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Introdução Geral
O interesse pela época literária moderna não constitui novidade. Ao
longo de um período que inclui os séculos XX e XXI, as características artísticas dos principais representantes do Modernismo em Portugal
têm suscitado curiosidade científica e encontram-se abundantemente
documentadas. Fernando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro, pelos motivos apresentados, têm sido objeto de amplos estudos, a nível nacional
e internacional.
Em face do exposto, poderia considerar-se que uma reflexão sobre
factos literários ligados aos autores seria, a esta distância, dispensável.
Todavia, esse intervalo é precisamente um dos motivos que justifica
uma reflexão sobre Fernando Pessoa – enquanto Bernardo Soares – e
Mário de Sá-Carneiro. Com efeito, a distância temporal relativamente à
época em que ambos viveram funcionará como uma vantagem, uma vez
que poderá possibilitar, ou favorecer, novos significados para o discurso
estético modernista. Para além disso, as culturas recetoras, quer do
Livro do Desasocego1 , quer de Céu em Fogo, também evoluíram, o que
significa que essas obras estarão a interagir de forma particularmente
renovada com a cultura atual.
1

Por uma questão de coerência para com o trabalho de investigação desenvolvido
neste projeto, adota-se o título da edição crítica do Livro (IN-CM, 2010) sobre a qual
se debruça a análise e que constitui a bibliografia ativa desta reflexão. Todavia, no
caso de a nossa reflexão incluir extratos de obras que identifiquem o volume com
ortografia dissemelhante, manter-se-á a grafia da obra citada.
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Poderíamos ainda acrescentar que, pelo menos no que toca à temática, as obras selecionadas estão em sintonia com o cunho que confere
perenidade ao texto literário. De certo modo, e dando um novo uso
às palavras de Denis Donoghue, poderíamos afirmar que se tratam de
obras que renovam a sociedade pelas verdades humanas que encerram
(DONOGHUE, D., 1994: 279)2 . Mais concretamente, a preocupação
pela “attitude interior da alma” (PESSOA, F., 2010: 86), circunstância
integral do desenvolvimento humano, emerge como mais um fundamento para recuperar o estudo dos dois autores assinalados.
Relativamente à existência de uma vasta bibliografia científica, verifica-se que a mesma incide essencialmente sobre a criação poética dos
autores, existindo ainda alguns hiatos no que diz respeito ao estudo da
prosa de ambos. Mais uma vez, cremos que a linha de reflexão que aqui
se propõe se revelará pertinente por ambicionar desvendar alguns contornos comuns à prosa ficcional de Pessoa/Soares e Sá-Carneiro. Nesse
sentido, e por se tratar de uma investigação comparativa, procurar-se-á contribuir para a consolidação da designação “par de circunstância”
(REIS, C., 2005: 169), aplicada agora ao contexto da narrativa ficcional
dos autores. No desenvolvimento dessa abordagem, tentaremos colocar em evidência as relações de paridade entre Pessoa e Sá-Carneiro,
com especial incidência sobre algumas especificidades narrativas.
Tomando como objeto de estudo as novelas de Céu em Fogo e o
Livro do Desasocego, espera-se poder contrariar uma omissão ainda
existente no domínio das criações narrativas dos seus respetivos autores. A escolha pelas obras prende-se fundamentalmente com o facto de,
na nossa perspetiva, serem representativas de uma “ambiência literária
e intelectual” (DUARTE, I., 1982: 137-138) que alia a expressão narrativa de Fernando Pessoa/Bernardo Soares à de Mário de Sá-Carneiro.
2

No original: “A society would be renewed on the basis of those truths, held in
common” (DONOGHUE, D., 1994: 279). Como se pode ver, elegemos o sistema
autor-data-página, por considerarmos que o mesmo coadjuva a leitura do documento;
entre outros motivos, o seu emprego liberta o espaço em rodapé para as notas de
discussão que possam surgir durante a exposição das temáticas abordadas.
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É por vezes difundida a noção segundo a qual as produções artísticas da autoria de Sá-Carneiro são “também de Fernando Pessoa” (id.:
138). Ora, é evidente que esta expressão foi sendo interpretada como
querendo dizer que Pessoa terá tido um papel determinante na composição das versões finais de Sá-Carneiro. Entretanto, e não sendo nossa
intenção contradizer por completo esta aceção, consideramos que a interpretação coloca Sá-Carneiro numa posição (no mínimo) redutora,
sobretudo pelo crédito que extrai relativamente às suas potencialidades
criadoras. Remetido para a comarca do contínuo influenciado, Sá-Carneiro tem sido assim obrigado a “encolher-se” para ocupar o espaço
menos prestigiante na parceria. Esperando contribuir para um maior
equilíbrio relativamente ao conhecimento do vínculo entre os dois autores, confiamos ainda poder fazer incidir alguma luz justamente sobre
aquelas áreas em que Sá-Carneiro terá sido influente e determinante.
Mais do que a contraposição de competências artísticas, a nossa
ótica de investigação escora-se fundamentalmente no equilíbrio e na
harmonia entre essas duas grandes forças criadoras. Por esse motivo,
não causará constrangimento, para a nossa análise, a amplitude do reconhecimento que Pessoa tem obtido quer a nível nacional, quer internacional, comparativamente ao que sucede com Mário de Sá-Carneiro.
Do mesmo modo, não nos preocupa que, dos dois autores, apenas Pessoa tenha ficado assumidamente arrolado como figura pertencente ao
Cânone literário3 . É certo que o mesmo consenso não será tão expresso
no que toca a Mário de Sá-Carneiro. Porém, mais do que discutir copiosamente as qualidades de “quem é selecionado ou não” (ALMEIDA,
O. T., 2008: 169), tentar-se-á demonstrar que alguns resquícios considerados canónicos em Fernando Pessoa/Bernardo Soares encontram
igualmente presença na expressão artística de Mário de Sá-Carneiro.
No mínimo, esta condição reforça o vínculo entre ambos, fortalece a
autoridade criativa e, acima de tudo, consolida os motivos pelos quais
ambos terão sido modulares para a comunidade cultural do século XX.
3

Cf. H. BLOOM (1995), pp. 431-458.
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Conscientemente colocando de lado algumas das discussões mais
prementes sobre o Cânone, a nossa abordagem tentará colocar em evidência a singularidade das narrativas modernistas de Pessoa/Soares e
Sá-Carneiro. Se necessário for apresentar um argumento que comprove
que ambos os autores são canónicos, bastará certamente regulamentarmo-nos pelo critério da originalidade, que cremos garantir uma insígnia
basilar do cânone literário, sustentando-nos no conceito de que todas
as obras fortemente originais tornam-se canónicas (“All strong literary
originality becomes canonical”) (BLOOM, H., 1994: 24).
Em associação com estas problemáticas, e em particular no caso de
Fernando Pessoa/Bernardo Soares, a existência de diferentes organizações do Livro do Desasocego, resultantes de ausência de unanimidade
no que diz respeito à sua estrutura e constituição, surge igualmente
como uma motivação para a reflexão. Na verdade, a falta de uma disposição definitiva é, pelo menos, reveladora dos diferentes sentidos que
o leitor atribui ao texto; e esta questão da organização do documento,
apesar de processual, terá implicações profundas na mensagem da obra,
se pensarmos que, entre outros, o desfecho (se ele existirá) não é idêntico em todas as edições do Livro.
Pelo que ficou exposto, acreditamos que a análise dos factos literários das obras referidas possa descortinar algumas especificidades que a
experiência moderna tenha trazido à expressão narrativa. Para já, a partir da leitura do Livro do Desasocego e de Céu em Fogo, encontramos
sujeitos singulares e inadaptados cuja estratégia de enunciação concilia
a transgressão e o estilo íntimo do artifício biográfico. Essa individualização criativa na narrativa constitui o ponto de partida para o estudo
da operação discursiva da subjetividade nos autores selecionados.
O estudo das narrativas de Fernando Pessoa/Bernardo Soares e Mário de Sá-Carneiro surge assim como motivação para desenvolver uma
pesquisa numa perspetiva integradora e transversal dos conhecimentos.
Tenta-se enquadrar, analisar e interpretar, de forma crítica, os objetos
de análise, considerando que as obras escolhidas ilustram algumas das
problemáticas representativas da literatura modernista.

www.clepul.eu
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Introdução
“Most books die unnoticed; fewer live for a year or two. [. . . ]
Few books live as long as fifty years. For those that do, the prognosis
is good: they are likely to live much longer than their authors”
(KAUFMAN, W., 1996: 20).

Encontramos em Céu em Fogo e no Livro do Desasocego o caráter potencialmente universal do assunto tratado, uma vez que este se
relaciona com o âmago da condição humana. Não oferecendo um estudo exaustivo sobre o relacionamento entre Fernando Pessoa e Mário
de Sá-Carneiro, este capítulo constitui uma introdução à reciprocidade
literária que ambos evidenciam. Interessa-nos destacar, acima de tudo,
a relação de paridade entre ambos e o modo como terá favorecido uma
auto e heteroaceitação estéticas.
Referindo-se à heteronímia, e, mais particularmente, à construção
do Livro do Desasocego, Maria Augusta Babo apresenta a noção de
“sujeito em processo” (BABO, M. A., 1989: 28). Partindo da convicção que essa noção do decurso do sujeito é igualmente detetável
nas novelas sá-carneirianas, considerá-la-emos na nossa reflexão, esperando, mais adiante, neste trabalho, dar conta de determinados padrões
comuns aos sujeitos literários. Antecipadamente, iniciaremos o estudo
com algumas reflexões atinentes aos autores em análise.
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1.1. Contextualização: Fernando
Pessoa/Bernardo Soares e Mário de
Sá-Carneiro
É consensual afirmar-se que tanto Fernando Pessoa como Mário
de Sá-Carneiro são autores representativos da “introdução” do Modernismo em Portugal. Nesse sentido, poderemos considerá-los “pais literários”4 de uma série de movimentos determinantes, não só a nível de
um momento histórico-cultural concreto, mas também relativamente às
influências que viriam a ter nas gerações seguintes. Não deixa, no entanto, de ser curioso que haja uma ironia associada a essa paternidade,
residindo precisamente no facto de ambos os autores terem sido marcados biograficamente pela orfandade. Poderá tratar-se de um pormenor
que em nada terá contribuído para a expressão artística de ambos (este
trabalho não o estudará), não deixando, no entanto, de constituir mais
um ponto de confluência entre ambos.
Recorrendo a uma analogia acerca de Caim e Abel, Carlos Reis
fala de um habitual “síndrome de inveja e de agressividade na relação
de paridade” (REIS, C., 2005: 171) artística. Cremos que não parece
ser bem o caso do relacionamento entre Fernando Pessoa e Mário de
Sá-Carneiro, tendo em conta as vastas evidências que consolidam a
ligação cúmplice entre ambos. Unidos por uma diligente amizade, o
amparo que representaram um para o outro certamente permitiu que
retirassem, da sua relação, amplos benefícios pessoais e profissionais.
Numa tentativa de melhor clarificar a afinidade entre ambos, analisaremos de seguida alguns excertos da correspondência trocada pelos
artistas. A relevância das cartas para este nosso propósito prende-se,
4

No original, “literary fathers” (BLOOM, H., 1994: 431).

www.clepul.eu

i

i
i

i

i

i

i

i

Livro do Desasocego e Céu em Fogo: O discurso da subjetividade
em Fernando Pessoa/Bernardo Soares e Mário de Sá-Carneiro
15
como será de calcular, com o facto de incluírem registos factuais atinentes à vida civil de Fernando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro. De
entre esses indicadores, interessam-nos particularmente aquelas passagens que fazem alusão à criação artística de ambos, bem como os
registos da ligação de afeição entre os autores.
Comecemos então pelo que essa documentação permite revelar do
preparo literário dos escritores. Sem qualquer ordem intencional, tomemos a carta dirigida a Armando Côrtes-Rodrigues, com data de 4 de
outubro de 1914, onde Fernando Pessoa faz uma apreciação crítica à
produção literária do amigo:
O Sá-Carneiro está na sua quinta. Deve ali demorar-se até ao
fim deste mês. Acabou há dias A Grande Sombra. Acabou-a
completamente, isto é, passada a limpo e tudo. É, a meu ver, a
melhor coisa que ele tem feito. Magistral, meu caro, magistral
(PESSOA, F., 1999a: 124).

Para além do evidente entusiamo com que se refere à obra propriamente dita, que avalia como “magistral”, verifica-se ainda nas palavras
do remetente uma deferência e uma consideração relativamente a Mário
de Sá-Carneiro, principalmente por este último ter sido capaz de acabar
“completamente” a sua obra artística. Ora, esta contemplação pela excecionalidade do amigo ganha ainda outra relevância, se apreciarmos
que, nessa mesma carta, Pessoa está também a confessar o desalento
pela sua própria produção artística:
Nem lhe mando outras pequenas coisas que tenho escrito nestes
dias. Não são muito dignas de serem mandadas, umas; outras
estão incompletas; o resto tem sido quebrados e desconexos pedaços do Livro do Desasocego (ibid.).

Em nosso entender, esta passagem confirma algumas especificidades que a tradição literária foi identificando na produção criativa de
Pessoa. Em primeiro lugar, certifica que ele seria um perfecionista e
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teria pudor em expor as suas produções menos granjeadas, ou, empregando as suas próprias palavras, as suas “coisas” menos “dignas”. Em
segundo lugar, mostra o eterno ensaio, sujeito a revisões intermináveis,
que terá sido a composição do seu trabalho artístico, onde se inclui o
Livro – contribuindo a referência às “pequenas coisas”, “incompletas”,
para a noção de que, desde o início, muito haveria a organizar relativamente ao que estava escrito. Finalmente, o excerto é igualmente
útil por comprovar que Pessoa e Sá-Carneiro estariam a trabalhar em
simultâneo nos projetos que constituem atualmente a base da nossa
análise, concretamente o Livro do Desasocego e Céu em Fogo e que
trocariam versões dos documentos para apreciação crítica. Se considerarmos que a correspondência entre ambos se fazia com alguma regularidade – “mais duma vez por semana” (SÁ-CARNEIRO, M., 2004:
311), como o documenta o próprio Sá-Carneiro –, poderemos conceber
a ideia de que existiria uma marcada reciprocidade em temos criativos.
Relativamente ao vínculo com o autor de Céu em Fogo, Isabel Margarida Duarte afirma que Pessoa “foi o seu primeiro leitor, logo o seu
primeiro crítico e apreciador, talvez também o seu primeiro censor”
(DUARTE, I. M., 1982: 140). Ora, baseando-se na evidência de que
Sá-Carneiro enviava “rascunhos de alguns textos” (ibid.) na correspondência pessoal endereçada a Fernando Pessoa, a avaliação desta autora
parece-nos fundamentalmente pertinente, por aquilo que tenta acentuar
do “funcionamento poético de Pessoa-Sá-Carneiro” (id.: 144); por outras palavras: contribui para reforçar a ideia de uma parceria criativa e
intelectualizada entre ambos.
Deixando um pouco de lado a questão das referências à produção
literária, passemos agora à observação das manifestações de afetividade por parte dos autores referidos. Admite-se que, neste campo, Sá-Carneiro manifesta, relativamente a Fernando Pessoa, uma posição de
assumida dependência. Essa subordinação encontra-se expressa em variadíssimas passagens da sua correspondência, servindo de exemplo o
seguinte trecho: “Se você soubesse como as suas cartas me são necessá-
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rias! É que você, meu querido Fernando Pessoa, é, em completa verdade, o meu único camarada” (SÁ-CARNEIRO, M., 2004: 270).
Sobretudo pela distância geográfica que os separa, as palavras de
Pessoa constituem um consolo para as carências de Sá-Carneiro. Poderíamos acrescentar que, pelo menos em termos de proteção e conforto,
se trata de uma necessidade física e psicológica. A privação de correspondência por parte de Fernando Pessoa traz angústia ao poeta de
Paris:
Francamente é inadmissível, meu querido Amigo o seu procedimento. Não há razão nenhuma que o explique: física ou química, moral, social ou febril ou fabril. Não, mil vezes não! Tem
lá umas poucas cartas a que não me responde! Há quinze dias
que não recebo uma linha sua! Quem sabe até quando isto se
prolongará! (id.: 348-349).

A partir da observação do excerto, podemos conceber a noção de
que Sá-Carneiro traduz os sentimentos de forma exagerada, insistindo,
por exemplo, no recurso ao advérbio “não”, como que a reforçar a
separação entre o eu e o não-eu. É precisamente esse afastamento –
contrário ao pretendido pelo remetente – que constitui a indignação de
Sá-Carneiro.
Embora a correspondência sá-carneiriana seja claramente mais
emotiva, é possível encontrar em Fernando Pessoa o mesmo tom de assumida dependência. Numa carta endereçada a Mário de Sá-Carneiro,
datada de 14 de março de 1916, afirma Pessoa: “Escrevo-lhe hoje por
uma necessidade sentimental – uma ânsia aflita de falar consigo. Como
de aqui se depreende, eu nada tenho a dizer-lhe” (PESSOA, F., 1999a:
208). Como se pode ver através deste exemplo, assistimos a um Fernando Pessoa que busca em Sá-Carneiro o bálsamo para a sua sentida
perturbação; e ter escolhido o amigo para este desabafo é, entre outros
aspetos, indicativo de uma dimensão recíproca de estima e de privacidade.
Como reforço de uma sólida ligação emocional, ajusta-se aqui referir a última carta de Pessoa a Sá-Carneiro, particularmente relevante,
www.lusosofia.net
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neste caso, não tanto por ter sido a última, nem por ter a data do suicídio de Mário de Sá-Carneiro, mas sim por aquilo que revela da união
entre ambos:
O facto é que a sua grande crise foi uma grande crise minha, e
eu senti-a, como já lhe disse não só pelas suas cartas, como, já
de antes, telegraficamente, pela “projecção5 astral” (como eles
dizem) do seu sofrimento (PESSOA, F., 1999a: 211).

O exemplo transcrito, ao consolidar a dimensão dúplice da “crise”
sentida, demonstra que, superior ao sentimento de dedicação recíproca,
preside ainda uma ligação esotérica entre Pessoa e Sá-Carneiro. Por outras palavras, a ligação que os une, nas palavras do próprio Fernando
Pessoa, opera num patamar dominado por operações transcendentes,
alheias às vontades dos mesmos. Não se exclui a possibilidade de Fernando Pessoa, no excerto referido, estar a enfatizar o discurso com a
intenção de, por exemplo, imprimir um maior efeito literário à sua expressão escrita; contudo, e conhecendo a sua inclinação pelo ocultismo,
não será também de excluir que concebesse o seu relacionamento com
Sá-Carneiro como algo extrapolado do domínio meramente físico.
As matérias relativas à subordinação, quer afetiva, quer criativa dos
autores interessam-nos particularmente por, com relação ao conceito
de paridade, exporem uma “noção de dependência” (REIS, C., 2005:
173) que é permissível subsistir em termos artísticos. No plano afetivo,
evidenciou-se a noção de pertença entre ambos, servindo de prova a linguagem afetuosa empregue por ambos: ao “Meu querido Sá-Carneiro”
(PESSOA, F., 1999a: 208), Mário responde com “Mil abraços do seu
muito seu Mário de Sá-Carneiro” (SÁ-CARNEIRO, M., 2004: 349).
No plano criativo, acreditamos ainda que esse vínculo acabou por ter
repercussões artísticas relevantes, por vezes ditosas, outras nocivas.
5

Relativamente a todas as fontes bibliográficas, optou-se por respeitar a grafia
original. Como se depreenderá, o motivo assenta sobretudo nos critérios da uniformidade e da conformidade linguística: pareceu-nos a forma mais coerente de referenciar
todas as obras da bibliografia, já que o Livro do Desasocego – que tomámos como
bibliografia ativa – exibe a grafia original da época em que foi composto.
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Para melhor exemplificar este último caso, tomemos, por exemplo,
como referência uma carta com data de setembro de 1916, dirigida a
Armando Côrtes-Rodrigues, onde Pessoa comunica a sua “depressão”
(PESSOA, F., 1999a: 219), identificando “o suicídio do Sá-Carneiro”
(ibid.) como uma das suas principais causas. Essa depressão teve consequências literárias, já que o autor do Livro do Desasocego admite,
passados cinco meses do falecimento do amigo, estar “saindo de um
período de esterilidade literária quase total” (id.: 220). Para os devidos
efeitos, consideramos que as passagens assinaladas são exemplificativas dos reveses de uma condição de dependência artística.
Ora, deste modo, insistindo nós no conceito de dependência entre Pessoa e Sá-Carneiro, pretendemos igualmente evidenciar, neste
trabalho, de que modo essa correlação terá sido determinante para a
composição das narrativas dos autores. Como tentaremos comprovar,
existe, entre outros aspetos, uma confluência temática entre o Livro do
Desasocego e as novelas de Céu em Fogo. Será, portanto, necessário
determinar que “atitudes autorais [. . . ] ressaltam, nos planos temático,
estilístico-compositivo e ideológico” (REIS, C., 2005: 177), em análogo, dessas narrativas.
Nos últimos anos de vida de Sá-Carneiro, o contacto com Fernando
Pessoa fez-se essencialmente através da correspondência trocada entre
ambos. Tratando-se de uma comunicação escrita, ambos se recolheriam na leitura um do outro; o seu relacionamento seria, por via do
afastamento espacial, dependente da palavra impressa, e a interação
entre ambos estaria marcada por uma elevada componente emocional.
Tudo isto significa ainda que não haveria espaço para a perceção das
evidências não-verbais que geralmente acompanham o diálogo presencial. Esta condição vem ajudar a reforçar a convicção de que os autores
foram cultivando uma expressão sensitiva comum, operando-se uma
espécie de permuta de estados de espírito que, graças à existência de
um registo escrito, poderiam ser revisitados tantas vezes quantas necessárias.
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Tendo a nossa reflexão incorrido fundamentalmente na relação entre Fernando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro, é imperativo acrescentar
um elemento a esta equação. Com efeito, importa igualmente referir
a figura de Bernardo Soares, entidade responsável pela composição do
Livro do Desasocego. Poderá dizer-se que Soares é uma personalidade
que foi emergindo à medida que o Livro foi sendo composto. Por preciosidade, poderia, até, acrescentar-se que ele não foi o autor original da
obra, tendo herdado de outros compositores esse encargo, que o próprio
Fernando Pessoa lhe atribuiu. Esta circunstância merece ainda que se
conceba a ideia de que o sujeito autoral foi sendo criado pelo próprio
Livro – o que, do nosso ponto de vista, garante ao supramencionado
Soares o estatuto de uma reconhecida autoridade literária6 .
Bernardo Soares, ajudante de guarda-livros, é reduzido ao mínimo.
Inserido numa “realidade comercial, por exemplo, como a que surge
no escriptorio da Rua dos Douradores” (PESSOA, F., 2010: 200), Soares é circunscrito ao essencial. Pouco qualificado em termos físicos,
biológicos ou materiais, sobressai em Soares a sua dimensão interior,
que o próprio sujeito aprofunda, fazendo-se impor pelas apreciações de
índole contemplativa ou intelectual.
Classificado por Pessoa como um semi-heterónimo, Bernardo Soares é a entidade autoral incumbida de imprimir ao Livro do Desasocego
uma coerência interna; ou, mais concretamente, trata-se da personalidade que demarca as normas, os valores, os estilos e as unidades temáticas do Livro. Tecnicamente, esta conceção deveria fazer admitir a
noção segundo a qual o Livro seria rececionado e compreendido sem
qualquer relação com o seu autor histórico, Fernando Pessoa. Contudo,
é precisamente neste campo que emergem alguns argumentos teóricos
que, pela sua pertinência, merecem ser aqui registados.
6

