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RESUMO 

A proposta do presente trabalho é, em primeiro lugar, compreender de que forma a 
obra do poeta português Fernando Pessoa se introduz historicamente na tradição de 
um tema clássico nas artes: a relação entre genialidade e a loucura. Para isso 
realizaremos um breve panorama, social e cultural, identificando as formas de 
apreensão do tema por artistas de diferentes períodos da história humana. Em 
seguida estenderemos nosso olhar para a época de Fernando Pessoa, para que, 
então, possamos realizar uma análise de sete poemas selecionados, cuja autoria é 
atribuída ao heterônimo Álvaro de Campos. Nesses textos buscaremos avaliar como 
a genialidade e a loucura se configuram e se apresentam na criação da obra poética 
inicial de Campos, produzida, segundo relatos de Fernando Pessoa, entre os anos 
de 1913 e 1914. Utilizaremos, entre outras referências teóricas e críticas, o livro 
Escritos sobre génio e loucura, composto por fragmentos do espólio de Fernando 
Pessoa e organizados pelo estudioso Jerónimo Pizarro. Nele, iremos nos ater aos 
trechos em que o poeta português reflete sobre o que é o gênio, sua relação com a 
loucura e de que forma esse relacionamento se expressa no meio social, 
principalmente na arte.  
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ABSTRACT 

The purpose of this paper is, first, to understand how the work of the Portuguese 
poet Fernando Pessoa is introduced historically in the tradition of a classic theme in 
the arts: the relationship between genius and madness. For this we will hold a brief 
overview, social and cultural, identifying ways of prehension the subject by artists 
from different periods of human history. Then we extend our gaze to the time of 
Fernando Pessoa, so then we can perform an analysis of seven selected poems 
whose authorship is attributed to heteronym Álvaro de Campos. In these texts we will 
seek to evaluate how genius and madness are structured and presented in the 
creation of Campos poetry, produced, according to reports by Fernando Pessoa, 
between the years 1913 and 1914. We will use, to support, the book Escritos sobre 
génio e loucura, composed of fragments of the assets of Fernando Pessoa and 
organized by Jerónimo Pizarro. In it, we will stick to the passages in which the 
Portuguese poet reflects what is genius, his relationship with the madness and how 
this relationship is expressed in the social environment, particularly in the art. 
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INTRODUÇÃO 

 

A arte sempre foi um grande meio de reflexão. Tanto o artista quanto sua 

produção são constantemente alvos de suposições que tentam dar conta de como é 

desencadeado o processo criativo do ser humano. Musas inspiradoras, fórmulas e 

modelos, consumo de álcool e outras substâncias que alteram a percepção do 

indivíduo já fizeram e, em alguns casos, ainda fazem parte do imaginário coletivo 

quando o assunto é a produção artística. Mas além dessas possibilidades, há aquela 

que talvez seja uma das que mais tenha alimentado a discussão ao longo dos anos, 

gerando frutos que, ao mesmo tempo, iluminam pontos obscuros da profissão do 

artista e criam nova aura de mistério na mesma: a relação entre loucura e 

genialidade no âmbito da arte. 

É natural ao ser humano criar regras e padrões de comportamento de modo a 

estabelecer uma praxe. Tão natural quanto essa tendência à padronização é o 

movimento oposto, ou seja, haver indivíduos que buscam um afastamento da 

normalidade pactuada. Nesse sentido a loucura, considerada como um contraponto, 

uma atitude que se distancia do “normal”, servirá como efetiva representante desse 

movimento de oposição, principalmente na arte, sendo essa vista, em determinados 

contextos, como em elemento que se destoa do cotidiano. 

O interesse intelectual pela relação entre o estabelecimento da norma e a 

quebra da mesma pelas ações da loucura remonta ao período grego clássico. Nesse 

contexto era aceita a ideia de que a insanidade associada ao ser humano estivesse 

vinculada a motivos religiosos. O homem comportava-se de acordo com os preceitos 

de sua época, porém a intervenção sobrenatural, nesse caso de caráter divino, era 

relativamente aceita. Assim, o indivíduo poderia entrar em conflito com o padrão de 

comportamento, inclusive sob a forma de um crime, e esse desvio seria 

possivelmente encarado como uma intervenção dos deuses do Olimpo, movidos por 

seus ciúmes, desejos e caprichos (CHERUBINI, 1997). Nesse ponto não fazemos 

referência à incorporação desses deuses no homem, mas a influência direta ou 

indireta dessas entidades nas ações do indivíduo. 

Para exemplificar esse ponto de vista podemos evocar, em primeiro lugar, o 

mito grego de Teseu e o Minotauro. Em uma de suas versões, o herói Teseu, 

herdeiro do trono de Atenas, é auxiliado pela princesa Ariadne, de Creta, em sua 
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jornada contra a figura com corpo de homem e cabeça de touro: o Minotauro, 

devorador de homens. Como ato de gratidão pela ajuda da princesa, que seria 

punida caso descobrissem que havia auxiliado um inimigo do reino, Teseu a leva 

consigo em direção a Atenas. Em determinado ponto da viagem o herói e sua 

tripulação decidem parar na ilha de Naxos. Lá abandonam Ariadne, e a embarcação 

de Teseu retoma seu caminho. A deusa Atena, tomada pela cólera em 

consequência do gesto odioso de Teseu ao abandonar uma aliada, lança um feitiço 

de esquecimento sobre o barco. O jovem herói havia prometido ao pai, Egeu, que 

caso retornasse vitorioso da batalha contra o Minotauro, as velas da embarcação, 

antes negras, seriam trocadas por velas brancas. Por influência de Atena, Teseu 

esquece-se do acordo, e Egeu vê do alto de um rochedo o barco se aproximar com 

as velas ainda negras. Tomado de profunda tristeza e melancolia, em estado de 

delírio, comete um ato contra a própria vida e atira-se do rochedo em direção ao 

mar.  

Mas não será apenas na mitologia grega que encontraremos a loucura 

figurada. Seguindo em nossa exemplificação, uma vez que a ligação que fizemos 

inicialmente com a loucura diz respeito a sua influência na produção artística, há 

inúmeros modelos de atitudes insanas ou mesmo criminosas encorajadas por 

figuras divinas retratadas nas tragédias gregas. Na peça Coéforas1, de Ésquilo (525 

a.C. – 456 a.C.) o personagem Orestes assassina a própria mãe, Clitemnestra, pois 

ela havia planejado e executado a morte de Agamêmnon, pai de Orestes. Mesmo 

tendo em vista o crime cometido por Clitemnestra, matar a própria mãe, partilhando 

o mesmo sangue, pode ser visto como um gesto insano, um crime hediondo aos 

olhos dos homens e dos deuses. Como a ação da peça revelará, o ato do rapaz foi 

incentivado pelo deus Apolo. Mais uma vez, como já foi explicitado anteriormente, 

não se fala, nesse contexto, de incorporação, mas sim da influência das divindades 

nas ações de loucura e crime de alguns personagens da antiguidade. 

Há de se atentar para o fato de que, nesses dois casos retratados da 

experiência grega, a manifestação da loucura só ocorre devido a fatores externos ao 

homem, e isso desloca a culpa pelo comportamento desviante para a influência 

divina, deixando o indivíduo parcialmente inocentado com relação aos seus atos; 

                                                           
1
A primeira apresentação dessa peça data de 458 a.C., no festival “Dionísias Urbanas”, na cidade de 

Atenas.  
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eles não fizeram por vontade própria, e sim foram levados a fazer, sob influência de 

uma entidade superior.  

Não distante desse período, Eurípides (480 a.C. – 406 a.C.), outro autor 

trágico, mas de formação filosófica, irá atribuir outra perspectiva para a loucura no 

homem; a mesma do status dado às outras características humanas, como o ódio e 

a paixão. Sua obra é conhecida por criticar a religião do Olimpo, e os deuses são 

pouco presentes. Os nomes das divindades eram evocados como referência a 

sentimentos e ações, de forma que o comportamento, inclusive o de caráter 

desviante, era de responsabilidade do indivíduo, provocado por ele mesmo. Nesse 

recorte a loucura passa a ser vista como elemento interior, parte da constituição 

espiritual do homem – mas ainda longe de ser encarada como uma realidade 

médica. Uma das peças mais conhecidas de Eurípedes, Medéia2, traz a personagem 

título como uma mulher indignada com a conformidade tradicional condizente com 

as esposas da época. Tomada por profundo ódio, rancor e loucura, mata os próprios 

filhos como ato de vingança contra o marido. Sozinha, ela assume a culpa pelo 

crime e as consequências do mesmo.  

Observando o mito de Teseu, as produções artísticas de Ésquilo e de 

Eurípides, temos duas formas diferentes de encarar a natureza da loucura; uma que 

a aponta para ela como uma característica instigada pelos deuses, ou seja, externa; 

outra que afirma ser ela um aspecto natural aos homens e parte de sua composição 

fisiológica. O mais importante é notar que as duas formas convivem no mesmo 

período. 

No percurso histórico da loucura veremos que o movimento interior/exterior de 

sua natureza será constante no desenvolvimento do pensamento humano sobre o 

tema. Partindo da Grécia clássica e chegando ao século XV, a loucura será vista 

novamente como manifestação do sobrenatural no indivíduo. Desta vez, ao invés de 

receptáculo da vontade dos deuses, o louco servirá como prova da ação de 

demônios e bruxas – tanto para a Inquisição medieval nos idos do século XII, quanto 

para a Inquisição dita moderna no século XV – uma justificativa criada para anos de 

perseguição aos “hereges”, aqueles que possuem atitudes que não estão de acordo 

com a moral e as diretrizes pregadas pelo catolicismo institucional. 

                                                           
2
Assim como Coéforas de Ésquilo, Medeia foi representada no festival “Dionísias Urbanas”, no ano de 

431 a.C.. 
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Seguindo adiante na trilha da loucura humana chegaremos ao século XIX e 

ao desenvolvimento da psiquiatria. A insanidade despida do sobrenatural e agora, 

pertencente a esfera humana. Cresce a preocupação em listar seus sintomas e cada 

vez mais a loucura ganha forma de doença cientificamente avaliada. 

Considerando os dados desse breve panorama é possível pensarmos na 

hipótese de que a loucura tem sua origem no âmbito cultural.  Ela só poderá ser 

definida com relação aos parâmetros de normalidade de uma sociedade, de uma 

religião.  

Mas e o gênio? Qual sua relação com a loucura? Em meio a essas 

considerações o gênio é aquele que pensa de forma diferente do convencional, em 

certa medida quebrando as regras da normalidade pactuada. Aqui vemos um ponto 

de conexão entre o símbolo da razão plena e o da total ausência de autocontrole da 

mente. Ambos promovem um afastamento do pensamento padrão.  

Seja no teatro, na pintura ou na literatura, as experiências promovidas pela 

loucura e toda a gama semântica de termos que a cercam – como a melancolia, a 

tristeza, a morte e o sonho – sempre ofereceram grandes motes para a produção 

artística. No que diz respeito aos palcos não há como fugir do teatro do absurdo de 

Samuel Beckett (1906 – 1989), muito menos do Macbeth (1611) de Shakespeare 

(1564 – 1616). Na pintura os quadros do holandês Hieronymus Bosch (1450 – 1516) 

são referência de como a loucura se faz presente no imaginário do homem do 

Renascimento.  

Quando falamos em personagens literários movidos pela insensatez, pelo 

delírio, pelos suores da loucura, não podemos ignorar Dom Quixote (1605) de 

Cervantes (1547 – 1616), os inúmeros personagens saídos da mente de Edgar Allan 

Poe (1809 – 1849), o melancólico Werther (1774) de Goethe (1749 – 1832) e, para 

trazermos essa discussão ambiciosa aos domínios da língua portuguesa, do 

personagem narrador do romance inacabado Cemitério dos vivos (1921), do 

brasileiro Lima Barreto (1831 – 1923). Nesse texto o autor insere elementos 

autobiográficos, provindos de sua experiência das inúmeras internações a que foi 

submetido em hospícios do Rio de Janeiro, entre 1919 e 1920. 

Será justamente a um autor de língua portuguesa, que também tem a 

tendência de mesclar em sua obra elementos ficcionais e autobiográficos, que 

iremos oferecer nossa atenção. Nesta pesquisa a proposta é analisar parte da obra 

do poeta português Fernando Pessoa (1888 – 1935), buscando compreender como 
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ele se apropria desse grande tema de vastíssima tradição no pensamento humano: 

genialidade e loucura. Mais precisamente, será tomado como objeto de estudo a 

produção poética de Álvaro de Campos, heterônimo que é classificado pelo próprio 

Fernando Pessoa como sendo o mais histérico de todos os seus personagens.  

A ideia de genialidade atrelada à existência de traços de loucura que torna o 

homem intelectualmente superior, assim como uma reflexão sobre a dinâmica 

estabelecida entre a realidade objetiva, a imaginação e a criação literária ocupam 

espaço central na obra de Pessoa e estão na base de seu projeto heteronímico. Tal 

lugar dado pelo autor a esse tema torna sua obra quase como uma parada 

obrigatória no entendimento do percurso histórico da utilização da loucura como 

elemento desencadeador, tanto de produções artísticas quanto de construções 

sociais no contexto europeu. 

Problematizaremos uma seleção de poemas, avaliando como é estabelecido 

o diálogo entre a genialidade e a loucura na construção da personalidade poética de 

Álvaro de Campos, tomando a produção artística de Fernando Pessoa como algo 

que mescla o dito “real” com o ficcional. Essa perspectiva pode ser mais bem 

entendida se levarmos em consideração as seguintes palavras de Baudelaire (2008, 

p.73), visto que esse artista expressou de forma significativa em sua produção essa 

relação: “O que é a arte pura segundo a concepção moderna? É criar uma magia 

sugestiva, que contenha ao mesmo tempo o objeto e o sujeito, o mundo externo ao 

artista e o próprio artista.”. 

Na famosa carta de 13 de janeiro de 1935 que Fernando Pessoa dirige a 

Adolfo Casais Monteiro, podemos perceber a posição de destaque que a loucura 

possui na gênese dos heterônimos. No referido texto, Pessoa diz: 

 

A origem dos meus heterônimos é o fundo traço de histeria que existe em 
mim (...). Seja como for, a origem mental dos meus heterônimos está na 
minha tendência orgânica e constante para a despersonalização e para a 
simulação. (PESSOA, 2006, p.459). 

 

Na carta nos é explicitada a tendência, desde a infância do poeta, em 

substituir o mundo da realidade objetiva pelo mundo da imaginação, um universo 

com personagens criados por sua mente. O conhecimento desse dado nos aproxima 

da concepção de escritor criativo desenvolvida por Freud no artigo “Escritores 

criativos e devaneios”. Assim como a criança que brinca, o escritor criativo “cria um 
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mundo de fantasia que ele leva muito a sério, isto é, no qual investe uma grande 

quantidade de emoção, enquanto mantém uma separação nítida entre o mesmo e a 

realidade” (FREUD, 2009, p.78). Mas sendo Fernando Pessoa o principal 

interessado quanto à forma que sua obra será apreendida pelo leitor, até que ponto 

podemos confiar e nos guiar em suas próprias declarações acerca de sua condição 

psiquiátrica? Como um bom escritor, terá a habilidade de manipular o nosso olhar? 

Retomando o breve histórico a respeito da natureza da loucura que 

levantamos no início dessa introdução, chegamos à primeira metade do século XX 

em Portugal, com Fernando Pessoa e a Geração de Orpheu3. O homem desse 

período vive em uma sociedade muito diversa daquela da Grécia clássica e também 

da Idade Média, porém a convivência entre os conceitos de interioridade e 

exterioridade da insensatez em relação ao ser humano é uma constante. A produção 

dos poetas d’Orpheu se utilizará das figuras da loucura para problematizar a 

subjetividade do indivíduo, mais precisamente do homem de seu tempo, fruto da 

ascensão do individualismo nos moldes apresentados por Ian Watt no livro Mitos do 

individualismo moderno4. Essa postura põe Pessoa e seus companheiros em um 

contexto mais amplo, não apenas restrito a produção artística portuguesa. Mais do 

que isso, essa apropriação da loucura será útil também como contraponto a uma 

tendência crescente desde o Iluminismo de atribuir a realidade objetiva, palpável e 

racional, um valor fortemente positivo. A estudiosa Patrícia da Silva Cardoso, no 

verbete “loucura”, presente no Dicionário de Fernando Pessoa e do Modernismo 

português, fará os seguintes apontamentos: 

 
Tal posição de destaque explica-se por esse ser um elemento que extrapola 
os limites do interesse artístico e serviu de baliza para a definição da 
sensibilidade moderna, cuja marca é o desajustamento do sujeito a uma 
realidade que ele aos poucos percebe como constritora. No campo da 
criação artística, a loucura servirá para intensificar o mergulho na 
subjetividade e marcar a recusa a um real percebido como objetividade 

                                                           
3
A geração de Orpheu é conhecida por ser formada, principalmente, pelos escritores: Fernando 

Pessoa, Mário de Sá-Carneiro e Almada Negreiros. O grupo colaborava para a publicação da revista 
de mesmo nome que é considerada a publicação responsável pela introdução do movimento 
Modernista em Portugal.  
4
Em seu estudo Ian Watt utiliza-se de três personagens literários para exemplificar a concepção de 

individualismo que, segundo ele, foi adquirindo forma a partir do século XVII. Em um dos momentos 
em que busca esclarecer o conceito ele diz: “É fácil perceber que Fausto, Dom Quixote e Dom Juan 
são personalidades muito díspares entre si. Ainda assim, todos eles cabem na primeira definição do 
verbete ‘individualismo’ do Oxford English Dictionary: ‘Sentimentos ou conduta autocentrada como 
princípio...ação ou pensamento individual livre e independente.’ Os nossos três heróis, sem exceção, 
tem egos exorbitantes; e aquilo que cada um deles se propõe a fazer é algo que jamais fora feito até 
então; cada um faz sua escolha com inteira liberdade e é a qualquer preço que todos querem 
alcançar o objetivo escolhido (...).”. (WATT, 1997, p.129/130). 
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pura, minando a solidez de conceitos como o de realidade, de identidade e 
de normalidade. (CARDOSO, 2010, p. 419). 
 

No mesmo verbete teremos a informação de que Fernando Pessoa 

estabelece uma distinção entre uma loucura positiva – aquela do comportamento 

desviante em relação ao status quo, sendo ela ligada ao imaginário que auxilia na 

criação, incluindo a de caráter artístico – e outra loucura de vertente negativa, 

originada em fatores patológicos, possuidora de impulsos destrutivos que impedem 

o indivíduo de possuir autocontrole.  

Ao mesmo tempo em que nos assusta, a loucura atingiu alto grau de fascínio, 

por vezes beirando o tom romântico5, não apenas pela geração de Orpheu, mas por 

inúmeros intelectuais anteriores e posteriores a Fernando Pessoa, dentro e fora de 

Portugal. O louco, assim como o gênio, pode ser visto como aquele que tem seu 

pensamento e ação pautados pelo afastamento do que uma determinada cultura 

julga ser normal. Nesse sentido, Fernando Pessoa fará uso de sua suposta condição 

psiquiátrica para elevar a loucura a instrumento de contestação da realidade 

objetiva. Ela será vista como traço de superioridade de pensamento, um elemento 

positivo de resistência a uma tradição apegada à realidade empírica fadada ao 

fracasso. Quando afirmamos que Pessoa irá encarar a loucura como um elemento 

positivo, não dizemos com isso que esse elemento tenha sido visto negativamente 

ao longo da história e que a geração de Orpheu tenha modificado esse cenário. 

Devemos ter consciência de que, da mesma forma que a natureza interior/exterior 

da insanidade convive há anos, os valores “positivo/negativo” acerca desse 

elemento também possuem a mesma condição, sendo o polo intelectualmente 

positivo predominante à época de Pessoa. Afinal, é do poeta o seguinte 

pensamento: 

 

A loucura, longe de ser uma anomalia, é a condição normal humana. Não 
ter consciência dela, e ela não ser grande, é ser normal. Não ter 
consciência dela e ela ser grande, é ser louco. Ter consciência dela e ela 
ser pequena é ser desiludido. Ter consciência dela e ela ser grande é ser 
gênio. (PESSOA, 2006, p.12).  
 

 

                                                           
5
Um exemplo da ênfase que Fernando Pessoa dava para a importância da loucura no pensamento 

humano é o trecho em que defende: “Loucos são os heróis, loucos são os santos, loucos são os 
gênios, sem os quais a humanidade é uma mera espécie animal, cadáveres adiados que procriam”. 
(PESSOA, Fernando. Espólio de Fernando Pessoa, envelope 14C, folha 27).   
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A exposição dos resultados desse estudo será apresentada em três 

momentos. No primeiro faremos uma tentativa de entender e conceituar o termo 

loucura, observando-o historicamente, mais precisamente em sua relação com a 

literatura e as atividades de criação artística. Em um segundo momento, 

chegaremos à época de Fernando Pessoa. Veremos como ele refletia sobre a 

genialidade e a loucura através de textos em que debate o assunto. No fim 

analisaremos especificamente o heterônimo Álvaro de Campos, e examinaremos 

como esse grande tema é expresso em sua poesia. 

A escolha por Álvaro de Campos se mostrou a mais adequada para o estudo 

do tema “genialidade e loucura”, pois dentro da criação de Fernando Pessoa ele é o 

personagem que – além de Alexander Search, heterônimo criado na juventude do 

poeta – mais explicitamente lida com o assunto.  

Para a realização dessa análise foi selecionada uma série de textos avulsos 

produzidos pelo poeta, nos quais ele discute a loucura como instrumento da 

subjetividade do homem moderno. Mas a maior fonte de material de autoria de 

Fernando Pessoa será os dois tomos de Escritos sobre génio e loucura, organizados 

por Jerónimo Pizarro em 2006, com textos do espólio do poeta.  

Com relação aos textos poéticos, daremos atenção à existência de quatro 

fases na obra de Campos6. Desses quatro períodos iremos nos ater apenas ao 

conhecido como o do Poeta decadente, que compreende os poemas iniciais 

produzidos entre os anos de 1913 e 1914. 

A genialidade e a loucura relacionadas na obra de Fernando Pessoa foi objeto 

de inúmeros estudos. Um dos textos mais tradicionais a esse respeito é de autoria 

de Georg Lind, intitulado “Fernando Pessoa e a loucura”. Nele o estudioso avalia a 

representação do tema na obra do escritor português, especialmente sua 

configuração na produção poética do heterônimo Alexander Search. Trabalhos como 

esse de Lind têm o costume de contemplar a utilização da loucura na obra de 

Pessoa como um todo, mas poucos se detêm em um heterônimo de maneira 

atenciosa. Pois nossa proposta é exatamente esta: observar atenciosamente a 

produção inicial de Álvaro de Campos, e oferecer um caminho que possa vir a 

auxiliar na compreensão do que, de fato, há de louco no gênio. 

                                                           
6
A nomenclatura de cada uma das fases, defendida nos estudos de Teresa Rita Lopes (1993), é a 

que segue: O Poeta decadente (1913-1914), O engenheiro sensacionista (1914 – 1922), O 
engenheiro metafísico (1923 – 1930) e O engenheiro aposentado (1931 – 1935). 
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1 A LOUCURA COMO TRADIÇÃO 

 

Utilizamos a fala e a escrita cotidianamente. Na maioria dos casos sabemos 

quando e como usar um substantivo, um adjetivo ou um verbo, mesmo que não 

tenhamos conhecimento explícito da gramática normativa. Mas quando somos 

requisitados a apresentar uma definição sintética de um desses elementos, 

acabamos por nos embaraçar na busca pelas palavras que possam dar conta do 

significado, sem embarcar em um incômodo exercício de tautologia. Ora, se tal 

dificuldade se apresenta na tentativa de se significar um simples adjetivo, a 

complexidade se intensifica quando buscamos o sentido de uma ideia, um conceito. 

Como definir o modernismo? O que significa comunismo? Inúmeros estudos 

intentam em designar esses termos, e para eles “designar” é estabelecer limites, 

compreender o que concerne a uma ideia e o que foge dela. 

