois foi mandado para a Escócia estudar 

engenharia, primeiro mecânica e depois naval. Numas férias fez a viagem ao Oriente de 

onde resultou o Opiário. Ensinou-lhe latim um tio beirão que era padre. 

Como escrevo em nome desses três?... Caeiro por pura e inesperada inspiração, 

sem saber ou sequer calcular que iria escrever. Ricardo Reis, depois de uma deliberação 

abstracta, que subitamente se concretiza numa ode. Campos, quando sinto um súbito 

impulso para escrever e não sei o quê. (O meu semi-heterónimo Bernardo Soares, que 

aliás em muitas coisas se parece com Álvaro de Campos, aparece sempre que estou 

cansado ou sonolento, de sorte que tenha um pouco suspensas as qualidades de 

raciocínio e de inibição; aquela prosa é um constante devaneio. É um semi-heterónimo 

porque, não sendo a personalidade a minha, é, não diferente da minha, mas uma simples 

mutilação dela. Sou eu menos o raciocínio e a afectividade. A prosa, salvo o que o 

raciocínio dá de ténue à minha, é igual a esta, e o português perfeitamente igual; ao 

passo que Caeiro escrevia mal o português, Campos razoavelmente mas com lapsos 

como dizer «eu próprio» em vez de «eu mesmo», etc., Reis melhor do que eu, mas com 

um purismo que considero exagerado. O difícil para mim é escrever a prosa de Reis — 

ainda inédita — ou de Campos. A simulação é mais fácil, até porque é mais espontânea, 

em verso). 

Nesta altura estará o Casais Monteiro pensando que má sorte o fez cair, por 

leitura, em meio de um manicómio. Em todo o caso, o pior de tudo isto é a incoerência 

com que o tenho escrito. Repito, porém: escrevo como se estivesse falando consigo, 

para que possa escrever imediatamente. Não sendo assim, passariam meses sem eu 

conseguir escrever. 

Falta responder à sua pergunta quanto ao ocultismo (escreveu o poeta). 

Pergunta-me se creio no ocultismo. Feita assim, a pergunta não é bem clara; 
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compreendo porém a intenção e a ela respondo. Creio na existência de mundos 

superiores ao nosso e de habitantes desses mundos, em experiências de diversos graus 

de espiritualidade, subtilizando até se chegar a um Ente Supremo, que presumivelmente 

criou este mundo. Pode ser que haja outros Entes, igualmente Supremos, que hajam 

criado outros universos, e que esses universos coexistam com o nosso, 

interpenetradamente ou não. Por estas razões, e ainda outras, a Ordem Extrema do 

Ocultismo, ou seja, a Maçonaria, evita (excepto a Maçonaria anglo-saxónica) a 

expressão «Deus», dadas as suas implicações teológicas e populares, e prefere dizer 

«Grande Arquitecto do Universo», expressão que deixa em branco o problema de se Ele 

é criador, ou simples Governador do mundo. Dadas estas escalas de seres, não creio na 

comunicação directa com Deus, mas, segundo a nossa afinação espiritual, poderemos ir 

comunicando com seres cada vez mais altos. Há três caminhos para o oculto: o caminho 

mágico (incluindo práticas como as do espiritismo, intelectualmente ao nível da 

bruxaria, que é magia também), caminho místico, que não tem propriamente perigos, 

mas é incerto e lento; e o que se chama o caminho alquímico, o mais difícil e o mais 

perfeiro de todos, porque envolve uma transmutação da própria personalidade que 

a prepara, sem grandes riscos, antes com defesas que os outros caminhos não têm. 

Quanto a «iniciação» ou não, posso dizer-lhe só isto, que não sei se responde à sua 

pergunta: não pertenço a Ordem Iniciática nenhuma. A citação, epígrafe ao meu 

poema Eros e Psique, de um trecho (traduzido, pois o Ritual é em latim) do Ritual do 

Terceiro Grau da Ordem Templária de Portugal, indica simplesmente — o que é facto 

— que me foi permitido folhear os Rituais dos três primeiros graus dessa Ordem, 

extinta, ou em dormência desde cerca de 1881. Se não estivesse em dormência, eu não 

citaria o trecho do Ritual, pois se não devem citar (indicando a ordem) trechos de 

Rituais que estão em trabalho. 

Creio assim, meu querido camarada, ter respondido, ainda com certas 

incoerências, às suas perguntas. Se há outras que deseja fazer, não hesite em fazê-las. 

Responderei conforme puder e o melhor que puder. O que poderá suceder, e isso me 

desculpará desde já, é não responder tão depressa. 

Abraça-o o camarada que muito o estima e admira. 

 

Fernando Pessoa 
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