Como se depreenderá, a nossa linha de investigação não analisa a questão das
diferentes autorias do Livro do Desasocego. Julgamos ter fundamentado a nossa posição relativamente à responsabilidade autoral de Bernardo Soares, pelo que não teceremos comentários relativamente às divergentes posições que subsistem nesse âmbito.
O principal motivo para nos escusarmos a essa discussão reside no facto de a mesma
não acrescentar mais-valias metodológicas à nossa abordagem do Livro.
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Para melhor elucidar esta condição, retomemos a carta de 14 de
março de 1916, já atrás mencionada. O documento acaba por ser pertinente para esta discussão pelo que revela acerca da construção e, por
consequência, do conteúdo do Livro do Desasocego. Em determinada
passagem, diz Pessoa: “Pode ser que se não deitar hoje esta carta no
correio amanhã, relendo-a, me demore a copiá-la para inserir frases
e esgares dela no Livro do Desasocego” (PESSOA, F., 1999a: 209).
Como se poderá deduzir, a relevância do excerto prende-se com o facto
de Fernando Pessoa admitir incluir reflexões pessoais, retiradas da correspondência com Mário de Sá-Carneiro, na constituição do Livro. Em
todo o caso, encararemos esse reconhecimento como um claro indício
de que Fernando Pessoa e Bernardo Soares teriam ideias concordantes. A esta convicção não causa impedimento o facto de, em março de
1916, Bernardo Soares não ter ainda adquirido existência com o nome
que posteriormente haveria de deter.
Pelo que ficou exposto, e ao invés de defender que o Livro inscreve pensamentos pessoanos, cremos não ser completamente desajustado considerar-se que estamos perante um sujeito civil que regista alguns aspetos em comum com o “sujeito literário” do Livro7 . Por esse
motivo, admitimos que o termo esgares representa simbolicamente isso
mesmo, ou seja, realiza aquilo que, sendo exteriormente percetível, não
é exclusivo de um único sujeito.
De entre um vasto grupo de teóricos pessoanos que se têm ocupado desta matéria, refira-se, por exemplo, Maria Augusta Babo, por,
entre outros aspetos, declarar que “a escrita de Bernardo Soares nunca
se emancipará totalmente daquela que Pessoa assina em seu próprio
nome” (BABO, M. A., 1989: 45). Com efeito, e apesar de considerarmos Soares uma entidade alteronímica pessoana, não poderíamos
deixar de concordar com a autora, principalmente pela evidência de
uma ampla consonância entre ambos.

7

Para um estudo mais aprofundado do conceito de autor, cf. BARTHES, 1977;
BURKE, 2008; FOUCAULT, 1987.
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Na impossibilidade de analisar exaustivamente a harmonia Fernando Pessoa–Bernardo Soares, por não se tratar de um objetivo desta reflexão, refira-se, apenas a título exemplificativo, a similitude relativa
à expressão da identidade pessoal. Em determinado fragmento do Livro, diz Soares: “Meu Deus, meu Deus, a quem assisto? Quantos sou?
Quem é eu? O que é este intervallo que há entre mim e mim?” (PESSOA, F., 2010: 372). Como se vê, estas palavras não deixam de apontar para uma ânsia pela significação da individualidade, pressupondo
a existência de várias entidades privadas, que sobrevivem em desdobramento. Ora, o conceito de desdobramento íntimo foi desde cedo
identificado por Fernando Pessoa, tendo-o admitido em carta endereçada a Mário Beirão, datada de 1 de fevereiro de 1913: “O fenómeno
curioso do desdobramento é coisa que habitualmente tenho” (PESSOA,
F., 1999a: 80). Um dos motivos para essa multíplice ocorrência é avançado no mesmo documento: “Não sou das pessoas menos acompanháveis por si próprias, mas ainda assim – e de vez em quando aborreço-me
de não andar senão comigo” (id.: 79).
Deste modo, e a partir das evidências expostas, cremos estar em
condições de concordar com M. A. Babo quando afirma que “Soares é
o que ressoa de Pessoa” (BABO, M. A., 1989: 46 [it. da autora]). De
um modo semelhante, J. Martins Garcia faz ressaltar a ligação incontornável entre ambos, que aqui reproduzimos por considerar que contribui para um maior esclarecimento da relação entre Fernando Pessoa
e Bernardo Soares:
Dividido entre o apelo e a repulsa por quem afinal é o seu semelhante, individual e plural como o próprio Pessoa, este escritor,
aspirando a ser unicamente personagem, texto, desejando viver
nas páginas dum romance, é afinal sempre a mesma impossibilidade do gesto com o reconhecimento implícito de não lhe terem
conferido plena existência. . . ficcional (GARCIA, J. M., 1985:
53).

Destacamos da passagem a expressão “plena existência”, que, pelas
palavras de J. Martins Garcia, se depreende ter ficado por cumprir relawww.clepul.eu
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tivamente a Bernardo Soares. Tratar-se-á de uma leitura complementar
relativamente à posição de M. A. Babo, que defende que “Bernardo
Soares é, pois, o Outro do mesmo” (BABO, M. A., 1989: 46). Conscientes de que estas anotações não encerram a discussão acerca da interdependência Soares-Pessoa, consideremos agora as implicações que
esse relacionamento trará à nossa reflexão.
Recordando que o capítulo iniciou com a noção de paridade entre
Pessoa e Sá-Carneiro, vemos que, sem que tivéssemos alterado os objetos de estudo, nos encontramos presentemente com uma tríade entre
mãos. Assim sendo, a questão da existência de uma trindade criativa
não constituirá uma dificuldade ao nosso objeto de análise; todavia,
antes de prosseguirmos, tentaremos esclarecer a existência ou não de
reciprocidade entre Bernardo Soares e Sá-Carneiro. Se considerarmos
alguns marcadores temporais, por exemplo, ambos nunca terão sido
sequer apresentados.
Baseando-nos na assunção de que o nome próprio Bernardo Soares
surgiu vários anos após o falecimento de Mário de Sá-Carneiro, defendemos que este último nunca chegou a tomar consciência da entidade
semi-heteronímica a ser criada por Fernando Pessoa. Por outro lado,
não queremos deixar de salvaguardar a possibilidade de Soares, pelo
punho de Pessoa, ter tomado conhecimento de Sá-Carneiro, através da
obra composta por este último. Ainda que tal tenha acontecido, ficou
por existir entre ambos um relacionamento material, afetivo e efetivo,
motivo pelo qual acreditamos ser dispensável considerar um elo entre
Sá-Carneiro e Soares; e o proveitoso desta condição é que, mesmo dispensando da equação o nó Bernardo Soares-Mário de Sá-Carneiro, não
se perderão os princípios fundamentais da identidade autoral. Na verdade, mantendo-se no cômputo a presença de Fernando Pessoa (associadamente Bernardo Soares), garante-se, pelo menos num plano mais
abrangente, a reciprocidade Soares-Pessoa-Sá-Carneiro.
Como se poderá depreender de tudo o que foi anteriormente dito,
uma das abordagens deste estudo comparativo residirá na exploração
das forças que cada um dos autores exerceu sobre o outro. Sem grande
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contestação, é comum admitir-se (no que diz respeito, acima de tudo,
à expressão lírica) que Sá-Carneiro teria sido “essencialmente um discípulo de Pessoa” (BERNARDES, J. A. C., 1990: 164). Embora algumas análises desenvolvidas sustentem essa assunção no que toca à
lírica, cremos existirem outras variáveis, principalmente no âmbito da
narrativa, que convém aflorar.
Mais do que pretender evidenciar quem terá predominado em termos de influências, a nossa reflexão tentará, entre outros aspetos, demonstrar a existência de um equilíbrio de potencialidades entre ambos
os autores. De certa forma, a nossa análise não encarará Fernando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro como duas forças desiguais; considerá-los-á, antes, como duas energias criativas cooperantes. Por esse motivo,
e para melhor dissipar algumas dúvidas, ao invés do termo influência,
preferimos a designação interferência de feição artística para caraterizar a confluência entre os autores8 , que se faz sentir a diversos níveis,
sendo os mais evidentes o temático e o estilístico, como tentaremos
comprovar mais adiante.
Justamente, pelo facto de a investigação assentar numa estética compartícipe, pretende-se levantar evidências suficientes que documentem a existência de um diálogo compartilhado entre as duas personalidades literárias supramencionadas. Fazendo-o, espera-se simultaneamente estar a contribuir para atenuar a lacuna relativa ao
estudo da obra sá-carneiriana, denunciada já por alguns autores, que
lamentam a carência de trabalho de investigação sobre Mário de Sá-Carneiro. Dentre esses autores, recorda-se Marina Tavares Dias que,
há duas décadas atrás, documentou que “continua essa obra [. . . ] sem
edições completas, sem perspectivas de edições críticas, sem pesquisas
por novos inéditos que confirmem o grande poeta dos últimos «anos de
Paris»” (DIAS, M. T., 1990: 40).
8

Como será evidente, o intuito da nossa abordagem comparativa não é o de prejudicar uma leitura autónoma das narrativas de Céu em Fogo, muito menos condicionar
o estudo de Mário de Sá-Carneiro enquanto autor independente. Assim sendo, as
possibilidades por nós avançadas não pretendem desconsiderar a reflexão de outros
fenómenos observáveis na obra sá-carneiriana.
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Finalmente, e antes de terminarmos este capítulo, gostaríamos de
acrescentar que, em nosso entender, uma pesquisa exploratória sobre
o texto literário não deve descurar os fatores humanos da personalidade autoral. Contudo, a nossa linha de investigação não imprimirá
grande atenção à análise de aspetos biográficos fundamentalmente, por
se basear na expressão dos sujeitos literários, tal como ficaram fixados
nos enunciados narrativos. Será de interesse, porém, realçar qualquer
pormenor que, não constituindo novidade, contribua para a análise da
expressão estética do “par” Fernando Pessoa-Mário de Sá-Carneiro.
Dito de outra forma, não poderemos deixar de tecer algumas considerações acerca de determinados aspetos externos, nomeadamente biográficos, que tenham deixado uma impressão na criação estética de ambos os autores. Mais concretamente, interessam-nos aquelas analogias
literárias que começam em lugar anterior às obras propriamente ditas.
Este posicionamento pressupõe que existem aspetos artísticos, comuns
a Fernando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro, que terão tido origem na
vida civil dos artistas.
Numa tentativa de melhor delimitar esta matéria, tome-se como
exemplo uma particularidade do percurso de vida de Fernando Pessoa: o domínio de várias línguas, em parte decorrente da vivência em
diferentes pátrias. Esse domínio linguístico levou-o posteriormente à
profissão de tradutor o que, por sua vez, terá coadjuvado a prática quotidiana da conversão de palavras e ideias. Ora, como se sabe, este atributo de dupla naturalidade encontra um paralelo em Sá-Carneiro, residindo a semelhança no facto de lhe serem igualmente associadas duas
nações, Portugal e França: “Renascido em Paris como poeta, Mário
de Sá-Carneiro será, em Lisboa, o estrangeiro desejado antes de cada
regresso” (id.: 40-41).
Seguindo este raciocínio, consideramos que a relevância dos aspetos apontados reside no facto de, para qualquer um dos dois casos, se
poder afirmar que o hábito consolidado de harmonizar culturas distintas terá favorecido a expressão da subjetividade. Ou melhor, ter-se-á
tornado mais fluente a forma de lidar com a dualidade, a nível literário,
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quando ela já se encontrava harmonizada interiormente, por imperativos de ordem profissional, por exemplo.
A solidificação de algumas propensões, através da amizade que os
uniu, terá exercido um papel determinante na estética de ambos, sendo
precisamente o que ficou registado nas narrativas de Pessoa e de Sá-Carneiro aquilo que importa, fundamentalmente, analisar neste trabalho. De certa forma, tentar-se-á demonstrar que houve uma parceria
hegemónica, algo que poderá encontrar um eco na convicção de que “o
Complemento atua como reforço do Mesmo” (COELHO, E. P., 1975:
11). A leitura de Fernando Pessoa como parte substancial de outro autor – neste caso Sá-Carneiro – torna singular o estudo quer do Livro do
Desasocego, quer de Céu em Fogo, porque estaremos não a olhar para
duas obras do Modernismo português isoladas em si, mas, sim, a testemunhar a continuidade de uma na outra, conjuntamente corroborando
que a modernidade se compõe no plural9 .

1.2. Enquadramento teórico: dificuldades
Muito embora as datas de publicação não sejam coincidentes, Céu em
Fogo e o Livro do Desasocego foram volumes concebidos ao abrigo
das mesmas circunstâncias socioculturais10 . Entre outros aspetos, o
9

Devido a múltiplas variáveis, o conceito de modernidade é comumente problematizado no plural, como nos confirma Helena Carvalhão Buescu: “[. . . ] there
seems to be a consensual insistence upon the passage from the singular «modernity»
to plural «modernities»” (BUESCU, H. C., 2008: 58).
10
Como é do conhecimento geral, Céu em Fogo achou-se definitivamente concluído em 1915, tendo sido publicado pela primeira vez em abril desse mesmo ano.
Já o Livro do Desasocego, cuja composição terá decorrido entre 1913-1934, só viria
a ser publicado em 1982, muito depois do falecimento de Fernando Pessoa.
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período da modernidade a que nos referimos ficou assinalado por manifestações estéticas, factos e movimentos que fizeram despontar novas
instituições culturais; e, privilegiando-se a inovação, verifica-se a crítica a doutrinas e práticas instituídas. Fernando Pessoa acabaria por
justificar essa crítica em defesa da intelectualidade, ameaçada “fundamentalmente [. . . ] por predominância dos elementos retrógrados e
improgressivos” (PESSOA, F., 2000: 145); e, no que a este posicionamento pessoano diz respeito, poderá afirmar-se que constitui um eco da
conjuntura cultural que permitiu que se abrisse caminho ao dinamismo
inventivo, aos estímulos criadores e à agitação artística. Combinados,
estes e outros elementos contribuiriam para firmar o primeiro Modernismo português11 .
As fórmulas sucintas possuem o mérito da simplificação, e exclusivamente em nome da síntese, compreendamos o Modernismo como
“uma fuga a todos os clichés, sistemas, convenções, formas, temas,
géneros estereotipados, linguagens tradicionais, numa enorme vontade
de emancipação” (MARINO, A., 1976: 5). Seria em conformidade
com esta ótica de “libertação” que os autores modernistas, de modo generalizado, haveriam de desproteger as propriedades fundamentais da
tradição literária, no intuito de comprovar que a literatura não ficaria
prejudicada, caso fossem quebrados alguns procedimentos convencionados.
11

Como se compreende, o Modernismo, enquanto movimento de abrangente complexidade, não pode ser reduzido a uma aceção generalizada. Lamentavelmente, e
apenas por questões de ordem programática, iremos sacrificar o estudo aprofundado
desta manifestação estética em favorecimento de uma maior atenção a alguns aspetos
que se ligam mais diretamente ao nosso objeto de estudo. Por isso mesmo, remetemos para a leitura de obras de investigação sobre este fenómeno artístico; e, de entre
as obras que lemos e trabalhámos, remetemos para o volume Modernism 1890-1930,
de Bradbury e McFarlane (BRADBURY, M., e MCFARLANE, J., 1991), não só pela
visão ampla, mas também pelo estudo concedido a manifestações mais particulares
[“crucial manifestations” (id.: 19)] da arte e da literatura do século XX. Para uma leitura mais circunscrita ao caso português, leia-se a Introdução ao Modernismo, de Dionísio Vila Maior (VILA MAIOR, D., 1996), onde é desenvolvida uma leitura (mais
de teor didático-pedagógico) dos [múltiplos] contornos desse movimento literário.
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No quadro do equacionamento desta problemática, importa relembrar que a atitude de dissensão relativamente aos hábitos artísticos consolidados é, na esfera literária, uma das posturas artísticas que documentam fortemente as primeiras décadas do século XX. Eysteinsson, por exemplo, refere o comportamento combativo contra a tradição
como uma, senão a principal, característica do Modernismo12 ; e, muito
embora este autor não estivesse a expor acontecimentos particulares
da estética portuguesa, esta afirmação pode considerar-se válida para o
nosso caso, podendo, por exemplo, encontrar-se um paralelo nas palavras que Fernando Pessoa registou no artigo Movimento Sensacionista;
repare-se como, nesse documento, e em apologia da obra de arte, Pessoa aconselha: “[. . . ] despreze todo o resto. Salte por cima de todas
as lógicas. Rasgue e queime todas as gramáticas. Reduza a pó todas
as coerências, todas as decências, e todas as convicções” (PESSOA, F.,
2000: 131).
Muito embora os verbos de ação “rasgar”, “queimar” e “reduzir”
(a pó) incitem a uma atividade de extrema destruição, há que ter a lucidez de reconhecer que esse apelo não cabe, naturalmente, no âmbito
da violência gratuita. Dito de outro modo, poderá afirmar-se que, de
acordo com essas palavras, a assolação é condição essencial para que
a reedificação artística se concretize. Com efeito, a postura extremista
serve de fundamento para a edificação de uma nova expressividade artística, sobrepondo-se – aos efeitos destrutivos – os “fins construtivos”
(MARINO, A., 1976: 5) que a nova manifestação criativa pretende assumir. Nesse sentido, e sempre no contexto das palavras acima citadas,
tal como a devastação provocada pela I Guerra Mundial determinaria a
reedificação da Europa, a ruína cultural daria lugar, segundo Pessoa, à
“reconstrução da literatura e da mentalidade nacionais” (PESSOA, F.,
2000: 127).
Como facilmente se poderá concluir, a predisposição para desconsiderar os cânones tradicionais instituiu uma ditosa profusão de inova12