Antes de mergulharmos na concepção de genialidade e loucura desdobrada 

por Fernando Pessoa na produção poética de Álvaro de Campos, devemos fazer um 

breve levantamento, seguido de reflexão, das formas como a loucura foi conceituada 

em diferentes contextos. Com isso estaremos inserindo o poeta português em uma 

tradição da arte ocidental, reconhecendo que seu trabalho é fruto de séculos de 

pensamentos acerca da imagem do gênio e do louco. Fernando Pessoa não foi o 

primeiro e nem o último artista a trabalhar com a relação entre a loucura e a 

genialidade, mas o caráter singular com que expressou o tema em sua obra garante 

a respeitabilidade que lhe vem sendo conferida.  

Anteriormente, na introdução de nossa empreitada, estabelecemos um 

esboço de como, em certa medida, o louco e a loucura eram figurados nos mitos e 

no teatro da antiga Grécia. Como nossa proposta é retomar a significação que a 

loucura assumiu sob suas diversas formas, um retorno ao período se faz necessário, 

agora de forma mais detida. 

Por mais antagônicas que as definições que encontraremos em nosso 

percurso possam ser, um fator teremos como certo: a forma com a qual a sociedade 

irá compreender e se relacionar com a loucura, no cotidiano e nas artes, se dará de 

maneira ambígua. E essa relação já nos é perceptível na antiga Grécia.  

Imaginemos a história humana como um lago de largas proporções. No centro 

desse lago há uma ilhota que iremos batizar de Ilha da Sabedoria. Nesse lugar 
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nasce apenas uma frágil árvore, a Árvore da Verdade. A ilhota está no centro, pois 

todas as nossas ações, principalmente após o advento da escrita, giram ao redor do 

acúmulo do saber, do aperfeiçoamento de técnicas e sua transmissão às gerações 

seguintes. De um ponto da margem do lago saem canoas que navegam em direção 

à ilhota: essas são as canoas da razão. Da outra extremidade do lago saem as 

canoas do misticismo. Ambos dizem possuir as melhores embarcações para se 

chegar com velocidade e segurança à nossa Ilha da Sabedoria. Mas a loucura não 

pertence a nenhuma das margens. Ela é uma simples jangada que vaga, sem 

remos, pela superfície do lago. Por vezes a jangada se aproxima da margem de 

onde saem os místicos, e alguns deles acabam embarcando nela na tentativa de 

alcançar a ilhota. Em outros momentos a jangada alcança a margem da razão. Ali 

alguns hesitam, mas acabam embarcando. Ao mesmo tempo em que a jangada 

pode se aproximar da ilhota, pode também se afastar de tal forma que não seja 

possível ver a margem da razão, do misticismo e muito menos a Ilha da Sabedoria.    

Para grande parte dos indivíduos de nossa era o louco é um elemento do 

meio social carregado de significados negativos. A sabedoria popular encara essa 

figura como sendo aquele sujeito que se põe no extremo oposto da razão e da 

lógica. Essa é a concepção dominante, porém não a única. Para uma pessoa imersa 

nesse contexto, torna-se difícil compreender que, séculos atrás, a relação da 

sociedade com o louco era praticamente oposta. Longe de ser uma doença, a 

loucura no homem da Grécia antiga poderia ser vista como um privilégio por parte 

de seus portadores. Isso porque a insanidade, ou a desrazão, era interpretada como 

uma manifestação das vontades dos deuses do panteão olímpico. Em nossa 

imagem da lagoa e da Ilha da Sabedoria, esse é o momento em que os místicos se 

aventuram na jangada da loucura. Tal manifestação não se estabelecia seguindo o 

princípio de incorporação, como ocorre em religiões afro-brasileiras, como a 

umbanda e o candomblé, mas sim sob o esquema de influências, inspirações 

delírios e mensagens enviadas pelas divindades sob a forma de sonhos. O interesse 

em refletir a natureza do saber de origem divina já instigava os filósofos do período 

clássico. Como observado por Silveira e Braga, 

 

Filósofos como Sócrates e Platão ressaltaram a existência de uma 
forma de loucura tida como divina e, inclusive, utilizavam a mesma 
palavra (manikê) para designar tanto o ‘divinatório’ como o delirante. 
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Era através do delírio que alguns privilegiados podiam ter acessos a 
verdades divinas. (BRAGA; SILVEIRA, 2005, p.592). 

 

Assim sendo, o indivíduo tocado pela loucura divina estava envolto em uma 

atmosfera de sabedoria e sacralidade que lhe conferia uma posição social que não a 

de um cidadão comum. Apesar da suposta vantagem que o louco detinha por sua 

comunicação direta com os deuses, tal lugar não lhe garantia benefícios. Portador 

do delírio divino, o louco deveria ser mantido à distância, longe do convívio e das 

pessoas ditas “comuns”.  

Não há como não percebermos uma contradição de imediato nesse contexto. 

Inicialmente o louco é um ser escolhido pelos deuses, instrumento de suas 

vontades. Mas o polo positivo termina exatamente nesse reconhecimento, pois em 

seguida assume-se que o louco deve ser mantido em um espaço que não o do 

convívio geral, uma vez que ele representa divindades dotadas tanto de desejos 

difíceis de serem contidos como também de uma raiva avassaladora. Aí reside a 

ambiguidade com a qual a sociedade grega encarava a loucura. Vejamos, por 

exemplo, a trajetória de Cassandra, personagem presente na Ilíada, de Homero. 

Filhos do rei Priamo e da rainha Hécuba, Cassandra e seu irmão Heleno, 

quando crianças, brincavam no Templo de Apolo em Tróia. Uma noite, enquanto 

dormiam no templo, diz o mito que duas serpentes surgiram e passaram as línguas 

nos ouvidos dos irmãos. Desse dia em diante Cassandra e seu irmão tornaram-se 

pessoas tão sensíveis que passaram a escutar as vozes dos deuses. Ora, sabemos 

que ouvir vozes nunca foi uma habilidade encarada de maneira apaziguada pela 

maioria das culturas ocidentais, e dessa forma Cassandra e Heleno foram postos 

como seres humanos especiais, mas vistos com receio.  

Já adulta Cassandra torna-se sacerdotisa do Templo de Apolo. O deus 

enamora-se pela jovem e lhe ensina os mistérios da vidência. Mas ela repudia seu 

amor. Em um gesto de vingança, Apolo amaldiçoa Cassandra, retirando-lhe o dom 

da persuasão. Uma mulher que ouve vozes e diz ser capaz de ver o futuro, sem o 

poder de persuadir seus ouvintes, corre riscos de cair em desgraça. Dalí por diante a 

jovem passou a ser considerada louca por todos que a cercavam. Quando Páris 

nasceu foi Cassandra quem profetizou que aquele seria o homem que atrairia a 

desgraça à Troia. Mas tal visão foi desacreditada e a cidade de fato terminou por 

sofrer toda a destruição narrada por Homero.  
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Do mito de Cassandra podemos chegar a algumas conclusões com relação 

ao louco e a loucura na Grécia antiga. 1) Como lembrado anteriormente, a loucura 

como manifestação do divino é compreendida de maneira ambígua. Nela não há 

nada inteiramente bom nem mau, ambos os polos convivem em uma mistura de 

respeito e receio; 2) Para os personagens da história Cassandra era louca e 

desacreditada, mas com a concretização da catástrofe profetizada por ela a 

mensagem transmitida ao leitor, ou ouvinte da narrativa, é a de que os loucos, em 

seu delírio, são capazes de portar uma verdade que escapa à compreensão do 

homem comum; 3) ainda retomando os exemplos oferecidos na introdução, como a 

tragédia Coéforas e o mito de Teseu e o Minotauro, podemos partir do pressuposto 

que a loucura era concebida como um comportamento desencadeado por um 

elemento externo ao homem, nesse caso, os deuses. Dessa forma acrescentamos à 

equação da loucura a ideia de um “outro”, uma entidade que contrasta com o 

conhecido, com a normalidade pactuada.  

Recuperando o discurso de Braga e Silveira (2005, p. 592), “Este ‘outro’ 

ocupa o lugar de uma alteridade radical e exterior ao sujeito e alheia a qualquer 

tentativa de apropriação.”. Mas a concepção de um “outro” como dado externo ao 

homem não é unívoca. Lembremo-nos de Eurípides. Esse tragediógrafo não crianos 

deuses do Olimpo como existentes de fato. Apesar de serem expressões de 

períodos mais recentes, o ateísmo e o agnosticismo já apresentavam alguns de 

seus traços no homem grego clássico. Ora, se os deuses não existem, ou apenas 

servem de referência e tentativa de personificação de sentimentos e elementos da 

natureza, quem se torna responsável pelo desencadeamento da loucura no ser 

humano? Nesse sentido o caráter exterior dá lugar ao interior, ou seja, o “outro” não 

está necessariamente fora do indivíduo, mas também pode residir dentro dele, um 

“outro” irreconhecível, que em momentos de descontrole torna-se visível, mostrando 

um novo rosto, desconhecido por ele mesmo. 

Na civilização grega percebemos a aproximação entre misticismo e razão. Os 

deuses e demais divindades são detentores da verdade e os humanos que 

alcançam sua graça atingem a razão plena.  Mas na Idade Média os dois parecem 

romper relações, principalmente após a queda da religião de Zeus, e partem para 

empreitadas diferentes.  

A Idade Média irá testemunhar um deslocamento na forma de compreensão 

da loucura. Esse deslocamento corresponderá, em nossa imagem da Ilha da 
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Sabedoria, ao momento em que a jangada irá se afastar da ilhota, e principalmente, 

da margem da razão. Se anteriormente o indivíduo que “ouvia as vozes dos deuses” 

era capaz de alcançar a sabedoria divina, a Idade Média irá atribuir a 

comportamentos como esse, o de ouvir vozes, uma aura fortemente negativa. A 

ambiguidade com a qual os gregos tratavam tal condição dá lugar a uma intensa 

estigmatização do louco. Ele não poderá mais ser um possível portador da verdade 

divina, sendo, então, caracterizado como o exato oposto. 

O afastamento da loucura dos domínios da verdade teria se intensificado 

principalmente após o advento da Igreja Católica romana, embora o assunto já 

estivesse presente na tradição judaica. Em seu movimento de expansão por todo 

território de dominação cultural helenística a Igreja teria que marcar as diferenças 

existentes entre a religião difundida entre os gregos e a sua própria. Uma das 

ferramentas mais utilizadas para essa diferenciação foi a tentativa de demonizar as 

manifestações das divindades olímpicas.  

A conversão dos deuses em demônios trouxe consigo a visão da loucura 

enquanto revelação do mal. Se a partir dessa nova configuração o louco foi expulso 

das proximidades da Ilha da Sabedoria e desviado da margem da razão, seu 

potencial místico continuou sendo explorado. O louco passa a ser aquele ser 

monstruoso que desvia o ser humano da vida dita “normal”, ou seja, aquela que é 

contemplada pela glória do deus cristão. Como lembrado por Jeha (2007, p.7), “Para 

Agostinho, ‘monstro’ significava um afastamento pessoal de Deus, e só era aplicado 

a indivíduos considerados ‘anormais’.”. Ora, aqui somos capazes de perceber que o 

deslocamento da compreensão da loucura na Idade Média não se deu pelo fato de 

ela ter se modificado, mas a alteração foi com relação aos padrões de normalidade. 

Sendo o cristianismo o novo norte das convenções humanas no mundo ocidental, o 

louco, devido a sua proximidade com o pecado, será não apenas o indivíduo que 

ouve vozes (lembremo-nos do caso de Joana d’Arc e seu martírio), o que tem 

sonhos e pensamentos fantasiosos que fogem do padrão, mas também o herege, 

aquele que renega os princípios cristãos, sendo, por isso, apontado como 

representante do mal. Se na Grécia antiga a relação entre os deuses e os homens 

não envolvia incorporação, no fim da Idade Média fala-se explicitamente de 

possessão por demônios. 

Mas não será apenas sob a ótica do misticismo que a loucura será 

incorporada na avaliação feita pelo homem da Idade Média. Tomar a loucura como 
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uma doença será uma das posturas mais recorrentes. Não podemos chegar a 

conclusão de que se passou a pensar em tratamentos para curar os indivíduos ditos 

loucos, pois isso se dará muitos anos adiante. Apontar um homem como louco 

implicava em considerá-lo um ser humano perigoso para o bom andamento da 

sociedade. A solução encontrada seria privá-lo do convívio social, isolando-o, longe 

do alcance das pessoas “saudáveis”. Assim, a concepção de loucura como uma 

doença mental abriu espaço para um perigoso instrumento de exclusão social.  

Michel Foucault, em sua História da Loucura na Idade Clássica irá considerar 

o objeto de sua análise como sendo a doença herdeira de outros grandes males da 

humanidade, dentre eles a lepra. Enfermidade responsável pela morte de um grande 

número de pessoas, mais do que muitas guerras, a lepra terá seu declínio 

observado por Foucault por volta de 1300.   

Em seguida o filósofo francês traça uma linha de substituições. Após o 

gradativo desaparecimento da lepra, as doenças venéreas assumiram seu espaço, 

ocupando leitos nos hospitais antes destinados aos leprosos. É logo em seguida que 

a loucura ganhará contornos cada vez mais nítidos no horizonte da medicina, mas 

não sem esforço como podemos deduzir da passagem transcrita a seguir: 

 

Fato curioso a constatar: é sob a influência do modo de 
internamento, tal como ele se constituiu no século XVII, que a 
doença venérea se isolou, numa certa medida, de seu contexto 
médico e se integrou, ao lado da loucura, num espaço moral de 
exclusão. De fato, a verdadeira herança da lepra não é aí que deve 
ser buscada, mas sim num fenômeno bastante complexo, do qual a 
medicina demorará para se apropriar. Esse fenômeno é a loucura. 
(FOUCAULT, 1972, p. 8).  
 

Da imagem da loucura na Idade Média podemos observar que 1) ela foi 

destituída de seu poder de deter a verdade divina; 2) passou a ser vista como 

manifestação das forças do mal, com o objetivo de corromper o homem temente ao 

deus cristão, por meio da tentação ao pecado e ao crime; 3) ainda aqui resiste a 

ideia da existência de um “outro” na equação. O “outro” é a entidade corruptora, o 

inimigo espiritual ou a doença que incapacita o enfermo de manter relações sociais 

da forma como os parâmetros do período dirão ser o adequado, ou seja, o louco 

simbolizava também, em teor negativo, o diferente à visão de mundo oposta aquela 

massivamente pregada. Nessas condições, comportamentos ritualísticos 

encontrados em tribos distantes dos centros da cultura romana poderiam ser 

taxados de anormais; 4) mas talvez o mais importante a ser observado seja a 
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ruptura que se estabeleceu entre o misticismo e a razão na manifestação da loucura. 

Será apenas após a Renascença que a loucura reatará seu relacionamento com a 

sabedoria, enquanto isso não ocorria, essa relação permaneceu latente nas 

atividades humanas. 

Por ter se transformado em um assunto muito delicado na Idade Média, por 

questões religiosas, principalmente, a relação entre a loucura e a genialidade 

permaneceu em um campo obscuro dos estudos humanos, até que o Século das 

Luzes (XVIII) estabeleceu um novo patamar para o homem louco. Com o advento do 

Iluminismo a razão e a ciência atingiram escalas sem precedentes em nossa cultura. 

O universo e todas as manifestações da natureza tornaram-se objetos de 

observação de maneira mais metódica e minuciosa do que os filósofos pré-

socráticos poderiam conceber. É nesse período que a loucura será posta como uma 

doença mental de fato, e como tal pode ser pesquisada, analisada, ter seus 

sintomas listados e uma possível cura prevista pela medicina. O novo estado da 

loucura retoma sua conexão com o saber, mas quem o detém, no relato médico, não 

é o louco, pois 

 
O discurso que alimenta esse sistema percebe os loucos como seres 
perigosos e inconvenientes que, em função de sua ‘doença’, não 
conseguem conviver de acordo com as normas sociais. Retira-se, 
então, desse sujeito todo o saber acerca de si próprio e daquilo que 
seria sua doença, ao mesmo tempo em que se delega esse saber ao 
especialista. (BRAGA; SILVEIRA, 2005, p.593) 
 

Neste momento não nos aprofundaremos na dinâmica estabelecida entre a 

loucura e o saber – o faremos mais adiante – mas temos que reconhecer o 

surgimento de mais um elemento julgador da loucura: além do jugo espiritual vindo 

desde a antiguidade, somado ao jugo moral imposto pela Igreja Católica romana na 

Idade Média, o Iluminismo oferecerá o jugo médico-científico. 

Com essas considerações podemos minimamente traçar os limites do 

conceito de loucura e entender o quão complexa e ambígua é sua convivência com 

o ser humano. Mas, apesar das inúmeras perspectivas possíveis para se avaliar a 

natureza da loucura, desde o período grego clássico ela mantém um padrão em sua 

definição. Há sempre uma ideia de normalidade. Essa ideia é composta por 

preceitos, regras e modelos. Tudo que se opõe a essa ideia se constitui como 

anormalidade. É nesse desvio que a loucura se insere. Ela é o oposto do “normal”. 

Ela é a falha da padronização e do controle absoluto, seja com relação ao meio 
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social, ou mesmo com a própria identidade do indivíduo que a manifesta. Essa sua 

característica é atemporal, mas o que vai determinar o que é ou não um 

comportamento insano são os fatores externos, esses sim instituem a complexidade 

da definição de loucura. Cultura, arte, religião, política e ciência. Cada uma delas, 

em suas diversas formas de expressão, possuem suas próprias leis que irão influir 

na construção das figuras da loucura, inclusive se as mesmas serão dotadas de 

valores positivos, negativos ou ambíguos.  

 

1.1 A tradição nas artes 

 

Dedicar-se ao estudo das manifestações da loucura na arte, tanto no que ela 

figura na obra quanto em sua presença no artista em si, em seu contexto de 

produção, exigiria um exaustivo número de páginas e nos desviaria de nossa real 

intenção. O interesse aqui está em fornecer um panorama que, ao iniciarmos nossa 

análise detida da produção poética do heterônimo Álvaro de Campos, possamos 

situar a obra de Fernando Pessoa como herdeira de uma tradição intelectual e 

artística que atravessa os séculos. Nesse sentido, após termos estabelecido um 

breve histórico da compreensão da loucura no Ocidente, atentaremos para como ela 

será representada na arte, principalmente na literatura, campo no qual Pessoa 

expressará sua criação. 

Já discorremos a respeito de como a loucura era figurada na arte da Grécia 

antiga. Para retomarmos de maneira breve, lembremo-nos da tragédia grega 

Coéforas e do ato insano de Orestes ao matar sua mãe, Clitemnestra, incitado pelo 

deus Apolo. Comentamos também, na introdução, a respeito do mito grego de 

Teseu e o Minotauro e do feitiço de esquecimento que a deusa Atena lançou, 

visando vingar-se do jovem Teseu, levando o rei Egeu a cometer suicídio. A visão da 

loucura como manifestação do divino – para o bem e para o mal – existente na 

sociedade grega, como apresentamos, era retratada na produção artística da época. 

A loucura também era representada sob outras perspectivas, assim como vimos o 

caso de Eurípides. A insanidade de Medéia, peça de sua autoria, diz respeito ao ser 

humano em sua constituição, isento de interferências de supostas divindades. Tendo 

consciência da relação ambígua que o homem possui com o tema, podemos seguir 

adiante em nosso panorama. 
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Michel Foucault irá atribuir ao tratamento dado a loucura pela arte, no que se 

refere a Idade Média, um duplo olhar. Há uma cisão clara entre a forma que a 

pintura e a literatura moldaram suas obras com relação ao tema. Segundo Foucault, 

a pintura irá retratar o insano com certo fascínio. O louco é envolto em uma aura de 

mistério que contraria a visão negativa que costumava acompanha-lo nesse período 

histórico, como pudemos observar no capítulo anterior. A arte, em seu caráter 

transgressor, irá olhar para determinados elementos que a cercam e, nem sempre, 

estará de acordo com o que ali se apresenta.  Não podemos dizer que se pregava a 

veneração à loucura nas artes da Idade Média, mas sua figuração demonstrava um 

interesse que ia muito além da simples aceitação de que o louco era um indivíduo 

que deveria ser isolado e não possuía nenhum vínculo com a razão. Foucault 

acredita que, na arte produzida a partir do século XV,  

 

No polo oposto a esta natureza de trevas, a loucura fascina porque é 
um saber. É saber, de início, porque todas essas figuras absurdas 
são, na realidade, elementos de um saber difícil, fechado, esotérico. 
[...] Esse saber, tão inacessível e temível, o Louco o detém em sua 
parvoíce inocente. Enquanto o homem racional e sábio só percebe 
desse saber algumas figuras fragmentárias [...] o Louco carrega 
inteiro uma esfera intacta [...]. (FOUCAULT, 1972, p. 20-21). 
 

 

Ora, o que se expôs é exatamente o oposto da forma como a sociedade e as 

instituições de poder compreendiam a loucura. As constantes figuras monstruosas, 

saídas de um pesadelo, expostas por Bosch (1450 – 1516), artista citado por 

Foucault em sua análise, explicitam esse fascínio. A obra mais comentada e 

desdobrada em sua temática pelo filósofo é A nau dos Loucos (Anexo I) – tema que 

também iremos abordar em uma das análises dos poemas selecionados de Álvaro 

de Campos. Essa pintura, realizada em óleo sobre madeira, representa uma 

pequena embarcação ocupada por membros de diversos grupos sociais, como o 

clero e o campesinato. Há um pedaço de comida pendurado por uma corda, e todos 

se encontram distraídos tentando abocanhar o alimento. Figura na tela também o 

álcool, como representante da degradação da sociedade. Da embarcação nasce 

uma árvore que guarda em seu topo uma espécie de caveira, comumente 

interpretada como sendo uma representação do demônio. A árvore, por sua vez, 

será vista por Foucault como a árvore da sabedoria.  
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Peter Paul Rubens (1577 – 1640) será outro artista que também irá retratar 

indivíduos considerados insanos em suas obras, mas alinhado com o pensamento 

religioso. Acostumado a retratar pessoas em meio a convulsões epiléticas, Rubens 

as desenhava na presença de um sacerdote cristão, como se este as estivesse 

purificando, posto que a epilepsia fosse interpretada como sendo uma possessão 

demoníaca que precisaria ser combatida com a operação de um milagre. Um 

exemplo da obra desse pintor é o quadro “Os milagres de Santo Inácio de Loyola” 

(Anexo II) 

Essa quase obsessão em mostrar a loucura em seus quadros não significava 

afirmar que os artistas a veneravam. Ao contrário, as figuras insanas sempre 

representam uma sombra, uma ameaça que vive a espreita do ser humano, pronta 

para atacar.  

Mas na Literatura da Idade Média o fascínio não está presente como se faz 

na pintura. Foucault identificará uma diferença significativa entre as duas artes: 

 

No domínio da expressão da literatura e da filosofia, a experiência da 
loucura, no século XV, assume sobretudo o aspecto de uma sátira 
moral. Nada lembra essas grandes ameaças de invasão que 
assombravam a imaginação dos pintores. Pelo contrário, toma-se o 
cuidado de pô-las de lado; não é disso que se está falando. 
(Foucault, 1972, p. 25) 
 
 

Para exemplificarmos a visão de Foucault, o livro Elogia da Loucura (1511), 

de Erasmo de Rotterdam, se apresenta como um bom parâmetro. No texto, Erasmo 

constrói um monólogo apresentado pela deusa Moira, a loucura personificada. Em 

seu discurso ela irá demonstrar os motivos pelos quais se considera a divindade 

mais venerada, estando presente em praticamente todos os campos da ação 

humana, entre eles a religião, a política e o próprio cotidiano da vida mundana. Ora, 

na Idade Média, dizer que a loucura é a entidade que rege a vida humana é uma 

forma de ridicularizar as instituições e o poder que a elas atribuído. Essa é a “sátira 

moral” identificada por Foucault no trecho anteriormente transcrito. 

Após a experiência de Erasmo, a loucura continuará presente em inúmeras 

obras literárias, e o que é digno de nossa é que, quase sempre, o personagem tido 

como louco será aquele que se colocará como contestador da concepção de 

realidade em vigor. Pensemos no exemplo de Dom Quixote (1605), de Miguel de 

Cervantes. Esse romance é constantemente evocado para exemplificar a sátira aos 
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romances de cavalaria, visto que o personagem central torna-se – supostamente – 

louco, devido às suas leituras de histórias fantásticas. Mas, como observado por 

Foucault (1972, p. 37) em relação a essa obra, “sob a superfície, constata-se toda 

uma inquietação a respeito das relações, na obra de arte, entre o real e o 

imaginário.”.  

Muitas das vezes em que a loucura está presente na obra literária, será 

justamente para retomar a discussão acerca dos limites entre o real e o imaginário, 

entre a realidade e a ficção. Em determinadas narrativas o louco costuma ser aquele 

personagem que transita pelo mundo da realidade objetiva e também pelo mundo da 

imaginação, da fantasia, da ficção em seu sentido mais recorrente, como a 

dimensão que, teoricamente, não existe. Nesse aspecto a obra de nosso objeto de 

pesquisa, Fernando Pessoa, irá se mostrar próxima aos mesmos questionamentos, 

principalmente se levarmos em consideração a criação heteronímica e sua proposta 

de estabelecer uma obra artística que mina os conceitos de realidade objetiva, 

mesclando imaginação criativa e vida prática. Nisso podemos enxergar a linha de 

tradição traçada entre o Quixote de Cervantes de o poeta português, com a 

diferença de que a produção de Pessoa desdobrará ao máximo a experiência da 

loucura na arte, tomando o próprio poeta como parte de sua obra, apagando os 

limites entre real e ficcional.  

A contestação da realidade objetiva nem sempre será a principal motivação 

do autor, pois tal postura dependerá do grau de importância oferecido a essa 

abordagem. Observando comparativamente a representação da loucura em Ésquilo, 

Eurípedes, Bosch, Rubens, Erasmo, Cervantes e Fernando Pessoa, percebemos o 

número de possibilidades de figuração do desatino. O que está em jogo é mais do 

que uma questão de época e momento social, mas também uma perspectiva 

particular de cada artista em sua própria relação com o tema.  

Mas a loucura estará presente não apenas na imagem do personagem de 

ficção insano. Em alguns contextos o próprio artista será considerado louco devido a 

sua condição de indivíduo criador de “fantasias” e seres saídos do fundo de sua 

imaginação.  

O crítico literário canadense Northrop Frye dedica inúmeras páginas do livro 

Fábulas de identidade à análise do lugar ocupado pela imaginação em diversos 

campos da ação humana, principalmente na literatura. No capítulo “O imaginativo e 

o imaginário” ele aponta para um dos possíveis mecanismos capazes de ativar a 
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capacidade criativa no homem. Segundo Frye o ser humano é capaz de possuir 

duas atitudes diante da realidade objetiva do mundo em que habita.  

 

(A primeira) É a atitude com a qual o cientista inicialmente enfrenta a 
natureza, determinado a ver primeiramente o que lá está sem 
permitir que qualquer outro de seus interesses falsifique a evidência. 
E é, penso, a atitude que a psiquiatria adotaria como padrão do 
“normal”, a condição de saúde mental da qual a doença mental 
constitui um desvio. A outra atitude é geralmente descrita como 
“criativa” [...]. Essa é a visão não do que é, mas do que, de outra 
maneira, poderia ser feito com uma dada situação. Junto com o 
mundo dado, está ou pode estar presente um modelo invisível de 
algo não-existente, mas possível e desejável. A imaginação existe 
em todas as áreas da atividade humana, mas em três ela tem 
importância particular: nas artes, no amor e na religião. (FRYE, 2000, 
p.167) 
 
 

Se para as considerações de Frye o comportamento “normal” do homem é 

aquele que recebe os estímulos do mundo exterior, buscando evitar que outros 

fatores dificultem a correta apreensão da realidade, o ato da criação é a princípio, o 

oposto, pois ele conceberá mundos possíveis, “modelos invisíveis” de uma realidade 

alternativa que não está lá. Ora, se o oposto do padrão é a anormalidade, o artista 

põe-se em certa medida, como o contraponto da realidade, utilizando, ou não, essa 

premissa para problematiza o questionamento do mundo empírico no qual está 

inserido. Logo, o artista seria portador de traços de loucura que o permitiriam 

elaborar sua obra fazendo uso livre da imaginação.  

Mas Frye não interrompe sua reflexão acerca dessa premissa. Na sequência 

de seu texto ele nos dirá que “Os escritores renascentistas, quando falam em 

imaginação, estão interessados, principalmente em sua patologia, na histeria, 

alucinação e na influência da mente sobre o corpo.” (FRYE, 2000, p.173). E mais 

adiante, concluirá que “A recusa dos pensadores renascentistas em levar adiante a 

associação dos temperamentos criativos e neuróticos é o resultado de uma certa 

visão de mundo que era, em última instância, religiosa na origem.” (FRYE, 2000, p. 

177). Ao nos oferecer semelhante declaração o crítico assume que os próprios 

escritores renascentistas reconheciam que não apenas havia uma ligação entre a 

imaginação – faculdade intimamente relacionada ao processo criativo – e algumas 

das formas da loucura, como a histeria e a alucinação, mas que também tais 

manifestações estariam atreladas à mente humana.  
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Com um número cada vez maior de possibilidades interpretativas acerca das 

manifestações do desatino na vida humana, seja sob o olhar de novas religiões, 

teorias recém-descobertas nas ciências médicas ou mesmo através de um aspecto 

moral, principalmente após o Iluminismo, e a reforma de Lutero, que contestou a 

autoridade da Igreja romana, o que notamos é uma explosão de padrões de 

realidade, ou seja, de visões diferentes sobre o mundo, e cada um deles construirá 

suas embarcações para alcançar a Ilha da Sabedoria.  

No período em que Fernando Pessoa produziu sua literatura, praticamente 

toda a margem do nosso lago de largas proporções estava sendo disputada por 

diversas teorias, cada uma delas com sua visão de realidade e normalidade. Ao 

serem olhadas de perto, algumas dessas teorias irão se apropriar da loucura como 

signo positivo, somada a outros fatores, na busca pela sabedoria. Dentre essas 

teorias está aquela defendida por Fernando Pessoa e a geração de Orpheu. Eles 

utilizaram a imagem do louco para representar o indivíduo que, em meio ao caos do 

mundo moderno, não se sente apto a ocupar um lugar nesse universo – geográfico 

ou temporal. Utilizaram-se, para isso, de sua arte, habilidade que por si só foge do 

que entendemos como algo pertencente ao mundo cotidiano, principalmente com o 

advento dos movimentos vanguardistas, como o futurismo, que comentaremos mais 

adiante. Nesse aspecto, a loucura – seja enquanto doença, o oposto da saúde, seja 

nos aspectos morais – e as artes, se unem como elementos de perturbação da 

norma.  

 

1.2 Sábio desatino 

 

Já comentamos que, após o advento da razão no Renascimento, a ciência 

ganhou impulso na afirmação de sua legitimidade enquanto entidade detentora de 

saberes capazes de explicar, racionalmente, os mecanismos de funcionamento do 

mundo. Vimos também que, nesse momento de advento da razão, a loucura passou 

a ser fonte de saber para a área médica. Catalogando seus sintomas visando à 

criação de tratamentos, os médicos produziram conhecimento observando as 

manifestações externas da loucura. Está mais do que claro, após as breves 

considerações dos dois últimos capítulos, que os caminhos da loucura e da razão 

relacionam-se há séculos, mas, segundo Foucault, esse contato só se dará de 
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maneira consciente a partir do século XVI. A consciência da loucura – por mais 

paradoxal que isso possa parecer – ocorre quando a razão assume que há dentro 

de si um desatino que a qualquer momento tornar-se-á externo. Será o momento no 

qual a razão toma consciência de que a loucura faz parte de sua identidade e inicia 

um processo de reflexão sobre os malefícios e os benefícios que há em sua 

existência. 

As observações que faremos a seguir, a respeito da condição existente entre 

a sabedoria e o desatino nos levará, finalmente, a um caminho direto para 

encaramos a obra poética de Álvaro de Campos, pois entendemos que essa relação 

é o elemento que está na base de parte significativa da produção desse heterônimo. 

Para resumir a experiência que o classicismo obteve com a loucura, Foucault 

estabeleceu em sua exposição dois pontos cruciais para o entendimento desse 

encontro. Algumas dessas explanações serão muito importantes para compreender 

o lugar que Fernando Pessoa ocupa na tradição da loucura. 

No primeiro ponto de sua ponderação, Foucault demonstrará que a relação 

estabelecida entre a razão e a loucura será desenvolvida em bases contraditórias: 

 

1) A loucura torna-se uma forma relativa à razão, ou melhor, 
loucura e razão entram numa relação eternamente reversível que faz 
com que toda loucura tenha sua razão que a julga e controla, e toda 
razão sua loucura na qual ela encontra sua verdade irrisória. Cada 
uma é a medida da outra, e nesse movimento de referência recíproca 
elas se recusam, mas uma fundamenta a outra. (FOUCAULT, 1972, 
p.30) 

 

Sobre essas considerações podemos refletir a respeito da relação de 

interdependência entre a razão e a loucura. Enquanto, por um lado, as duas se 

neguem mutuamente, por outro se complementam, justamente por serem opostas. A 

loucura só pode ser definida tendo como parâmetro a concepção de razão, aquela é 

o desvio desta. Já a razão necessitaria da loucura para realizar o exercício de 

mergulhar em si, suspender temporariamente suas próprias convenções para 

compreendê-las.  

Como exemplificação desse caminho de mão dupla, Foucault retomará o 

tema cristão que parte da premissa de que o mundo terreno no qual vivemos é uma 

loucura aos olhos de seu deus. O deus cristão, em sua infinita sabedoria criou a nós 

e o mundo que habitamos, mas tirou-nos a verdade. Assim, vivendo em um 
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ambiente do qual a verdade foi subtraída, “O homem acredita ver claramente, e que 

ele é a medida das coisas [...]” (FOUCAULT, 1972, p. 30). A própria presunção que 

nos leva a crer que somos a medida do universo seria o suficiente, nesse contexto, 

para reconhecermos a presença do desatino em nossa existência. O que o ser 

humano julga ser seu conhecimento mais pleno do funcionamento do mundo é, para 

o deus cristão e sua “razão desmesurada”, uma grande loucura.  

Mas há também o caminho contrário, aquele em que nós, meros mortais, 

olhamos para a sabedoria e a verdade divina. Elas são dotadas de tamanha 

grandeza e complexidade que, aos olhos de nosso espírito limitado, constitui-se 

como loucura. É uma linha que segue em círculo: a grande sabedoria que encara a 

loucura, que encara a grande sabedoria e a enxerga, em sua grandeza, como sendo 

insana e incompreensível para sua ignorância. Tal movimento revela que tudo para 

o que voltamos nossa atenção possui duas faces complementares, que devem sua 

existência uma a outra.  Com isso, Foucault chega à conclusão de que,  

 

Em grande escala, tudo não passa de Loucura; em pequena escala, 
o próprio Todo é Loucura. Isto é, a loucura só existe com relação à 
razão, mas toda a verdade desta consiste em fazer aparecer por um 
instante a loucura que ela recusa [...]. (FOUCAULT, 1972, p. 33). 
 

A concepção exposta pelo filósofo é de extrema importância para 

compreendermos, em páginas futuras, a forma com que Fernando Pessoa irá se 

apropriar da loucura como elemento essencial para a manifestação efetiva de uma 

genialidade. Logo percebemos que, se a loucura entrou em um estado de latência 

no século XVIII, a reflexão crítica do desatino como parte da razão, como ocorreu no 

século XVI, irá desembocar na arte da virada do século XIX para o XX. Até nesse 

aspecto há um ciclo. A intelectualidade irá, em diferentes épocas, tomar a loucura 

como parte de si; ou refutá-la.  

Mas não nos precipitemos. Ainda há uma questão importante, que constitui o 

segundo ponto do resumo de Foucault acerca da experiência da loucura relacionada 

a sabedoria.  

Em seguida o pensador afirmará que a loucura não apenas deve sua 

existência à razão, por necessitar dela para caracterizar-se como desvio, mas 

também ela própria se constitui como uma das formas da razão. Nessa concepção o 

caminho percorrido pela sapiência em sua existência teria sido traçado pelo 
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desatino, sem o qual teria permanecido em seu estado primitivo e o ser humano 

ainda habitaria o interior das cavernas. Mas, ainda aqui, estamos falando da loucura 

desencadeada de maneira consciente, pois só assim será vista como o caminho 

para a sabedoria: aceitando que o percurso é aberto pela insanidade. Claro deve 

estar em nosso estudo que a loucura a que nos referimos, obviamente, é a que se 

manifesta nas questões morais, artísticas e políticas, e não aquela que impõe ao 

homem o estado mórbido de incapacidade de consciência de si mesmo enquanto 

ser existente em um mundo físico, quanto menos uma consciência da própria 

loucura. 

Reconhecendo o desatino como força motora para a evolução da razão, 

Foucault afirmará: 

 

Se a loucura vem sancionar o esforço da razão, é porque ela já fazia 
parte desse esforço: a vivacidade das imagens, a violência da 
paixão, este grande recolhimento dentro de si mesmo, que são todos 
traços da loucura e os instrumentos mais perigosos, porque os mais 
aguçados da razão. (FOUCAULT, 1972,p.35). 
 

É nessa perspectiva que Fernando Pessoa desenvolverá os poemas de 

Álvaro de Campos. Como veremos, elementos como “a vivacidade das imagens”, a 

“violência da paixão” e “este recolhimento dentro de si mesmo” estarão 

constantemente figuradas nos escritos desse heterônimo. O próprio mergulho dentro 

de si, visto como um traço da loucura é uma característica que não pertence apenas 

a Fernando Pessoa, mas a toda uma gama de artistas, incluindo o grupo do Orpheu, 

e outros que produziram em anos anteriores e posteriores. Esse recolhimento está 

intimamente ligado ao que Peter Gay chamará de “exame cerrado de si mesmo”, no 

livro Modernismo (2009), no qual tenta definir o termo que intitula a obra – tarefa tão 

complexa e exaustiva quanto definir a loucura. Tendo Gay reconhecido esse traço 

como parte da intelectualidade surgida nos idos de 1800 – e não apenas nela –, e 

Foucault já no século XVI, podemos desconfiar cada vez mais que, tudo o que 

pensamos ter se desenvolvido recentemente, na realidade descende de um 

processo que se recua cada vez mais no tempo.  

Por fim, como será exposto a seguir, Fernando Pessoa irá se inserir na 

tradição da loucura tomando-a como uma fonte da qual devem ser absorvidas as 

forças para o desenvolvimento da genialidade humana. É o sábio e consciente 

desatino capaz de aprender e deixar-se controlar pela razão, para que, com isso, 
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possa fazer bom uso de suas próprias potencialidades. É o que Foucault chamará 

de “loucura sábia”, aquela que acolhe “a razão, ouve-a, reconhece seus direitos e 

cidadania e se deixa penetrar por suas forças vivas, com isso protegendo-se da 

loucura [...].” (FOUCAULT, 1972, p.36), sendo esta loucura referida por último 

aquela de caráter mórbido, incapaz de contribuir para a construção do gênio.  
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2 FERNANDO PESSOA: ENTRE O GÊNIO E O LOUCO 

 

Por meio do breve levantamento histórico feito anteriormente nos é possível, 

minimamente, reconhecer e inserir a produção poética de Fernando Pessoa em 

nosso panorama, reconhecendo-o como pertencente a uma tradição intelectual, no 

que concerne a reflexão do papel da loucura e da genialidade tanto no âmbito social 

quanto – e principalmente – no âmbito artístico. 

Nesse momento, antes de nos determos nas análises dos poemas atribuídos 

ao heterônimo Álvaro de Campos, faz-se importante, em primeiro lugar, 

reconhecermos o momento artístico e histórico no qual Fernando Pessoa viveu. Não 

faremos uma exaustiva avaliação desse período, e sim uma contextualização 

necessária para seguirmos adiante em nossa reflexão. Em segundo lugar, 

entraremos em contato com alguns dos textos do espólio de Fernando Pessoa, 

reunidos e organizados por Jerónimo Pizarro no volume Escritos sobre génio e 

loucura, de 2006. 

Nascido em 1888, Fernando Pessoa produziu parte substancial de sua obra a 

partir de 1912, tendo seus textos publicados inicialmente pela revista A Águia. Nos 

anos seguintes, o poeta participou da publicação da revista Orpheu, publicação essa 

que reunia um grupo de jovens portugueses insatisfeitos com os rumos trilhados 

pelas artes em seu país. O grupo, que receberia o nome de “Geração d’Orpheu” em 

referência ao título da publicação, foi tomado por um espírito herético que tinha 

como único intento romper com a produção artística que a crítica consolidada do 

período considerava ser de boa qualidade. A ensaísta portuguesa Maria Aliete Dores 

Galhoz, em seu texto O momento poético do Orpheu (1958) faz a seguinte 

observação acerca da juventude artística portuguesa do início do século XX: 

 

1912, em Lisboa. Alguns rapazes da, então geração nova começam, 
por essa altura, a encontrar-se – literária e inevitavelmente! – pelos 
cafés da Baixa. Jovens, a preocupação da sua juventude em dia com 
“lá fora” leva-os ao desafio duma originalidade espetacular e 
mergulha-os no entusiasmo deliciado de escandalizar o respeitável e 
“lepidóptero burguês”. (GALHOZ, 1958, p. XIII). 

 

A passagem transcrita, refere-se ao início da gênese da revista Orpheu, nos 

oferece dois dos principais traços necessários para o entendimento das motivações 

que guiavam os integrantes da geração órfica. O primeiro deles, a originalidade, está 
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intimamente ligado com o que já comentamos anteriormente: o intento de romper 

com a tradição artística que oferecia os parâmetros da produção do período entre os 

artistas consolidados. Esse ímpeto de criar uma nova arte, diferente de tudo já visto 

em Portugal, esteve em sintonia com o movimento futurista surgido em 1909, na 

Itália. A proposta futurista tinha exatamente como uma de suas bases a 

desvalorização da tradição – ou a valorização de uma tradição devidamente 

revigorada, no caso do futurismo português – e do conservadorismo, somado ao 

desejo de criação de uma arte nova e original.  O segundo traço perceptível no 

trecho de Galhoz diz respeito ao gosto por “escandalizar”, incomodar o público 

burguês, responsável pelo moralismo que, segundo a geração d’Orpheu, pairava na 

arte e vida portuguesa.  

Com essas duas características conhecidas, somadas a discussões políticas 

que agitaram o mundo das letras portuguesas nos idos de 1915 – ano de publicação 

de Orpheu I7 – Fernando Pessoa, Mário de Sá-Carneiro, Almada Negreiros, Santa-

Rita Pintor, dentre outros, pautaram suas produções em direção a uma arte 

impugnadora do padrão aceito. Nesse percurso, cada um deles realizou sua própria 

empreitada criativa, mas com alguns ideais filosóficos em comum. Dentre eles está 

aquele que faz parte do objeto de análise de nosso trabalho: a loucura. 

Não foram poucas as vezes em que jornais portugueses, como A Capital e 

Diário do Porto, se referiram aos membros da geração de Orpheu e sua produção 

com termos como “Literatura de manicômio”, “Os poetas do Orpheu e os alienistas” 

e “Rilhafolescamente”8 (GALHOZ, 1958, p. XVII). A ânsia de produzir uma arte 

radicalmente oposta ao que se fazia até então rendeu aos jovens tais comentários. 

De início esses termos não lhes eram dados a sério, mas sim como uma forma de 

ridicularizar e fazer piada com a nova Geração. Nessa fase, fora os jornais, a 

literatura dita “oficial” praticamente ignorou a existência de Orpheu. Mas apesar das 

galhofas feitas a seu respeito, o grupo órfico não se desfez da imagem de loucos 

que lhe atribuíram. Ao contrário, muito se utilizaram dela para marcar sua diferença 

diante do grupo de intelectuais e artistas consagrados. 

                                                           
7
Foi em Orpheu I que Álvaro de Campos publicou os poemas “Ode Triunfal” e “Opiário”, esse último 

faz parte do escopo de nossa pesquisa. 
8
O termo “Rilhafolescamente” faz referência a Rilhafoles, que segundo Nuno Borja Santos (2011, p. 

70), Doutor em História, Filosofia e Patrimônio da Ciência pela Universidade Nova de Lisboa, foi o 
primeiro hospital psiquiátrico de Portugal.  
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Em 28 de junho de 1915 sai o segundo número de Orpheu, esse sim tomado 

como uma reafirmação da loucura do grupo e com maior repercussão no meio 

político e intelectual português. Além da participação de Santa-Rita Pintor (1889 – 

1918) – tido como um dos primeiros pintores modernistas de Portugal, de verve 

assumidamente futurista –, a colaboração do também pintor, e poeta Ângelo Lima 

(1872 – 1921) talvez tenha sido uma das mais polêmicas. Lima era clinicamente 

diagnosticado como louco. Em 1894 havia sido internado no Hospital Conde de 

Ferreira com o diagnóstico de “delírio de perseguição”. Em 1901 é internado no 

Hospital de Rilhafoles, em Lisboa, aquele mesmo que as folhas cômicas haviam 

referenciado ao fazerem troça com o primeiro número de Orpheu. A participação de 

um louco “real” evidenciava a postura contestadora da nova geração de artistas e o 

lugar privilegiado destinado à insanidade como ferramenta de refutação da arte 

“oficial”. A provocadora presença de Ângelo de Lima nos revela que o grau de 

aprofundamento no tema da loucura para todos os membros d’Orpheu era muito 

maior do que o de simples elemento de criação artística, mas também de convívio 

político e social.  

Como vimos anteriormente, a loucura poderia ser interpretada, em alguns 

contextos, como aquele comportamento que se desvia da norma, que não respeita 

as regras e segue uma lógica outra e própria de relacionamento entre o interior do 

indivíduo e o mundo exterior. Nesse sentido, a loucura passa a assumir caráter 

positivo dentro da proposta da geração de Orpheu, uma marca do descompasso 

entre o sujeito e o mundo que o cerca, contestando-o e reorganizando-o.    

Além de modificador de um posicionamento diante do mundo, a loucura 

também será utilizada pelos artistas dessa geração como um mecanismo de 

autoconhecimento. Recuperando o verbete loucura do Dicionário de Fernando 

Pessoa e do Modernismo Português, tomamos conhecimento de que “(...) No campo 

da criação artística, a loucura servirá para intensificar o mergulho na subjetividade e 

marcar a recusa a um real percebido como objetividade pura (...).” (CARDOSO, 

2010, p.419). É nessa dinâmica entre o “exame cerrado de si mesmo” e uma 

contestação e inadequação a uma realidade exterior que a produção artística de 

Fernando Pessoa irá se desdobrar. Daí a importância do estudo do tema, não 

apenas em sua obra, mas na de todo aquele que buscava uma nova sensibilidade 

para o homem moderno no início do século XX.  
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Basta-nos um breve olhar para a escrita de outros artistas do mesmo período 

para compreendermos como eles se apropriavam da loucura em seus intentos 

artísticos e também como tentativa de construção de uma identidade individual. 