“[T]he rage against prevalent traditions is perhaps the principal characteristic of
modernism” (EYSTEINSSON, A., 1990: 8).
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ções literárias. Porém, e a par dos contornos revolucionadores, essa
prodigalidade artística acabaria por inaugurar um diversificado número
de dificuldades. Arrolando-as mais concretamente à nossa investigação, comecemos por sublinhar que Céu em Fogo e o Livro do Desasocego fogem, nos mais diversos níveis, às convenções institucionalizadas. Na verdade, tratando-se de um movimento “promíscuo” em
termos de estilo artístico13 , o Modernismo veio tornar ainda mais volúveis algumas virtualidades literárias; e essa evidência ganha particular
relevância, se considerássemos, por exemplo, as implicações que poderiam advir de uma abordagem ao estudo dos géneros literários.
Ora, seguindo essa perspetiva, o que importa assinalar é que, seguramente, a dificuldade da abordagem genológica reside numa incompatibilidade de potencialidades que, em bom nome da investigação da arte
moderna, merecem ser combinadas: de um lado, temos a ambiguidade
formal das obras caraterizadas pelo anti convencionalismo; do outro, o
estudo da genologia, alicerçado fundamentalmente nas normas e estruturas convencionais14 . Reconhecendo, portanto, que estamos perante
um relacionamento antagónico, de complexidade considerável, tentemos harmonizá-lo, afastando alguns dos obstáculos mais prementes.
Refira-se, antes de prosseguirmos, que o estudo dos géneros poderá
assumir vários posicionamentos, conforme os critérios de análise adotados15 . Na tentativa de evitar impedimentos desnecessários ao desenvolvimento da nossa reflexão, optar-se-á por referir particularmente os
aspetos atinentes à estrutura formal do texto16 . Complementarmente,
13
“We have noted that few ages have been more multiple, more promiscuous in
artistic style” (BRADBURY, M. e MCFARLANE, J., 1991: 22-23).
14
No que a este assunto diz respeito, cf. WELLECK, R. e WARREN, A., 1956:
226-237; GUILLÉN, C., 1971: 107-134; FRYE, N., 1973: 243-337; DERRIDA, J.,
1980: 55-81; TODOROV, T., 1987: 191-204; SILVA, V. M. de A., 1994: 339-401.
15
“Are his genres differentiated by their subject-matter, their structure, their verse
form, their magnitude, their emotional tone, their Weltanschauung or their audience?”
(WELLECK, R. e WARREN, A., 1956: 229). Com estas palavras, Welleck e Warren
colocam em causa o cânone de Boileau por este último não esclarecer, precisamente,
o critério basilar da sua tipologia.
16
Aguiar e Silva identifica três fatores que, correlacionados, caraterizam o gé-
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do leque variado de posturas que se podem assumir relativamente ao
estudo dos géneros, selecionar-se-á aquelas que melhor se relacionem
com a nossa linha de investigação. Assim, e ao invés de tecermos uma
reflexão acerca do estudo diacrónico do género literário, múltiplo e raramente consensual17 , limitar-nos-emos, até por imperativos metodológicos de tempo e espaço, a guiar a nossa análise em defesa da síntese
e não da complexidade. Espera-se desse modo evitar imprimir uma
maior dificuldade a um objeto de estudo já de si intrincado. Deste
modo, servir-nos-ão de guia posições e reflexões consideradas nucleares, como, por exemplo, a de Ducrot e Todorov18 , que reproduzimos de
seguida:
A work does not belong obligatorily to a genre: each period is
dominated by a system of genres that does not necessarily cover
all the works. On the other hand, a (partial) transgression of
the genre is almost required; otherwise, the work would lack
the minimal necessary originality (this requirement has varied a
great deal according to the period) (DUCROT, O. e TODOROV,
T., 1987: 151).
nero literário: um “determinado modelo de situação comunicativa” (SILVA, V. M.
A., 1994: 397), um “determinado modelo de forma do conteúdo” (ibid.) e um “determinado modelo de forma da expressão” (id.: 399). Considerámos que, tendo em
conta a matéria da nossa bibliografia ativa, uma reflexão sobre a estrutura formal seria
uma abordagem cooperante com a tarefa de “detectar as [. . . ] unidades pertinentes”
(REIS, C. e LOPES, A. C. M., 2011: 32) da classificação genológica.
17
“A explicação reside no fato de ser uma questão controversa: tudo depende da
posição historiográfica e filosófica assumida pelo estudioso” (MOISÉS, M., 2006:
45).
18
Uma das virtudes da posição dos autores reside precisamente no facto de os
mesmos reconhecerem a mutabilidade e o hibridismo dos géneros. A ideia de uma
interseção de tipologias genológicas parece-nos particularmente feliz, já que Céu em
Fogo e o Livro do Desasocego exibem algumas características transgenéricas que
Paula Morão detetou na literatura portuguesa contemporânea: “[. . . ] the shifting
boundaries of impure narrative subgenres, some of which are transgeneric, cutting
across the different genres as traditionally conceived” (MORÃO, P., 1999: 177-178
[it. da autora]).
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Esta aceção, que tomamos em defesa da nossa posição, não pretende obviamente ser a palavra final sobre o estudo dos géneros. Simplesmente, parece-nos ser a postura que mais fielmente fará jus às convicções do movimento literário que está na base do nosso estudo. Com
efeito, as palavras citadas dão-nos conta de um sistema de géneros modificável e evolucionista, renovando-se a cada período literário; e o que
aqui interessa sublinhar é que, para além de admitirem a infração genológica19 , Ducrot e Todorov colocam o enfoque na originalidade, reforçando a sua indispensabilidade para a evolução do género literário. Na
verdade, a ideia de originalidade, associada à de transgressão – ainda
que [sempre] parcial, note-se – está em conformidade com a atitude das
vanguardas artísticas do início do século XX. Por todos estes motivos,
parece-nos, portanto, mais relevante, nesta reflexão, fazer adequar a teoria literária ao objeto de estudo do que tecer uma resenha histórica do
género.
Tomemos, portanto, a afirmação de Ducrot e Todorov como ponto
de partida para a análise das narrativas de Céu em Fogo, incidindo justamente nas questões da transgressão e da originalidade. Recorde-se
que o título do volume vem acompanhado do subtítulo oito novelas.
Clarifique-se conjuntamente que esta denominação não surgiu de uma
casual catalogação editorial. Antes pelo contrário, a designação foi
concebida e fixada pelo próprio Mário de Sá-Carneiro, sendo anunciada ainda em fase anterior à sua publicação, como o comprova a revista Orpheu 1, que a faz anunciar nas suas páginas iniciais: “«Céu em
Fogo»: novelas por Mário de Sá-Carneiro” (ORPHEU, 1915: iv).
Em todo o caso, acabaria por verificar-se que esta decisão do autor,
com respeito à alçada genológica dos seus textos, haveria de causar alguma controvérsia. Fernando Cabral Martins, nas Notas à sua edição
19

“An infraction of genre rules does not profoundly affect the literary system”
(DUCROT, O. e TODOROV, T., 1987: 151). Algumas das posições mais atuais
sobre a problemática transgressão no género literário encontram-se documentadas na
compilação de GREENFIELD, 2006, servindo de exemplo a comunicação “O Género
Literário – norma e transgressão: notas de leitura em poética e história literária”, de
Celina Silva (pp. 1-14), cuja leitura recomendamos.
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de Céu em Fogo, contraria a designação original e opta por classificar
“Mistério”, “O Homem dos Sonhos” e “O Fixador de Instantes” como
contos e não novelas (MARTINS, F. C., 1999: 267-268); e a leitura do
editor é apenas uma entre muitas que comprovam não existir unanimidade na classificação da obra. Veja-se também, por exemplo, a posição
de Massaud Moisés sobre esta questão:
As oito narrativas que integram Céu em Fogo (“A Grande Sombra”, “Mistério”, “O Homem dos Sonhos”, “Asas”, “Eu-Próprio
o Outro”, “A Estranha Morte do Prof. Antena”, “O Fixador de
Instantes”, “Ressurreição”), nem são novelas, como pretendia
o seu autor, nem sempre se enquadram na categoria do conto
(MOISÉS, M., 2005: 165-166).

Veja-se como Massaud Moisés não só discorda da classificação
adotada por Sá-Carneiro, mas também hesita na conceção das narrativas enquanto contos. De certo modo, poderá afirmar-se que o autor
duvida de uma classificação em termos absolutos por reconhecer o caráter plural dos textos em análise. Contudo, e após o reconhecimento
da indeterminação das narrativas, Massaud Moisés acaba por acolher a
designação “contos poéticos ou líricos” (id.: 166), que admite ajustar-se mais congruentemente ao teor dos textos.
São, é certo, apenas dois testemunhos; não menos certo é também que se trata de dois testemunhos reconhecidos e, também por isso
mesmo, axiais no que a esta questão diz respeito – permitindo, através
dos mesmos, comprovar-se que não existe uma postura consensual no
que toca, portanto, à classificação das narrativas de Céu em Fogo.
Ora, as dúvidas levantadas pelos teóricos são pertinentes e assentam
em critérios concretos, validados formalmente. A estrutura formal é,
aliás, usualmente apontada como uma das normas fundamentais para a
classificação do género, não sendo aqui colocada em causa a sua legitimidade. Para melhor concretizar a autoridade formal, refira-se, a título
ilustrativo, o modo como a extensão do texto se tornou um caso tacitamente reconhecido. Com efeito, identifica-se a brevidade como um
www.clepul.eu
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dos aspetos que convencionou o conceito do conto literário. Num plano
distinto, a novela surge comumente definida como um texto narrativo
obrigatoriamente mais extenso, havendo quem fixe os seus limites entre as 15.000 e as 50.000 palavras20 . Como se pode ver, uma análise
das narrativas de Céu em Fogo com base no critério da extensão textual dissiparia muitas dúvidas; e, tomando o exemplo de “Eu-Próprio
o Outro”, cuja contagem fica bem abaixo das 5.000 palavras, seria manifestamente evidente a sua exclusão do domínio da novela. Contudo,
não podemos deixar de igualmente registar que o conhecimento literário assente exclusivamente no rigor da extensão textual pode revelar-se
controverso. Assim, e entre outros aspetos (também eles relevantes),
poderá questionar-se, por exemplo, se a imposição de uma limitação à
narrativa será abonatória do ideal da expressividade artística.
Lamentavelmente, o cenário de indeterminação relativamente às
narrativas de Sá-Carneiro continua, portanto, a expor um dilema: deverá enveredar-se pelo caminho da classificação taxinómica, ou deverá
guardar-se fidelidade à nomenclatura do autor? Recuemos uma vez
mais até à origem da questão. Não sendo totalmente um estreante nas
artes narrativas, Mário de Sá-Carneiro havia já publicado Princípio:
novelas originais (1912) e a Confissão de Lúcio (1914) quando Céu em
Fogo veio a lume. Com base nesta evidência, admite-se que a classificação dos textos tenha sido ponderada pelo seu autor, não constituindo
um acaso. Conclui-se, portanto, que o tenha feito conscientemente e
de forma propositada. Poderia até acrescentar-se que, para o autor,
pouco importaria se os textos de Céu em Fogo viriam a ser recebidos
de forma divergente, quando o próprio os havia certificado como novelas. De certo modo, com esta atitude, Sá-Carneiro estava, em penhor
da originalidade, a efetuar aquela transgressão que Ducrot e Todorov
documentam relativamente à teoria dos géneros literários. Afigura-se,
20
“[T]he 15,000 to 50,000 word category usually assigned to the novella” (LOE,
T., 1991: 485). Relativamente a esta questão da delimitação textual, importa referir
ainda que, embora fundamental, “a extensão, só por si, não constitui decisivo critério
distintivo” da novela (REIS, C. e LOPES, A. C. M., 2011: 304).
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portanto, plausível que Sá-Carneiro estivesse plenamente ciente da sua
inovação, atuando em conformidade com o espírito modernista. E essa
consciência de alteração é, justamente, o catalisador da mudança intelectual operada pelo Modernismo21 .
Numa tábua bibliográfica22 , que pouco tem que ver com este problema, Fernando Pessoa regista uma observação sobre Mário de Sá-Carneiro, notando que “os apelidos, como é de ver, não são ligados;
mas, como ele assim os passou a escrever, assim devem ser mantidos
no seu nome” (PESSOA, F., 2000: 374). Se esta passagem ilustra a
atitude de deferência face à decisão de Sá-Carneiro, sugere igualmente
que o respeito pela vontade expressa de um artista deverá ser o procedimento mais ajustado. Todavia, cumpre advertir que a forma mais
descomprometida de enfrentar a polémica consiste precisamente em
aprovar, sem contestação, a decisão de um autor. Como é evidente,
consideramos que essa postura estreita o conhecimento, ao invés de o
dilatar, pelo que prosseguiremos com uma tentativa de interpretação da
intencionalidade implícita do subtítulo de Céu em Fogo.
Iremos insistir, portanto, na convicção de que Sá-Carneiro tinha a
intenção deliberada de fazer ativar resultados muito próprios com a atribuição de um subtítulo ao seu volume de narrativas. Reavivando as
palavras de Derrida (DERRIDA, J., 1980: 55-81), poder-se-ia afirmar
que, com o epíteto oito novelas, o autor estaria a estabelecer um compromisso com o leitor, assegurando-o de que o texto se encontrava em
conformidade com a denominação adotada. À diligência de identificar
o género literário no subtítulo de uma determinada obra, Derrida atribui
a procura de um efeito suplementar (“the search for a supplementary
effect”) (id.: 67). Poder-se-ia supor que Sá-Carneiro, antecipando as
diferentes trajetórias que os seus textos poderiam tomar, pela sua mul-

21

“[A] culture acutely aware of its own innovation” (VARGISH, T. e MOOK, D.
E., 1999: 2).
22
Utilizamos como referência a edição de Fernando Cabral Martins (2000) de
Crítica: ensaios, artigos e entrevistas, pp. 374-375.
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tiplicidade expressiva, entendeu designá-los como desejaria que os rececionassem.
Para melhor complementar esta noção de um resultado adicional,
refira-se a investigação desenvolvida por Maria da Graça Carpinteiro
acerca da novela sá-carneiriana. No estudo, a autora defende a existência de uma “inegável continuidade” (CARPINTEIRO, M. G., 1960:
22) estilístico-temática que se “desprende das páginas de Céu em Fogo”
(ibid.). Poderá concluir-se que, com essa interpretação, a autora estaria já a dar conhecimento do efeito suplementar que o volume viria a
originar. Por seu lado, Ellen Sapega conserva uma postura idêntica,
sustentando igualmente a noção de união textual, não tanto em termos
da expressividade de Sá-Carneiro, mas essencialmente no que toca à
afeção do sujeito literário. Quanto aos textos, a autora considera que
todos “comunicam dramas existenciais experimentados por uma série
de protagonistas que se sentem à margem da sociedade em que vivem”
(SAPEGA, E., 1990: 75). Como se pode observar, a unidade é dada pelas vivências dos oito protagonistas, incidindo fundamentalmente sobre
as “tensões ontológicas que [. . . ] contribuem para o retrato de um sujeito em crise” (id.: 74).
Analisados estes termos, poderíamos concluir que o efeito suplementar criado por Sá-Carneiro se encontra intimamente associado à
identidade integral das narrativas de Céu em Fogo. Assim, e tendo
em conta a cadeia de sentido existente, parece lógico atribuir uma designação uniforme aos oito textos, que reforce a ideia de continuum
figurativo-temático. Estas interligações de pertença enriquecem o volume e atestam a exclusividade da obra do autor português. Justamente,
e pelo facto de ter sido identificado como “precoce” (GALHOZ, M.
A., 1990: 47) e como um “génio não só da arte mas da inovação nela”
(PESSOA, F., 2000: 228), Sá-Carneiro teria provavelmente noção de
que a sua produção artística demoraria até alcançar o entendimento do
público. Com efeito, Fernando Pessoa viria a confirmar essa circunstância, justificando a inexistência de uma edição póstuma nos seguintes
termos: “Essa publicação definitiva não será feita por enquanto, pois
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não há ainda público, propriamente dito, para ela” (id.: 375). Naturalmente, iremos valer-nos destas evidências para reforçar o facto de
Céu em Fogo constituir, a vários níveis, uma obra agitadora, simultaneamente à frente do seu tempo e à margem dos trâmites literários então
seguidos.
Recorde-se que a nossa reflexão tem incidido sobre as dificuldades de uma classificação genológica das narrativas de Céu em Fogo.
No decurso das principais contrariedades, evidenciou-se a hesitação
característica de algumas abordagens e fez-se sobressair a intencionalidade do autor. Constatou-se que, em múltiplos aspetos, a nossa análise acaba por atuar em defesa da decisão de Sá-Carneiro; e embora
o autor dispense que as suas escolhas sejam legitimadas, acreditamos
que a chave da resolução das dificuldades se encontra, justamente, inscrita no subtítulo da obra. Ora, para melhor complementar essa confiança, inclinemo-nos mais expressamente sobre o teor das narrativas
sá-carneirianas.
Para além dos aspetos formais, uma novela carateriza-se essencialmente por analisar um evento que, de algum modo, se revela extraordinário ou ambíguo. Esta característica encontra-se presente no
volume, servindo de exemplo, a título ilustrativo, o homem dos sonhos, cuja existência é ambivalente. Com efeito, trata-se de “um espírito original e interessantíssimo” (SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 103)
de “opiniões bizarras, ideias estranhas” (ibid.) e gestos “extravagantes” (ibid.). Tal como a generalidade das personagens de Céu em Fogo,
o homem dos sonhos vive envolto em mistério. Ora, em termos temáticos, a novela privilegia os eventos fora do comum, intimamente
associados a qualquer “extraordinário personagem” (SÁ-CARNEIRO,
M., 1999: 115), numa exposição que continuamente inclui elementos
perfeitamente inesperados, como o “caderno vazio” (id.: 133) cuja particularidade reside em fazer sobressaltar as personagens, inquietando-as pelo assombro de terem “que acreditar, e não podendo acreditar”
(ibid. [it. do autor]). Em Céu em Fogo, a incredulidade surge a par da
irracionalidade e ocorre, por exemplo, no testemunho da morte como
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“uma grande e estranha chama” (SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 100) que
“num espasmo arqueado [. . . ] voara perdida” (ibid.). De um modo
semelhante, são igualmente irracionais, por exemplo, os sentimentos
de “êxtase” (SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 197) e de “triunfo” (ibid.)
que acompanham o “remorso do [. . . ] crime” (ibid.) em o “Fixador
de Instantes”. Espontaneamente, os elementos aqui detetados acabam
por acusar, num plano mais abrangente, os conflitos identitários dos
sujeitos23 ; e é precisamente essa conflituosidade, “de concentração temática” (REIS, C. e LOPES, A. C. M., 2011: 304) um dos traços que,
segundo Thomas Loe, distingue a novela modernista24 .
Após esta análise, cremos ter contribuído para, com o apoio de reflexões e posicionamentos críticos reconhecidos, se aclarar um pouco
mais as dificuldades de classificação das narrativas de Céu em Fogo.
Como quer que seja, notar-se-á que, à luz do que evidenciámos, o critério formal, como é o caso da extensão textual, perderá relevância
significativa perante a força do conteúdo narrativo. De facto, poder-se-á afirmar, sem grande risco, que as vanguardas estéticas “podem
permitir-se o risco de recusarem acomodamentos” (FRANÇA, J.-A.,
1975: 23) e, em nome desse ideal, anteciparem novas representações
artísticas. Assim se compreende que o movimento modernista tenha
modificado a forma tradicional da novela, introduzindo uma nova estrutura textual, preferível para a expressão do antirracional (LOE, T.,
1991: 491); e, sem dúvida, este tipo de subversão, esta “perturbação”,
é fundamental para a inovação estética; “Senão”, como escreveu
José-Augusto França, “não valeriam a pena as artes, ou outra acção
empírica as substituiria” (FRANÇA, J.-A., 1975: 23).
Ora, e em harmonia com o ideal de insurreição artística, Fernando
Pessoa, em abril de 1912, nas páginas d’A Águia (num conhecido texto
23

Neste contexto, referimo-nos fundamentalmente à noção de sujeito da enunciação, enquanto “instância enunciadora subjacente a toda a produção discursiva”
(REIS, C. e LOPES, A. C. M., 2011: 394).
24
“Plot is secondary in a novella because the real dynamics of the genre lie in the
confrontations of problems with identity in its characters’ minds” (LOE, T., 1991:
491).
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intitulado “A nova Poesia Portuguesa sociologicamente considerada”),
advertiu o público para uma mudança então prestes a instaurar-se: “Prepara-se em Portugal uma renascença extraordinária, um ressurgimento assombroso” (PESSOA, F., 2000: 17). São estas palavras
do emissário da nova poesia portuguesa que servirão para fazermos a
transição para a abordagem ao Livro do Desasocego. E, como se poderá
ver, muitas conclusões acerca da atitude vanguardista de Sá-Carneiro
poderão encontrar um paralelo em Fernando Pessoa. Como é natural,
e de modo a evitar redundâncias desnecessárias, optar-se-á sobretudo
por fazer sobressair, nas próximas páginas, as especificidades da obra
pessoana.
Recordemos, antes de mais, que, numa primeira parte deste capítulo, a nossa análise foi sendo desenvolvida em torno da classificação
de uma obra publicada tal qual o seu autor a concebeu. A dificuldade
que se nos deparou prendeu-se essencialmente com questões de terminologia teórico-literária, aliadas à relação dicotómica entre tradição e
inovação. Por outro lado, deparamo-nos agora com uma dificuldade
adicional, de natureza distinta. Na verdade, e embora o Livro do Desasocego subsistisse como um projeto em construção, nunca existiu, em
forma definitiva, um volume impresso que o corporificasse. “Pessoa,
eternamente indeciso” (ZENITH, R., 1998: 27) ensaiou várias propostas que, todavia, nunca se materializaram.
A inexistência de um documento cumprido, fixado pelo autor, no
sentido de uma arrumação normalizada, principalmente a nível formal,
tem sido uma das questões que mais tem interessado os investigadores do Livro, em parte devido às potencialidades que a obra antevê no
campo teórico. Para além das revisões levadas a cabo pelo próprio autor, somam-se as executadas postumamente, com fins editoriais ou de
investigação. De qualquer modo, e tendo em consideração todas as
mutações de que foi alvo o volume, a obra conservou a mesma estrutura, mantendo-se o aspeto fragmentário, que aproxima a fisionomia do
texto a um registo existencial, comparável a um diário. Embora mutá-

www.clepul.eu

i

i
i

i

i

i

i

i

Livro do Desasocego e Céu em Fogo: O discurso da subjetividade
em Fernando Pessoa/Bernardo Soares e Mário de Sá-Carneiro
39
vel, é precisamente a estrutura reordenável do Livro que irá inaugurar
a nossa reflexão.
Efetivamente, a principal marca caraterizadora da obra, ou seja, a
reorganização dos fragmentos, é possível porque cada trecho possui
uma unidade – mais ou menos absoluta, como é óbvio, conforme os
casos. Logo, cada unidade fragmentada possui a vantagem de se reposicionar no Livro, sem que a sua mensagem perca integridade. Mais
ainda: essa mensagem sustenta-se em determinados padrões temáticos,
incidindo no estudo da disposição humana, pelo que uma redistribuição
dos trechos não anula o desígnio do tratamento ontológico.
Uma leitura mal conduzida destes indícios poderia levar a ponderar o Livro do Desasocego como um “romance de personagem”, já que
a conceção deste último prevê, precisamente, um “[r]omance caracterizado pela existência de uma única personagem central, que o autor
desenha e estuda demoradamente e à qual obedece todo o desenvolvimento” (SILVA, V. M. de A., 1994: 685). De acordo com esta perspetiva, e considerando que o Livro dá voz a uma personagem que monopoliza as atenções e que é estudada demoradamente, evidenciando-se
os seus conflitos e atribulações, poder-se-ia, ainda que equivocamente,
levantar essa hipótese.
A possibilidade de o Livro poder ser encarado como um romance
encontra-se, por exemplo, materializada na edição de Richard Zenith,
onde a arrumação “assumidamente subjectiva” (ZENITH, R., 1998:
34) é organizada em torno do “esqueleto infalivelmente soaresiano”
(ibid.) para melhor expor a “«vera psicologia» de Bernardo Soares”
(ibid.). Infelizmente, a laboriosa empresa de Zenith não elimina as
grandes dificuldades que se arrolam ao estudo do Livro do Desasocego
e que são: em primeiro lugar, o facto de o volume continuar a ser um
aglomerado de trechos independentes e ilimitadamente reordenáveis;
em segundo lugar, o caso de não dispor de uma organização definitiva,
o que significa que qualquer conjetura antecipada dificilmente avançará
para além da mera especulação.
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Em síntese, as nossas extrapolações acerca do Livro enquanto romance de personagem nunca poderão ser verdadeiramente concretizadas. Torna-se imperioso, portanto, e em nome da prudência, reconhecer
que essa hipótese não poderá ser amplamente aprofundada. Para além
disso, e de quadrantes opostos, surgem indícios que colocam em causa
a conceção da obra como um romance. É o que acontece, por exemplo,
com uma das listagens que Pessoa elabora para organizar o conteúdo do
Livro25 . Nessa tentativa de esquematização da obra, Fernando Pessoa
coloca a designação Prosas, entre parênteses, logo após o título Livro
do Desasocego. Parece seguro afirmar que o termo Prosas, entre outras
interpretações possíveis, sugere uma pluralidade de textos diversificados. Como é evidente, uma perspetiva desta ordem colocaria em causa
a ideia da conceção de um romance, sugerindo antes um aglomerado
de textos pertencentes a um volume, cuja unidade seria dada pelo tema
anunciado no título, simbolizando a desordem e a agitação subjetivas26 .
De um modo semelhante, o próprio vocábulo Livro parece apontar
para um conjunto agregado de manuscritos dispersos. Para além disso,
e se considerarmos que, desde o arranque do projeto Livro do Desasocego, o molde deste se carateriza pelas constantes subdivisões27 , poderemos ser levados a concluir que a hipótese de vir a constituir um
romance integral perde preeminência. Por tudo isto se compreende que
a multiplicidade dos trechos tenha assumido um dos aspetos de maior
debate entre os investigadores pessoanos28 .
25

Cf. folha com a cota 48E-41, cit. na edição crítica do Livro do Desasocego, p.