Podemos verificar tal comportamento observando o poema “Reconhecimento à 

loucura”, de José de Almada Negreiros, amigo de Fernando Pessoa, reproduzido a 

seguir: 

 

Já alguém sentiu a loucura 
vestir de repente o nosso corpo? 
Já. 
E tomar a forma dos objectos? 
Sim. 
E acender relâmpagos no pensamento? 
Também. 
E às vezes parecer ser o fim? 
Exactamente. 
Como o cavalo do soneto de Ângelo de Lima? 
Tal e qual. 
E depois mostrar-nos o que há-de vir 
muito melhor do que está? 
E dar-nos a cheirar uma cor 
que nos faz seguir viagem 
sem paragem 
nem resignação? 
E sentirmo-nos empurrados pelos rins 
na aula de descer abismos 
e fazer dos abismos descidas de recreio 
e covas de encher novidade? 
E de uns fazer gigantes 
e de outros alienados? 
E fazer frente ao impossível 
atrevidamente 
e ganhar-Ihe, e ganhar-Ihe 
a ponto do impossível ficar possível? 
E quando tudo parece perfeito 
poder-se ir ainda mais além? 
E isto de desencantar vidas 
aos que julgam que a vida é só uma? 
E isto de haver sempre ainda mais uma maneira pra tudo? 
Tu Só, loucura, és capaz de transformar 
o mundo tantas vezes quantas sejam as necessárias para olhos 
individuais. 
Só tu és capaz de fazer que tenham razão 
tantas razões que hão-de viver juntas. 
Tudo, excepto tu, é rotina peganhenta. 
Só tu tens asas para dar 
a quem tas vier buscar. (NEGREIROS. 2009. s.p.) 
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O poema é claro em sua abordagem acerca da loucura. Nos últimos versos 

há o reconhecimento de que ela é a ausência de monotonia e o meio de se alcançar 

aquilo que a rotina é incapaz de oferecer ao ser humano: possibilidade de 

transformação. Mas a loucura é dotada de ambiguidade, pois é lembrado pelo poeta 

que, por vezes, ela pode “parecer ser o fim”. Ou seja, ao mesmo tempo em que é 

capaz de auxiliar o indivíduo na construção de sua identidade, é também de isolá-lo 

de tal forma da coletividade, que desencadeará no sujeito, devido a sua 

inadequação ao meio social, uma melancolia de caráter destrutivo.  

Da mesma forma o romance A confissão de Lúcio (1914), de Mário de Sá-

Carneiro, também abordará o tema da loucura, sendo essa uma entidade criadora 

de situações capazes de nos fazer questionar até que ponto nossa apreensão do 

mundo pelos sentidos é confiável, e o que pode ser fruto de nossa imaginação. 

Podemos sentir o terreno movediço da verdade relatada pelo narrador, logo no início 

dessa narrativa, quando declara: 

 

Não estou escrevendo uma novela. Apenas desejo fazer uma 
exposição clara de fatos. E, para a clareza, vou-me lançando em 
mau caminho – parece-me. Aliás, por muito lúcido que queira ser, a 
minha confissão resultará – estou certo – a mais incoerente, a mais 
perturbadora, a menos lúcida. (SÁ-CARNEIRO, Mário de. 2006, p. 
18). 
 

Será também em uma atmosfera de ambiguidade que Fernando Pessoa se 

apropriará, de maneira ainda mais sistemática, da loucura, tanto em sua produção9, 

quanto em sua própria existência, individual e social. Diferentemente de Sá-

Carneiro, que possuía traços de loucura em sua própria personalidade, sob a forma 

da melancolia que o levaria ao suicídio em 1916, e Ângelo Lima, louco clinicamente 

diagnosticado, Fernando Pessoa desenvolverá um debate sobre o papel da loucura 

na formação da identidade do homem moderno, e mais detidamente em sua função 

como componente, em conjunto com a genialidade, de uma mentalidade superior, 

portadora de intensa capacidade criadora, tanto no campo artístico quanto no 

filosófico, intelectual e político. 

Para compreender a si e a esse elemento que tanto se fazia presente na arte 

de seus companheiros, Fernando Pessoa teve contato com livros dos mais variados 

                                                           
9
 Será Álvaro de Campos o mais histérico dos heterônimos de Fernando Pessoa, e um dos principais 

alvos da crítica do período, devido a sua participação na publicação de Orpheu, 1 e 2 com os poemas 
“Opiário”, “Ode Triunfal” e “Ode marítima”. 
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campos, incluindo a psicologia, a medicina, a criminologia e a física, produzidos, em 

sua maioria, em fins do século XIX. O poeta embrenhou-se no universo das doenças 

do fim do século10, e seu estudo gerou inúmeros apontamentos que estão presentes 

no espólio de Pessoa, com menções a inúmeros textos e pensadores. Essas 

reflexões lhe ofereceram um aparato teórico mais amplo do que o simples caráter 

contestador artístico que a loucura ocuparia em sua criação.  

A respeito das leituras feitas por Fernando Pessoa na busca por conhecer sua 

condição psiquiátrica, Kenneth Krabbenhoft no artigo “Fernando Pessoa e as 

doenças do fim do século” (2007) presente no livro A arca de Pessoa, faz o seguinte 

comentário: 

 

Os escritos do poeta revelam uma curiosidade marcada por três 
categorias de doenças associadas à autoridade de pesquisadores 
como Cesare Lombroso em L’Homme criminal, Enrico Ferri em Les 
criminals dans l’art et La famille névropathique e L’Epilepsie et les 
épileptiques, ou Gabriel Tarde em Criminalité compare. [...] As 
categorias são: 1. O atavismo; 2. A loucura e a degenerescência; 3. 
O gênio. (KRABBENHOFT, 2007, p.47). 

 

Para os objetivos de nossa análise, basta-nos, com relação aos teóricos, 

conhecer-lhes os nomes e, pelo título de suas obras, seus respectivos interesses e o 

que o poeta buscou em cada um deles. Isso é uma prova de como ele estava em 

sintonia com a produção intelectual de seu tempo, dentro e fora de Portugal. Nossa 

maior atenção recairá sobre as três categorias que Krabbenhoft elencou em sua 

observação. Elas sim explicitam parte substancial dos pilares que sustentam a 

produção poética de Fernando Pessoa, principalmente a de Álvaro de Campos. 

Em Escritos sobre gênio e loucura, Jerónimo Pizarro organizou um 

significativo volume de textos em que Fernando Pessoa desenvolve pensamentos 

acerca de inúmeros temas, sendo o eixo central desses apontamentos as categorias 

dois – loucura e degenerescência – e três – o gênio – elencadas por Krabbenhoft. O 

                                                           
10

No capítulo “Fernando Pessoa e a loucura”, presente no volume Estudos sobre Fernando Pessoa 

(1981), Georg Lind expõe brevemente a forma como o poeta português exterioriza suas aflições em 
relação à loucura, mais precisamente na obra do heterônimo Alexander Search. Em determinada 
passagem do texto, Lind expressa a opinião de que Search e os poemas a ele atribuídos, são 
exemplos de uma reação de incômodo ao que seria a essência   do “fim-de-século”. Essa essência 
seria: “predominância da inteligência sobre a vontade, incapacidade de agir, isolamento extremo 
dentro da sociedade, sofrimento pelas complicações do próprio caráter, etc.” (LIND, 1981, p.464). 
Apesar de o contexto de citação dizer respeito à Search, uma simples análise nos poemas de Álvaro 
de Campos nos permite identificar alguns dos mesmos traços.  



42 
 

atavismo também é comentado em algumas passagens, mas isso ocorre de maneira 

mais diluída em comparação aos outros temas.  

O atavismo é “o retorno a um estado psíquico inferior ao atual” (Krabbenhoft, 

2007, p.48). O conceito foi difundido por Cesare Lombroso em uma tentativa de 

esclarecer algumas questões sobre o comportamento criminoso no ser humano. A 

teoria teria atraído a atenção de Fernando Pessoa em sua busca por compreender 

certos traços que observava em sua personalidade, assim como em alguns de seus 

heterônimos. A ciência do atavismo entendia que o cérebro humano é capaz de 

manter resquícios de etapas anteriores da evolução. Dentre esses resquícios 

estariam as ações agressivas e o descontrole emocional. Tal perspectiva assume 

que o comportamento delinquente, além de possuir influências externas já 

conhecidas na época – como necessidades sociais e traumas de infância – também 

traria características biológicas e psicológicas, em outras palavras, orgânicas. 

Também podemos intuir que, se o cérebro atávico traz em si os referidos traços 

ancestrais, eles precisaram ser transmitidos de geração para geração, ou seja, 

hereditariamente. 

O caráter hereditário do atavismo foi uma das obsessões de Fernando 

Pessoa. Krabbenhoft, em seu artigo, nos apresenta um trecho da árvore genealógica 

traçada pelo próprio poeta, especificamente uma linha que parte de sua avó, 

Dionísia Perestrelo Seabra, que teria morrido louca, passando por seu pai, Joaquim 

de Seabra Pessoa, morto pela tuberculose, chegando até si. Com esses elementos 

Fernando Pessoa parecia ver o fator atávico em ocorrências de certas patologias em 

membros de sua família, o que, em sua reflexão, significaria que ele próprio poderia 

ser influenciado por essas manifestações. 

Outra das possibilidades de expressão do indivíduo atávico, e que virá a nos 

interessar, será a hipotética influência que a “doença” exerceria no sistema de fala 

do sujeito portador. Segundo Krabbenhoft 

 

Entre os “produtos” identificados por Lombroso e outros da sua 
geração como manifestações do atavismo está na linguagem dos 
delinquentes. Descobre-se que essa linguagem é parecida com as 
línguas primitivas, como, por exemplo, na “transformação metafórica, 
deformação fonética dos vocábulos, onomatopeia, personificação de 
objetos abstratos”, etc. – o que nos faz pensar na linguagem 
“futurista-histérica” de Álvaro de Campos. (KRABBENHOFT, 2007, p. 
50). 
 



43 
 

Não discutiremos os problemas acarretados em se classificar uma língua 

como “primitiva”, posto que a linguística muito se desenvolveu ao ponto de, em 

nossos dias, considerar o termo inapropriado. Mas à época de Pessoa a 

nomenclatura era usual. Embora possamos trabalhar com a hipótese de que o poeta 

tire sarro de algumas posturas filosóficas de sua época, a leitura de alguns dos 

poemas de Álvaro de Campos, como a “Ode Triunfal” e “Ode Marítima”, nos faz 

compreender o que Lombroso pretendia dizer ao falar de uma linguagem “futurista-

histérica” e “primitiva”. Nesses poemas nos é possível sentir o tom agressivo e 

alucinado de algumas passagens, além de inúmeras onomatopeias, disparadas em 

meio aos delírios de Campos. Vejamos, por exemplo, trechos do poema “Ode 

triunfal”. 

 

Ó rodas, ó engrenagens, r-r-r-r-r-r-r 
eterno! 
Forte espasmo retido dos maquinismos em fúria! 
(...) 
Hé-lá as ruas, hé-lá as praças, 
hé-lá-hôlafoule! 
(...) 
Eu podia morrer triturado por um  
motor 
Com o sentimento de deliciosa 
Entrega duma mulher possuída. 
Atirem-me para dentro das fornalhas! 
Metam-me debaixo dos comboios! 
Espanquem-me abordo dos navios! 
(...) 
Hup-lá, hup-lá, hup-lá-hô, hup-lá! 
Hé-lá! He-hô! Ho-o-o-o! 
Z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z! (PESSOA, 2012, p. 78, 80, 82, 85, 86).  

 

Os versos reproduzidos apontam para o que Lombroso acreditava sobre a 

forma de expressão da linguagem no sujeito atávico, e nesse ponto te vista, se não 

nos cabe (e nem interessa) dizer que Fernando Pessoa o era, certamente 

poderemos assumir uma postura mais avaliativa no que se refere a Álvaro de 

Campos.  

Passaremos a elencar uma série de passagens de textos escritos pelo poeta 

sobre o que ele pensava a respeito da genialidade e da loucura agindo em conjunto, 

para só então avaliarmos como a dinâmica se processa em Álvaro de Campos, esse 

sim, alvo de nossa análise.  
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2.1 Escritos sobre gênio e loucura: com a palavra Fernando Pessoa 

 

Os Escritos sobre gênio e loucura consistem em dois tomos que reúnem 

textos – em português, inglês e francês – do espólio de Fernando Pessoa. Para 

nossa análise consideraremos apenas os escritos presentes no primeiro tomo, pois 

é nele que estão reunidos os textos mais objetivos do poeta sobre suas 

considerações acerca da genialidade e da loucura. Apesar de possuir o mesmo teor, 

parte do material que forma o segundo tomo abrange a temática de forma menos 

direta, o que demandaria maior aprofundamento em sua análise para identificar o 

desdobramento do tema em Pessoa. Ao olharmos para o que o poeta depreendia de 

suas leituras e formulava sua própria concepção de genialidade e loucura, 

poderemos viabilizar uma compreensão dos poemas tidos como iniciais de Álvaro de 

Campos. 

Os escritos que retomaremos foram organizados por Jerónimo Pizarro em 

categorias, as quais estão referidas a seguir: 

 

I. GÉNIO, LOUCURA E DEGENERESCÊNCIA: textos encontrados com pelo 

menos um dos três termos escritos na parte superior da folha. Tal característica não 

indica necessariamente que o conteúdo da folha diga respeito exclusivamente ao 

tema, mas de certa forma o aborda. Parte significativa de nossa pesquisa se deterá 

sobre esse capítulo. 

II. THE MAD DICTIONARY OF THE ENGLISH LANGUAGE: projeto inconcluso 

de Fernando Pessoa em que propõe, em língua inglesa, a definição de alguns 

termos.  

III. NOTES ON THE NOSE (Fisionomia e Frenologia): projeto no qual Pessoa 

demonstra seu interesse pela Fisionomia e Frenologia, teorias que se diziam 

capazes de definir o caráter de um indivíduo lendo e analisando a formação e forma 

de seu rosto e linhas de expressão. 

IV. CADERNO Z: 26 folhas até então inéditas em publicação, falam sobre gênio, 

loucura, degenerescência, psicoses, panteísmo e uma tentativa de definição de 

normalidade.  
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V. CADERNO T: textos em que Fernando Pessoa esboça considerações sobre a 

degenerescência e a pederastia. Nesses escritos o poeta reflete esteticamente 

sobre beleza e sexualidade. 

VI. CADERNO J: notas de leitura e algumas considerações sobre Alexander 

Search.  

VII. A PSYCHOSE ADEANTATIVA: projeto de verve satírico-política. 

VIII. THE MENTAL DISORDER OF JESUS: fragmentos que falam mais 

diretamente sobre gênio, loucura e também sobre religião.  

IX. HISTORY OS A DICTATORSHIP: análises sociológicas feitas pelo poeta. 

X. ETHOPATOLOGIA: nas palavras de Jerónimo Pizarro, “um conjunto bastante 

sui generis de reflexões sobre a ciência do caráter mórbido.” (PIZARRO, 2006, p. 

305). 

XI. FRAGMENTOS DE ALGUMAS PRODUÇÕES SOCIOPOLÍTICAS: 

fragmentos com reflexões sobre o que o próprio título do capítulo sugere, incluindo 

temas como a escravatura e a presença britânica no mundo. 

XII. A QUESTÃO SHAKESPEARE-BACON: notas literárias. 

XIII. LITERATURA E PSIQUIATRIA: notas sobre a relação entre cada um dos 

termos do título.  

XIV. HORÓSCOPO DE ÁLVARO DE CAMPOS 

XV. BANDARRA: projeto que pretendia editar as profecias de Bandarra, ligadas 

ao sebastianismo.  

XVI. MESSAGE TO MILLIONAIRES: como a leitura do título supõe, Pessoa 

escreve para os homens ricos, dando-lhes conselhos.  

XVII. EROSTRATUS: conjunto de textos em que nos é possível identificar uma 

série de características do homem de gênio. 

XVIII. SOBRE A ARTE E O ARTISTA: considerações de Fernando Pessoa com 

relação a artistas e suas obras.  

XIX. AUTOPSYCOGRAPHIA: escritos autobiográficos. Nesse capítulo encontram-

se algumas cartas, inclusive a sempre citada carta a Casais Monteiro, com a gênese 

dos heterônimos. 

 

A exposição dos capítulos componentes desse primeiro tomo é essencial para 

compreendermos como Fernando Pessoa dividia seus escritos filosóficos, posto que 

parte desses títulos foi dado pelo próprio poeta em cadernos e folhas avulsas. 
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Certamente, nem todas as divisões possuem elementos importantes para nossos 

objetivos. Conhecidas as partes, partamos, então, para os escritos. 

Das diversas definições que Fernando Pessoa nos oferece nos inúmeros 

fragmentos de seu espólio, a primeira que surge nos Escritos... é justamente uma 

das mais interessantes, pois identifica o gênio não apenas como o portador de uma 

moléstia, mas entende a genialidade como uma doença em si. Dessa forma, como 

comumente compreendemos a loucura como sendo uma enfermidade fisicamente 

localizada na cabeça do indivíduo, a ideia de genialidade como doença aproxima 

desde já os dois polos. O poeta declara: “Affections, loves, relations of sex – all there 

seemd to me cold, so cold. Genius is a disease, a glorious disease, but a great 

one.”11 (PESSOA, 2006, p.44). E mais adiante temos: “Há nele (homem de gênio) 

um elemento de desvio, de loucura – em que tem reparado tantos estudiosos da 

matéria (...).”. (PESSOA, 2006, p.84).  

Como é de se esperar, devido ao que já foi explanado na introdução desse 

segundo capítulo, Fernando Pessoa insistirá na ideia de genialidade enquanto 

doença, uma espécie de anormalidade, em muitos momentos. O que vemos, então, 

é uma constante descrição, em algumas passagens de forma mais detalhada, de 

quais são as manifestações do gênio, suas características, seu papel social, 

intelectual, artístico e de que modo ele se relaciona com determinados aspectos da 

insanidade a fim de criar o homem de mentalidade superior ao considerado “normal”. 

Os trechos que abordam o tema em sua manifestação, sobretudo na arte, 

existem em maior número nos fragmentos. Eles oferecem um conjunto de 

informações importantes para aqueles que possam vir a se interessar nos estudos 

que avaliam se o que Pessoa pensava sobre a genialidade e a loucura, politica e 

filosoficamente, se aplicava em sua obra heteronímica ou mesmo ortônima. 

A importância dada por Pessoa ao gênio e a loucura na arte está diretamente 

ligada ao poder de criação que o indivíduo possuidor dessas “patologias” seria 

capaz de desenvolver. Essa capacidade é estimulada, pois, para o poeta, o homem 

de gênio é portador de uma sensibilidade mais intensa, em relação ao ser mediano, 

o que o permite ter uma experiência singular com os estímulos externos que recebe. 

Podemos verificar o posicionamento no seguinte excerto: 

 

                                                           
11

 “Afetos, amores, relações sexuais – tudo isso me parece frio, tão frio. O gênio é uma doença, uma 

magnífica doença, mas um grande homem.” A tradução é nossa.  
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He (o homem de gênio) is imaginative. He is strongly creative, 
profoundly original. What he sees, what he reads, does not raise in 
his mind a vulgar and mechanical association of ideas. He reflects 
upon it, criticizes it, by combinations fanciful and wondrous he raises 
up from them new thoughts, new ideas, new things.12 (PESSOA, 
2006, p. 46)  
 

Outro exemplo de como, para Fernando Pessoa, o gênio é acima de tudo, um 

criador, está nas pequenas listas que esboça em determinados trechos. Nelas, o 

poeta elenca as atividades humanas mais propícias a abrigar pessoas com 

mentalidade superior, dentre elas encontra-se, principalmente, o poeta, o filósofo e o 

cientista – nunca determinando exatamente de que tipo, o que nos leva a crer que 

seja aquele que se dedica à pesquisa de qualquer área, desde o físico até o 

antropólogo.  

Além da faculdade criadora, o gênio deve duvidar de tudo o que seus sentidos 

lhe dizem, de como eles percebem o mundo. Fernando Pessoa chamará isso de 

Mania of Doubt, uma “mania de dúvida”. Devemos deixar claro que nem todos que 

desconfiam de seus sentidos poderão ser classificados como gênios, mas a 

desconfiança e o questionamento sobre o funcionamento do mundo devem ser 

constantes enquanto atitudes da mentalidade superior. A dúvida será a ferramenta 

utilizada para inquirir a realidade objetiva, mais ainda, o conceito de normalidade, 

abrindo brechas para novas possibilidades de se relacionar com o meio social, pois 

“o homem de gênio é, por definição e natureza, um desvio da norma, um 

desadaptado (...)” (PESSOA, 2006, p.63). Após ter aproximado a genialidade e a 

loucura como doenças, Pessoa também as põe lado a lado enquanto atitudes que 

fogem do padrão. Já vimos anteriormente que uma das possíveis definições de 

loucura era identifica-la como um comportamento que vai contra a norma 

estabelecida de realidade e de relacionamento entre o indivíduo e o meio social.  

O questionamento constante tornará a vida do homem de gênio um tanto 

quanto conturbada. A dúvida resultará em uma inadequação desse individuo ao 

meio em que vive, posto que, fora da norma, não encontra para si um lugar ao qual 

se sinta pertencente, acolhido. Essa é outra característica importante de ser tomar 

nota: o gênio “é um inadaptado ao meio. Mas é um inadaptado que cria, isto é, que 

                                                           
12

 “Ele (o homem de gênio) é imaginativo. Ele é fortemente criativo, profundamente original. O que ele 

vê, o que ele lê, não suscita em sua mente uma vulgar e mecânica associação de ideias. Ele reflete e 
critica sobre isso por meio de combinações extravagantes e prodigiosas, levantando novos 
pensamentos, novas ideias, novas coisas.” A tradução é nossa.  
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faz o meio adaptar-se a si.” (PESSOA, 2006, p.63). Ainda aqui está presente a 

capacidade de criação da genialidade. Ela faz com que o meio seja alterado em 

benefício do homem de gênio, criando novos parâmetros de relacionamento, ou 

seja, novas normas, que serão questionadas por outros gênios, surgindo, assim, as 

diversas alterações culturais presentes em nossa história.  

O sentimento de não pertencimento a uma localidade irá despontar como um 

dos principais traços da personalidade de Álvaro de Campos, como veremos nas 

análises dos poemas mais adiante. Será o sentimento de inadequação o 

responsável pela sensação de eterno vagar presente nos poemas de Campos. 

Neles sentimos que o poeta simplesmente vai em direção a algum lugar, seja 

andando ou a bordo de um navio, mas nunca chega a seu destino, provocando em 

si a melancolia. Dessa forma, o gênio se configura como um tipo de reação contra o 

meio em que vive, agindo de maneira ativa, criando meios de modifica-lo, 

interagindo com a sociedade em geral, ou isolando-se em sua criação. 

Tendo em vista a criação literária, Fernando Pessoa faz uma interessante 

distinção entre gênio e talento. Por talento, Pessoa entende como sendo a 

“inteligência superior capaz de produzir uma obra.”, e mais adiante, “Gênio e talento, 

como aqui os entendo, não são graus diversos de uma coisa – a inteligência – mas 

coisas qualitativamente diferentes.” (PESSOA, 2006, p.66). Diante desse 

posicionamento, Pessoa ainda faz uma distinção de como cada uma dessas 

terminologias se manifesta na literatura. O gênio seria atribuição da poesia enquanto 

o talento corresponderia à criação da prosa. Apesar do lugar que a genialidade 

ocupa nos planos do poeta, não podemos dizer que, nesse excerto, há um 

julgamento de valor entre a poesia e a prosa, apenas uma diferenciação dos estados 

de produção de cada um dos gêneros. Tal postura os põe em igualdade diante da 

obra de arte, uma vez que Pessoa afirma que há a possibilidade de haver um 

homem de talento superior a um homem de gênio. 

Apesar de parecer convicto em suas afirmativas acerca da definição do gênio, 

o poeta assume a complexidade em ao tentar estabelecer o que se pode considerar 

um homem portador da genialidade. Na linha desse pensamento, Fernando Pessoa 

não busca apenas descrever o gênio em suas expressões, mas também em sua 

origem. Quanto a isso o poeta afirma: “O homem de gênio é produzido por um 

conjunto complexo de circunstâncias, começando pelas hereditárias, passando 

pelas do ambiente, e acabando em episódios mínimos da sorte.” (PESSOA, 2006, 
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p.80). Partindo desse princípio não temos como ignorar as considerações feitas por 

ele mesmo sobre o atavismo. Sendo esse mal tido como hereditário e 

degenerescente, em muito ele se aproxima à ideia de genialidade, tanto como 

doença quanto como determinações também hereditárias em sua constituição. Outro 

aspecto a ser reparado no excerto anteriormente citado é o que atribui ao ambiente 

certo grau de importância na formação do homem de gênio.  Fernando Pessoa 

chegou a escrever, em mais de uma ocasião, que o gênio surge, mais 

frequentemente, em períodos de transição, seja ela política ou social. É em 

momentos de crise que o gênio ocorre com mais facilidade, e para Pessoa não é a 

desordem que o gera, mas sim a resistência a ela, pois o gênio é justamente aquele 

que, em meio à guerra e revoluções, apontará o novo caminho a ser seguido, aquele 

que diverge do momento. 

Logo se vê que, ao possuir a capacidade de guiar a sociedade por um novo 

caminho por meio de uma maior sensibilidade de apreensão do mundo que o cerca, 

refletindo e criando um novo padrão de realidade, a loucura se faz presente de 

maneira controlada pela consciência de sua existência por parte do indivíduo que a 

porta. Ao refletirmos sobre o homem de gênio observado por Pessoa, chegamos a 

conclusão que não há a loucura absoluta e sim a loucura portadora de uma clareza 

capaz de chocar o mais são dos homens. É na loucura que, segundo Fernando 

Pessoa, reside a parte mais substancial do poder criativo, cabendo ao gênio o 

controle desse potencial e o direcionamento do mesmo para os devidos fins. Assim, 

é necessário haver um equilíbrio entre a genialidade e a loucura. Em um simples 

papel avulso o poeta escreveu, sob o título de “Theoria do gênio”, uma única frase 

capaz de nos oferecer uma síntese dessa relação: “O gênio é uma degenerescência 

onde houve, por uma reação /biológica/ espontânea, uma inibição dos fenômenos 

degenerativos.” (PESSOA, 2006, p.115). Em outras palavras, aqui vemos que o 

gênio é aquele que anulou os elementos negativos da loucura, ou seja, os fatores 

degenerativos, passando a utilizar-se das características positivas da patologia da 

loucura. Mas há no gênio uma ambiguidade marcada pelo fato de ser ele mesmo 

considerado uma degenerescência.  

Para encerrarmos essa apresentação em linhas gerais do que Fernando 

Pessoa compreendia como sendo a mentalidade superior, fruto da relação entre 

genialidade e loucura, retomaremos um apontamento seu intitulado “Analise do 

fenômeno genial”, que retoma a ideia de equilíbrio entre a loucura e a genialidade, 
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encerra as bases para toda a filosofia pessoana sobre o tema. Nessa análise 

Pessoa discorre: 

 

O gênio envolve três ideias: (1) superioridade, (2) originalidade, (3) 
atividade. (1) A mera originalidade sem superioridade dá a loucura. 
(2) a superioridade sem originalidade dá o talento, ou a grande 
inteligência; não dá o gênio. (3) a superioridade ou a originalidade 
sem atividade, quedando inmanifestas, resultam absolutamente 
estéreis. O gênio, mesmo o do mais sonhador dos artistas, para ser 
gênio há de ser realizado; todos temos grandes cousas dentro de 
nós, nem todos temos emoções profundas, sutis, graceis; poucos de 
nós são poetas líricos. Muitos tem uma razoável percepção de 
motivos e de caracteres; poucos são dramaturgos ou romancistas 
psicológicos. (PESSOA, 2006, p.141). 
 

Em resumo, podemos identificar três bases centrais para a definição de gênio, 

associado à loucura, apresentadas por Fernando Pessoa. Claro está que o 

fenômeno genial é, para o poeta, uma anormalidade biológica hereditária, com 

desdobramentos sociais que necessitam de uma relação equilibrada com a loucura 

para ser eficaz. O trecho anteriormente reproduzido nos dá pintas importantes para 

que possamos entender como Pessoa encarava a manifestação do caráter artístico 

no indivíduo e como ele precisaria ser combinado com outros fatores para que 

pudesse ser exteriorizado. O assunto é retomado incansavelmente em outros 

apontamentos reproduzidos em Escritos sobre genialidade e loucura, sendo sua 

maioria uma repetição do que aqui esboçamos, com algumas variações, exemplos 

literários e diferentes formas de abordagem, porém todas seguindo as três bases de 

definição do homem de gênio. 

Nas próximas páginas realizaremos a análise de sete poemas de autoria do 

heterônimo Álvaro de Campos. Durante a reflexão retornaremos ao livro organizado 

por Pizarro, pois ainda há algumas considerações de Pessoa que precisam ser 

levadas em conta, porém apenas em momento adequado.  
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3 A LOUCURA E A GENIALIDADE NA PRÁTICA POÉTICA DE ÁLVARO DE 

CAMPOS 

 

“Se eu fosse mulher – na mulher os fenómenos histéricos rompem em 

ataques e coisas parecidas – cada poema de Álvaro de Campos (o mais histérico de 

mim) seria um alarme para a vizinhança.” (PESSOA, 2006, p. 459). Essa é uma das 

formas pelas quais Álvaro de Campos é recordado com frequência, quando 

evocadas as características de cada um dos três principais heterônimos de 

Fernando Pessoa13. A descrição encontra-se na famosa carta à Adolfo Casais 

Monteiro, na qual consta a gênese dos heterônimos. A utilização do termo “histérico” 

para designar Campos, lançada pelo próprio Pessoa, é um bom ponto de partida 

para se tentar estabelecer uma possível chave de leitura para os poemas desse 

heterônimo. A escolha pela histeria explicita a importância que tal traço exerce na 

construção da personalidade de Campos e, por conseguinte, de sua produção 

poética. Será em sua poesia que o tema da loucura se fará presente de forma 

extremamente clara, evocada e comentada em inúmeros versos, o que corroborou 

na escolha de Álvaro de Campos como objeto de análise em nosso estudo.  

A histeria – do grego hystéra, que significa útero – era comumente designada 

como uma patologia feminina. Por muitos anos acreditava-se que uma disfunção 

uterina causava distúrbios emocionais nas mulheres, deixando-as com os 

sentimentos descontrolados, angustiadas, melancólicas e, por vezes, agressivas. 

Outro sintoma comumente atribuído à histeria envolve distúrbios que abrangem os 

sentidos, como a audição e a visão. Algumas dessas características são visíveis em 

muitos dos poemas de Álvaro de Campos, como veremos a seguir. Nesse aspecto 

não podemos culpar Fernando Pessoa por pertencer a sua época e, em certa 

medida, compactuar com as concepções do elemento feminino que a ciência do 

período ditava. A alteração biológica causada pela patologia da histeria é somada 

aos intentos de Pessoa ao associar sua manifestação à relação existente entre 

genialidade e loucura.  

Sigmund Freud, um dos pesquisadores que mais se debruçou nos estudos da 

condição histérica, em fins do século XIX, irá apontar no indivíduo histérico mais do 

que apenas uma manifestação de insanidade e descontrole. Freud dirá que 

                                                           
13

Os três heterônimos em questão são: Álvaro de Campos, Alberto Caeiro e Ricardo Reis. 
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[...] entre os histéricos, podem-se encontrar pessoas da mais lúcida 
inteligência, da maior força de vontade, do melhor caráter e da mais 
alta capacidade crítica. Essa caracterização é válida em relação a 
seus pensamentos em estado de vigília, mas, em seus estados 
hipnoides, elas são insanas, como somos todos nos sonhos. 
(FREUD, 2009, p. 25) 
 

A existência de uma “lúcida inteligência” no indivíduo histérico será o ponto de 

conexão que nos guiará em direção ao “gênio louco”, que constitui a imagem de 

Álvaro de Campos. Com a leitura dos poemas selecionados verificaremos como 

essa imagem se constrói e até que ponto ela se sustenta.  

Partindo da condição psiquiátrica de Campos, esbarramos no fato de a 

histeria ter sido, à época de Fernando Pessoa, considerada uma patologia 

eminentemente feminina, dessa forma, o poeta poderia estar sugerindo uma 

possível sexualidade diversa em Álvaro de Campos. O tema será retomado quando 

analisarmos o conjunto “Três Sonetos”, parte integrante do espoco de nossa 

pesquisa.  

A abordagem que iremos adotar para identificar a genialidade e a loucura 

presentes em Álvaro de Campos, dentre outras características, será a da análise 

direta dos poemas, evitando generalizações e observando cada um dos sete textos 

poéticos individualmente. Vamos a eles. 

 

 

3.1 O que há de louco no gênio? O que há de gênio no louco? – Álvaro de 

Campos: o poeta decadente. 

 

Alguns dos poemas reproduzidos nessa seção foram encontrados em estado 
de manuscrito no espólio de Fernando Pessoa. Nem todos foram finalizados pelo 
poeta, havendo espaços em branco entre os versos. Em nossas reproduções as 
lacunas serão representadas pelo sinal “(...)”, seguindo a edição de Teresa Rita 
Lopes (2012). 
 

3.1.1 O nascimento poético de Álvaro de Campos 

 

O poema reproduzido a seguir é indicado, segundo Teresa Rita Lopes, pelo 

próprio Fernando Pessoa, em uma anotação feita à mão na mesma folha em que 
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escreveu o texto, para iniciar um suposto livro que reuniria, cronologicamente, toda a 

poética de Álvaro de Campos. Pessoa nunca pôs o projeto em prática, e Lopes 

tomou o desafio para si.  

 

Tão pouco heráldica a vida! 
Tão sem tronos e ouropéis quotidianos! 
Tão de si própria oca, tão do sentir-se despida 
Afogai-me, ó ruído da acção, no som dos vossos oceanos! 
 
Sede abençoados, (...) carros, comboios e trens 
Respirar regular de fábricas, motores trementes a atroar 
Com vossa crónica (...) 
Sede abençoados, vós ocultais-me a mim... 
 
Vós ocultais o silêncio real e inteiro da Hora 
Vós despis de seu murmúrio o mistério 
Aquele que dentro de mim quase grita, quase, quase chora 
Dorme em vosso embalar férreo, 
 
Levai-me para longe de eu saber que vida é que sinto 
Enchei de banal e de material o meu ouvido vosso 
A vida que eu vivo — ó (...) - é a vida que me minto 
Só tenho aquilo que (...); só quero o que ter não posso. (PESSOA, 
2012, p. 50) 

 

Em uma primeira leitura percebemos que não há complexidade na estrutura 

formal do poema14. São quatro quartetos com rimas cruzadas em praticamente 

todas as estrofes. Como os parênteses indicam que o espaço foi deixado em branco 

pelo autor, temos que supor, seguindo o exemplo das estrofes concluídas, que a 

rima ali também se formaria em caráter cruzado.  

Para um poema inicial, seus versos trazem, já em seu bojo, o tom que 

permeará uma vultosa parcela da obra de Álvaro de Campos. A começar pela 

primeira estrofe, nos deparamos com um indivíduo em estado de esgotamento 

diante de uma vida e de uma realidade, que tem a intenção de parecer legítima, mas 

que se mostra, no fim, falsa e sem grandeza. O vazio da existência experimentado 

pelo poeta é visto como uma evasão dos sentidos, enquanto isso, a vida é posta 

como uma força paradoxal, “tão de si própria oca”. No último verso dessa estrofe 

temos Álvaro de Campos em seu estado mais puro, aquele que com um “afogar-me” 

exprime o intenso desejo de anular-se, de se ver consumido e tragado pelo “ruído da 

                                                           
14

 Discutir os aspectos formais de Álvaro de Campos será um recurso somente se for pertinente para 
a interpretação da utilização da loucura para explicar suas escolhas formais.  
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acção”, pelo movimento intenso e mecânico da vida urbana, que se mostra a partir 

da segunda estrofe. 

Em apenas quatro versos Fernando Pessoa foi capaz de condensar 

tendências que se estenderão por anos da produção de Álvaro de Campos, inclusive 

a própria loucura. Ao identificar a vida como algo “tão do sentir-se despida”, Campos 

alcança um ponto central, como visto, da geração de Orpheu: a utilização da loucura 

como ferramenta de contestação da realidade objetiva, assim como configurada no 

projeto de Fernando Pessoa. A loucura, aqui sob a forma da histeria, está tanto na 

perturbação dos sentidos, mais especificamente em sua dormência, que está bem 

próxima da ausência dos mesmos, quanto no desejo de diluir-se no todo.  

Ao fim da segunda estrofe o poeta, dirigindo-se aos mecanismos maquinais 

da urbis, assume postura de irônica gratidão. Com o verso “Sede abençoados, vós 

ocultais-me de mim...” Campos inicia um processo que se desdobrará até o fim do 

poema. Podemos compreender que a constante exposição aos avanços da 

modernização urbana anula o indivíduo. A imagem é rica em construção. O barulho 

das engrenagens, a monstruosidade criada pela indústria fabril, o movimento 

frenético do transporte criam a atmosfera de um mundo automático, no qual a 

vontade do indivíduo não mais intervém. E no que diz respeito a Álvaro de Campos, 

é justamente esse o efeito que ele busca para si, posto que seu interior vive em 

constante angústia e inquietação. Quando, já na terceira estrofe, ainda se dirigindo a 

civilização urbana, o poeta declara: “Vós despis de seu murmúrio o mistério / Aquele 

que dentro de mim quase grita, quase, quase chora”, estamos diante do dilema da 

construção da identidade do sujeito. O “mistério” a que Campos se refere, aquele 

que habita seu interior, é ele mesmo, que se constitui um estranho a si. O indivíduo 

enunciador não se reconhece. Sua própria identidade lhe é um mistério. Por maior 

que sejam seus esforços para vir a ser um indivíduo que se defina, o poeta vive a 

angústia de permanecer amorfo. Ele “quase grita, quase, quase chora”, dessa forma, 

se sua identidade é uma incógnita, o mesmo se atribuiu aos seus sentimentos, uma 

vez que eles – o ser e os sentidos – nunca se concretizam, vivem a beira da 

existência e, no fim, nada são, pois não se manifestam.  

Mais uma vez, nesse poema inicial, Fernando Pessoa apresenta outro traço 

constante na obra de Álvaro de Campos: a busca da identidade. O “ser” irregular 

desse heterônimo pode ser posto ao lado da irregularidade dos versos, que não 

possuem uma métrica padrão. Campos irá se utilizar da própria forma gráfica da 



55 
 

poesia para refletir aspectos de sua singularidade imanente. Não por acaso o verso 

que se finda em “vós ocultais-me a mim...” localiza-se bem ao centro do poema – é o 

oitavo verso, de um conjunto de dezesseis – explicitando, assim, a pergunta que 

estará no bojo inquietações de Campos: “quem sou eu?”. Da mesma forma o verso 

é o único que termina reticente, quebrando a rima cruzada que domina todos ou 

outros versos, com exceção daquele deixado em branco por Pessoa. 

Mas, quando chegamos ao ponto de acharmos que compreendemos a 

angústia de Álvaro de Campos em sua busca por se definir, nos deparamos com a 

última estrofe, que demonstra como esse heterônimo é contraditório e indeciso 

quanto às suas aspirações. O verso “Levai-me para longe de eu saber que vida é 

que sinto”, representa essa contradição. Após ter se lamentado, ao longo do poema, 

de não reconhecer a si mesmo, de ter seus sentidos reduzidos a “quase” e nunca a 

plenitude, Campos se surpreende questionando-se: e se tudo se resolver de fato? E 

se eu finalmente me definir e, no fim, me decepcionar com o que sou? Posso confiar 

em meus sentidos para criar uma imagem de mim mesmo? A realidade da existência 

é minada pela desconfiança nos sentidos.  

Na sequência dos três últimos versos, Álvaro de Campos aprofunda-se em 

seu universo paradoxal, repleto de dúvidas e habitado pelo descompasso entre seu 

interior e o mundo que o cerca. A oposição interior/exterior é vista mais claramente 

em dois momentos. O primeiro encontra-se no penúltimo verso: “A vida que eu vivo 

– ó (...) – é a vida que me minto”. A vida do “eu” representa o fator interno da 

equação o eu-individual, o mundo da subjetividade do indivíduo, sua identidade 

singular. A vida externa é a vida da mentira, do engano apreendido pelos sentidos, 

configurando uma negação da realidade que se apresenta.  

O caminho que Álvaro de Campos traçou desde o início desse poema 

culminando com o descompasso entre o dentro e o fora se construiu em cima de 

oposições e indefinições: o “quase” que está entre o ser e o não ser; a vida que se 

desdobra entre verdades e mentiras; o querer ter, mas o não poder possuir. Eduardo 

Lourenço, no livro Fernando Pessoa Revisitado resume a postura de Campos aqui 

identificada, da seguinte forma: 

 

Através de Álvaro de Campos, Pessoa oferece-se em comédia a 
tragédia da sua glacial solitude e em tragédia a comicidade dolorosa 
de uma existência que não encontra em parte alguma nem em nada, 
remédio contra a angústia torrencial que a devasta. Sob a sua 
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primeira manifestação euforizante fora o voto desvairado e lúcido de 
“ser tudo em todas as coisas”, de com elas se unir até ao delírio para 
se esquecer de si, esposando num só braço a incrível confusão da 
vida e todas as suas contradições. (LOURENÇO, 1981, p. 150) 
 

A mescla entre a lucidez e o delírio eufórico identificado por Eduardo 

Lourenço será justamente o que configurará a relação entre a genialidade e a 

loucura nesse primeiro poema de Álvaro de Campos.  

Se relembrarmos as considerações feitas por Fernando Pessoa acerca da 

constituição do gênio, veremos que uma de suas características é a inadequação ao 

meio. Ora, se o desejo de ser absorvido pela voracidade urbana tem como intuito a 

anulação de eu, por trás desse desejo encontra-se o já comentado descompasso 

entre o mundo interior e o exterior da experiência dos sentidos. Em conjunto com o 

último fator citado, identificamos também outro indício da genialidade representada 

em Campos. A Mania of doubt apontada por Fernando Pessoa em Escritos sobre 

génio e loucura elenca o constante questionamento do mundo como um dos 

requisitos para o gênio se expressar no indivíduo. Nesse aspecto Campos cumpre 

com seu papel ao demonstrar desconfiança em relação ao mundo externo, a 

formação da própria identidade e os sentimentos que nunca mostram sua verdadeira 

natureza.  

Por fim, no primeiro poema do poeta decadente podemos afirmar que há, sim, 

um equilíbrio entre as forças da loucura – representada pela histeria, pela confusão 

dos sentidos, pelo desejo de anular-se, que corresponde a um desejo de morte, 

posto que apenas assim os sentidos darão cabo suas incômodas dúvidas – e a 

genialidade, expressa, em parte, pela Mania of doubt e pela inadequação ao mundo 

que o rodeia. Mas nem por isso nos adiantaremos em chamar Álvaro de Campos de 

gênio superior. Sabemos que essa poderia ser uma das intenções de Fernando 

Pessoa, mas ainda temos outros poemas esperando para serem analisados. Só 

então poderíamos chegar a um breve diagnostico quanto a dita primeira fase de 

Álvaro de Campos.  

 

 

3.1.2 Um estranho como companheiro de viagem 
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O segundo poema presente na antologia do poeta decadente, intitulado 

“Viagem”, retoma algumas das características presentes no texto anterior, porém, no 

que se refere aos aspectos formais, percebemos uma variação nos tipos de rima e 

na quantidade de versos em cada uma das cinco estrofes. 

 
VIAGEM 
Sonhar um sonho é perder outro. Tristonho 
Fito a ponte pesada e calma... 
Cada sonho é um existir de outro sonho 
Ó eterna desterrada em ti própria, ó minha alma! 
 
Sinto em meu corpo mais conscientemente 
O rodar estremecido do comboio. Pára?... 
Com um como que intento intermitente 
De (...) mal-roda, estaca. Numa estação, clara 
 
De realidade e gente e movimento. 
Olho p'ra fora... Cesso. Estagno em mim. 
Resfolgar da máquina... Carícia de vento 
Pela janela que se abre... Estou desatento... 
Parar... seguir... parar... Isto é sem fim 
 
Ó o horror da chegada! Ó horror. Ó nunca  
chegares, ó ferro em trémulo seguir! 
À margem da viagem prossegue... Trunca 
A realidade, passa ao lado do ir 
E pelo lado interior da Hora 
Foge, usa a eternidade, vive... 
Sobrevive ao momento (...) vai! 
Suavemente... suavemente, mais suavemente e demora 
(...) entra na gare... Range-se... estaca... É agora! 
 
Tudo o que fui de sonho, o eu-outro que tive 
Resvala-me pela alma... Negro declive 
Resvala, some-se, para sempre se esvai 
E da minha consciência um Eu que não obtive 
Dentro em mim de mim cai. (PESSOA, 2012, p. 51). 

 

Notamos que cada vez mais as frases passam a ser apresentadas de 

maneira incompleta, terminadas em reticências, propositalmente, cortando a frase 

pelo meio, servindo como uma representação gráfica da ideia de “quase”, o 

sentimento ou o pensamento que nunca se conclui, como visto no poema anterior.  

Aqui, Álvaro de Campos nos remete a um tema clássico na literatura: a 

viagem. Presente desde a Odisseia, de Homero, a viagem tonou-se núcleo de 

inúmeras narrativas, sempre presente como um elemento fulcral na estrutura dos 

textos. Nesse poema de Campos, como veremos, ocorre o mesmo. 
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Na abertura do poema, Campos acrescenta um novo elemento em sua 

poética: o sonho, que na primeira estrofe, de quatro versos, aparece quatro vezes. O 

sonho, por sua natureza, apresenta-nos a ideia de algo que não está sob nosso 

controle, surge em uma corrente de imagens, por vezes desorganizadas. Esse 

elemento também se refere a algo de caráter ilusório, pertencente a um campo que 

não o da realidade subjetiva. Mas Campos subverte esse conceito e põe “sonho” e 

“realidade” em pé de igualdade. No verso “Cada sonho é um existir de outro sonho”, 

o poeta oferece ao elemento ilusório a possibilidade da existência, mesmo que seja 

fundada em outro sonho. Dessa forma, a ilusão, o que parece ser falso, o ficcional, 

mistura-se com o real para gerar uma existência confusa o suficiente para termos 

dificuldade de distinguir os polos opostos. Toda a discussão do “existir” desemboca 

na alma do poeta, posta, novamente, em posição de solidão, isolada, banida dentro 

de si mesma.  

A viagem se inicia a partir da segunda estrofe. O meio pelo qual o poeta se vê 

em movimento é de chamar nossa atenção. É em um “comboio” que a viagem se 

desdobra. Esse elemento implica em sensação de aprisionamento, de imobilidade 

física, mas, como vimos, internamente, Campos encontra-se em intensa atividade, 

pois será juntamente em seu interior que ocorrerá a grande viagem a que o título se 

refere. A imagem do comboio reforça aquela criada pela alma isolada de si mesma, 

no quarto verso, mostrando-nos um indivíduo prisioneiro em si. 

Ainda na segunda estrofe encontramos o conceito de “intento intermitente”, 

que está diretamente ligado à dificuldade de se conseguir construir a própria 

identidade. O intento, ou seja, o propósito, o objetivo, é inconstante na alma do 

poeta, que não possui a certeza do que anseia. A ideia de “intermitência” como 

“inconstância” será retomada em outros poemas de Álvaro de Campos, sempre 

ligada a uma atmosfera de incerteza e inexatidão.  

Quando o movimento da viagem parece-nos se desatar, o poeta cria uma 

imagem inusitada. Da terceira estrofe surge uma entidade que dá a impressão de 

ser uma mistura de um homem, dotado de vida, e uma máquina, que externamente, 

tem a aparência de repetir movimentos maquinalmente. Definitivamente percebemos 

que a viagem se dará com um indivíduo fisicamente parado, mas com o interior 

freneticamente movimentado. Será nesse momento que Campos cessa, “olha p’ra 

fora” e encara seu corpo como a maquina que o levará em sua viagem, enquanto o 

mundo exterior a si será a paisagem que irá se desdobrar durante o trajeto como à 
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janela de um trem. Mas a viagem não será tranquila, como já era de se esperar. A 

partida será sempre interrompida, em um constante “parar...seguir...parar...Isto é 

sem fim”. 