552.
26

Sobre esta problemática, Marisa Isabel Mateus Pêgo reuniu o valioso depoimento de diversos investigadores pessoanos, dando conta das diferentes posições relativamente à classificação genológica do Livro do Desasocego (PÊGO, M. I. M.,
2007: 31-40).
27
Sobre este assunto, veja-se, principalmente, as listas de projetos que estão incluídas no Apêndice I da edição crítica do Livro do Desasocego, pp. 441-445; e note-se
que, embora existam estratégias para delimitar temporalmente a época em que foram
compostas as listas, nada ficou organizado pelo autor que comprovasse a derradeira
decisão de Fernando Pessoa.
28
Richard Zenith, por exemplo, regista que, para além “dos textos simbolistas
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Como é evidente, esta diversificação não passou certamente despercebida ao próprio Pessoa, que, numa carta datada de 1932, dirigida a João Gaspar Simões, reconheceu que a obra “tem muita coisa
que equilibrar e rever, não podendo [ele] [. . . ] calcular, decentemente,
que [lhe] [. . . ] leve menos de um ano a fazê-lo” (PESSOA, F., 1999b:
270). Na impossibilidade de o ter concretizado, subsistem as irresoluções acerca da classificação do Livro. Sabendo que alguns géneros
se encontram ainda por classificar (“certain genres have never been named” [DUCROT, O. e TODOROV, T., 1987: 149]), existe um número
indeterminado de potencialidades que aguardam o estudo do Livro do
Desasocego.
Para já, confinemos a nossa reflexão às singularidades, materialmente verificáveis, que particularizam a obra: muito para além dos
projetos de Pessoa/Soares ou das divergentes edições publicadas, o Livro tem conservado a estrutura fragmentada que atualmente se conhece.
Desse modo, e independentemente dos motivos que originaram a sua
estrutura, a obra materializa uma fuga à tradição, atuando em conformidade com o ideal modernista. Como se saberá, o Modernismo constituiu uma época propícia a experiências quer na forma, quer no estilo,
fazendo-se particularmente o ensaio através da fragmentação escrita,
como o evidenciam, entre outros, as novelas de Céu em Fogo.
Sobre este aspeto, cremos não ser excessivo afirmar que a fragmentação de feição artística, inscrita no discurso, não prejudica necessariamente a integridade do texto. Tome-se o exemplo da novela
“Eu-Próprio o Outro”, fundamentalmente simbólica, cujas sequências
narrativas são interrompidas por suspensões abruptas. Em todo o caso,
esta opção discursiva não prejudica o sentido do texto, já que o sujeito,
em segurança da integridade textual, oferece a conclusão lógica ao conflito: “Matá-lo-ei esta noite. . . ” (SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 158 [it.
do autor]). Paralelamente, poderia acrescentar-se que esta questão da
e diarísticos, Pessoa juntou especulações filosóficas, credos estéticos, observações
sociológicas, apreciações literárias, máximas e aforismos” (ZENITH, R., 1998: 19)
ao projeto do Desasocego.

www.lusosofia.net

i

i
i

i

i

i

i

i

42

Marta Mendes Amaral

incorruptibilidade textual ficaria prejudicada no Livro do Desasocego,
uma vez que continua por provar se aquele último fragmento corresponde exatamente ao desfecho que Fernando Pessoa/Bernardo Soares
idealizou para o volume29 .
Como quer que seja, algo inteiramente contrário parece emergir da
leitura da obra, já que cada fragmento encerra as suas divisões lógicas.
Dito de outra forma: cada fragmento apresenta uma orientação, uma
complicação e uma resolução do conflito. Inclusivamente, os trechos
mais reduzidos, de que é exemplo o fragmento 205, podem evidenciar
esta especificidade. Com efeito, o texto de dez linhas inicia com o
desabafo “[i]rrita-me a felicidade de todos estes homens que não sabem
que são infelizes” (PESSOA, F., 2010: 203) e termina com o desfecho
“[p]or isto, comtudo, os amo a todos. Meus queridos vegetaes!” (ibid.).
Como se pode notar, o sujeito problematiza a sua posição, resolvendo-a no final. Naturalmente, ao longo do volume, as resoluções positivas
vão alternando com as negativas, o que, na verdade, constitui um aspeto
29

Estabelecendo a ponte com Mário de Sá-Carneiro, uma vez que o fragmento é
também empregue em Céu em Fogo, pode dizer-se que as parcelas textuais, aparentemente isoladas, funcionam sobretudo como representação do discurso diarístico (mais
expressivamente nas novelas “A Grande Sombra” e “Eu-Próprio o Outro”). Com
efeito, e denunciando preocupações de sequência narrativa, os fragmentos dispõem
de organização lógica, arrumando os eventos narrativos. Tome-se, como exemplo,
um excerto de “Eu-Próprio o Outro”: “Deram-me hoje as piores informações a respeito do meu amigo” (SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 151); a esta entrada, datada de 28
de março, sucede imediatamente a de 3 de abril, que acrescenta: “Entretanto como
ele é grande!” (ibid.), comprovando a continuidade do assunto retomado anteriormente. Para além destes registos, e ainda acerca desta problemática, importa notar o
modo como Sá-Carneiro opta por destacar pequenas unidades de texto, separando-as
por várias linhas pontilhadas, como acontece na página final de “A Grande Sombra”.
A opção do autor resulta num efeito que sugere a disposição de elementos textuais
quebrados ou desarticulados. Relativamente a este aspeto, é nossa convicção que a
estratégia de Sá-Carneiro não pretende favorecer a leitura de comentários desligados entre si. Na verdade, antes pretende dar conta da multiplicidade de ocorrências
registadas em simultâneo: ocorrendo no plano da vivência íntima da personagem
[“comigo” (id.: 76)] e, paralelamente, no plano do exterior observável [“O próprio
vento, ogivalmente, abriu a janela de par em par” (ibid.)].
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favorável ao próprio Livro, já que uma multiplicidade de conflitos, pelo
suspense que origina, assegura o interesse do leitor. Encarada a questão
da integridade textual nestes termos, poderá afirmar-se que a disposição
fragmentada do Livro não prejudica a eutrofia da obra.
Para concluir a análise da segmentação textual, recorde-se que o
volume que constitui a nossa bibliografia ativa corresponde à edição
crítica do Livro do Desasocego. No documento, a série de fragmentos dá conta da evolução cronológica do Livro e não pretende evidenciar qualquer sequência de sentido. Por esse motivo, a interrupção de
um fragmento implica, com frequência, dar início a um tema inteiramente diferente. Como é de ver, e no que toca à apresentação do texto,
o espaço em branco corresponde à transição entre um fragmento e o
seguinte. A pausa será mais da responsabilidade do editor do que do
autor, mas obedece às evidências que foram encontradas no baú de Pessoa.
Após termos ampliado as contrariedades apensas ao Livro do Desasocego, concentremo-nos numa resolução para as nossas dificuldades.
Para tal, detenhamo-nos na questão da genologia: embora amorfo, o
termo género integra uma categoria indispensável ao estudo das instituições literárias30 . Todavia, na ausência de um produto definitivo,
como é o caso do Livro do Desasocego, essa ação torna-se instável.
Poderá, no entanto, admitir-se, tal como René Wellek e Austin Warren
preveem (ainda que, naturalmente, num outro contexto), que o Livro
pertença ao âmbito daquelas obras transitórias que se situam na passagem de um campo para outro (“we admit creatures who are transitions
from one kingdom to another” [WELLEK, R. e WARREN, A., 1956:
227]).
Resta-nos, portanto, a convicção de termos apontado as características que fazem de Céu em Fogo e do Livro do Desasocego duas obras
representativas do ideal modernista dos inícios do século XX, particularmente por documentarem a obsolescência do romance na época
30

“The literary kind is an «institution»” (WELLEK, R. e WARREN, A., 1956:

226).
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moderna (“The novel ended with Flaubert and with James” [ELIOT, T.
S., 1988: 177]). Embora no caso do Livro nunca se venha a saber qual a
sua forma definitiva, é admissível que as hesitações do ensaio de Pessoa
fossem, à semelhança das de outros autores modernistas, indicativas da
insatisfação para com a forma tradicional do romance, (“being «in advance» of their time, [they] felt a conscious or probably unconcious
dissatisfaction with the form” [ibid.]).
Para além deste aspeto de inconformismo formal, Céu em Fogo e
o Livro do Desasocego simulam, no plano temático, o fluir da consciência do sujeito. De facto, os textos não recaem tanto sobre as ações
concretas dos agentes narrativos31 , mas mais sobre os seus apontamentos existenciais. Essa condição faz com que ambas as obras possam
assumir uma outra forma que não aquela prevista pelo género em que
predominantemente se inserem. No caso concreto de Céu em Fogo,
as novelas tanto fazem a sequência narrativa de acontecimentos como
podem transfigurar-se em registo fragmentário, notas soltas ou poemas32 . De um modo semelhante, o Livro do Desasocego pode incluir,
por exemplo, textos doutrinários33 , orações34 ou cartas35 . Assim sendo,
ambas as obras parecem permitir a intromissão de outros géneros na
sua composição narrativa, o que, num plano mais abrangente, será benéfico para a longevidade das obras literárias, já que, alcançando um
maior número de interpretações, maior amplitude terá a sua mensagem.
Em suma, Céu em Fogo e o Livro do Desasocego possuem a virtude de comunicar as emoções e a agudeza de espírito de um modo
31
Encaramos aqui a noção genérica de agente como “papel actancial desempenhado pelas personagens que desencadeiam determinados processos ou acções”
(REIS, C. e LOPES, A. C. M., 2011: 23) no plano narrativo.
32
Mais evidentemente em “Além” e “Bailado” (SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 135-144).
33
A título ilustrativo, o caso da “Maneira de Bem Sonhar nos Metaphysicos” (PESSOA. F., 2010: 63).
34
“Virgem-Mãe do Mundo absurdo, forma de Chaos incomprehendido, alastra e
estende o teu reino sobre as cousas” (id.: 137).
35
Recorde-se que “Uma carta” é o subtítulo do fragmento número 80 (id.: 94).

www.clepul.eu

i

i
i

i

i

i

i

i

Livro do Desasocego e Céu em Fogo: O discurso da subjetividade
em Fernando Pessoa/Bernardo Soares e Mário de Sá-Carneiro
45
menos convencional; e sendo que a manifestação dos conflitos interiores é essencialmente informal e espontânea, poderia dizer-se que as
obras reproduziriam a apreciação interna dos valores em conformidade
com a naturalidade biológica do sujeito. Por conseguinte, as incertezas que as qualidades formais possam avultar não devem constituir um
impedimento aos desígnios da obra literária. Acima de tudo, o estudo
criativo de Mário de Sá-Carneiro e Fernando Pessoa/Bernardo Soares,
em cada uma das obras citadas, é representativo do modelo órfico e
“vincula o direito de [. . . ] se desassemelhar de outros meios, maneiras
de formas de realisar arte” (ORPHEU, 1915a: 5).

1.3. A expressividade da enunciação narrativa
Na unidade anterior, tentámos expor a singularidade da nossa bibliografia ativa, fazendo destacar algumas das particularidades estruturais
que concorrem para uma compreensão das obras em análise. Na prossecução desse objetivo, intentámos, acima de tudo, avançar uma classificação que comunicasse a integridade formal de ambos os volumes.
Como facilmente se compreenderá pelo título do nosso trabalho,
num próximo momento pretendemos particularizar alguns aspetos tocantes à expressividade literária dos sujeitos36 de Céu em Fogo e do
36

Como facilmente se depreenderá, o termo sujeito irá assumir diferentes significações em função do contexto empregue ou da perspetiva adotada (literária, filosófica,
psicológica, etc.). No caso da nossa bibliografia ativa, iremos dar privilégio a uma
abordagem narratológica do termo. Ainda assim, e por coincidir – por exemplo –
múltiplas vezes com a posição de narrador, o sujeito narrativo é, como o apontou Todorov, uma figura fugidia [“cette image fugitive ne se lesse pas approcher et elle revêt
constamment des masques contradictoires” (TODOROV, T., 1966: 146)]. Por esse
motivo, e de modo a evitar interpretações dúbias, tentar-se-á concretizar o conceito
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Livro do Desasocego. Porém, e antes de prosseguirmos com uma análise mais pormenorizada de alguns elementos textuais, parece-nos pertinente que o presente capítulo dedique alguma atenção ao estudo do
ato narrativo, enquadrando-o nas obras da bibliografia ativa. Com este
procedimento, pretendemos sustentar um ponto centralizante de onde
sairão as ramificações materializadas nos capítulos seguintes. O que,
deste modo, se pretende é que a presente reflexão funcione como matéria preambular às unidades subsequentes, onde se concretizará mais
particularmente o conhecimento dos atos interpretativos dos sujeitos
que protagonizam as narrativas.
Pelo que ficou exposto, deve igualmente depreender-se que as questões cognitivas ou emotivas, sejam elas do âmbito dos “sentidos adormecidos” (SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 174), da “desadaptação à vida”
(id.: 175), ou da “glória ilimitada” (id.: 98), serão amplificadas posteriormente, quando a nossa reflexão incidir sobre alguns dos traços da
têmpera dos protagonistas. Para já, contudo, interessa-nos analisar algumas propriedades integradoras do modelo estrutural do sujeito que
permitam ativar a futura compreensão da sua expressividade. Assim,
atendendo ao que ficou escrito, iremos privilegiar o estudo da entidade
responsável pela enunciação narrativa37 , insistindo numa abordagem
mais modal ao sujeito, evidenciando, por exemplo, aspetos relativos à
voz38 , passando então, posteriormente, a um tratamento mais de índole
de sujeito sempre que o contexto assim o exija. Para já, e como nota introdutória a
esta problemática, remetemos para a leitura de A Questão do Sujeito em Fernando
Pessoa, de Robson Pereira Gonçalves (1991), essencialmente por duas razões fundamentais: por um lado, a existência de uma reflexão sintética sobre as diferentes
aceções do termo sujeito; por outro, uma referência específica ao caso de Fernando
Pessoa.
37
Este não é o local para o aprofundamento das múltiplas perspetivas sobre esta
matéria. Contudo, e para os efeitos da nossa reflexão, considera-se valioso o contributo, no âmbito dos estudos narrativos, de Wayne C. Booth (1983), cuja leitura se
recomenda.
38
Sobre estas e outras questões narratológicas, consultar REIS, C. e LOPES, A. C.
M., 2011. No que às categorias narratológicas diz respeito, poderíamos ter escolhido
outro ponto de partida; porém, a eleição do estudo da voz prende-se principalmente
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semiótica.
Atentando, pois, à questão da enunciação, assinale-se a esse propósito que o Livro do Desasocego concede primazia a um registo discursivo que reproduz a psiconarração da primeira pessoa39 , privilegiando-se o uso do discurso direto livre como forma de expressão do pensamento, como o ilustra o parágrafo inicial, que reproduzimos abaixo:
Minha alma é uma orchestra oculta; não sei que instrumentos
tangem e rangem, cordas e harpas, timbales e tambores, dentro
de mim. Só me conheço como sinfonia (PESSOA, F., 2010: 13).

Estas primeiras palavras do Livro merecem alguma atenção, não
só por serem significativas do modo de expressão da entidade narradora – por meio de um discurso de análise introspetiva –, mas também
por simetricamente inaugurarem as linhas axiais do sujeito (essencialmente perturbado, oferecendo-se na sua diversidade “oculta”). De
certo modo, essa condição velada parece estar em conformidade com
um certo estado de “caos potencialmente dirigido de onde tudo parece
emergir mas de onde nada verdadeiramente se desprende” (GUERRA,
M. L., 1988: 130).
Prosseguindo com a decomposição de um discurso de teor psiconarrativo, podemos identicamente encontrar um paralelo de expressividade introspetiva nas narrativas de Sá-Carneiro, sendo igualmente poscom o facto de se tratar dum traço distintivo do discurso, com algum distanciamento
ainda relativamente à expressão das convicções dos protagonistas. Tratar-se-ia, se assim se pode dizer, de um afloramento algo externo à expressão da intimidade enunciadora, que será analisada a posteriori. Como é evidente, a nossa reflexão não dispensa
a leitura de Gérard Genette (1980: 212-262).
39
Para uma concetualização do termo psiconarração e uma abordagem à sua técnica narrativa, consultar Dorrit Cohn (1978: 21-57). Concebida pelo autor como uma
particularidade da narrativa de terceira pessoa, a técnica é marcada por uma forte análise psicológica do narrador [“narrator-oriented novel” (COHN, D., 1978: 23)]. Para
a nossa reflexão, consideramos especialmente relevante o contributo de Genette, que
fez harmonizar a técnica da psiconarração à narrativa na primeira pessoa (GENETTE,
G., 1988: 59-60).
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sível aí detetar a técnica da psiconarração40 . Para melhor o concretizarmos, iremos servir-nos de um exemplo retirado da novela “Mistério”,
relativo a uma passagem onde se discorre sobre o sentimento dominante do protagonista: “A sua dor, enfim, era, quando muito, a melancolia que nos fica da leitura dum livro angustiante e imortal” (SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 87). Acima de tudo, estas palavras interessam-nos
porque constam de uma narrativa em que o narrador é marcadamente
heterodiegético (GENETTE, G., 1980: 243-252). Ora, como se pode
observar, a dor própria do artista acaba por ser a “melancolia que nos
fica” (it. nosso). Aqui, importa sobretudo referir o modo como, através
da introdução do pronome na primeira pessoa, o sujeito da enunciação esbate a atenção originalmente atribuída ao ele, interferindo com
o seu protagonismo e reencaminhando o enfoque para a voz narradora,
levando assim o leitor a solidarizar-se com esta última instância.
Como seria de esperar, este exemplo não é isolado, sendo a técnica amplamente utilizada em Céu em Fogo, em outras circunstâncias
igualmente imprevisíveis. Com efeito, e por mais do que uma vez, se
verifica que o exame subjetivo dos factos psíquicos, por parte do sujeito
enunciador, tem como referência a análise interior da própria voz narrativa, ao invés de amplificar a voz do protagonista anunciado. Veja-se, a título ilustrativo, como, em “Asas” (quando a entidade narradora
discorre sobre Petrus Ivanowitch Zagoriansky), o leitor se sente naturalmente atraído para o sujeito da enunciação, sendo que os dramas
deste último acabam por sobressair no excerto:
Logo de início eu confessara ao estrangeiro já o conhecer de
vista – e ter-me impressionado muito o seu aspecto aureolado e
a sua estranha atitude, olhando o espaço, em Notre-Dame e na
praça Vendôme (SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 116).
40

Como já tivemos oportunidade de referir, inúmeras características afastam formalmente o Livro do Desasocego de Céu em Fogo. Todavia, e para o propósito daquilo que pretendemos demonstrar, estamos convictos de que as divergências entre
um volume e o outro (ou até mesmo as discrepâncias entre as oito novelas sá-carneirianas entre si) não trazem qualquer impedimento à discussão desta matéria.
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Como se pode observar, aquilo que, a partir deste fragmento, o leitor acaba por conhecer de Petrus Ivanowitch é essencialmente uma imagem filtrada por um narrador “impressionado”, partilhando em confidência a sua impressão. Como é natural, isto significa que, em rigor, o
leitor será conduzido a focar-se mais na perspetiva do sujeito enunciador do que concretamente na figura de Zagoriansky. Como nos parece
evidente, esta estratégia de “interferência” narrativa está intimamente
ligada ao caráter da psiconarração, admitida, aliás, pela instância narradora do Livro do Desasocego:
Assim vivo, em visão pura, o exterior animado das cousas e dos
seres [. . . ]. Aprofundo a superfície só e no exterior, e quando
anseio a profundeza, é em mim, e no meu conceito das cousas,
que a procuro (PESSOA, F., 2010: 131).

A relevância desta passagem reside no facto de contribuir para a
conceção da narrativa como o produto da linguagem do sujeito da enunciação. Nessa linha de pensamento, o conceito de “visão pura” da voz
narrativa é, na verdade, um conceito subjetivo, verificando-se que o
narrador faz a “mediação da escrita” (REIS, C. e LOPES, A. C. M.,
2010: 269), procedendo aos ajustes necessários para equilibrar o “exterior animado” com a “profundeza” das personagens. Esta perspetivação
interessa-nos na medida em que expõe uma problemática narratológica
comum entre as narrativas de Céu em Fogo e os fragmentos do Livro do
Desasocego: “É sempre o Outro que advém na escrita, mesmo quando
tudo parece coincidir” (BABO, M. A., 1989: 47)41 .
Insistindo na ideia de que a perspetivação da voz narrativa se sobrepõe às restantes vozes, consideramos útil considerar que – em ambos os
volumes da bibliografia ativa – a voz dos sujeitos literários é sobretudo
41

Identificada como uma característica da heteronímica pessoana (GIL, J., 1994:
23), a duplicidade de vozes encontra-se, como tivemos oportunidade de comprovar,
documentada em Sá-Carneiro. Aliada a esta questão das vozes, e no que às narrativas
de Sá-Carneiro diz respeito, julgamos pertinente remeter para a recorrência temática
de um “segundo elemento” (LANCASTRE, M. J., 1992: 48), estudada por Maria
José de Lancastre.
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responsável por aquilo que Maria Mäkelä identificou como “o eclipse
do confidente” (MÄKELÄ, M., 2011: 197)42 – querendo, com esta expressão, referir-se a autora ao discurso de um sujeito que é voltado –
por si – para si próprio, acabando por reservar, ao narratário, um espaço circunscrito ao vazio. Segundo a autora, esse eclipse ocorre principalmente quando o sujeito está a passar por um momento de agitação
emocional (“emotional turbulence” [ibid.]). Ora, como pretendemos
demonstrar adiante, esse parece ser precisamente o caso dos sujeitos43
de Céu em Fogo e do Livro do Desasocego.
Prosseguindo, importa sublinhar que, ao encararmos a problemática
da enunciação segundo a sugestão da ocultação do confidente, estaremos analogamente a admitir a possibilidade de a moldura do texto se
compor com base na relação dual da instância narradora, simultaneamente entidade analista e analisada, verificando-se que, neste “caso
extremo, narrador e narratário chegam a convergir numa única pessoa episodicamente desdobrada” (REIS, C. e LOPES, A. C. M., 2011:
269):
Sou, em grande parte, a mesma prosa que escrevo. Desenrolo-me em periodos e parágrafos. Faço-me pontuações, e, na distribuição desencadeada das imagens, visto-me, como as creanças,
de rei com papel de jornal (PESSOA, F., 2010: 313).

No exemplo que aqui reproduzimos, o protagonista da narração
assume-se como “[e]spectador de [si] mesmo” (ibid.), confundindo-se
até a individualidade criadora com a sua própria obra. Nesse sentido,
somos levados a concluir que a entidade que toma a palavra expõe um
42

No original em inglês: “[T]he «eclipse of the confidant», a conventional rhetorical move in the epistolary novel: the writer’s (narrator) discourse turns inward and
the locus of the receiver (narratee) appears to be empty”.
43
Invocamos aqui a noção linguística de sujeito, mais concretamente, a conceção
de alguém “que pratica ou sofre a ação expressa pelo verbo” (DUBOIS, J., 2004:
574). Nesse sentido, o termo sujeito remete para “o ponto de partida do enunciado,
pois designa o ser ou objeto dos quais se afirma qualquer coisa” (ibid.).
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caráter “pluridiscursivo, pois nele se concentra uma variedade e diversidade de vozes” (VILA MAIOR, D., 1994: 60 [it. do autor]). Sendo
o Eu a voz dominante, poderemos igualmente certificar que essa pluridiscursividade, num outro ângulo, acaba por sugerir um certo itinerário circular, marcado pelo regresso a um estado anterior, permitindo
ao sujeito enunciador revisitar certas condições profundas. Como é de
ver, esta prática aproxima a expressão narrativa da técnica do diário44 .
A tarefa da escrita permanente e interminável surge, portanto, como
um mecanismo patológico do sujeito, cuja indispensabilidade ele documenta:
Pergunto, mas prossigo. Escrevo a pergunta, embrulho-a em novas frases, desmeado-a de novas emoções. E amanhã tornarei
a escrever, na sequencia do meu livro estupido, as impressões
diarias do meu desconvencimento com frio (PESSOA, F., 2010,
294)45 .

Aquilo que nos interessa destacar destas palavras é fundamentalmente o facto de exporem uma entidade narrativa que “segue simplesmente o processo da sua literalização” (LIDMILOVÁ, P., 1988: 78).
Com efeito, ao insistir na escrita do seu “livro estúpido”, o sujeito da
enunciação46 reflete sobre uma “realidade interior que se exterioriza”
44

A escrita diarística associada à nossa bibliografia ativa tem sido recentemente
aprofundada, quer para o caso de Fernando Pessoa, quer para o de Sá-Carneiro, servindo de exemplo, respetivamente, os estudos “A Diarística em Fernando Pessoa e
Henri-Frédéric Amiel – Uma escrita no silêncio”, de Maria Teresa Fragata Correia
(2007), e “«Os dias são eu» – a forma diarística na narrativa breve de Mário de Sá-Carneiro”, de Hans Paschen (2002).
45
Sobre esta estratégia discursiva, diz Abel Barros Batista: “É da própria natureza do diário que toda a resposta aguarde a nova resposta que a prolongue sem a
substituir: como é da própria natureza do diário que até a reiteração de uma resposta
anterior represente a formulação de uma nova resposta” (BATISTA, A. B., 1997: 77).
Como se pode comprovar, existe uma feliz harmonia entre a afirmação de Abel Barros
Batista e as palavras citadas do Livro do Desasocego.
46
Tomamos aqui a aceção do termo de um ponto de vista linguístico, como o
anotou Dubois et all.: “O sujeito da enunciação é o falante, considerado como o ego,
o local de produção de um enunciado” (DUBOIS, J., 2004: 219 [it. do autor]).
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(ibid.); e, mediante o processo de escrita, o mesmo sujeito prossegue,
deleitando-se com o seu devaneio, sem timidez nem autoacusação, firmando máximas, como a que se segue: “Quero, para meu próprio gosto
de analysar-me, ir, á medida que a isso me ageite”, (PESSOA, F., 2010:
76).
Descendo mais particularmente ao processo de (auto)análise
da enunciação, verificamos que a voz narrativa recorre frequentemente
a uma técnica que inclui três momentos complementares: a narração,
o comentário e a análise avaliativa. Tomando como exemplo o fragmento 186, vejamos mais concretamente como se manifesta esse método no Livro. No fragmento, e no que à narração diz respeito, o enunciador vai expondo a sequência de eventos observáveis:
– O Caixa aberto deante dos olhos cuja vida sonha com todos
os orientes; a piada inofensiva do chefe do escriptorio que offende todo o universo; o avisar o patrão que telephone, que é a
amiga, por nome e dona, no meio da meditação do periodo mais
insexual de uma teoria esthetica e inútil (id.: 187).

Empregando linguagem descritiva, o enunciador vai partilhando
imagens mentais que adensam a vivência interior do sujeito, mais do
que caracterizam os eventos narrados, como o confirma a “piada inofensiva [. . . ] que offende todo o universo” (ibid.). Os apontamentos da
instância narradora tomam a via do desabafo das “insignificancias do
usual e do reles, poeira que sublinha [. . . ] a sordidez e a vileza da [sua]
vida humana” (ibid.).
Após a exposição dos eventos, e seguindo sempre a consciência do
sujeito, o fragmento disponibiliza um comentário a essas “[c]oisas de
nada, naturaes da vida” (ibid.):
Todos teem um chefe de escriptorio, com a piada sempre inoportuna [. . . ]. Todos teem o patrão, e a amiga do patrão, e a
chamada ao telephone no momento sempre improprio em que
a tarde admiravel desce e as amantes antes descobertas como
amantes avisam pela linha da amiga que está tomando o chá chic
como as outras senhoras (ibid.).
www.clepul.eu
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Podemos falar em comentário, na medida em que o sujeito enunciador faz uma releitura dos acontecimentos narrados, entrelaçando imagens e problematizando os eventos com recurso à duplicação da linguagem; essa duplicação, aliás – conseguida, por exemplo, a partir da
repetição dos vocábulos “escriptorio”, “telephone”, “patrão” e “amiga”
–, acabará por originar um sistema metafórico que é, essencialmente,
aquilo que abre caminho para a conclusão da voz narrativa, ou seja,
aquilo que, nas linhas anteriores, designámos como análise avaliativa:
Todos nós, que sonhamos e pensamos, somos ajudantes de guarda livros dum Armazem de fazendas [. . . ]. Escripturamos e perdemos; sommamos e passamos; fechamos o balanço e o saldo
invisivel é sempre contra nós (id.: 188).

Com esta exposição, julgamos ter contribuído para mostrar que as
etapas de narração e comentário, enquanto método da voz narrativa,
funcionam muito simplesmente como um movimento de abertura para
a exposição das anotações do sujeito enunciador. Assim sendo, a compreensão da avaliação do sujeito é dependente das primeiras duas etapas por ele expostas. Em todo o caso, mais uma vez se verifica que
a exposição vai partindo do exterior observável (o Caixa no escritório)
para o domínio do privado, direcionando a reflexão para a vivência pessoal íntima, finalizando com a decorrente conclusão de que o saldo é
“sempre contra nós”.
À semelhança daquilo que acabamos de propor para o Livro do Desasocego, Maria da Graça Carpinteiro identifica, nas narrativas de Céu
em Fogo, uma entidade enunciadora que “ao mesmo tempo governa e
contempla o desenrolar das narrações” (CARPINTEIRO, M. G., 1960:
29), numa estratégia que visa essencialmente reservar “o maior lugar
[. . . ] ao elemento subjectivo” (id.: 31).
Mais uma vez, e para melhor concretizar a técnica de Sá-Carneiro,
iremos tomar um exemplo da novela “Mistério”. Numa parte introdutória da narrativa, no momento reservado à apresentação do protagonista, o narrador refere a infância deste último, focando a “recordação
www.lusosofia.net
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bem nítida de um dia de chuva” (SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 81). O
narrador – que, como esclarecemos anteriormente, é assumidamente
heterodiegético – prossegue, revelando que “[c]hovera todo o dia, sinistramente, torrencialmente. O céu conservara-se nocturno, houvera
relâmpagos, trovões, muito vento” (ibid.); e note-se que esta exposição
é aqui referenciada sobretudo porque, na sequência do seu relato, o narrador remata expressivamente: “[. . . ] ah, um vento horrível que silvara
desolador, arrepiante, pelas ruas do pequeno jardim do chalet” (ibid.).
É precisamente esta última intervenção a que mais nos interessa, por
constituir uma apreciação subjetiva da instância narradora. Com efeito,
o recurso à interjeição “ah” confere ao enunciado a expressão de um estado emocional. Ora, considerando-se que o narrador heterodiegético
“não integra nem integrou” (REIS, C. e LOPES, A. C. M., 2010: 263) a
história, de igual modo se pode considerar que o que no exemplo anterior se verifica é que a entidade responsável pela narração não assume
uma posição neutra relativamente aos eventos narrados, acabando por
absorver emocionalmente os factos que expõe.
Como nitidamente se poderá comprovar, este tipo de contemplação narrativa ocorre com regularidade, podendo revestir-se de outras
formas gramaticais. É o que acontece, por exemplo, em: “Sim! Sim!
Erguera-se! Deixara de ser um estranho: coisa alguma o isolava dessa
alma estremecida!” (SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 95). Neste último
caso (retirado igualmente de “Mistério”), as vozes do sujeito da enunciação e do protagonista confundem-se, levantando uma dúvida relativamente à expressividade: o brio e o aplauso exclamativos representam
a psicologia do protagonista, ou traduzem o entusiasmo do narrador?
Qualquer que seja a resposta, o que verdadeiramente nos importa referir é o efeito provocado pelas interferências narrativas que prosseguem,
canalizando o interesse para a entidade narradora.
Como não poderia deixar de ser, a problemática da interposição de
vozes narrativas é uma marca predominante do Livro do Desasocego47 .
47

Como se sabe, o caráter fragmentário da obra concorreu para a expressão de
diferentes vertentes textuais, com finalidades variáveis. Refira-se, a título ilustrativo,
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Ressalvando, todavia, as diversidades textuais, será possível afirmar
que a partilha intimista de vivências pessoais é característica tónica do
Livro, servindo de exemplo desabafos como “[n]unca tive outra preocupação verdadeira senão o meu scenario interior” (PESSOA, F., 2010:
96). Manifestações desta natureza confirmam estarmos perante a expressão da “vertigem do ‘eu’ virado sobre si mesmo” (MORÃO, P.,
1990b: 26), naquilo “a que se poderia chamar um segredo, um desabafo, revelação escondida, íntima, desse fundo secreto que fica como
resto, uma inutilidade necessária, fundadora da escrita” (BABO, M. A.,
1982: 42).
Em suma, e no que toca às estratégias narrativas adotadas por Sá-Carneiro e Pessoa, seremos levados a concluir que a instância narradora é predominantemente colocada numa posição privilegiada; não
importando verdadeiramente as formas que possa assumir, o sujeito da
enunciação “mostra toda a sua dispersão íntima, consequência da sua
existência plural e do carácter fragmentário da sua escrita” (PÊGO, M.,
I., M., 2007: 78). Por isso se compreende que a voz, concebida como
o centro do processo narrativo, traduza um forte investimento pessoal,
simultaneamente estabelecendo uma ligação com o leitor e reforçando
a convicção de um desígnio ativo: “[. . . ] [o] homem de sciencia reconhece que a unica realidade para si é elle próprio” (PESSOA, F., 2010:
75).
Parece, assim, concludentemente, não restar muita dúvida relativamente ao facto de que a “coexistência de princípios estéticos diversos
em Sá-Carneiro vai ao encontro da tarefa que, segundo Pessoa, está rea distância temática da “Nossa Senhora do Silêncio” (pp. 15-19) para a “Educação
Sentimental” (pp. 115-117). Nestes trechos, como em tantos outros ao longo do
Livro, a presença de um título consolida uma identidade individual dos fragmentos.
Marisa Isabel Mateus Pêgo sublinha, entre outros aspetos, a ocorrência da diversidade
no próprio momento da escrita: “No mês de Abril de 1930, Pessoa escreveu quinze
fragmentos, a avaliar pelos textos datados, em treze dias quase sucessivos. Três desses
quinze foram escritos no mesmo dia (correspondem, na edição que seguimos, aos
fragmentos 55, 56 e 57) e são temática e genologicamente muito diferentes” (PÊGO,
M. I. M., 2007: 31).
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servada à literatura do século XX” (PIEDADE, A. N., 1994: 80). Com
efeito, as vanguardas prometeram a “libertação total do homem e do
espírito” (MARINO, A., 1976: 5). Isso mesmo é comprovado pelas
leituras de Céu em Fogo e do Livro do Desasocego.

Conclusões provisórias
Com o que ficou escrito nas unidades anteriores, cremos ter contribuído
para uma introdução ao estudo de um vínculo narrativo entre Mário de
Sá-Carneiro e Fernando Pessoa/Bernardo Soares. Incidindo sobre algumas afinidades – que avançam do âmbito biográfico para o estético
–, desejou-se fundamentalmente expor o dinamismo de Céu em Fogo
e do Livro do Desasocego, traduzido por uma “necessidade de vencer
limites, de alargar as possibilidades demasiado estreitas” (CARPINTEIRO, M. G., 1960: 10) do sistema narrativo. Independentemente
do seu grau de realização48 , o que constitui um critério assumidamente
subjetivo, ambas as obras evidenciam perplexidades narrativas, documentando que a “modernidade começa com a procura de uma Literatura impossível” (BARTHES, R., 2006: 36).
Partindo desta evidência e acomodando, por isso, Sá-Carneiro e
Pessoa/Soares numa mesma esfera de demanda literária, importa-nos
destacar o modo como aqueles seus dois textos comunicam uma manifesta afinidade artística – quer seja no plano da construção, quer seja no
do teor narrativo, entre outros passíveis de referência. Desta circunstância, retiramos o proveito de terem sido efetuadas sínteses que, não
48

No seu estudo sobre a novela sá-carneiriana, Maria da Graça Carpinteiro aponta
as contradições e “todos os defeitos” (CARPINTEIRO, M. G., 1960: 31) narratológicos do modo de escrever “dum jovem de 20 anos” (id.: 30).
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desconsiderando as especificidades de cada autor, acabam por valorizar
os elos comuns a ambos os volumes.
Ao darmos seguimento ao paralelismo entre Céu em Fogo e o Livro do Desasocego sob o ponto de vista da análise da expressividade
narrativa, tentámos evidenciar a afinidade entre algumas técnicas de exposição dos eventos narrativos, comprovando que, independentemente
da sua forma, as vozes narrativas “revelam a mesma regra abstracta, a
mesma organização ideológica” (TODOROV, T., 1981: 78) de uma determinada expressão humana. Esta particularidade constitui, portanto,
mais uma compatibilidade de coerência metodológica entre as obras
da bibliografia ativa, preparando o caminho para a propriedade sobre
a qual nos debruçaremos mais particularmente nas unidades seguintes,
e que David Lodge assinalou como sendo uma das principais características da ficção moderna: o trabalho literário versando a consciência
humana49 .
Por tudo o que foi exposto, cremos não parecer excessivo defender que tanto os autores como as respetivas obras se movem numa indispensável “lógica da suplementaridade” (LOPES, S. R., 1994: 144)
sendo que, e muito embora circunscritas às obras estudadas, as conclusões permitidas contribuem para a caracterização de uma geração
literária nacional, articulando autores, os seus respetivos trabalhos e
as tendências correspondentes, numa perspetiva conjunta que pretende
evidenciar, em Mário de Sá-Carneiro e Fernando Pessoa/Bernardo Soares, os indícios literários para além da “mais pequena parcela temática
do texto, susceptível de migrar de narrativa em narrativa” (REIS, C. e
LOPES, A. C. M., 2010: 243).

49

“[Modern fiction] it is much concerned with consciousness, and also with the
subconscious or unconscious workings of the human mind [. . . ], in order to make
room for introspection, analysis, reflection and reverie” (LODGE, D., 1991: 481).
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Introdução
Em Céu em Fogo e no Livro do Desasocego, encontramos narrativas
centradas na personalidade humana já que, muito para além de narrar um determinado evento de uma qualquer história de vida, os textos
ponderam o próprio tecido da existência pessoal, expondo posicionamentos positivos, negativos ou ambivalentes para os sujeitos50 . Dando
seguimento a esta perspetiva, e apesar de o protagonista poder assumir
a forma de um Eu ou de um Outro eleito, podemos igualmente acrescentar que a matriz discursiva dos dois volumes assume a avaliação
dos princípios da existência individual. Quer isto significar que, para
ambos os casos, estamos perante uma escrita sobre o comportamento
pessoal, incidindo o interesse pelo autoconhecimento ou pela autoconsciência.
Pelos motivos acima expostos, poderá conceber-se que Mário de
Sá-Carneiro e Fernando Pessoa/Bernardo Soares desenvolveram narrativas de experiência pessoal, fazendo sobressair, nos seus textos, personalidades particulares. Sob esse ponto de vista, a multiplicidade de
narrativas que caracteriza ambos os volumes serve para consolidar a
nossa convicção: as narrativas pessoais Céu em Fogo e do Livro do
Desasocego (até quando não estão a ser autodescritivas) prosseguem
50
Embora o âmbito do nosso trabalho incida indispensavelmente sobre os agentes
narrativos, reconhecemos a vantagem que o termo sujeito – pela sua sugestão ontológica – poderá assumir nesta problemática já que “as personagens nunca são ‘formas
vazias’ ou ‘puros operadores’. Mesmo naqueles textos em que o conceito de personagem se manifesta em crise, em que ele é contestado e corroído, as personagens – ou
simulacros, ou sucedâneos de personagens. . . – remetem sempre, antes de qualquer
evento, ainda que isso só se manifeste durante o evento ou depois do evento, para um
determinado horizonte de valores, para uma determinada ideologia” (SILVA, V. M.
A., 1994: 694-695).
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revelando o sentido do Ser, incidindo sobre processos e estados psicológicos – próprios ou alheios.