Álvaro de Campos dá continuidade a sua viagem dentro de si na quarta 

estrofe, ainda em seu trem-pessoa. Novamente a concepção de algo que nunca se 

conclui volta à cena nos seguintes versos: “Ó o horror da chegada! Ó horror. Ó 

nunca / chegares, ó ferro em trêmulo seguir!”. A imagem do ferro, algo normalmente 

tão sem vida, frio e firme, aparece em Campos como algo trêmulo, inseguro. Em 

meio ao comboio a máquina demonstra fragilidade.  

De repente a viagem parece chegar ao fim. Em um momento “a realidade, 

passa ao lado do ir”, mas pouco depois o trem desacelera, 

“suavemente,...suavemente, mais suavemente e demora / (...) entra na 

gare...Range-se...estaca...É agora!”. Em seguida, na última estrofe, o poeta faz o 

balanço de seu deslocamento interno, um mergulho dentro de si que, em conclusão, 

não chegou a lugar algum. E, se porventura, tivesse chegado a alguma conclusão, 

ela se esvaiu por entre os dedos.  

Mas, antes de chegar a conclusão de que sua viagem foi vã, Álvaro de 

Campos nos apresenta, de forma mais explícita do que foi no primeiro poema, um 

“eu” que não apenas vive sem identidade, mas também, no tempo presente, assume 

que durante a viagem para dentro de sua subjetividade, deparou-se com um outro, 

que já fora ele mesmo. O verso “Tudo o que fui de sonho, o eu-outro que tive” nos é 

muito significativo para o quão complexa pode ser a identidade do indivíduo. O “eu-

outro” intensifica a ideia do não reconhecimento, ao ponto de o indivíduo tornar-se 

um estranho para si. Essa será a forma de Fernando Pessoa utilizar Álvaro de 

Campos para refletir sobre a existência do “duplo”, temática que ele mesmo explora, 

sendo a gênese heteronímica em si fruto desse pensamento. 

No texto “O estranho” (em alemão, Das Unheimliche), Freud faz um breve 

esclarecimento quanto a natureza do “duplo”: 

 

O tema do ‘duplo’ foi abordado de forma muito completa por Otto 
Rank (1914). Ele penetrou nas ligações que o ‘duplo’ tem com 
reflexos de espelhos, com sombras, com os espíritos guardiões, com 
a crença na alma e com o medo da morte; mas lança também um 
raio de luz sobre a surpreendente evolução da ideia. Originalmente o 
‘duplo’ era uma segurança contra a destruição do ego, uma ‘enérgica 
negação do poder da morte’, como afirma Rank; e, provavelmente, a 
alma ‘imortal’ foi o primeiro ‘duplo’ do corpo. (FREUD, 2009, p. 147). 



60 
 

 

O conceito de “duplo” aplicado ao poema “A viagem” torna-se possível se 

pensarmos que, na incerteza e ilusão na qual a realidade, enquanto sonho se 

constrói, assim como proposto no início do texto, Álvaro de Campos enxerga no “eu-

outro” uma possibilidade de não anular-se por completo. 

De um modo geral, as considerações acerca de “A viagem” nos levam a crer 

que esse é um poema que traduz um processo de autoconsciência desencadeado 

no indivíduo por um processo de observação, em primeira instância, de sua 

subjetividade e, em seguida, de que forma o sujeito se define de acordo com o 

mundo externo que lhe é perceptível pelos sentidos. Para esclarecermos essa 

perspectiva oferecida por Fernando Pessoa através de Álvaro de Campos, o capítulo 

“As estátuas pensantes” presente no livro A sociedade dos indivíduos (1987), de 

Norbert Elias, trás a seguinte nota: 

 

A percepção de si mesmo como observador e pensador foi reificada 
no discurso e no pensamento, dando origem à noção de uma 
entidade, dentro do ser humano, que estava isolada de tudo o que se 
passava fora dela pelas paredes de seu continente corporal e que só 
era capaz de obter informações sobre os eventos externos pelas 
janelas do corpo, os órgão sensoriais. Quão fidedignas eram essas 
informações, se os sentidos apresentavam uma imagem distorcida 
do que se passava “do lado de fora”, se havia, efetivamente, alguma 
coisa “fora”, se e até que ponto a “coisa pensante” dentro de nós – a 
res cogitans, como a chamou Descartes – influenciava e modificava 
a sua maneira o que chegava até nós pelos sentidos [...] (ELIAS, 
1994, p. 92). 
 

O pensamento de Elias nos descreve, de maneira pertinente, muito de como 

Álvaro de Campos irá se posicionar diante do mundo e de seus sentidos ao longo de 

praticamente todos os poemas que passarão por nossa análise. A ideia de um 

“continente corporal” é precisa para compreendermos o modo pelo qual se dá a 

apreensão da realidade por meio da experiência sensorial. Essa é uma das bases 

mais importantes da produção de Campos, concebendo o corpo físico do indivíduo 

como algo duro, difícil ou mesmo impossível de se mover, como um continente, mas 

que observa tudo a sua volta, pelas “janelas do corpo”, ou seja, pela apreensão do 

mundo por meio da visão e audição, principalmente.  

Retomando a ideia de consciência, não podemos esquecer que Fernando 

Pessoa a entendia como um pré-requisito para a afirmação do gênio. Nesse sentido, 
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em suma, o que Campos realiza em “A viagem” é um paradoxal desvario consciente 

da ilusão e do sonho que a realidade pode representar. O diálogo entre a loucura – 

aqui personificada na imagem do “duplo” – e a genialidade se sustenta ainda pela 

oposição “interior/exterior”, como ocorre no primeiro poema, mas de forma mais 

densa. 

 

3.1.3 O presente, uma ilusão 

 

Se no primeiro verso de “Tão pouco heráldica a vida!” Álvaro de Campos 

passa brevemente pela temática marítima, nesse terceiro poema do que seria o 

“Livro de Campos” as águas salgadas ganham maior projeção na ação poética, 

ainda que menos desenvolvida, como ocorre com a “Ode marítima”, poema que se 

encontra no que corresponderia, na classificação de Fernando Pessoa adotada por 

Teresa Rita Lopes, na segunda fase de Campos, a do “Poeta sensacionista” (1914 – 

1922). 

 

Lentidão dos vapores pelo mar... 
Tanto que ver, tanto que abarcar. 
No eterno presente da pupila 
Ilhas ao longe, costas a despontar 
Na imensidão oceânica e tranquila. 
 
Mais depressa... Sigamos... Hoje é o real... 
O momento embriaga... A alma esquece 
Que existe no mover-se... Cais, carnal... 
Para os botes no cais quem é que desce? 
Que importa? Vamos! Tudo é tão real! 
 
Quantas vidas que ignoro que me ignoram! 
Passo por casas, fumo em chaminés 
Interiores que adivinho! Choram 
Em mim desejos lívidos resvés  
Do tédio de ser isto aqui, e ali 
Outro não-eu... Sigamos... Outras terras! 
 
Quantas paisagens vivi! 
Planícies! mares! serras 
Ao longe! Pareceis com tanta curva, 
Pinheirais! Igualdade das culturas! 
Dias monótonos de chuva... 
Noites de lua nova — canto de ruelas escuras, 
 
Antros... Dias de sol — de agasalho 
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De que o olhar abrasa e amodorrado 
Mal tem espaço para desejar... 
Campos cheios de vultos em trabalho 
À sombra de um carvalho ali isolado 
— Ah e eu passo! — um mendigo a descansar. 
O longe! O além! O outro! A rota! Ir! 
Ir absolutamente! ir entregadamente 
Ir sem mais consciência de sentir 
Que tem um suicida na corrente 
Que passa a dor da morte na água a rir. 
 
        Sonho-desolação! 
Ó meu desejo e tédio das viagens, 
Cansado anseio do meu coração — 
        Cidades, brumas, margens 
        De rios desejadas para     olhar... 
        Costa triste, ermo mar 
        Barulhando segredos, 
Negrume cortiçado dos rochedos 
D'onde pulsa chiando a espuma na água — 
        — Frio pela consciência dos meus nervos — 
De não estar eu a ver-vos, ódio-mágoa! 
Ó Tédio! só pensar estar a ver-vos... 
 
Gozo gloriosamente estéril e oco 
De encher de memórias de cidades, 
De campos fugitivos, feitos pouco 
Na fuga do comboio — sociedades 
Só pensadas de velha bancarrota 
 
Surpresas no olhar sobre colinas, 
Rios sob pontes, águas instantâneas 
Grandes cidades através neblinas 
Fábricas — fumo e fragor — sonhos insónias... 
Mares súbitos, através carruagens 
Vistos por meu olhar sempre cansado 
Tudo isto cansa, só de imaginado 
Tenho em minha alma o tédio das viagens 
 
Que quero eu ser? Eu que desejo querer? 
Feche eu os olhos, e o comboio seja 
Apenas um estremecimento a [encher?] 
Meu corpo inerte, meu cérebro que nada deseja 
E já não quer saber o que é viver... 
 
Minuto exterior pulsando em mim 
Minuciosamente, entreondulando 
Numa oscilada indecisão sem fim 
Meu corpo inerte... Sigo, recostando 
Minha cabeça no vidro que me treme 
De encontro à consciência o meu ser todo; 
Para quê viajar? O tédio vai ao leme  
De cada meu angustiado modo. 
 
Por entre árvores — fumo... 
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Ó domésticos (...) escondidos! 
Ó tédio... Ó dor... O vago é o meu rumo. 
Viajo só pelos meus sentidos 
Dói-me a monotonia dessa viagem... 
Peso-me... Entreolho sem me levantar 
Estações (...)... [Campolides?]... Reagem 
Inutilmente em mim desejos de gozar... (PESSOA, 2012, p. 52 – 55). 

 

A viagem realizada no segundo poema transporta-se, aqui, da terra para o 

oceano, lugar no qual Álvaro de Campos expressará sua agonia e inquietação de 

maneira mais intensa. Sua incursão pelo mar inicia-se lentamente. De pronto o 

poeta retorna aos seus sentidos, dessa vez para a visão, especificamente. Será por 

ela que Campos empreenderá a tentativa de absorver o mundo ao seu redor, a 

exemplo da paisagem da viagem de trem do poema anterior. Os versos seguintes 

acompanham o acelerar da embarcação, e a partir da segunda estrofe, expõem uma 

sequência frenética de imagens, sendo que não há apego a nenhuma delas. A 

paisagem passa depressa, sem o tempo necessário para sua apreensão, e assim, o 

poeta é mantido na dormência de seus sentidos. 

Nesse poema há uma preocupação em se demonstrar a importância do 

momento presente nas experiências dos sentidos do homem moderno. Podemos 

perceber o termo “Hoje é o real”, surgido no fechamento do sexto verso, como uma 

referência à valorização da realidade objetiva. Já pontuamos que um dos principais 

usos da loucura feitos pela geração de Orpheu, da qual Álvaro de Campos será 

posto como membro, foi o de utilizá-la como ferramenta para minar nossas certezas 

quanto ao que entendemos por “realidade”. O “eterno presente da pupila” parece 

falhar em sua função de perceber o mundo, e o poeta faz-se irônico quando diz: “O 

momento embriaga... A alma esquece/ Que existe no mover-se... Cais, carnal/ Para 

os botes no cais quem é que desce? Que importa? Vamos! Tudo é tão real!”. Os 

botes, que poderiam levá-lo para o mundo “carnal”, e assim presenciá-lo de fato, é 

ignorado, afinal há “tanto que ver, tanto que abarcar” que não vale a pena 

interromper a viagem. 

Seguindo seu percurso, Campos demonstra que não consegue se ater ao 

presente e ao que seus olhos lhe oferecem.  Quando casas passam diante de si, 

imediatamente o poeta evoca a presença de seus possíveis moradores, e dessa 

forma novamente escapa da viagem externa e retoma seu eterno movimento 

interno. O que torna essa estrofe particularmente interessante é o fato de, no 
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primeiro verso, Álvaro de Campos reconhecer que, sendo ele um homem com 

inquietações em seu espírito e de tão mergulhado em si – e a escolha de palavras 

como “interiores”, “sombras” e “escuridão” na composição do poema auxiliam em 

seu próprio mergulho –  acaba por não sentir o lado de fora, há a possibilidade de 

existir outros como ele, outras “vidas que ignoro que me ignoram!”. É reconhecível, 

nessa sentença, que apesar do delírio, do isolamento, do mergulho dentro de si, há 

a presença de uma consciência que, vez por outra, faz o gênio de Campos emergir e 

nos mostrar que é um louco muito lúcido.  

Adiante, o poeta usará seu nome de maneira ambígua, no verso “Campos 

cheios de vultos em trabalho”. Nesse contexto, “Campos” pode se referir tanto ao 

espaço geográfico rural que se desdobra diante dos olhos do viajante em uma 

espécie de penumbra que o permite ver, ao longe, apenas as sombras dos 

trabalhadores, quanto ao próprio Álvaro de Campos. Nele os “vultos em trabalho” 

que acredita ver representam mais de um “eu-outro” que habita seu interior, em 

rebuliço na busca por unidade. A temática do “duplo” é brevemente retomada, e 

quando o poeta percebe que novamente se perderá do presente que a visão lhe 

oferece, a fluidez das imagens o trás de volta aos sentidos. 

Caminhando para o término do poema, podemos observar, também, o retorno 

do sonho enquanto elemento construtor de ilusões. Esse recurso é novamente 

utilizado por Campos para questionar se tudo o que veio presenciando até em tão 

em sua viagem pela vida, foi real ou não passou de truques dos sentidos. Ele vê o 

que diz ver ou tudo é fruto de sua imaginação, lograda pelos sentidos? A Mania of    

doubt desencadeia no sujeito questionamentos que o aprofundam em sua 

melancolia pelo impasse que sofre dentro de si: “Que quero eu ser? Eu que desejo 

querer?”. A situação chega a um ponto que parece-nos que a ausência de uma 

solução para seus questionamentos provocar-lhe-á a inércia, como nos dirá o 

próprio Álvaro de Campos, física de seu corpo: “Viajo só pelos meus sentidos/ Dói-

me a monotonia dessa viagem.../ Peso-me... Entreolho sem me levantar.”. 

Assim como foi notado no poema anterior, nesse também nos vemos diante 

de um homem que, isolado dentro de si, observa um mundo que vive do lado de 

“fora”. Mas na viagem marítima desse terceiro poema de Álvaro de Campos a 

sensação de angústia e agonia parece se multiplicar com a imagem do indivíduo 

fisicamente inerte, entorpecido pelos estímulos que os sentidos lhe oferecem, mas 

que em seu fundo refletem um mundo ilusório, ou passível de ter sua realidade 
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questionada. Norbert Elias, na continuação do capítulo “As estátuas pensantes” em 

livro já citado anteriormente, nos apresenta uma parábola que muito nos ajudará a 

entender como Fernando Pessoa constrói a imagem do poeta que vive o dilema 

entre o “dentro” e o “fora” do modo como ele surge nesse terceiro texto poético de 

Campos. A parábola em questão é intitulada como a “parábola das estátuas 

pensantes”, e encontra-se reproduzida logo a seguir: 

 

À margem de um largo rio, ou talvez na encosta íngreme de uma 
montanha elevada, encontra-se uma fileira de estátuas. Elas não 
conseguem movimentar seus membros. Mas têm olhos e podem 
enxergar. Talvez ouvidos, também capazes de ouvir. E sabem 
pensar. São dotados de “entendimento”. Podemos presumir que não 
vejam umas às outras, embora saibam perfeitamente que existem 
outras. Cada uma está isolada. Cada estátua em isolamento percebe 
que há algo acontecendo do outro lado do rio ou do vale. Cada uma 
tem ideia do que está acontecendo e medita sobre até que ponto 
essas ideias correspondem ao que está sucedendo. Algumas acham 
que essas ideias simplesmente espelham as ocorrências do lado 
oposto. Outras pensam que uma grande contribuição vem de seu 
próprio entendimento; no final, é impossível saber o que está 
acontecendo por lá. Cada estátua forma sua própria opinião. Tudo o 
que ela sabe provem de sua própria experiência. Ela sempre foi tal 
como é agora. Não se modifica. Enxerga. Observa. Há algo 
acontecendo do outro lado. Ela pensa nisso. Mas continua em aberto 
a questão de se o que ela pensa corresponde ao que lá está 
sucedendo. Ela não tem meios de se convencer. É imóvel. E está só. 
O abismo é profundo demais. O golfo é intransponível. (ELIAS, 1994, 
p. 96 – 97). 

 

Se lermos esse terceiro poema de Álvaro de Campos com empenho, não há 

como não notarmos uma grande semelhança entre o homem que realiza a dupla 

viagem – uma pelo mar do mundo dito “real” e outra pelo seu interior – e as estátuas 

de Elias. Assim como o poeta reconheceu a existência de outros que o ignoram 

tanto quanto ele os ignora, as estátuas sabem da existência, tanto de outras 

semelhantes, quanto de algo que ocorre do outro lado do golfo. Também podemos 

perceber, entre o poema e a passagem transcrita, a criação da noção de 

individualismo, de um sujeito que percebe a si – autoconsciência – e constrói sua 

ideia de mundo de forma muito limitada, apenas com aquilo que seus sentidos são 

capazes de lhe oferecer, mesmo que de maneira enganosa.   

Cada vez mais nos parece claro o quanto o delírio de Álvaro de Campos é 

seguido de uma autoconsciência que pretende anular os efeitos negativos de sua 

loucura. O equilíbrio, apontado por Fernando Pessoa como pré-requisito para a 
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relação saudável entre a genialidade e a loucura, até então, mantém-se no poeta 

decadente que vaga pelo mundo, sem sentir-se pertencente a lugar algum. 

 

3.1.4 O passado, sempre o passado 

 

O quarto item que iremos analisar, na realidade, é um conjunto de três 

poemas intitulado “Três sonetos”. De acordo com as notas presentes no fim de cada 

soneto, Álvaro de Campos os teria produzido entre agosto e dezembro de 1913, 

antes de embarcar no navio sobre o qual escreveria o icônico poema “Opiário” na 

data fictícia de março de 1914. Em nosso estudo leremos os três sonetos como uma 

peça única, uma vez que há um importante diálogo entre os três textos, que seguem 

reproduzidos logo abaixo. 

 

TRÊS SONETOS 

I 
 
Quando olho para mim não me percebo. 
Tenho tanto a mania de sentir 
Que me extravio às vezes ao sair 
Das próprias sensações que eu recebo. 
 
O ar que respiro, este licor que bebo 
Pertencem ao meu modo de existir, 
E eu nunca sei como hei-de concluir 
As sensações que a meu pesar concebo. 
 
Nem nunca, propriamente, reparei 
Se na verdade sinto o que sinto. Eu 
Serei tal qual pareço em mim? Serei 
 
Tal qual me julgo verdadeiramente? 
Mesmo ante às sensações sou um pouco ateu, 
Nem sei bem se sou eu quem em mim sente. 
 
Lisboa, (uns seis a sete meses antes do Opiário) Agosto 1913 
 
 
II 
 
A Praça da Figueira de manhã, 
Quando o dia é de sol (como acontece 
Sempre em Lisboa), nunca em mim esquece, 
Embora seja uma memória vã. 
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Há tanta coisa mais interessante 
Que aquele lugar lógico e plebeu, 
Mas amo aquilo, mesmo aqui... Sei eu 
Porque o amo? Não importa nada. Adiante... 
 
Isto de sensações só vale a pena 
Se a gente se não põe a olhar p’ra elas. 
Nenhuma d'elas em mim é serena... 
 
De resto, nada em mim é certo e está 
De acordo comigo próprio. As horas belas 
São as dos outros, ou as que não há. 
 
Londres (uns cinco meses antes do Opiário) Outubro 1913 
 
 
III 
 
Olha, Daisy, quando eu morrer tu hás-de 
Dizer aos meus amigos ai de Londres, 
Que embora não o sintas, tu escondes 
A grande dor da minha morte. Irás de 
 
Londres p’ra York, onde nasceste (dizes — 
Que eu nada que tu digas acredito...) 
Contar àquele pobre rapazito 
Que me deu tantas horas tão felizes 
 
(Embora não o saibas) que morri. 
Mesmo ele, a quem eu tanto julguei amar, 
Nada se importará. Depois vai dar 
 
A notícia a essa estranha Cecily 
Que acreditava que eu seria grande... 
Raios partam a vida e quem lá ande!... 
 
(A bordo do navio em que embarcou para o Oriente; uns quatro 
meses antes 
 do Opiário, portanto) Dezembro 1913. (PESSOA, 2012, p. 56 – 58). 

 

Podemos perceber o estranhamento diante de si, a preocupação com a 

confiabilidade dos seus sentidos, a Mania of doubt, além das ambiguidades e das 

incertezas do indivíduo estão aqui representados. Mas temos alguns pontos a serem 

destacados.  

Pela primeira vez, de forma muito mais clara, o poeta define-se como um 

extraviado. Se antes percebíamos seu sentimento de descompasso e conflito entre 

seu mundo interno e o mundo externo sob a forma da angústia, no primeiro soneto 

desse conjunto temos a declaração de que Campos percebe a si como um indivíduo 
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que se desviou do caminho, perdeu a orientação. Apesar de sua consciência estar 

em perfeito estado nos outros textos poéticos, o reconhecimento de sua 

incapacidade de adaptação só se manifesta aqui. A imagem do extraviado funciona 

para a representação do louco, nos parâmetros que o viemos tratando até então – 

um indivíduo fora dos padrões de normalidade pactuados – tanto quanto para o 

gênio.     

O diálogo entre os sonetos e os poemas anteriores tem sequência quando, na 

segunda estrofe do primeiro soneto, o poeta declara: “E eu nunca sei como hei-de 

concluir/ As sensações que a meu pesar concebo.”. Esses dois versos nos remetem 

diretamente ao décimo primeiro verso do primeiro poema que analisamos. O verso 

diz exatamente: “Aquele que dentro de mim quase grita, quase, quase chora”. A 

ausência de completude das sensações do indivíduo o mantem em um estado de 

excitação que contribui para a confusão emotiva de sua histeria.  

A partir do segundo soneto do conjunto quem se apresenta é o Álvaro de 

Campos que se revela um inadaptado, tanto ao espaço geográfico que ocupa, 

quanto ao aspecto temporal de sua existência. Observemos a nota escrita pelo 

poeta ao fim do primeiro soneto. Ela informa que, no momento de sua escrita, 

Campos encontra-se em Lisboa, mas pelo teor do primeiro poema notamos que o 

poeta está, na realidade, mergulhado em sua subjetividade, e praticamente não volta 

seu olhar para fora. Ao lermos a nota ao fim do poema seguinte, descobrimos que 

Campos está em Londres. Ora, as primeiras estrofes do poema escrito em território 

inglês são uma declaração de amor do poeta a Lisboa, mas quando ele lá se 

encontrava, simplesmente não percebia, não sentia a cidade. Mas, isso não é tudo. 

Se em Londres Álvaro de Campos manifesta seu amor por Lisboa, será apenas a 

bordo de um navio, meses depois, que ele novamente irá se referir ao lugar que 

esteve tempos depois de ter partido. Será no terceiro soneto, deixando a Inglaterra, 

que Campos irá se referir à capital britânica, mas brevemente, sem o apego 

emocional que destinou a sua cidade natal. Percebemos nessa postura um 

aprofundamento do descompasso demonstrado desde o início de nossa 

investigação, uma retomada da crítica irônica presente no “Hoje é o real”, da viagem 

marítima empreendida no poema anterior. Se até então houve uma intensão de se 

viver o presente que o sentido da visão tenta lhe oferecer, agora será no passado 

que Álvaro de Campos encontrará seu refúgio. 
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Mas não é apenas consigo que Álvaro de Campos parece dialogar. Como 

vimos em nossa breve exposição sobre alguns dos intentos da geração de Orpheu 

ao utilizar-se da loucura e da adoção ao movimento futurista, falamos que, mais do 

que apenas um rompimento com a tradição e a construção de um novo ideário 

artístico, os jovens buscavam vislumbrar uma tradição devidamente revigorada. Em 

Álvaro de Campos podemos ver essa tentativa de estabelecer novo vigor ao fim da 

última estrofe do segundo soneto em que diz: “De resto, nada em mim é certo e 

está/ De acordo comigo próprio. As horas belas/ São as dos outros, ou as que não 

há.” Nesses versos parece haver ecos vindos de outros famosos, vindos de outro 

poeta que também viveu na virada de dois séculos.  