2.1. Paradigmas de Céu em Fogo e do Livro do
Desasocego
Ao longo desta nossa reflexão, abordámos a relação de proximidade
entre Mário de Sá-Carneiro e Fernando Pessoa/Bernardo Soares, colocando o enfoque principalmente em aspetos que reforçam o laço narrativo entre os dois autores. Após termos acentuado uma contextualização comum às novelas de Céu em Fogo e ao Livro do Desasocego,
pretendemos agora particularizar alguns aspetos literários de ambos os
volumes, entrelaçando algumas das suas características mais relevantes. Como metodologia, poderá afirmar-se que admitiremos dois objetivos antitéticos, porém complementares: por um lado, iremos assinalar
a extensão das particularidades específicas de cada narrativa; por outro,
procuraremos demonstrar que ambas as obras incidem sobre um comportamento humano comum, predominando o autointeresse por parte
do sujeito enunciador.
Para já, e como ponto de partida, registe-se que, entre outros aspetos
consideráveis, o Livro do Desasocego e as novelas de Céu em Fogo são
modelos representativos de uma individualização da criatividade narrativa, de onde sobressai um discurso predominantemente intimista. Em
ambos os volumes, “cada indivíduo vai elaborando a sua consciência
de si mesmo e do que o rodeia” (MORÃO, P., 1993: 42), vivendo como
um “solitário que procura na escrita a força necessária para poder enfrentar o dia a dia de um mundo que lhe dói ter de aceitar” (CORREIA,
M. T. F., 2007: 285). Assim, convivendo, por vezes, “estheticamente
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em outro” (PESSOA, F., 2010: 35), o sujeito anota as “sensações intensas” (SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 191) a que se entrega: “[. . . ] ou
as suaves e tristes, ou as alegres” (id.: 203).
As circunstâncias acima anotadas fazem lembrar “a grande temática
profunda” que Maria Aliete Galhoz havia já detetado em Sá-Carneiro
e cujo conceito agora reclamamos também para Fernando Pessoa/Bernardo Soares (GALHOZ, M. A., 1990: 48). Em verdade, a temática
profunda do Livro encontra-se, por exemplo, claramente expressa na
autorreflexão, como o exemplifica a passagem que se segue: “Não
tenho uma idéa de mim-proprio; nem aquella que consiste em uma
falta de idéa de mim-proprio. Sou um nomada da consciencia de mim”
(PESSOA, F., 2010: 156); e, partir de exemplos como o anterior, não é
difícil conceber a noção de um sujeito que revela intimamente as suas
vivências, não tanto como uma expressão da sua criatividade artística,
antes como expressão de uma urgência pessoal: “[. . . ] [a] mais vil de
todas as necessidades – a da confidencia, a da confissão. É a necessidade da alma de ser exterior” (ibid.).
Pelo que ficou dito, podemos, portanto, dizer que, em ambas as
obras, encontramos fragmentos de vidas privadas dos protagonistas51 ,
assumindo uma perspetiva mais subjetiva e lírica, no sentido em que há
a expressão profunda de emoções e sentimentos egocêntricos; e repare-se que não são raras as passagens que transparecem claramente que o
foco de interesse desliza para o enunciador52 :
Passo por uma rua e estou vendo na face dos transeuntes, não a
51
R. Barthes, numa reflexão que alude aos estudos de T. Todorov e A. J. Greimas,
esclarece que as personagens podem ser classificadas a nível daquilo que são ou daquilo que fazem. Como quer que seja, o que nos interessa assinalar é que essas vidas,
enquanto realidades sintáticas, assumem uma existência meramente literária [“both
narrator and characters are essentially «paper beings»” (BARTHES, R., 1975: 261)].
52
Similarmente, em Céu em Fogo, é visível – a par da expressão da individualidade – uma interiorização do mundo exterior. Esta manifestação está presente,
inclusive, nas narrativas na terceira pessoa: “[. . . ] o artista sentira [. . . ] Paris dentro
de si: traspassando-o, lavando-lhe a alma, acendendo-o de mil luzes – golfando seios,
entornando Champanhe, fustigando oiro. . . ” (SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 208-209).
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expressão que elles realmente teem, mas a expressão que teriam
para comigo se soubessem a minha vida, e como eu sou (id.: 88).

Neste excerto, não só estamos perante a confissão aberta dos sentimentos da personagem, como também, simultaneamente, se nota a
expressão de um indivíduo que vive virado sobre si mesmo, expondo
o mundo exterior com referência a si próprio, como se não existisse
distinção entre a sua realidade pessoal e a realidade objetiva da rua
onde circulam os transeuntes. Similarmente, a conceção de uma “alma
egoísta” (SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 201) é igualmente apurada por
Mário de Sá-Carneiro, que retrilha nas suas novelas o percurso do “poeta assombrado do seu génio” (id.: 194). De certo modo, e quer para
os casos do Livro, quer para os de Céu em Fogo, “[é] como se toda a
sua existência se centrasse à volta de um universo mais ficcional que
real, em que o Eu se vê como Eu-que-escreve, descentrando-se de uma
vida comum” (MORÃO, P., 1993: 42)53 . As palavras de Paula Morão –
que, recordamos, foram tecidas a propósito da estética de Sá-Carneiro –
parecem-nos particularmente pertinentes para uma abordagem à prosa
de Fernando Pessoa/Bernardo Soares, como pretendemos comprovar a
partir da passagem seguinte:
Parecerá a muitos que este meu diario, feito para mim, é artificial
de mais. Mas é de meu natural ser artificial. Com que hei de eu
entreter-me, depois, senão com escrever cuidadosamente estes
apontamentos espirituaes? (PESSOA, F., 2010: 105).
53

O vínculo entre o sujeito e o ato de escrita levou Maria Augusta Babo a avançar a existência de um “sujeito da escrita” (BABO, M. A., 1982: 23), por verificar
que o mesmo prossegue “construindo-se e desconstruindo-se num trabalho doloroso
que aqui se nomeia Desasocego” (id.: 23-24 [it. da autora]). Complementarmente, a
afirmação da autora faz lembrar a possibilidade de uma instância comunicativa que reflete sobre si: “[. . . ] cette instance qui, à partir d’une réflexion sur soi, se pose comme
conscience et comme liberté, et s’oppose à un monde d’objets” (RENAUT, A., 1991:
98). Tanto as observações de M. A. Babo como as de A. Renaut harmonizam-se com
o contexto das narrativas da nossa bibliografia ativa.
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Ora, em primeiro lugar, o exemplo acima parece ligar-se perfeitamente às afirmações de Paula Morão, demonstrando que os “apontamentos espirituaes” são o que verdadeiramente interessa ao sujeito –
independentemente do valor que lhe seja atribuído pelo Outro. Na passagem, encontramos não só a confirmação de uma existência centrada
“à volta de um universo mais ficcional que real” (principalmente na
valorização que é concebida ao diário “artificial”), mas também a confirmação assumida de um “Eu-que-escreve” de forma cuidada os seus
“apontamentos”.
Em segundo lugar, e não menos importante, a passagem citada faz
igualmente incidir o interesse sobre o peso que os “apontamentos espirituaes” poderão assumir em termos de efeito narrativo. Assim, da estrutura do Livro verifica-se que, apesar de não “seguir uma clara linha
temática nem observar qualquer princípio ordenador” (GÜNTERT, G.,
2007: 315), sobressai a ausência de diálogo. Com efeito, no decurso
dos seus “devaneios sem proposito” (PESSOA, F., 2010: 191), a entidade enunciadora é a autoridade máxima, angariando a simpatia do
leitor através da expressão aberta dos seus valores pessoais. Em múltiplas ocasiões, os desabafos, pelo seu caráter abrangente e universal,
permitem a identificação, por parte do leitor54 , com as palavras registadas:
Quantas vezes eu mesmo, que rio de taes seducções da distracção, me encontro supondo que seria calmo ser rico, que seria
agradavel ser ameigado, que seria colorido ser triumphal! (id.:
197).

Entre outros aspetos, a relevância deste excerto reside no facto de
expor uma faculdade humana, comum a todos indivíduos, assente na
capacidade de idealizar ou ansiar por algo – que, no caso da passagem,
pode ter a ver com compensação monetária (“ser rico”), com a necessidade de afeto (“ser ameigado”) ou com a intenção de sucesso (“ser
54

Aqui importa notar, acima de tudo, que o poder de sugestão vai atuar “sugerindo, não uma interpretação, mas uma multiplicidade de perspectivas” (PIZARRO,
J., 2007: 247).
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triumphal”). Estes desejos, encarados isoladamente, ou combinados
como o autor aqui os colocou, traduzem algo inerente ao ser humano
e que não depende exclusivamente da sua faixa etária, nem da sua profissão, nem de outra categoria que se queira usar para classificar um
indivíduo. Parece-nos um bom exemplo para confirmar que, ao expor
a sua individualidade, a instância narradora está a alcançar a universalidade; ela própria o reconhece e confessa-se sem modéstia: “Por isso,
conheço-me inteiramente, e, através de conhecer-me inteiramente, conheço inteiramente a humanidade toda” (id.: 76).
Em Céu em Fogo, detetamos paralelos com o que acabou de ser registado; no que ao diálogo diz respeito, verifica-se, por exemplo, que é
igualmente pouco frequente, o que denuncia o carácter reflexivo nas diferentes novelas. Existem inclusivamente passagens em que o próprio
travessão surge como um sinal de pontuação que não introduz a fala de
uma personagem; nesse sentido, a sua funcionalidade será a de reproduzir a conversa do sujeito consigo mesmo, uma forma de o mesmo se
escutar, como se de uma intervenção em voz alta se tratasse. Tomemos
como exemplo a seguinte passagem de “A Grande Sombra”:
Olho para trás de mim às horas silenciosas e evoco todos os personagens da minha vida. . . os raros corpos de acaso que possui,
por os desconhecer. . . e mesmo aquelas pessoas, ignoradas, que
só um instante cruzaram a minha existência. . .
– Mas não será a mais bela a recordação destas últimas – e a
mais secreta?. . . (SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 19-20).

No excerto, a interlocução faz-se com um único sujeito, numa situação de comunicação que ele estabelece consigo próprio. Até certo
ponto, poderá “designar-se como monólogo dramático porque acedemos, textualmente, a uma voz dominante que concebe o seu monólogo
em termos de diálogo” (BUESCU, H. C., 2001: 289 [it. da autora]).
Através de recorrentes exemplos, podemos avançar a ideia de que, em
vez de dar voz ao Outro, Sá-Carneiro preferiu atribuir voz ao Eu. Sobre esta propensão, vários teóricos anotaram as suas conclusões. É
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o caso de Fernando Cabral Martins, que assinalou uma “confessionalidade inconfundível” (MARTINS, F. C., 1999: 270) nas novelas de
Céu em Fogo. De modo semelhante, também Pamela Bacarisse identificou a tendência de Sá-Carneiro para a escrita ficcional introspetiva
(“he was very much a confessional writer and a writer whose emotions
and tastes dominated his work” [BACARISSE, P., 1984: XIV]), o que
irá desembocar numa “transparência metafórica quase autobiográfica”
(PIEDADE, A. N., 1994: 148) que Ana Nascimento Piedade também
anotou no seu estudo sobre o autor55 . Em última análise, uma combinação destas asserções irá favorecer a ideia das novelas de Céu em
Fogo poderem igualmente constituir um Laboratório de ser56 , já que,
tal como o Livro, ensaiam “de várias formas a experiência literalmente
desconcertante da irrepresentabilidade característica do desmembrado
sujeito moderno” (SANTOS, M. I. R. S., 1987: 262).
Estaremos então em condições de afirmar que, havendo o predomínio do discurso na primeira pessoa do singular, tanto o Livro como Céu
em Fogo são representativos da expressão da individualidade do sujeito.
Estamos, portanto, perante uma “elaboração simbólica” (LANCASTRE, M. J., 1992: 11)57 do registo autobiográfico que merece alguma
55

Embora a expressão da autora esteja inserida num contexto que refere concretamente a poesia de Sá-Carneiro, consideramos que a afirmação é igualmente pertinente
para as narrativas do autor. De facto, ao cruzarmo-nos com “[u]m poeta assombrado
do seu génio, receoso de o não envolver nos seus versos” (SÁ-CARNEIRO, M., 1999:
194), como acontece em “O Fixador de Instantes”, a correspondência com as palavras
da autora parece-nos evidente.
56
Esta designação deve-se a Maria Irene Ramalho Sousa Santos, na sua explanação
sobre a metáfora da doença na obra de Fernando Pessoa (1987: 262).
57
A identificação desta afinidade não pretende concluir que a elaboração simbólica se processa exatamente do mesmo modo em ambos os volumes. Com efeito,
tratando-se de tipos de ficção distintos, Céu em Fogo e o Livro do Desasocego evidenciam manifestações específicas da tipologia a que cada uma das obras pertence.
Todavia, e sobretudo devido ao objetivo deste trabalho, selecionámos alguns aspetos
que, de forma mais evidente, aproximam a narrativa de Mário de Sá-Carneiro à de
Fernando Pessoa. Pelo que foi exposto, deve concluir-se que, no que diz respeito à
questão da elaboração simbólica das obras referidas, muito haveria ainda que analisar
e desenvolver.
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atenção, entre outros motivos, pelo que permite revelar da expressão da
personalidade literária; poderá com isto dizer-se que estamos, portanto,
perante o estudo dos traços da personalidade metafórica58 . Por outras
palavras, parece-nos que os temas, apesar da sua variedade, encontram
um ponto comum; na verdade, dão conta de um determinado fim que
as personagens, enquanto representações de individualidades humanas,
procuram: principalmente o contato consigo próprias ou com o outro.
Trata-se, portanto, de uma questão de busca de algo que o sujeito pretende concretizar – de algo que ele próprio almeja (a maior parte das
vezes, um estado de imaterialidade, denunciado pelas atitudes, pelos
estados mentais, pelas reações ou perceções ou pelos processos mentais
interiorizados): “[. . . ] via-se a pairar tão alto, tão alto, sobre a multidão
inferior que o acotovelava, anónima, pelas esquinas” (SÁ-CARNEIRO,
M., 1999: 209).
Abrindo uma reflexão paralela, no entanto pertinente para a expressão do sujeito literário, será relevante notar que, em Céu em Fogo,
verificamos uma incidência particular sobre o Eu enquanto entidade
narrativa. Das oito novelas que compõem o volume, seis apresentam
uma enunciação na primeira pessoa; dessas seis, cinco abrem declaradamente com uma referência à primeira pessoa, como que a reforçar
a afirmação de uma personalidade individual. Especificam-se, de seguida, a título ilustrativo, os títulos dessas cinco novelas, acompanhados dos excertos que inauguram essas narrativas59 .

58

Corresponde nas obras analisadas (a maior parte das vezes) à primeira pessoa
do singular. Para os efeitos deste documento, iremos considerar como referente o
pronome na primeira pessoa e não a entidade metafísica pré-existente, identificada
com o Eu.
59
Sem qualquer outro motivo que o justificasse, apresentamos as novelas pela
ordem que figuram no volume. Entre outras razões, julgámos pertinente elencar as
palavras iniciais de cada novela principalmente por denunciarem uma propensão do
autor, um resultado que, mais do que acidental (principalmente encarando as novelas
no seu conjunto), acaba por imprimir uma força significativa à leitura de Céu em
Fogo.
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Em “A Grande Sombra”, a mais extensa das novelas, o sujeito analisa “as sensações de mistério e de medo” (id.: 11), anotando os seus
efeitos na vida humana: “O Mistério. . . Oh! Desde a infância esta obsessão me perturba – o seu encanto me esvai. . . ” (ibid.).
Por seu lado, “O Homem dos Sonhos” faz a caracterização de um
“espírito original e interessantíssimo” (id.: 103) que o narrador terá conhecido nos “tempos de estudante falido de medicina” (ibid.). Apesar
de o texto constituir uma referência ao Outro, não deixa de ser interessante que abra com o ponto de vista do Eu: “Nunca soube o seu nome.
Julgo que era russo, mas não tenho a certeza” (ibid.).
À semelhança do que ficou exposto no parágrafo anterior, também
em “Asas” se apresenta “um vago artista russo” (id.: 116), de cuja poesia se irá elogiar a beleza. Mais uma vez, e ao invés de passar diretamente à personagem, o narrador apresenta-a filtrada pelo seu próprio
olhar. Esta evidência lembra a novela imediatamente anterior, onde a
entidade narradora reclama para si a perceção do Outro, tornando-o
algo pessoal. Por tudo isto, o leitor toma imediatamente consciência de
que o que vai ser narrado é uma perceção do sujeito da enunciação: “Já
se me gravara frisantemente a recordação daquele extraordinário personagem, quando uma noite, no café, Inácio de Gouveia mo apresentou
em indiferença” (id.: 115).
Quanto a “Eu-Próprio o Outro”, o texto apresenta uma estrutura
semelhante a um diário, apresentando fragmentos datados de 12 de outubro de 1907 a 13 de janeiro de 1910. O tom dominante é particularmente intimista e reflete sobre a dupla identidade do Eu: “Sou um
punhal d’ouro cuja lâmina embotou” (id.: 147).
Em “O Fixador de Instantes”, outro texto marcadamente meditativo, o sujeito reflete sobre como “medir a ascensão infinita” (id.: 195)
da sua “obra irreal” (ibid.): “O instante! O instante! Não sei como os
outros que desconhecem o meu segredo, a minha arte, podem viver da
vida. Não sei” (id.: 187).
Ora, como foi referido anteriormente, as novelas de Céu em Fogo
deixam transparecer as características mais íntimas das personalida-
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des literárias – todas elas terminando com uma referência ao local e
à data60 , como que assegurando a existência do sujeito responsável
pela autoria dos documentos. Para além da datação no final dos textos,
duas das novelas (“A Grande Sombra” e “Eu-Próprio o Outro”) apresentam inclusivamente, no corpo do texto, fragmentos datados que, a
seu modo, reproduzem a escrita diarística, ajudando a reforçar as características íntimas do sujeito da enunciação. Podemo-lo encontrar,
por exemplo em “Eu-Próprio o Outro”, como o documenta a passagem
abaixo:
Novembro, 15.
Serei uma nação? Ter-me-ia volvido um país?. . .
Pode ser.
O certo é que sinto Praças dentro de mim.
Novembro, 16.
É isso! É isso!
Volvi-me nação. . . (id.: 149)

Para além do lirismo que subjaz ao texto, sobressai desta citação a
reprodução de um discurso fragmentário que também encontramos no
Livro do Desasocego. Com efeito, na obra de Fernando Pessoa/Bernardo Soares, o sujeito revela-se psicologicamente nos seus registos
quotidianos e o que melhor caracteriza a obra é o conjunto de excertos
de pendor reflexivo:
Uma chavena de café, um tabaco que se fuma e cujo aroma nos
atravessa, os olhos quasi cerrados n’um quarto em penumbra –
60

“A Grande Sombra”: “Lisboa e Paris, abril-setembro 1914” (SÁ-CARNEIRO,
M., 1999: 76); “Mistério”: “Lisboa – agosto de 1913” (id.: 100); “O Homem dos
Sonhos”: “Paris – março de 1913” (id.: 111); “Asas”: “Camarate – Quinta da Vitória.
Outubro de 1914” (id.: 133) [os fragmentos “Além” e “Bailado”, inseridos nesta
novela, apresentam datação de 1913]; “Eu-Próprio o Outro”: “Lisboa, novembro de
1913” (id.: 158); “A Estranha Morte do Prof. Antena”: “Lisboa, dezembro 1913 e
janeiro 1914” (id.: 184); “O Fixador de Instantes”: “Lisboa – julho de 1913” (id.:
198) e “Ressureição”: “Lisboa, janeiro-março de 1914” (id.: 264).
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não quero mais da vida do que os meus sonhos e isto. . . Se é
pouco? Não sei. Sei eu acaso o que é pouco ou o que é muito?
(PESSOA, F., 2010: 112).

Ao juntarmos esta passagem ao exemplo de Sá-Carneiro, imediatamente anterior, verificamos que é comum a ambos o levantamento de
questões existenciais, sobrevindo a incerteza a par da identidade pessoal. Para além disso, e embora as questões levantadas denunciem uma
preocupação dos sujeitos enunciadores, poderá ainda conceber-se que,
a par de revelarem os estados dos protagonistas, irão igualmente acender a reflexão alheia, mais concretamente a do leitor.
Tomando como referência a expressão destas “realidades mentaes”
(id.: 214), não podemos deixar de registar que une os autores a vontade de narrar. Porém, notamos conjuntamente que se lhes torna difícil fixarem-se numa narração, de modo a desenvolvê-la numa narrativa mais extensa; daí que, para a problemática sobre a qual se reflete,
ganhe particular relevância a estrutura externa das obras de Pessoa e
Sá-Carneiro. Com efeito, ambos apresentam uma escrita fragmentada,
quase que reveladora de uma fuga deliberada ao compromisso da prosa
mais extensa. O mesmo drama sucede com os protagonistas das obras
de ambos os autores. Vejamos, a título ilustrativo, o que diz o sujeito
de “Eu-Próprio o Outro”:
Julho, 25.
Sento-me à minha banca de trabalho.
Vou começar uma obra que há muito tempo medito.
Traço as primeiras linhas.
Ergo-me desiludido. [. . . ]
Não creio na minha obra.
Duvido se serei artista (SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 154).

Nesta passagem, vê-se, por exemplo, que a confissão de desilusão
do sujeito surge como que em soluços. Para além disso, a redução da
narração aos seus elementos mais essenciais faz associar esta passagem a um poema, devido à sugestão da sua apresentação gráfica. E,
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embora este último procedimento seja menos recorrente em Fernando
Pessoa/Bernardo Soares, o lirismo continua a ser evidenciado de forma
expressiva nas suas “prosas poéticas, com muita atenção dada à cadência das frases e aos efeitos sonoros” (ZENITH, R., 2009: 18). Mais
ainda, e de novo no caso particular de Pessoa, não parece despropositado notar que, uma vez habituado a confinar um mundo de sentidos
em algumas estrofes, a tarefa de compor um livro de prosa se tenha
revelado árdua para o autor. Este aspeto ajudaria igualmente a compreender o carácter fragmentado61 das intervenções do sujeito do Livro
do Desasocego que, embora se expresse em prosa, se autocaracteriza
como poeta:
Todos teem, como eu, um coração exaltado e triste. Conheço-os
bem: uns são moços de lojas, outros são empregados de escriptorio, outros são commerciantes de pequenos commercios [. . . ].
Mas todos, coitados, são poetas, e arrastam, a meus olhos, como
eu aos olhos d’elles, a egual miseria da nossa comum incongruencia. Teem todos, como eu, o futuro no passado (id.: 179).