 

Comigo me desavim, 
Sou posto em todo perigo, 
Não posso viver comigo, 
Não posso fugir de mim. 
 
Com dor, de gente fugia, 
Antes que esta assim crescesse: 
Agora já fugiria 
De mim, se de mim pudesse. 
 
Que meio espero ou que fim 
Do vão trabalho que sigo, 
Pois que trago a mim comigo, 
Tamanho imigo de mim? (SÁ DE MIRANDA, 1969. s.p.) 

 

Nesse poema de Sá de Miranda (1481 – 1558) vemos um homem em 

desacordo, em contradição consigo próprio. O descompasso é revivido por Álvaro de 

Campos, preso em seu interior, em convívio com um “eu-outro” que desconhece – 

seu “duplo” – e torna-se, inimigo de si. O “vão trabalho” que Miranda identifica em 

sua luta interna, reflete-se na “memória vã” do Campos que recorda-se de Lisboa e 

vive a contradição de amar aquele lugar “plebeu”, mas acha que “há tanta coisa 

mais interessante”. Seguindo o pensamento e as reações desse poeta, a memória 

torna-se ainda mais vã, visto que ele sempre desconfiará de seus sentidos, e toda a 

memória que possui de suas experiências foram fornecidas, no caso preciso, pela 

visão. Nisso, ressurge sua Mania of doubt que questiona se toda sua memória é 

real, ou foi completamente inventada, uma ilusão. Seguindo seu caminho, se Sá de 

Miranda questiona-se “que meio espero ou que fim” poderá suceder desse embate 

interno, Álvaro de Campos o responde com o terceiro soneto de seu conjunto.  
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A sua própria morte é o que vê como única forma do cessar de suas 

inquietações. É na possibilidade da ausência de sua existência que o poeta levará o 

terceiro poema. Sua angústia cessará, mas ao pedir a uma “Daisy” que conte a 

outros sobre sua morte, Campos parece querer transferir sua angústia. Se ele não a 

vive mais, viverão os outros que pelo mundo ainda ficam.  

Mas há mais do que apenas isso no terceiro soneto. Um dos pontos mais 

intrigantes envolve a segunda e a terceira estrofe, quando o poeta comenta sobre a 

existência de certo “(...) pobre rapazito/ Que me deu tantas horas tão felizes”, e que, 

mais adiante, disse o ter amado. Ora, a sexualidade de Álvaro de Campos nunca foi 

uma manifestação muito clara, mas levando em consideração a escolha da histeria, 

até então comumente tida como uma patologia feminina, para designar a 

personalidade de um homem, esse Campos, podemos desconfiar uma possível 

homossexualide. Não podemos confirmar nada, pois Fernando Pessoa pouco nos 

disse a respeito, mas não seria de se estranhar, caso confirmasse-nos essa 

hipótese, que uma sexualidade diversa fosse uma das característica de Campos. 

Uma vez que a tentativa da geração de Orpheu de minar os conceitos de realidade e 

normalidade passava pela criação de uma arte revolucionária e contestadora, que 

outra forma seria melhor para se contrariar uma sociedade conservadora baseada 

em conceitos católicos institucionais do que a criação de um heterônimo que, com 

sua sexualidade diferenciada, contestaria a constituição tradicional da família cristã? 

Ou mesmo contrariando uma biologia, se pensarmos um uma ciência biológica 

tradicional, com muito a ser estudado, que poderia ver essa sexualidade diversa 

como uma espécie de doença. 

Mas o “rapazito” não nos oferece apenas essa leitura. Conhecendo a 

tendência de Campos de reconhecer a existência de um “eu-outro”, o jovem que 

identifica como sendo alguém que lhe oferecera bons momentos e que julgava tanto 

amar poderia, em última instância, ser o próprio Álvaro de Campos, em uma 

revisitação ao seu passado, como fez no segundo soneto. Nesse sentido, Campos 

não se reconhece em comparação ao jovem que foi anteriormente, antes de ver-se 

melancólico com os questionamentos e dúvidas quanto a constituição de sua 

identidade. O jovem, assim como a infância, representaria uma época de inocência, 

quando a racionalização não havia invadido por completo a mente do homem. Essa 

época da vida apenas sente e vive as sensações, sem questioná-las, 
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posicionamento que Campos, em certos momentos, parece querer retomar em sua 

existência. 

Por fim, na nota do terceiro soneto, o poeta encontra-se a bordo de um navio 

que o levará para o Oriente. Meses depois, viria a escrever o “Opiário”, poema 

presente em praticamente todas as antologias de Fernando Pessoa e citado pelo 

mesmo, como escolhido para apresentar Álvaro de Campos em Orpheu, no seu 

primeiro número. Pois será esse o poema sobre o qual falaremos a seguir.  

 

3.1.5 O oriente é uma miragem 

 

O “Opiário” é um dos poemas mais conhecidos de Álvaro de Campos e, sem 

dúvida, um dos mais belos. O que o heterônimo veio nos apresentando nos últimos 

poemas repete-se nesse, mas com uma poética mais elaborada, com imagens mais 

complexamente arquitetadas, utilização de metáforas e uma voz mais exaltada, em 

alguns momentos. Vamos a ele. 

 

OPIÁRIO 
  
                        Ao Senhor Mário de Sá-Carneiro 
  
É antes do ópio que a minh’alma é doente. 
Sentir a vida convalesce e estiola 
E eu vou buscar ao ópio que consola 
Um Oriente ao oriente do Oriente. 
  
Esta vida de bordo há-de matar-me. 
São dias só de febre na cabeça 
E, por mais que procure até que adoeça, 
Já não encontro a mola pra adaptar-me. 
  
Em paradoxo e incompetência astral 
Eu vivo a vincos de ouro a minha vida, 
Onda onde o pundonor é uma descida 
E os próprios gozos gânglios do meu mal. 
  
É por um mecanismo de desastres, 
Uma engrenagem com volantes falsos, 
Que passo entre visões de cadafalsos 
Num jardim onde há flores no ar, sem hastes. 
  
Vou cambaleando através do lavor 
Duma vida-interior de renda e laca. 
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Tenho a impressão de ter em casa a faca 
Com que foi degolado o Precursor. 
  
Ando expiando um crime numa mala, 
Que um avô meu cometeu por requinte. 
Tenho os nervos na forca, vinte a vinte, 
E caí no ópio como numa vala. 
  
Ao toque adormecido da morfina 
Perco-me em transparências latejantes 
E numa noite cheia de brilhantes 
Ergue-se a lua como a minha Sina. 
  
Eu, que fui sempre um mau estudante, agora 
Não faço mais que ver o navio ir 
Pelo canal de Suez a conduzir 
A minha vida, cânfora na aurora. 
  
Perdi os dias que já aproveitara. 
Trabalhei para ter só o cansaço 
Que é hoje em mim uma espécie de braço 
Que ao meu pescoço me sufoca e ampara. 
  
E fui criança como toda a gente. 
Nasci numa província portuguesa 
E tenho conhecido gente inglesa 
Que diz que eu sei inglês perfeitamente. 
  
Gostava de ter poemas e novelas 
Publicados por Plon e no Mercure, 
Mas é impossível que esta vida dure, 
Se nesta viagem nem houve procelas! 
  
A vida a bordo é uma coisa triste, 
Embora a gente se divirta às vezes. 
Falo com alemães, suecos e ingleses 
E a minha mágoa de viver persiste. 
  
Eu acho que não vale a pena ter 
Ido ao Oriente e visto a Índia e a China. 
A terra é semelhante e pequenina 
E há só uma maneira de viver. 
  
Por isso eu tomo ópio. É um remédio. 
Sou um convalescente do Momento. 
Moro no rés-do-chão do pensamento 
E ver passar a Vida faz-me tédio. 
  
Fumo. Canso. Ah uma terra aonde, enfim, 
Muito a leste não fosse o oeste já! 
Pra que fui visitar a Índia que há 
Se não há Índia senão a alma em mim? 
  
Sou desgraçado por meu morgadio. 
Os ciganos roubaram minha Sorte. 
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Talvez nem mesmo encontre ao pé da morte 
Um lugar que me abrigue do meu frio. 
  
Eu fingi que estudei engenharia. 
Vivi na Escócia. Visitei a Irlanda. 
Meu coração é uma avozinha que anda 
Pedindo esmola às portas da Alegria. 
  
Não chegues a Port-Said, navio de ferro! 
Volta à direita, nem eu sei para onde. 
Passo os dias no smoking-room com o conde — 
Um escroc francês, conde de fim de enterro. 
  
Volto à Europa descontente, e em sortes 
De vir a ser um poeta sonambólico. 
Eu sou monárquico mas não católico 
E gostava de ser as coisas fortes. 
  
Gostava de ter crenças e dinheiro, 
Ser vária gente insípida que vi. 
Hoje, afinal, não sou senão, aqui, 
Num navio qualquer um passageiro. 
  
Não tenho personalidade alguma. 
É mais notado que eu esse criado 
De bordo que tem um belo modo alçado 
De laird escocês há dias em jejum. 
  
Não posso estar em parte alguma. A minha 
Pátria é onde não estou. Sou doente e fraco. 
O comissário de bordo é velhaco. 
Viu-me co’a sueca... e o resto ele adivinha. 
  
Um dia faço escândalo cá a bordo, 
Só para dar que falar de mim aos mais. 
Não posso com a vida, e acho fatais 
As iras com que às vezes me debordo. 
  
Levo o dia a fumar, a beber coisas, 
Drogas americanas que entontecem, 
E eu já tão bêbado sem nada! Dessem 
Melhor cérebro aos meus nervos como rosas. 
  
Escrevo estas linhas. Parece impossível 
Que mesmo ao ter talento eu mal o sinta! 
O facto é que esta vida é uma quinta 
Onde se aborrece uma alma sensível. 
  
Os ingleses são feitos pra existir. 
Não há gente como esta pra estar feita 
Com a Tranquilidade. A gente deita 
Um vintém e sai um deles a sorrir. 
  
Pertenço a um género de portugueses 
Que depois de estar a Índia descoberta 
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Ficaram sem trabalho. A morte é certa. 
Tenho pensado nisto muitas vezes. 
  
Leve o diabo a vida e a gente tê-la! 
Nem leio o livro à minha cabeceira. 
Enoja-me o Oriente. É uma esteira 
Que a gente enrola e deixa de ser bela. 
  
Caio no ópio por força. Lá querer 
Que eu leve a limpo uma vida destas 
Não se pode exigir. Almas honestas 
Com horas pra dormir e pra comer, 
  
Que um raio as parta! E isto afinal é inveja. 
Porque estes nervos são a minha morte. 
Não haver um navio que me transporte 
Para onde eu nada queira que o não veja! 
  
Ora! Eu cansava-me do mesmo modo. 
Queria outro ópio mais forte pra ir de ali 
Para sonhos que dessem cabo de mim 
E pregassem comigo nalgum lodo. 
  
Febre! Se isto que tenho não é febre, 
Não sei como é que se tem febre e sente. 
O facto essencial é que estou doente. 
Está corrida, amigos, esta lebre. 
  
Veio a noite. Tocou já a primeira 
Corneta, pra vestir para o jantar. 
Vida social por cima! Isso! E marchar 
Até que a gente saia pla coleira! 
  
Porque isto acaba mal e há-de haver 
(Olá!) sangue e um revólver lá prò fim 
Deste desassossego que há em mim 
E não há forma de se resolver. 
  
E quem me olhar, há-de-me achar banal, 
A mim e à minha vida... Ora! um rapaz... 
O meu próprio monóculo me faz 
Pertencer a um tipo universal. 
  
Ah quanta alma haverá, que ande metida 
Assim como eu na Linha, e como eu mística! 
Quantos sob a casaca característica 
Não terão como eu o horror à vida? 
  
Se ao menos eu por fora fosse tão 
Interessante como sou por dentro! 
Vou no Maelstrom, cada vez mais prò centro. 
Não fazer nada é a minha perdição. 
  
Um inútil. Mas é tão justo sê-lo! 
Pudesse a gente desprezar os outros 
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E, ainda que co’os cotovelos rotos, 
Ser herói, doido, amaldiçoado ou belo! 
  
Tenho vontade de levar as mãos 
À boca e morder nelas fundo e a mal. 
Era uma ocupação original 
E distraía os outros, os tais sãos. 
  
O absurdo, como uma flor da tal Índia 
Que não vim encontrar na Índia, nasce 
No meu cérebro farto de cansar-se. 
A minha vida mude-a Deus ou finde-a... 
  
Deixe-me estar aqui, nesta cadeira, 
Até virem meter-me no caixão. 
Nasci pra mandarim de condição, 
Mas falta-me o sossego, o chá e a esteira. 
  
Ah que bom que era ir daqui de caída 
Prà cova por um alçapão de estouro! 
A vida sabe-me a tabaco louro. 
Nunca fiz mais do que fumar a vida. 
  
E afinal o que quero é fé, é calma, 
E não ter estas sensações confusas. 
Deus que acabe com isto! Abra as eclusas — 
E basta de comédias na minh’alma! 
  
                        No Canal de Suez, a bordo. (PESSOA, 2012 p. 59 – 
65). 

 

Nesse poema Álvaro de Campos explicita de maneira mais enfática o quanto 

seu mundo interior, sua “alma”, sua subjetividade vive em contínuo estado de 

contraste com o mundo externo. Já no primeiro verso ele identifica e nos aponta 

onde reside sua “doença”, sua loucura: “É antes do ópio que minha’alma é doente.”. 

A fonte de todos os impasses se faz no espírito inquieto do poeta, que busca no 

ópio, droga conhecida por seus efeitos causadores da desaceleração das atividades 

cerebrais e nervosas, sua aparente e única opção de fuga em meio aos dissabores 

da vida. Se houve uma tentativa frustrada de se adequar ao meio no segundo e 

terceiro poema de nossa série, e uma visão da morte como única forma de cessar 

seus demônios internos no futuro, em “Opiário” Álvaro de Campos usa a droga como 

um paliativo no tempo presente. O oriente, como uma terra longínqua e diferente de 

tudo o que o poeta já havia vivenciado em seu ocidente europeu de afetação 

francesa, se mostra como um bom refúgio, mas como sempre, Campos irá 

desconstruir essa ideia.  



76 
 

As imagens poéticas belamente construídas pelo poeta começam a se 

desenrolar logo na terceira estrofe. A forma utilizada para descrever seu paradoxo, 

outra marca de seus textos poéticos, nos revela a dualidade de sua existência, que 

oscila, como o próprio mar, entre uma riqueza material, a sustentação de uma vida 

confortável, e um descontentamento interior que em nada parece aproveitar dos 

confortos de seu modo de viver, ao estilo de um legítimo dândi.  

Será também com uma linguagem sutil e bela que Álvaro de Campos parece 

se conformar, a princípio sem receios, o que a vida lhe reserva. O verso “Ergue-se a 

lua como a minha Sina.”, na sétima estrofe, belissimamente construído, nos 

encaminha na direção da clássica imagem da lua como causadora de períodos de 

insanidade no homem. Por muitos séculos acreditava-se que a lua, enquanto 

divindade poderia provocar ataques epiléticos em algumas pessoas. A epilepsia 

também foi, durante muito tempo, uma das manifestações da loucura, e teria suas 

crises regidas pelas fases da lua. Dessa relação teria surgido, em meios populares, 

o termo “lunático”. Ao dizer que a lua é sua sina, ou seja, seu destino, seu fado, 

Campos reconhece, na realidade, nessa posição, a loucura. 

Na oitava estrofe de “Opiário”, logo em seguida à imagem do “lunático”, o 

poeta permanece inerte e utiliza o navio, em metáfora, como algo que segue pelo 

canal de Suez a conduzir sua vida pelo mar, em um vagar aparentemente sem 

destino, pois como a leitura completa do poema nos revela, Campos assume não 

saber para onde ir, nem mais ao oriente e talvez nem mais de volta a Europa, onde 

já havia se desgastado. Lembremo-nos da “nau dos Loucos”, referência da 

Renascença evocada por Michel Foucault para destacar uma das experiências da 

loucura na arte. Já expomos essa referência no primeiro capítulo, mas iremos 

retomá-la para verificarmos como Álvaro de Campos reutiliza a imagem dessa 

embarcação anos após seu surgimento, de maneira revigorada. Como devemos 

recordar, dissemos que a nau dos loucos, nos idos do século XV, funcionava como 

uma embarcação na qual as cidades em processo de expansão expulsavam os 

indivíduos que consideravam loucos e perturbadores da ordem pública. Uma das 

formas de retirar essas pessoas era jogando-as nos navios que passavam pelos 

portos da cidade, misturando-os a tripulação. A partir de então os cidadãos tidos 

como loucos não pertenciam a lugar algum, posto que a cidade não os quisesse, os 

renegava. Dessa forma perdiam sua identidade nacional. Sua pátria passava a ser o 

mar. Nele o louco estava entregue a própria sorte, utilizado como empregado e a 
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mercê da instabilidade e das incertezas do alto mar, com suas calmarias e 

tempestades.  

Se a “nau dos loucos” continha àqueles que eram ali postos contra sua 

vontade, obrigados por uma sociedade que os exilava, Álvaro de Campos retoma o 

tema sob uma nova perspectiva: o embarque passa a ser voluntário. O poeta decide 

por si embarcar nesse navio que, a princípio, deve guia-lo para o oriente, mas que 

depois de um determinado tempo, ele pede que desvie de sua rota e praticamente 

vague sem rumo. Ele ordena à tripulação na décima outava estrofe: “Não chegue a 

Port-Said, navio de ferro!/ Volta à direita, nem eu sei para onde”.   A inadequação de 

Campos a um lugar, o sentimento de não pertencimento, o faz enxergar-se como um 

indivíduo, assim como os exilados da nau do século XV, sem pátria. É o que, com 

angústia, se conforma na vigésima e segunda estrofe: “Não posso estar em parte 

alguma. A minha/ Pátria é onde não estou. Sou doente e fraco.”. A procura por um 

lugar no mundo que o possa fazer sentir passar seu eterno tédio das viagens 

mostra-se vão, pois em todo o mundo o vazio e as contradições parecem ser os 

mesmos. Nem o que seria o ápice do exotismo de sua época, o oriente, mostrou-se 

diferente: “A terra é semelhante e pequenina/ E há só uma maneira de viver.”. Álvaro 

de Campos põe todos os seres humanos em um mesmo nível, com uma mesma 

essência, e de fato toda a cultura, todos os diferentes olhares sobre o mundo 

existente não passam de modos de interpretação, de percepção da realidade, feitas 

e criadas pela mente de uma mesma espécie, composta pelos mesmos medos, 

conflitos e contradições.  

Adiante, em um de seus inúmeros impulsos de raiva, Álvaro de Campos 

dispara: “Leve o diabo a vida e a gente a tê-la”. Nesse momento ele demonstra sua 

frustração consigo e um ressentimento com quem, diferente dele, consegue levar a 

vida sem sua melancolia, seguindo as regras da dita “normalidade”. Mas todo esse 

rancor não passa como ele mesmo assume, de inveja. Queria ele realmente poder 

viver de acordo com o padrão que do qual tanto destoava? Parece-nos duvidosa 

essa sua posição. Ao mesmo tempo em que Campos exercem uma autonegação e 

um desejo de anular-se, ele também olha para essa realidade de modo irônico e 

depreciativo, chamava-os, em acidez, de “os tais sãos”, e assim, vive seu constante 

paradoxo.  

Em certo momento, rumando para o fim do poema, Campos, em meio ao 

desespero por não visualizar uma solução prática para sua dor, teme pela própria 
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vida, que terminaria com seu suicídio. A seguinte estrofe mostra-nos essa 

possibilidade: “Porque isso acaba mal e há-de haver/ “(Olá!) sangue e um revólver lá 

pro fim/ Deste desassossego que há em mim/ E não há forma de resolver.”. Seria a 

interjeição acrescida entre parênteses uma espécie de grito de socorro? É provável 

que sim. A leitura de outros poemas de Álvaro de Campos irá nos demonstrar que, 

apesar de cortejar, por vezes em excesso, a ideia de suicídio, ele mesmo não se 

encarava como um homem com coragem suficiente para praticar o ato.  

Em suma, “Opiário” constrói em Campos a figura de um homem que, 

enquanto vive, transparece uma tranquilidade de sua condição de dândi a bordo de 

um navio, por dentro, em sua subjetividade, grita por socorro, está farto de cansar-se 

em seus pensamentos e questionamentos. Nessa escrita reside, em certa medida, 

uma crítica a determinados padrões da sociedade burguesa, comumente retratada 

como uma sociedade calcada nas aparências. Não sem razão o poeta diz: “O meu 

próprio monóculo me faz/ Pertencer a um tipo universal.”. Seu adereço o conecta a 

uma classe, a um tipo específico de homem afetado, com ares aristocráticos e, como 

já a ele nos referimos, um dândi. Apenas nesse sentido Álvaro de Campos consegue 

inserir-se em algum lugar. 

Unindo sua histeria, seu descontrole emocional, a uma linguagem rica na 

criação de imagens poéticas, Campos demonstra como a criação artística pode ser 

beneficiada pela cooperação entre elementos da loucura, principalmente de sua 

histeria, seu descontrole emocional, controlados e guiados por uma genialidade, 

pela consciência de uma mente que sabe aproveitar-se de sua insânia para a 

criação literária. Isso se reflete de maneira interessante, inclusive, na própria forma 

desse poema, constituído de quartetos e um sistema regular de rimas. 

 

3.1.6 Autoscopia 

 

Assim como o conjunto “Três sonetos”, o sexto poema, reproduzido a seguir, 

é composto pela reunião de vários textos. O intitulado “Carnaval” é constituído por 

quatro partes, sendo cada uma delas designadas por uma letra do alfabeto, na 

ordem em que se seguem. Em nota ao poema em sua edição, Teresa Rita Lopes 

afirma que, no caderno em que esses poemas foram encontrados constava que, 

antes de terem o nome que tinham, haviam recebido o nome de “Autoscopia”. 
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CARNAVAL 
 
A 
 
A vida é uma tremenda bebedeira. 
Eu nunca tiro dela outra impressão. 
Passo nas ruas, tenho a sensação 
De um carnaval cheio de cor e poeira... 
 
A cada hora tenho a dolorosa 
Sensação, agradável todavia, 
De ir aos encontrões atrás da alegria 
Duma plebe farsante e copiosa... 
 
Cada momento é um carnaval imenso 
Em que ando misturado sem querer. 
Se penso nisto maça-me viver 
E eu, que amo a intensidade, acho isto intenso 
 
De mais... Balbúrdia que entra pela cabeça 
Dentro a quem quer parar um só momento 
Em ver onde é que tem o pensamento 
Antes que o ser e a lucidez lhe esqueça... 
 
Automóveis, veículos, (...) 
As ruas cheias, (...) 
Fitas de cinema correndo sempre 
E nunca tendo um sentido preciso. 
 
Julgo-me bêbado, sinto-me confuso, 
Cambaleio nas minhas sensações, 
Sinto uma súbita falta de corrimões 
No pleno dia da cidade (...) 
 
Uma pândega esta existência toda... 
Que embrulhada se mete por mim dentro 
E sempre em mim desloca o crente centro 
Do meu psiquismo, que anda sempre à roda... 
 
E contudo eu estou como ninguém 
De amoroso acordo com isto tudo... 
Não encontro em mim, quando me estudo, 
Diferença entre mim e isto que tem 
 
Esta balbúrdia de carnaval tolo, 
Esta mistura de europeu e zulu 
Este batuque tremendo e chulo 
E elegantemente em desconsolo... 
 