A partir do exemplo, o conceito de poeta surge desvalorizado, sendo
associado às noções de “miséria” e “incongruência”. Essas imagens
transportam-nos identicamente para a possibilidade de compreender a
estrutura confessional e fragmentada da prosa de ambos autores como
uma expressão da inadaptação para a sociabilidade que os protagonistas deixam transparecer. Por outras palavras, poderíamos dizer que,
no Livro do Desasocego e em Céu em Fogo, encontramos a expressão
de quem não tem vontade nem ânimo de se ligar ao Outro, de quem
“nunca existira em relação a ninguém, andara sempre só – mesmo na
companhia dos camaradas” (SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 95-96).
Acerca desta circunstância, a entidade narradora do Livro do Desasocego avança uma explicação: “[. . . ] o isolamento talhou-me á sua
61

Esta problemática prende-se, como é evidente, ao confessionismo característico
de ambas as obras e às técnicas narrativas que evidenciámos anteriormente (cf. supra:
41 e ss.). Por via da expressão de índole intimista, a natureza o trecho do Livro acaba
por ligar-se à classificação genológica das narrativas de Mário de Sá-Carneiro.
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imagem e similhança. A presença de outra pessoa – de uma só pessoa que seja – atraza-me imediatamente o pensamento” (PESSOA, F.,
2010: 203). Para o sujeito, torna-se mais fácil a expressão de sentimentos em privado, perante a folha de papel. O confessionismo é, portanto,
uma experiência catártica, que não poderá ser realizada na companhia
de outros: “[S]e estou perante um outrem physico, perco a intelligencia, deixo de poder dizer, e, no fim de uns quartos de hora, sinto apenas
somno” (ibid.).
Após estas leituras, não é, portanto, surpreendente que proliferem
em ambos os volumes as frases ativas, fazendo sobressair todo o domínio do sujeito. É o que ocorre, por exemplo, no seguinte excerto do
Livro:
Sigo, num pensamento de divagação, a historia vulgar das vidas
vulgares. Vejo como em tudo são servos do temperamento subconsciente, das circumstancias externas alheias [. . . ]. Quantas
vezes os tenho ouvido dizer a mesma phrase que symboliza todo
o absurdo (id.: 182).

A pertinência desta passagem evidencia-se em diferentes níveis.
Por um lado, confirma o que atrás foi referido, ou seja, que a presença
do sujeito sai sempre reforçada na narração. Efetivamente, o que o excerto comprova é que, mais relevante do que o que os outros dizem, é o
sujeito, que “os [. . . ] [tem] ouvido dizer”. Por outro lado, a leitura do
fragmento permite igualmente notar que os verbos de ação empregues
(“sigo”, “vejo” e “ouço”) dão conta de um sujeito principalmente ativo
em termos dos seus sentidos. Finalmente, será possível ainda relacionar o conteúdo do excerto com a narrativa sá-carneiriana, recorrendo –
a título ilustrativo – ao protagonista de “Mistério”, que, tal como o sujeito do exemplo acima, “[à] força de egoísmo, [se] sentia quase morto
de ternura compadecida” (SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 82)62 .
62

Refira-se, como complemento, que esta emoção ocorre quando “[e]m voz débil,
um mendigo [lhe] suplicou uma esmola” (SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 82). Tal como
no exemplo analisado, também neste caso são reforçados os sentimentos da instância
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Associada a esta problemática, é igualmente interessante notar a
eleição de uma atuação sobre si próprio, quer em Céu em Fogo, quer
no Livro do Desasocego. Veja-se, no caso da primeira obra, aquelas
passagens em que, através do pronome pessoal, o sujeito se representa.
Acontece, por exemplo com a expressão “[e]stilizei-me em tempo” (id.:
198) ou “eu não me quero convencer do que penso (id.: 151). Em
ambos os casos, seja na afirmativa ou na negativa, o sujeito é o alvo
da sua própria atuação. Acerca de uma ocorrência deste género em
Fernando Pessoa, os exemplos são, como seria de esperar, vastos63 ,
tendo Joanna Courteau já documentado que “[a] contribuição especial
de Pessoa consiste na sua habilidade poética de definir a problemática
da dissolução das fronteiras entre o sujeito e o objeto de todos os pontos
de vista imagináveis” (COURTEAU, J., 1988: 382). Simultaneamente,
esta noção ganha particular relevância, por corroborar a demanda do
sujeito por um determinado ideal pessoal, qualquer que ele seja, o que
caracteriza a escrita de pendor diarístico (“an individual’s record of his
self-searching and self-finding, written by a reflective, perhaps even
alienated character” [MARTENS, L., 1985: 3]).
Por quanto ficou dito, acreditamos ter contribuído para um melhor esclarecimento dos padrões de índole psicológica que estruturam
as narrativas de Pessoa/Soares e Sá-Carneiro. Importa salientar, por
exemplo, o facto de os eventos narrados terem um valor emocional
para o narrador. Assim sendo, existe uma forte componente afetiva,
verificando-se que as instâncias narradoras refletem aquilo que valorizam, nomeadamente os seus sentimentos mais privados. De tudo isto
sucede o “profundo e misterioso fascínio” (BABO, M. A., 1982: 21)
ou a “atracção generalizada” (ibid.), que a escrita – quer do Livro, quer
de Céu em Fogo – acaba por provocar no leitor. Além do mais, poderá
narradora, em detrimento dos do “mendigo”, verificando-se igualmente a preferência
pelo verbo “sentir”, do domínio das sensações.
63
Tal como Sá-Carneiro, também Pessoa/Soares recorre aos pronomes pessoais
para traduzir a ação do sujeito literário sobre si próprio: “A minha impaciencia constantemente me quer arrancar d’esse socego, e a m[inha] inercia constantemente me
detém nelle” (PESSOA, F., 2010: 157).
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ainda conceber-se que esse fascínio e essa atração acabam por resultar
de um certo obscurecimento (quer do conteúdo, quer da forma da escrita) instituído pela fuga à “lógica tradicional” (id.: 24) predominante
até então.
De forma idêntica, poderíamos conceber ainda que a via do “obscurecimento” literário transporta uma outra potencialidade, impedindo
“a tranquilidade apática em que tão rapidamente nos habituamos a instalar” (id.: 21) perante uma qualquer obra literária enfadonha. Iremos
valer-nos da posição de Roland Barthes, por exemplo, para melhor demonstrar esta questão; entre outros aspetos relevantes, o autor documenta a necessidade textual de “algo de neurose necessário para a sedução dos seus leitores” (BARTHES, R., 1980: 39). Ora, no caso das
obras em análise – onde as disfunções afetivas e emocionais são abundantes –, essa indispensabilidade encontra-se garantida. Com efeito, as
manifestações do Eu compõem uma narrativa que, fugindo à história
do Outro, testemunha as vivências do indivíduo, refletindo sobre o autoconhecimento. A vantagem retirada desta evidência prende-se com o
facto de a atividade reflexiva constituir uma prática habitual da condição humana, assegurando – ao trespassar várias épocas históricas – em
todo o tempo, a sua contemporaneidade64 .
Numa tentativa de reduzir as considerações tecidas a uma única proposição que constitua o eixo paradigmático de Céu em Fogo e do Livro
do Desasocego, prosseguiremos afirmando que ambas as obras apresentam instâncias literárias que estão “bem em desacordo com a Outragem” (PESSOA, F., 2010: 67). Efetivamente, “um só estado de alma,
analysado de todos os lados, percorrido em todas as direcções” (id.: 58)
transparece da leitura dos dois volumes, certificando um mesmo ideal
64

No que diz respeito à validade das ponderações do sujeito narrativo, iremos
defender que o juízo sobre um determinado valor ou sentido textual é, obviamente,
subjetivo, tornando-se irrelevante, para a nossa reflexão, confirmar se a legitimidade
de uma afirmação é assegurada, ou não. A nossa postura baseia-se, tal como o fez
notar T. Todorov, na existência de uma interpretação moral da obra literária que é
marcadamente vincada pela variabilidade: “[. . . ] celle-ci peut varier sensiblement
suivant les époques et la personnalité du lecteur” (TODOROV, T., 1966: 147).
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pessoal e uma expressividade consentânea: a nível da mensagem, da
atitude e da emotividade do sujeito.

2.2. A “sensação e a consciência dela”65
Como já tivemos oportunidade de demonstrar, os protagonistas66 da
nossa bibliografia ativa estão envolvidos em longas incursões solitárias
pelos domínios do ente consciente. Complementarmente a esta circunstância, cumpre clarificar que iremos encarar as manifestações psicológicas sobretudo de um ponto de vista estético. Por outras palavras,
modelar-nos-emos especialmente pelo valor artístico que a “verdade
psicológica” possa oferecer, assumindo uma posição concordante com
a de Wellek e Warren, no que toca à figuração da psicologia na obra de
arte67 . Com efeito, tratando-se Céu em Fogo e o Livro do Desasocego
65

A opção do título surgiu-nos a partir leitura do fragmento 64 do Livro do Desasocego, que julgamos sintetizar o teor do capítulo que agora se inaugura. Do fragmento,
destacamos, especialmente a seguinte passagem: “É entre a sensação e a consciência
d’ella que se passam todas as grandes tragedias da minha vida. N’essa região indeterminada, sombria, de florestas e sons d’agua toda, neutral atá ao ruido das nossas
guerras, decorre aquele meu sêr cuja visão em vão procuro. . . ” (PESSOA, F., 2010:
74).
66
Para o âmbito desta reflexão, privilegiamos o conceito de uma “concepção antropocêntrica da narrativa” (REIS, C. e LOPES, A. C. M., 2011: 193), de onde se
salienta a “centralidade indiscutível” (ibid.) de um “protagonista qualificado que por
essa condição se destaca das restantes figuras que povoam a história” (ibid.).
67
“If one examines «stream of consciousness» novels, one soon discovers that
there is no «real» reproduction of the actual mental processes of the subject, that the
stream of consciousness is rather a device of dramatizing the mind [. . . ]. If we assume
that an author succeeds in making his figures behave with «psychological truth», we
may well raise the question whether such «truth» is an artistic value” (WELLEK, R.
e WARREN, A., 1956: 92).
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de obras do domínio literário, incidindo sobre eventos ficcionais (“improblable situations, with fantastic motifs” [WELLEK, R. e WARREN,
A., 1956: 92]), parece-nos natural que o estudo dos factos psíquicos
seja desenvolvido com referência à qualidade estética dos fenómenos
psicológicos.
Clarificada esta condição, cabe-nos igualmente justificar uma incidência sobre o estudo da consciência do sujeito68 . Em nosso entender, uma pesquisa no território do consciente merece algum desenvolvimento sobretudo por este campo se relacionar com a perceção – mais
ou menos expressa, como é óbvio – dos fenómenos que enformam o indivíduo, contribuindo para um melhor reconhecimento e interpretação
do “drama interior do narrador fictício” (LIDMILOVÁ, P., 1988: 77)69 .
Partilhamos a noção segundo a qual as entidades narradoras, como defende também Colin Mcginn, procuram a todo o custo “esclarecer a
natureza do sujeito dos fenómenos mentais” (MCGINN, C., 2011: 235
68

Nesta conjuntura, o emprego do vocábulo sujeito assume uma vantagem que
cumpre clarificar. Meramente a título ilustrativo, imaginemos que considerávamos
uma análise de Céu em Fogo à luz de Les Catégories du Récit Littéraire (1966), de T.
Todorov. Numa tentativa de reduzir ainda mais o campo de análise, detenhamo-nos
no critério que Todorov designou Les aspects du récit (1966: 141-143) e vejamos
como, resultantes da individualidade das oito novelas, teríamos, ainda assim, diversas variáveis a considerar; referiremos aqui, apenas para efeitos de exemplificação, a
distinção entre o narrador de “Ressurreição” e o de “A Grande Sombra” (assumindo
este último o papel de narrador e protagonista da história, perfeitamente distanciado
da narração em terceira pessoa que encontramos em “Ressurreição”). De um modo
curioso, e a par destas dificuldades, iríamos, todavia, detetar algumas particularidades
idênticas nas diferentes entidades literárias que praticam as ações narrativas. Assim, e
na impossibilidade de os termos narrador ou personagem poderem adequar-se completamente às considerações tecidas para as oito realidades narrativas, o termo sujeito
– enquanto nome que remete para um agente narrativo, independentemente da sua
categoria narrativa – parece adequar-se a um maior número de situações, o que, neste
encadeamento de ideias, vem justificar a nossa escolha pelo vocábulo.
69
Como julgámos ter já esclarecido, a “instância doadora do discurso” (SILVA, V.
M. A., 1994: 695) não assume o mesmo estatuto nas diferentes narrativas de Céu em
Fogo e no Livro do Desasocego. Todavia, não será excessivo afirmar que é comum a
todas essas instâncias o seu caráter fictício, pelo que a expressão de Pavla Lidmilová
nos afigura apropriada neste contexto.
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[it. do autor]), situando muito concretamente “a entidade à qual atribuímos sensações, percepções, pensamentos, desejos, acções” (ibid.) no
âmbito da consciência humana, espaço privilegiado para o julgamento
íntimo das atitudes ou procedimentos pessoais.
Admitindo que “a personagem [se revela], não raro, o eixo em torno
do qual gira a acção e em função do qual se organiza a economia da narrativa” (REIS, C. e LOPES, A. C. M., 2011: 314)70 , iremos, portanto,
adotar uma posição que procura “considerar a personagem pelo prisma
da sua verisimilhança interna” (id.: 316), esperando esclarecer de que
modo “[o]s dois autores71 tratam o problema da personalidade privada,
da certeza do seu eu e da sua relação com o outro através dum criador fictício, representante da pluralidade potencial do homem e do seu
diálogo interior” (LIDMILOVÁ, P., 1988: 77).
Partindo das afirmações tecidas, caminhamos ao encontro de Teresa
Rita Lopes, que classifica os sujeitos narrativos sá-carneirianos como
“peregrinos dos abismos do oculto” (LOPES, T. R., 1990: 85) podendo,
aqui, o oculto significar fundamentalmente aquilo que está encoberto
da vista dos outros, como uma habilidade encoberta que se domina,
como o admite o protagonista de “O Fixador de Instantes”: “Não sei
como os outros que desconhecem o meu segredo, a minha arte, podem
viver a vida. Não sei” (SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 187). Como seria
de esperar, essa exclusividade que o sujeito mantém secretamente aca-

70

Numa perspetiva concordante, Roland Barthes avança uma justificação, defendendo que a compreensão das ações narrativas é decorrente de uma compreensão das
personagens [“the characters [. . . ] constitute a necessary plane of the description,
outsider of which the commonplace «actions» that are reported cease to be intelligible” (BARTHES, R., 1975: 256-257)]. Embora esta circunstância possa naturalmente
variar conforme a obra em questão, parece-nos assumir particular importância no âmbito das obras da nossa bibliografia ativa, principalmente pelo teor intimista que estas
exibem.
71
Embora o artigo da autora considere a Confissão de Lúcio, ao invés de Céu em
Fogo, os “dois autores” a que alude são, tal como no nosso contexto, Mário de Sá-Carneiro e Fernando Pessoa/Bernardo Soares – daí a relevância das palavras citadas.
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ba por trazer-lhe algumas contrariedades, sobressaindo, de entre elas, o
isolamento:
Conformei-me com ter-me a m[inha] alma por convento, e eu
não ser mais para mim do que outomno sobre descampados seccos, sem mais /vida viva/ do que um reflexo como de uma luz
que finda na escuridão endocelada dos tanques (PESSOA, F.,
2010: 111).

O que encontramos neste excerto – e que parece surgir na sucessão direta do exemplo de Sá-Carneiro, imediatamente anterior – é a
reclusão do sujeito, cuja existência parece ter sido enclausurada por
não encontrar um paralelo nos seus semelhantes (“Sou tão grande que
só a mim posso dizer os meus segredos” [SÁ-CARNEIRO, M., 1999:
147]). Mais: as suas causas secretas e reflexões discretas frequentemente vão desembocar na incompreensão por parte dos restantes:
Penso às vezes, com um deleite triste, que se um dia, num futuro
a que eu já não pertença, estas phrases, que escrevo, durarem
com louvor, terei em fim gente que me ‘comprehenda’, os meus,
a familia verdadeira para nella nascer e ser amado. Mas, longe
de eu nella ir nascer, /eu/ terei já morrido há muito. Serei comprehendido só em effigie; quando a affeição já não compense a
quem morreu a só desaffeição que teve, quando vivo (PESSOA,
F., 2010: 162).

Das palavras citadas, retiramos sobretudo a noção segundo a qual
a compreensão apenas existirá para o sujeito quando ele não puder
usufruir plenamente dela. Retomando as passagens de Sá-Carneiro e
articulando-as com os fragmentos de Pessoa/Soares, verificamos que
ambas as obras referenciadas concorrem para a exibição de uma relação orbicular que, no seu conjunto, traduz a genuína essência do sujeito modernista: num primeiro momento, o próprio assume-se como
incapaz de compreender os outros; num segundo, reconhece que na
sua vida não há gente que o compreenda. Não se trata, portanto, de
www.lusosofia.net
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uma declarada vitimização do sujeito, mas antes da expressão de uma
“fatalidade” da personalidade modernista. Qualquer que seja a perspetiva adotada, o que sobressai é o abismo causado pela incompreensão,
traduzindo a exposição da “consciência moderna” (LOURENÇO, E.,
1973: 20)72 .
Assim, e de uma forma demasiadamente sucinta, fica traçada uma
das mais significativas condições do sujeito modernista73 , único e isolado dos restantes. Todavia, e porque não nos é possível desligarmo-nos da humanidade – já que “o mundo está sempre presente em qualquer percepção” (DELAMARRE, B., 2002b: 75) –, encontramos por
vezes uma tentativa do sujeito literário se fazer ligar ao seu semelhante.
No caso particular do Livro do Desasocego, encontramos algumas passagens em que há uma preocupação, por exemplo, em “educar os outros” (PESSOA, F., 2010: 102)74 :
Minhas queridas discipulas, desejo-lhes, com um fiel cumprimento dos meus conselhos, innumeras e desdobradas volúpias
72

Complementarmente, recomendamos a leitura do estudo “Poesia e filosofia na
obra de Fernando Pessoa” onde Benedito Nunes reflete, precisamente, sobre o “monismo da consciência” (NUNES, B., 1974: 26) do autor do Livro do Desasocego.
73
Pelo seu poder de síntese, remetemos para a leitura do artigo Le Sujet de la
Communication, onde Alain Renaut reflete sobre uma problemática da comunicação
moderna que muito tem que ver com o âmbito do nosso estudo [“cette figure du sujet
où tout s’emmure dans la clôture d’une identité à soi, où l’homme [. . . ] se constitue
sans communication avec un autre que lui-même, (. . . ) dans la solitude de son autocontemplation” (RENAUT, A., 1991: 95)]. A reflexão do autor – predominantemente
filosófica – possui ainda a vantagem de poder ser representativa do domínio literário.
Nesse sentido, poderemos então fazer associar o “sujeito lógico” (DUCROT, O. e
TODOROV, T., 1987: 269) de uma determinada obra literária – elemento fundamental à “expressão estética” de uma obra de arte (ADORNO, T., 1986: 163) – à noção
de comunicação de Renaut.
74
“Mais do que outra, quereria que a minha acção pela vida fosse educar os outros
a sentir cada vez mais para si-proprios, e cada vez menos segundo a lei /dynamica/
da collectividade” (PESSOA, F., 2010: 102). Independentemente do teor do ensinamento, infere-se que “um mundo onde se sobrevive está incompleto se a humanidade
não estiver nele presente” (DELAMARRE, B., 2002b: 74).
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[. . . ]. Por que não aconselho eu isto aos homens tambem? Porque o Homem é outra especie de ente. Se é inferior, recomendo-lhe que use de quantas mulheres puder [. . . ]. E o homem superior não tem necessidade de nenhuma mulher (id.: 95).