Que tipos! Que agradáveis e antipáticos! 
Como eu sou deles com um nojo a eles! 
O mesmo tom europeu em nossas peles 
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E o mesmo ar conjuga-nos 
 
Tenho às vezes o tédio de ser eu 
Com esta forma de hoje e estas maneiras... 
Gasto inúteis horas inteiras 
A descobrir quem sou; e nunca deu 
 
Resultado a pesquisa... Se há um plano 
Que eu forme, na vida que talho para mim 
Antes que eu chegue desse plano ao fim 
Já estou como antes fora dele. É engano 
 
A gente ter confiança em quem tem ser... 
(...) 
 
Olho p'ró tipo como eu que ai vem... 
(...) 
Como se veste (...) bem 
Porque é uma necessidade que ele tem 
Sem que ele tenha essa necessidade. 
 
Ah, tudo isto é para dizer apenas 
Que não estou bem na vida, e quero ir 
Para um lugar mais sossegado, ouvir 
Correr os rios e não ter mais penas. 
 
Sim, estou farto do corpo e da alma 
Que esse corpo contém, ou é, ou faz-se... 
Cada momento é um corpo no que nasce... 
Mas o que importa é que não tenho calma. 
 
Não tenciono escrever outro poema 
Tenciono só dizer que me aborreço. 
A hora a hora minha vida meço 
E acho-a um lamentável estratagema 
 
De Deus para com o bocado de matéria 
Que resolveu tomar para meu corpo... 
Todo o conteúdo de mim é porco 
E de uma chatíssima miséria. 
 
Só é decente ser outra pessoa 
Mas isso é porque a gente a vê por fora... 
Qualquer coisa em mim parece agora 
 
s.d. 
 
 
B 
 
É Carnaval, e estão as ruas cheias 
De gente que conserva a sensação, 
Tenho intenções, pensamento, ideias, 
Mas não posso ter máscara nem pão. 
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Esta gente é igual, eu sou diverso — 
Mesmo entre os poetas não me aceitariam. 
Às vezes nem sequer ponho isto em verso — 
E o que digo, eles nunca assim diriam. 
 
Que pouca gente a muita gente aqui! 
Estou cansado, com cérebro e cansaço. 
Vejo isto, e fico, extremamente aqui 
Sozinho com o tempo e com o espaço. 
 
Detrás de máscaras nosso ser espreita, 
Detrás de bocas um mistério acode 
Que meus versos anódinos enjeita. 
 
Sou maior ou menor? Com mãos e pés 
E boca falo e mexo-me no mundo. 
Hoje, que todos são máscaras, és 
Um ser máscara-gestos, em tão fundo... 
 
s.d. 
 
 
C 
 
(...) não tenho compartimentos estanques 
Para os meus sentimentos e emoções... 
Vidas, realmente se misturam 
O que era cérebro acaba sentimento 
Minha unidade morre ao relento 
(...) 
 
Quando quero pensar, sinto, não sei 
Se me sinto quem sou e queria. 
Psique de fora da psicologia, 
Vivo fora da (...) e da lei 
 
Amorfo anexo ao mundo exterior 
Reproduzindo tudo o que nele há 
Sem que em meu ser qualquer ser meu me vá 
Compensar pessoalmente a minha dor. 
 
Não: sempre as dores doutra gente que é eu 
(Sempre alegrias de várias pessoas) 
[...] 
Sempre de um centro diferente e meu 
 
Carnaval de (...) 
Bebendo p'ra se sentir alegres e outros 
Outros bebendo como eles (...) se sentem 
Tendo de ser alegres (...) 
 
Dêem-me um sentir que cansa e é bom e cessa 
Prendam-me para que eu não faça mais versos 
Façam [ad finem?] com que o sentir cesse 
Proíbam-me pensar com a cabeça. 
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Dói-me a vida em todos os meus poros 
Estala-me na cabeça o coração, 
(...) 
Para que escrevo? É uma pura perda. 
(...) 
Depois. [...] 
Se escrevo o que sinto [...]. Bom. Merda. 
 
Pronto. Acabou-se. Quebro a pena e a tinta 
Entorno-a aqui só para a entornar... 
Não haver vida que se possa DAR! 
Não haver alma com que não se sinta! 
 
Não haver como essa alma consertar-me 
Com cordéis ou arames que se aguentem 
Com ferros e madeiras que não mentem 
E me dêem unidade no aguentar-me! 
 
Não haver (...) 
Não haver, não [...] 
Não haver. Não Haver! 
 
s.d. 
 
 
 
D 
 
Aquela falsa e triste semelhança 
Entre quem julgo ser e quem eu sou. 
Sou a máscara que volve a ser criança, 
Mas reconheço, adulto, aonde estou, 
 
Isto não é o Carnaval, nem eu. 
Tenho vontade de dormir, e ando. 
O que passa, ondeando, em torno meu, 
Passa (...) 
 
Dormir, despir-me deste mundo ultraje, 
Como quem despe um dominó roubado. 
Despir a alma postiça como a um traje. 
 
Tenho náusea carnal do meu destino. 
Quase me cansa me cansar. E vou, 
Anónimo, (...) menino, 
Por meu ser fora à busca de quem sou. 
 
s.d. (PESSOA, 2012, p. 66- 72). 

 

Fernando Pessoa não nos deixou nenhuma pista de seus motivos para alterar 

o título desse conjunto de poemas, mas o nome anterior, “Autoscopia”, serviria como 

uma boa definição para o que transcorre em suas estrofes. Como a etimologia da 
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palavra pode nos sugerir, “Autoscopia” é um tipo de exame de si próprio, uma 

análise do “eu” feita por ele mesmo. Na prática, seria como se outro “eu” fosse 

capaz de sair do próprio corpo e observá-lo “de fora”. Esse é um tipo de experiência 

que está muito próxima ao fenômeno do “duplo”, sobre o qual já comentamos. Tal 

prática pode ser identificada em mais de uma passagem do poema acima transcrito. 

Mas o título definitivo também tem muito a nos dizer. Talvez, em análise do 

que foi substituído para o atual, “Autoscopia” fosse um nome muito óbvio, enquanto 

“Carnaval” provoca uma sensação maior de mistério.  

O exemplo do “Opiário”, que aprofundou e tratou com uma linguagem poética 

esteticamente belíssima as diferenças existentes entre o que o indivíduo aparenta 

em sua exterioridade e o que ele de fato se considera ser por dentro, “Carnaval” 

retorna ao mote. Podemos perceber também que, ainda mais que no poema 

anterior, aqui, Álvaro de Campos aumenta seu tom de voz, quase ao grito, 

alternando entre uma fala exaltada e outra mais branda, depressiva. 

A imagem do carnaval como uma festa é utilizada por Álvaro de Campos 

como uma metáfora da vida. Seu principal adereço será a máscara, objeto que 

oculta a face dos indivíduos, escondendo-os a identidade. Ora, é justamente a 

indefinição do sujeito que trata a quase totalidade da obra de Campos. O carnaval, 

enquanto um período de festa, na qual pessoas fingem ser o que não são, vestem 

fantasias, tornam-se outras por fora, mas por baixo da “casca” permanecem as 

mesmas, funciona como uma representação do “duplo” que tanto inquieta o poeta. 

Ao mesmo tempo, o carnaval vem acompanhado pela “balbúrdia que entra na 

cabeça”, pela confusão da gente pelas ruas cheias, em espelho do interior de 

Campos, cheio de vultos inquietos e sensações confusas. Mas o poeta não parece 

louvar essa festa, ao contrário, dente-se desconfortável diante dela, tanto quanto de 

suas quimeras. Ele mesmo diz: “E eu, que tanto amo a intensidade, acho isso 

intenso”. 

A figura do bêbado é outra evocada no meio da balbúrdia. Campos identifica-

se como o ébrio, que não sabe o que faz, encontra-se em estado de entorpecimento, 

tem seus sentidos alterados pelos efeitos do álcool – de maneira menos intensa, 

mas com o mesmo propósito do ópio – fazendo-o cambalear pelas suas sensações. 

A imagem da festa em si já nos conduz para uma atmosfera em que as regras são 

suspensas e a loucura assume seu posto de mestre de cerimônias. Mas 

observemos os seguintes versos: “Dentro a quem quer parar um só momento/ Em 
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ver onde é que tem o pensamento/ Antes que o ser e a lucidez o esqueça.”. Ainda 

aqui Campos demonstra sua autoconsciência em meio aos desregramentos da 

festa. 

A intensificação do descompasso entre o interior e o exterior, a que já nos 

referimos, começa a se desenrolar a partir da última estrofe da seção “a” do poema. 

Com os dizeres “Só é descente ser outra pessoa/ Mas isso é porque a gente a vê 

por fora...”, abre-se diante de nós toda a discussão sobre a real natureza humana e 

as aparências sobre as quais nos obrigamos a viver em nossa sociedade, quem no 

“Opiário” já se fez presente. No momento atual de Campos, “de trás de máscaras 

nosso ser espreita”, e o carnaval, ao invés de um momento de exceção, torna-se a 

realidade do homem, pois “hoje, que todos são máscaras”, o interior passa a ser 

cada vez mais obscuro e a identidade mais distante de sua definição e unidade. 

Quando chega nesse ponto, o poeta encontra-se em plena exaltação e desespero: 

“Dói-me a vida em todos os meus poros/ Estala na cabeça o coração.”. 

Se antes tínhamos a impressão de que Álvaro de Campos gesticulava com os 

dedos em riste, na última seção de “Carnaval”, ele parece sentar-se, respirar fundo 

e, em tom melancólico lamenta: “Aquela falsa e triste semelhança/ Entre quem julgo 

ser e quem eu sou”. A exaltação foi vã. De nada adiantou se lamentar e revoltar. 

Ainda não sabe quem é e não vê unidade em sua identidade, tem os sentimentos 

confusos. Como uma criança contrariada, assim como a máscara que diz usar, 

encolhe-se ao canto. Diz ter vontade de dormir, e sabemos que pode alcançar seu 

desejo, seja pelo ópio, seja pelo suicídio. Com a dormência o “mundo ultraje” não 

mais o deixará aflito. Mas o poeta nada faz, apenas anda, continua a repetir os dias 

que lhe angustiam e termina o poema assim como começou: “(...)E vou/ Anônimo, 

(...), menino,/ Por meu ser fora à busca de quem sou. 

O “Carnaval” de Álvaro de Campos expõe toda a fragilidade do que 

acreditamos como sendo a realidade absoluta de nossas sensações. O mundo se 

apresenta como um baile de máscaras em que nossa subjetividade permanece por 

trás de uma casca na qual nossa exterioridade se manifesta, sem que os outros 

conheçam toda a complexidade latente no interior. Nesse poema sentimos que a 

razão quase abandona Campos, que parece entregar-se ao embalar da festa, à 

confusão. Sua mente o chama de longe, quase sem voz, e pela primeira vez sugere-

se que seu equilíbrio entre a genialidade e a loucura pode estar em risco – se é que 

em algum momento ele tenha estado em segurança.  
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3.1.7 Do louco fez-se a criatividade  

 

Em “Barrow-on-Furness”, último poema de nosso estudo, Álvaro de Campos 

reúne novamente um conjunto de sonetos. Se prestarmos atenção, perceberemos 

que desde “Três sonetos” o poeta investiu em um poema longo, “Opiário”, e dois 

conjuntos compostos por várias partes. Para quem se aventurar na leitura da fase 

seguinte, a do “Engenheiro Sensacionista”, perceberá que esse será um dos traços 

mais marcantes da obra de Campos por muito tempo. 

 

BARROW-ON-FURNESS 
 
I 
 
Sou vil, sou reles, como toda a gente, 
Não tenho ideais, mas não os tem ninguém. 
Quem diz que os tem é como eu, mas mente. 
Quem diz que busca é porque não os tem. 
 
É com a imaginação que eu amo o bem. 
Meu baixo ser porém não mo consente. 
Passo, fantasma do meu ser presente, 
Ébrio, por intervalos, de um Além. 
 
Como todos não creio no que creio. 
Talvez possa morrer por esse ideal. 
Mas, enquanto não morro, falo e leio. 
 
Justificar-me? Sou quem todos são... 
Modificar-me? Para meu igual?... 
— Acaba lá com isso, ó coração! 
 
s.d. 
 
 
II 
 
Deuses, forças, almas de ciência ou fé, 
Eh! Tanta explicação que nada explica! 
Estou sentado no cais, numa barrica, 
E não compreendo mais do que de pé. 
 
Porque o havia de compreender? 
Pois sim, mas também porque o não havia? 
Água do rio, correndo suja e fria, 
Eu passo como tu, sem mais valer... 
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Ó universo, novelo emaranhado, 
Que paciência de dedos de quem pensa 
Em outra coisa te põe separado? 
 
Deixa de ser novelo o que nos fica... 
A que brincar? Ao amor?, à indiferença? 
Por mim, só me levanto da barrica. 
 
s.d. 
 
 
III 
 
Corre, raio de rio, e leva ao mar 
A minha indiferença subjectiva! 
Qual «leva ao mar»! Tua presença esquiva 
Que tem comigo e com o meu pensar? 
 
Lesma de sorte! Vivo a cavalgar 
A sombra de um jumento. A vida viva 
Vive a dar nomes ao que não se activa, 
Morre a pôr etiquetas ao grande ar... 
 
Escancarado Furness, mais três dias 
Te aturarei, pobre engenheiro preso 
A sucessibilíssimas vistorias... 
 
Depois, ir-me-ei embora, eu e o desprezo 
(E tu irás do mesmo modo que ias), 
Qualquer, na gare, de cigarro aceso... 
 
s.d. 
 
 
  IV 
 
Conclusão a sucata!... Fiz o cálculo, 
Saiu-me certo, fui elogiado... 
Meu coração é um enorme estrado 
Onde se expõe um pequeno animálculo... 
 
A microscópio de desilusões 
Findei, prolixo nas minúcias fúteis... 
Minhas conclusões práticas, inúteis... 
Minhas conclusões teóricas, confusões... 
 
Que teorias há para quem sente 
O cérebro quebrar-se, como um dente 
Dum pente de mendigo que emigrou? 
 
Fecho o caderno dos apontamentos 
E faço riscos moles e cinzentos 
Nas costas do envelope do que sou... 
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s.d. 
 
 
 V 
 
Há quanto tempo, Portugal, há quanto 
Vivemos separados! Ah, mas a alma, 
Esta alma incerta, nunca forte ou calma, 
Não se distrai de ti, nem bem nem tanto. 
 
Sonho, histérico oculto, um vão recanto... 
O rio Furness, que é o que aqui banha, 
Só ironicamente me acompanha, 
Que estou parado e ele correndo tanto... 
 
Tanto? Sim, tanto relativamente... 
Arre, acabemos com as distinções, 
As subtilezas, o interstício, o entre, 
 
A metafísica das sensações — 
Acabemos com isto e tudo mais... 
Ah, que ânsia humana de ser rio ou cais! 
 
s.d. (PESSOA, 2012, p. 73 – 76). 

 

Esse conjunto, nomeado com o nome de uma cidade ao norte da Inglaterra, 

conhecida pela sua indústria naval, nos mostra um Campos que destoa, em certa 

medida, daquele que viemos lendo desde o inicial “Tão pouco heráldica a vida”. A 

voz exaltada não grita – mas não para sempre, afinal a histeria de nosso poeta 

causa-lhe momentos alternados de humor intenso e depressivo – e por mais que 

demonstre, ao longo dos cinco sonetos, sentir indiferença pelo mundo exterior, e 

desejo de vivê-lo como a água do rio que passa, “suja e fria”, notamos que ainda há 

em seus versos um grande ansiedade contida, refletida nas últimas palavras do 

poeta decadente: “Ah, que ânsia humana de ser rio ou cais!”. Se o rio passa 

monótono, o cais, ao contrário, é movimentação, é frenesi, é comércio, é ponto de 

encontro das mais diversas nacionalidades. 

Ainda no primeiro soneto, Álvaro de Campos expressa, no quinto verso, algo 

que interessa a nossa discussão. Ele diz: “É com a imaginação que eu amo o bem.”. 

Essa é uma demonstração da valorização do poder criativo, do imaginário. Aqui 

retomamos a relação entre a loucura e o processo de criação. Mas o verso recebe o 

seu contrário logo em seguida, como costuma ocorrer com Campos: “Meu baixo ser 

porém não mo consente.”. A relação ambígua entre a união da genialidade, da 

insânia e do poder criativo na obra de Álvaro de Campos é comentada por Eduardo 
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Lourenço. No capítulo “Álvaro de Campos II ou a Agonia Eróstrato-Pessoa”, de 

Fernando Pessoa Revisitado, o ensaísta comenta: 

 

Toda a sua vida Fernando Pessoa oscilou entre a convicção quase 
delirante do seu génio poético e uma desconfiança igualmente 
mórbida em relação ao seu poder criador. Todo o Álvaro de Campos 
é o teatro desse jogo infernal – dessa interminável agonia de criador 
– (...). (LOURENÇO, 1981, p. 164).  

 

A presença da imaginação retorna ao poema quando, ao evocar a imagem de 

Portugal no quinto e último soneto, Campos assume que, apesar de distante, sua 

“alma incerta, nunca forte ou calma” ainda está conectada à sua terra natal. Como 

sempre, o paradoxo abraça o espírito de Álvaro de Campos, pois se sua pátria é 

onde ele não está, vide “Opiário”, sempre que estiver afastado de Portugal é quando 

o trará na lembrança com carinho.  Mais adiante o poeta diz: “Sonho, histérico 

oculto, um vão recanto...”. Esse verso põe seu suposto estado de indiferença em 

descrédito com o leitor. O indivíduo que sonha com algo é aquele que não está 

satisfeito com o que possui, logo, não ignora o mundo, não se mantém isolado. Essa 

postura é absolutamente contraditória com o que afirma na primeira estrofe do 

primeiro soneto desse conjunto: “Não tenho ideais, mas não os tem ninguém./ Quem 

diz que os tem é como eu, mas mente/ Quem diz que busca é porque não os tem”. 

Novamente o “dentro” e o “fora” em desarmonia. Se as aparências dão a entender 

que o poeta vive na indiferença, por dentro, guarda, por enquanto seguro, o 

“histérico oculto”, é esse o Campos que sonha, o interno, o que ama com a 

imaginação e que anseia pelo cais movimentado. 

Do primeiro poema que analisamos a este último da fase do “Poeta 

decadente”, pudemos notar como a imagem da onda oscilante, evocada pelo próprio 

Campos no “Opiário” de fato mostra a oscilação das sensações e emoções desse 

heterônimo. Partindo dessa visão panorâmica podemos, minimamente, traçar uma 

linha que busque avaliar como, no geral, Álvaro de Campos expõe a relação entre a 

genialidade e a loucura no que teria sido o início de sua vida literária. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Através do recorte e exposição dos sete poemas daquela que chamamos, a 

partir de Teresa Rita Lopes, como a primeira fase literária do heterônimo Álvaro de 

Campos, pudemos perceber que Fernando Pessoa discute explicitamente suas 

considerações a respeito da loucura e da genialidade agindo em conjunto no 

indivíduo, de modo a utilizar-se dela para realizar um mergulho na subjetividade do 

ser humano, na construção da identidade e na reflexão acerca dos conceitos de 

“realidade objetiva”. Além disso, os poemas nos foram necessários para 

identificarmos Fernando Pessoa como parte de uma tradição, no que se refere ao 

tratamento artístico dado à loucura, que remonta a antiga Grécia. 

Dos heterônimos mais conhecidos de Fernando Pessoa – e nessa categoria 

incluo Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Bernardo Soares – Álvaro de Campos foi o que 

mais abertamente tratou da loucura em seus escritos. Além de Campos, e até 

mesmo antes dele, Pessoa já havia dedicado outro de seus personagens a essa 

abordagem. Alexander Search, que tinha seus poemas escritos em inglês, via a 

loucura à distância, como algo a ser temido. Apavorado por ser tomado pela insânia, 

Search dizia em um de seus poemas: 

 

Oh God, if you Thou be’st anything 
Hear this frail prayer that I fling 
Like a flame leaping past control 
From out the hell that is my soul: 
Oh God, let me not fall insane! (PESSOA, disponível em < 
http://arquivopessoa.net/textos/3083 >).15 

 

Se compararmos rapidamente o que vimos até aqui dos poemas de Álvaro de 

Campos, teríamos receio em dizer que ele trata a loucura da mesma forma que 

Alexander Search. Decerto, também não podemos dizer que Campos louva a 

loucura, mas se não há escapatória para sua insanidade, talvez, com consciência e 

equilíbrio ele possa lhe tirar proveito dessa degenerescência. Essa é a real essência 

da relação entre loucura e genialidade que Fernando Pessoa acreditava ser possível 

baseada na equalização das duas forças.  

                                                           
15

 “Oh, Deus, se vós, melhor que nada/ Ouve essa frágil oração que eu lanço/ Como uma chama 

saltando depois do controle/ De fora do inferno que é minha alma:/ Oh, Deus, não me deixe cair na 
insanidade.”. A tradução livre é nossa.  
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O que podemos observar em Álvaro de Campos é a existência da loucura em 

sua relação consigo mesmo, na busca pela identidade e em seu estranhamento 

interno sob a figura do “duplo”. A histeria encontra-se, também, no cerne da 

experiência de Campos com o elemento insano. Ela será a que o fará portador de 

uma instabilidade emocional que oscila em períodos de extrema exaltação 

inquietante e os de angústia e lentidão. A loucura também está relacionada ao poder 

criativo do poeta. Pudemos observar, em versos devidamente apontados nas 

análises anteriores, que Álvaro de Campos aproximava as ideias de “sonho” e 

“imaginação”, mantendo-os como elementos positivos, em oposição ao excesso de 

“realidade”. Longe de construir uma simples polarização, Campos parece buscar o 

apagamento da linha que separa o real do ficcional.  Do outro lado, a genialidade de 

Campos se configura com a consciência do poeta quanto ao seu estado psiquiátrico, 

sua dificuldade de adequação ao meio em que vive, sempre evidenciando o 

contraste entre o interior do indivíduo e o exterior que o cerca. É notado, também 

que, além de um descompasso espacial, Álvaro de Campos é um inadaptado 

temporalmente, posto que o “presente da pupila” em que vive, é sempre confuso, 

causa-lhe dor e sentimento de não pertencimento; enquanto isso, no passado, 

encontra-se o refúgio, os lugares que sente falta, o homem que foi e que guarda 

uma identidade que, a princípio, é mais una e visivelmente identificável do que a do 

homem que vive no presente. Muitos desses traços dizem respeito, diretamente, a 

própria ideia de decadentismo que nomeia essa fase do poeta. Conceitos como a 

evasão à realidade cotidiana, exploração da sensibilidade e um posicionamento 

contestador a moral e costumes burgueses. 

Da união desses elementos surge a própria criação poética de Álvaro de 

Campos. Seus versos, alguns como os de “Opiário”, utilizam-se de imagens 

sofisticadas e inusitadas para expor a confusão de sensações vividas pelo poeta. A 

retomada de temas clássicos como a viagem, é revigorada nos poemas de modo a 

adequar-se as novas necessidades do indivíduo do século XX, tendo a paisagem 

interna da subjetividade como plano de fundo de seu percurso. Mas nosso estudo 

apenas estabeleceu um ponto de partida para algo que pode render muitos frutos. 

Podemos nos questionar se essas características do poeta se estendem em todas 

as suas fases ao ponto de podermos nos perguntar se a própria divisão da obra de 

Álvaro de Campos é válida e se há de fato diferenças entre elas, tão distintas ao 
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extremo de termos que catalogar seus poemas em períodos, tendo em vista a 

loucura e a genialidade como perspectiva de análise.  

Em meio a confusão dos sentidos, as incertezas da realidade e da 

constituição da identidade, uma certeza poderemos ter ao olharmos para a produção 

poética do poeta decadente: Álvaro de Campos não está sozinho à bordo na nau 

dos loucos; nós o acompanhamos.   
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ANEXO I 

 

 

 

“A nau dos loucos” (c.1490 – 1500), óleo sobre madeira de  Hieronymus 

Bosch. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_Bosch
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_Bosch
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ANEXO II 

 

 

“Os milagres de Santo Inácio de Loyola” (c. 1617 – 1618), óleo sobre tela de 

Peter Paul Rubens. 
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