O que, neste contexto, nos interessa evidenciar é a transmissão de
saberes, na medida em que a instância narradora reproduz qualidades
que considera axiomáticas para a instrução dos restantes indivíduos da
sua espécie: homens e mulheres. De certo modo, poderíamos acrescentar, como o referiu Leyla Perrone-Moisés, que o “seu enunciador é
aquele que sabe, que experimentou e analisou, que aprendeu e agora
ensina” (PERRONE-MOISÉS, L., 1988: 85). Por outro lado, a par
desta ilação de experiência de vida, encontra-se disseminada, no Livro,
a manifestação de procedimentos intuitivos (“A persistencia instinctiva
da vida atravez da apparencia da intelligencia é para mim uma das contemplações mais intimas e mais constantes” [PESSOA, F., 2010: 182]).
Considerando a possibilidade da expressão de um caráter intuitivo, poderemos encontrar em Céu em Fogo um paralelo, principalmente no
que toca às decisões dos participantes narrativos – tomadas não pelo
raciocínio da lógica, mas à medida que vão experimentando situações
de vida – como acontece, por exemplo, com o protagonista de “O Fixador de Instantes”, que informa o seu ímpeto: “Perdido, foi como se me
lançasse ao oceano que me lancei sobre o seu corpo” (SÁ-CARNEIRO,
M., 1999: 196). Tratando-se de uma ação que sugere uma reação instintiva75 , poderíamos acrescentar que está em conformidade com o papel temático76 assumido pelo sujeito tal como anotámos no início deste
capítulo – essencialmente enclausurado na sua fatalidade. No âmbito
75

Sobre esta questão, consultar o estudo “O «Instinto» Modernista”, de Dionísio Vila Maior, particularmente relevante por fazer relacionar “a pulsão humana mais
instintiva e irracional” (VILA MAIOR, D., 2012a: 170) com a “crise do sujeito modernista” (id.: 176).
76
Neste âmbito, remetemos para a noção do Dicionário de Narratologia, principalmente por apontar os “percursos figurativos previsíveis” (REIS, C. e LOPES,
A. C. M., 2011: 309) das figuras nominais. Para o caso das obras em análise, se
o protagonista é, como vimos anteriormente, dotado de uma marcada exclusividade

www.lusosofia.net

i

i
i

i

i

i

i

i

82

Marta Mendes Amaral

da manifestação instintiva, a citação de Sá-Carneiro poderá ainda ser
analisada a vários níveis, havendo de um lado a imagem de “lançar-se
ao oceano”, que concorre para um instinto físico de fuga; e do outro a
ansiedade (de índole psicológica), que motiva o ímpeto da personagem.
Poderá então admitir-se que, combinados, instintos físicos e psicológicos tornam mais firme a manifestação de um ser humano em evolução,
lutando pela sua adaptabilidade ao meio envolvente77 .
A partir destas evidências, começa a admitir-se que, em ambas as
obras, exista um cenário caótico sugerido pela impetuosidade do discurso. De notar sobretudo que, caraterizado como um herói de sombrio
destino, o protagonista é assumidamente paradoxal nas suas convicções, desejando “fazer a apoteose de uma incoherencia nova” (PESSOA, F., 2010: 85). Para melhor o concretizar, tomemos a seguinte
declaração, onde prevalecem os subentendidos contraditórios: “E eu,
entre a vida, que amo com despeito e a morte que temo com seducção”
(id.: 204). O especial interesse de que se revestem estas palavras deve-se à lógica inconclusiva da afirmação: por um lado, há uma adoração –
com ressentimento, repare-se – pela vida, ao passo que a morte encanta
e atrai, pelo pavor dela mesma emanado; e o facto de as duas proposições se completarem amplifica ainda mais o desfecho desconexo, tão
contrário à racionalidade, e consolida a desordem interior do sujeito
literário78 .
(comparativamente às restantes personagens), uma atitude instintiva por parte desse
mesmo protagonista estará de acordo com o seu papel temático.
77
A instintividade nas ações descritas continua a evidenciar-se quando, por exemplo, na mesma narrativa, o protagonista comete o crime passional: “Aconcheguei-lhe
as tranças e, de mansinho – não a fosse desmoronar, – cravei-lhe no peito um estilete
áureo. . . ” (SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 196). Desta citação, pretendemos destacar,
por exemplo, o instinto de defesa, escondido sob as falsas aparências de um ataque,
consolidando ainda, entre outras, a noção de que a “modernidade [se] identifica com o
espírito de livre procura” (TOURAINE, A., 1994b: 241). Mais concretamente sobre
a questão do ser e do parecer, é nossa convicção de que não interfere com a integridade do texto, já que, como o referem Wellek e Warren, “[i]n art, seeming is even
more important than being” (WELLEK, R. e WARREN, A., 1956: 218).
78
Com relação às circunstâncias que discutimos neste capítulo, pautamo-nos pela

www.clepul.eu

i

i
i

i

i

i

i

i

Livro do Desasocego e Céu em Fogo: O discurso da subjetividade
em Fernando Pessoa/Bernardo Soares e Mário de Sá-Carneiro
83
Desde logo se torna evidente que, na globalidade, os participantes
das narrativas de Céu em Fogo e do Livro revelam oscilações de estados psicológicos que parecem ser originados pela ação de uma força
exterior, o mundo real, que varia periodicamente. Essa variação poderá explicar a existência de manifestações de espírito inconstantes e
incoerentes experimentadas por agentes narrativos ensimesmados e reservados, que fixam o seu interesse na sua vida interior e num universo
onírico confortável: “Assim vivo sempre em sonhos, mesmo quando
vivo na vida” (PESSOA, F., 2010: 77). Estabelecendo uma ligação entre a citação destacada e a obra literária de Sá-Carneiro, note-se que, em
Céu em Fogo, “o sentido implícito em todas as novelas” (FERREIRA,
M. E. T., 2005: 144) aponta, de forma idêntica, para “a procura da
transcendência através do fantástico e do onírico” (ibid.).
Particularizando, a experiência onírica surge, então, como a atividade do espírito do enunciador que lhe permite ultrapassar as (im)possibilidades da experiência física e abrir caminho para outras potencialidades:
É tão difícil descrever o que se sente quando se sente que realmente se existe, e que a alma é uma entidade real, que não sei
quaes são as palavras humanas com que possa definil-o. Não
sei se estou com febre, como sinto, se deixei de ter a febre de
ser dormidor da vida. Sim, repito, sou como um viajante que
de repente se encontre numa villa extranha sem saber como alli
chegou (PESSOA, F., 2010: 224).

Em primeiro lugar, aquilo que (no presente contexto) consideramos mais relevante retirar do excerto é a surpresa sentida pelo viajante,
traduzindo metaforicamente um indivíduo que não se fixou em sítio
noção de “caos” instituída por Eduardo Lourenço, particularmente relevante, para o
nosso contexto, por identificar uma inabilidade humana para dominar a ordem dos
elementos: “[. . . ] chaos evokes the idea not only of confusion and the disorder of
elements, but also of a kind of incapacity of the spirit to comprehend and, much less,
to dominate, a state of affairs, of the world, of society, of history, where one does not
glimpse even the shadow of order” (LOURENÇO, E., 2002: 25).
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algum, aquele que, percorrendo longas distâncias, não segue um caminho planeado, não sabendo, por isso, como ali chegou. Em segundo
lugar, e na sequência da metaforização a que acabámos de aludir, poderia igualmente dizer-se que esta passagem é reveladora do conflito
concreto que alia as narrativas de Sá-Carneiro às de Pessoa/Soares: a
contínua pendência do homem com as forças rivais dentro de si. Em
terceiro lugar, refira-se que as mesmas palavras tratam a dualidade materialidade/imaterialidade, numa perspetiva que prossegue abolindo os
limites instituídos, permitindo concluir que a alma é, afinal, uma “entidade real”. Analogamente, o protagonista de “Asas” também admite
uma suavização das fronteiras naturais, defendendo que, “[p]ara além
da nossa existência real, outra se influi, existe” (SÁ-CARNEIRO, M.,
1999: 117)79 . Perante a afirmação destas existências efetivas, parece
natural que as sensações físicas sejam difíceis de percecionar (“não sei
se estou com febre”, ou “como sinto”)80 . No que à febre diz respeito,
consideramos relevante levar em conta que essa sintomatologia surge
como algo mais intelectual do que físico. Com efeito, em tratando-se de
uma “febre perpetua” (PESSOA, F., 2010: 104), não traduz uma causa
mórbida da saúde física, nem mesmo da saúde mental, mas, sim, da
saúde intelectual, uma vez que é decorrente da faculdade analisadora
de um “espírito sempre redemoinhante” (SÁ-CARNEIRO, M., 1999:
81)81 .
79

Permanece a dúvida – reforçada pela ambiguidade da afirmação – de saber se a
“outra existência que se influi” é também considerada “real”. Como quer que seja, a
indeterminação semântica concorre para o sentido de esbatimento de fronteiras, que
acabámos de assinalar.
80
Não sendo novidade, a questão das sensações no Modernismo português
encontra-se amplamente documentada. De entre várias leituras, destacamos, e muito
particularmente pela conformidade com a nossa reflexão, a noção de “sensacionismo
do incorpóreo” (PEREIRA, J. C. S., 1990: 173) avançada por José Carlos Seabra Pereira. Como complemento ao estudo do conceito de sensacionismo, remetemos para
a leitura de: FERREIRA, E. M. A. (2007: 31-43), MOISÉS, M. (2004: 417-418) e
SBORGI, A. V. (2007: 267-280).
81
Em relação à febre, recomendamos a leitura de L’inscription Somatologique des
Pratiques Significantes: Les metaphores de la Maladie, onde Maria Augusta Babo

www.clepul.eu

i

i
i

i

i

i

i

i

Livro do Desasocego e Céu em Fogo: O discurso da subjetividade
em Fernando Pessoa/Bernardo Soares e Mário de Sá-Carneiro
85
A partir das observações anotadas, podemos, então, avançar para
uma reflexão mais circunscrita ao âmbito da manifestação sensorial,
começando por destacar que, nas obras analisadas, “as formas sensoriais têm tendência a manifestar-se no seu estado bruto, quase informe,
numa espécie de pathos sensível imediato que as palavras se esforçam
por atenuar ou conter” (GIL, J., 1994: 63); a este propósito, note-se:
ainda que o contexto original desta passagem aluda muito concretamente ao caso de Fernando Pessoa, os seus termos contribuem para
a classificação das unidades factuais de Céu em Fogo, muito especialmente por admitirem um “estado bruto” das impressões sensoriais e
uma tentativa de atenuação do “pathos” latente.
Como ponto de partida para a demonstração destas possibilidades,
escolhemos fazer alusão ao conceito de meteorologia das sensações82 ,
registado por Zbigniew Kotowicz, na sua reflexão sobre o Livro do Desasocego. Por vários motivos, a designação do autor parece-nos particularmente feliz para caracterizar determinadas passagens do Livro,
como o podemos comprovar, a título ilustrativo, a partir do estudo do
fragmento 55:
Em cada pingo de chuva a minha vida falhada chora na natureza.
Há qualquér cousa do meu desassocego no gota a gota, na bátega
a bátega com que a tristeza do dia se destorna inutilmente /por/
sobre a terra (PESSOA, F., 2010: 66).
reflete sobre a doença enquanto prática metafórica. Particularmente relevante para o
nosso âmbito de estudo é a possibilidade de um sintoma constituir um efeito literário
[“[le symptôme] n’est là que pour représenter, que pour dire ce qu’il n’est pas, à
savoir la maladie. Il est plutôt l’autre de la maladie, son discours, son simulacre, son
masque. La possibilité signifiante du symptôme advient du fait qu’il est là pour représenter, pour dire son écart vis-à-vis de la maladie, pour signifier, pour être donc en
fonction de ce qu’il n’est pas” (BABO, M. A., 1988: 34)].
82
“In this beautiful fragment, as in the rest of the book, we find something best
called a meteorology of sensations, which is also a meteorology of fear, of promise
and of dejection” (KOTOWICZ, Z., 2008: 76). Atente-se no facto de as palavras do
autor fazerem evocar a designação “fenomenologia das sensações” (GIL, J., 1994:
57) que José Gil aplicou no âmbito de uma reflexão sobre a paisagem como metáfora
dos estados de alma de Bernardo Soares (pp. 57-70).
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Como se pode observar, o excerto começa com a referência à chuva,
desviando-se gradualmente essa chuva do plano da natureza para o
plano do protagonista, concluindo-se que o “gota a gota” é afinal uma
expressão do desassossego do seu enunciador. E continua o mesmo
fragmento: “Chove tanto, tanto. A minha alma é humida de ouvil-o.
Tanto. . . a minha carne é liquida e aquosa em torno á m[inha] sensação d’ella” (ibid.). Nesta passagem, o que mais no interessa destacar é
o modo como o corpo reage às condições atmosféricas, verificando-se
paralelamente um estado que atua para além do físico, já na alma. E
assim, ao mesmo tempo que a chuva oferece emoções mais intensas do
que o cenário de precipitação deveria sugerir, constata-se que “a personagem perde ainda mais os [seus] contornos nas névoas e nas chuvas
que perpassam os seus dias” (LIDMILOVÁ, P., 1988: 78).
Cumpre, neste momento do nosso trabalho, referir que a ocorrência de chuva é um dos cenários atmosféricos recorrentes do Livro, residindo a sua pertinência, pelo menos em termos simbólicos, naquilo
que representa da devastação da instância responsável pela produção
do texto. Todavia, a própria chuva nem sempre surge isolada, havendo a possibilidade de se associar ao frio, como acontece ainda no
mesmo fragmento do volume: “Um frio desassossegado põe mãos gelidas em torno do meu pobre coração” (ibid.). Detendo-nos exclusivamente neste último evento, conclui-se estarmos perante uma situação
originadora de grande desconforto físico. Ao adicionarmos o teor dos
excertos anteriores – e assumida a chuva como um líquido que assola
e devasta –, confirmamos que não há nada refrescante ou fecundo nos
cenários descritos.
Para o leitor mais desatento, as passagens citadas poderiam tratar
apenas alusões às condições atmosféricas; porém, mais do que fazer referência ao estado do tempo, o sujeito que protagoniza a ação pretende
refletir o seu estado de espírito, ou não disseminaria, por exemplo, e
de forma contraditória “a ironia fria do ar quente” (id.: 312) que, nas
“noites placidas, mornas de angustia e desasocego” (ibid.) lhe trazem
toda a inquietação do ser. Acima de tudo, a relevância destas perceções

www.clepul.eu

i

i
i

i

i

i

i

i

Livro do Desasocego e Céu em Fogo: O discurso da subjetividade
em Fernando Pessoa/Bernardo Soares e Mário de Sá-Carneiro
87
prende-se com o teor característico do Livro, marcadamente dedicado
à anotação dos resultados irreconciliáveis da duplicidade da vida humana. Para além disso, como o fez notar Massaud Moisés, “[o]s fragmentos, as páginas do diário registam sensações, como se o dia-a-dia
de Bernardo Soares não fosse de contas, ou o deve/haver dos negócios,
mas de sensações” (MOISÉS, M., 1988: 88).
O motivo pelo qual a nossa análise tem imprimido um especial relevo à questão da meteorologia das sensações prende-se com o facto de
essa manifestação poder constituir igualmente uma característica das
novelas de Céu em Fogo. Aliás, a expressão, associada à escrita dos
autores modernistas, parece-nos bastante adequada, a vários níveis. De
facto, o que Kotowicz identificou como sendo uma característica da
escrita pessoana encontra-se amplamente difundida em Céu em Fogo
(sugerida, quiçá, pelo próprio título da obra?)83 . Destacaremos, a título
ilustrativo, alguns casos, havendo naturalmente a existência de outros
que poderiam aqui ser mencionados, não fosse a descriminação tornar-se demasiado exaustiva. Atentemos, então, na citação abaixo, extraída
de “O Fixador de Instantes”:
A auréola que a envolvia fora agora mais sedução, e a toda nua
redemoinhava sempre. Espasmo a espasmo, em insídia, os véus
tinham soçobrado. As pernas vibravam, perniciosas, uma friagem húmida, esguia, o ventre frutificava (SÁ-CARNEIRO, M.,
1999: 193).
83

De entre as múltiplas possibilidades de interpretação do título, poderia admitir-se a alusão a “céu” como uma referência a um espaço privilegiado (uma morada
para os bem-aventurados, a que tanto aspiram os protagonistas das novelas, sempre
excecionais). Por sua vez, esse espaço favorecido testemunha todas as potencialidades da metaforização do fogo: o calor da “maior prova de amor” (SÁ-CARNEIRO,
M., 1999: 46), a luz dos “brilhos ofuscantes” (id.: 44) e a ardência dos “amantes”
(id.: 49); mas também a indomável cólera face a uma “tortura incessante” (id.: 65)
ou o risco do “momento do crime” (id.: 49). Essas variações (citadas aqui, a título
ilustrativo, de “A Grande Sombra”) – passíveis igualmente de associação à noção recorrente de febre – poderiam relacionar o tópico à meteorologia das sensações e, por
conseguinte, ao conceito de “dilaceração interior” (LANCASTRE, M. J., 1992: 37)
do sujeito literário sá-carneiriano.
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Embora neste excerto a metáfora seja mais abstrata, comparativamente aos exemplos retirados do Livro, é possível vislumbrar a semelhante associação entre o eu literário e meteorologia; detenhamo-nos
principalmente no verbo “redemoinhar” e no modo como sugere o torvelinho de emoções associadas ao relacionamento com a dançarina. De
uma forma quase imediata, o leitor recupera a imagem dos “turbilhões
de pensamentos” (id.: 81) daquele “espírito sempre redemoinhante”
(ibid.) que nos é apresentado no final da primeira parte da novela “Mistério”.
Acima de tudo, o que sobressai de ambas as ocorrências é a sugestão de condução para um vórtice existencial que José Gil denomina “o
sistema buraco negro” (GIL, J., 1994: 65)84 . Por outras palavras, o redemoinho e o vórtice são imagens literárias da conflituosidade pessoal,
notando-se ainda que, por vezes, quando a vida interior se torna demasiado abstrata e a confusão de sensações é demasiada, o protagonista
compara a sua vivência aos objetos do quotidiano, desarrumados:
Pensar, sentir, querer, tornam-se uma só confusa coisa. As crenças, as sensações, as cousas imaginadas e as actuaes estão desarrumadas, são como o conteudo misturado no chão, de varias
gavetas viradas (PESSOA, F., 2010: 120).

Estas palavras dão conta da tempestade emocional que assola o sujeito, devastando-o, entre outros, no plano das “crenças” ou das “sensações”. Naturalmente, “as cousas imaginadas”, desarrumadas como
“gavetas viradas”, fazem lembrar “um protagonista-narrador que por
nem sempre ter o que narrar mergulha com frequência no devaneio
lírico do sonho, na fuga do real para abstractos espaços de fantasia”
84

Sobre o vórtice, será apropriado fazer referência ao artigo de Natan Zach que,
embora não caracterizando o caso concreto nacional, refere o Vorticismo como uma
tendência estética que, insistindo nas imagens de movimento e agitação, pretende dar
conta da reprodução do conflito interior nas primeiras gerações de artistas modernistas [“The Vorticist insistence on movement, energy and intensity, a universal trait of
pre-war [. . . ] art. [. . . ] [Its] images swirl, whirl, flutter, strike, fall, move, clash and
leap, with a new emphasis on conflict and distortion” (ZACH, N., 1991: 236)].
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(PAIVA, J. R., 1988: 91). Por seu lado, o “rodopio alucinante” (SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 187) que encontramos no exemplo do Livro
encontra um paralelo na imagiologia de “O Homem dos Sonhos”:
Pelo meu cérebro ia um tufão silvando, e as imagens fantásticas
que o desconhecido me evocara – rodopiantes, pareciam querer
no entanto definir-se em traços mais reais. Mas logo que estavam
prestes a fixar-se, desfaziam-se como bolas de sabão (id.: 109).

Da passagem citada, retira-se o caráter violento e tempestuoso de
uma devastação cerebral sobre a qual a personagem parece não ter
qualquer autoridade ou poder. O sobressalto do “tufão”, independentemente do que o possa ter provocado, expõe uma situação simbolicamente semelhante à das gavetas viradas85 .
Não raramente, em Sá-Carneiro, a “meteorologia das sensações”
abre caminho para um outro estado em que as próprias estações do ano
parecem alterar-se. Assim, para além de uma simples questão de temperaturas, estaremos perante um verdadeiro evento cósmico, sentido no
íntimo do ente consciente:
Descem-me também em pleno inverno sensações de outono e
primavera – e há períodos em que, sem ter adoecido, me sinto
convalescente duma longa enfermidade – salvo talvez da morte
por milagre (id.: 27).

Estamos como que perante uma série de reações intracelulares que,
ora construtivas, ora destrutivas, são necessárias à renovação do organismo do sujeito. Até em termos orgânicos, o sujeito é diferente dos
85

Sobre o tufão – aqui associado a um estado psicológico –, cumpre registar o
modo como concorre para uma noção de perturbação involuntária do tecido orgânico da personagem. Relacionando com a realidade semântica das “gavetas viradas”,
iremos deter-nos na teoria do pensamento complexo de Edgar Morin, relevante para
o nosso contexto pelo que permite esclarecer da vivência interior dos nossos protagonistas, a braços com o desalinho pessoal: “Felizmente ou infelizmente – todo o
universo é um cocktail de ordem, de desordem e de organização. Estamos num universo donde não se pode afastar o imprevisto, o incerto, a desordem. Devemos viver
e tratar com a desordem” (MORIN, E., 2008: 129 [it. do autor]).
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demais, já que matéria e essência funcionam de forma discordante com
a dos seus pares. Todas estas alterações provocam a “devastação completa” (id.: 28) de quem não distingue o material do imaterial no seu
ser: “E receio então que a minha alma seja apenas um líquido verde,
oleoso e turvo, enjoativo, fechado nesse depósito” (ibid.). Esta aceção
obscurecida, por seu lado, acaba por concorrer para a ideia de um sujeito “que sente fluidas as fronteiras de si” (MORÃO, P., 1990b: 25),
fazendo uso do conceito que Paula Morão avançou para a entidade narrativa sá-carneiriana.
Como esperamos ter exposto, em qualquer um dos casos (quer em
Fernando Pessoa quer em Mário de Sá-Carneiro), as sensações não são
apresentadas como simples, evidentes ou claras86 . Pelo contrário: elas
são anunciadas como representações emaranhadas por natureza. Nesse
contexto em particular, a meteorologia é apenas uma forma de exprimir
a imprevisibilidade e a mutabilidade das sensações complexas. Relacionando essa condição com o cenário íntimo, veja-se como, em “O
Fixador de Instantes”, a entidade narradora fala “duma paisagem, den86

Os registos sensoriais comportam-se, como não poderia deixar de ser, em conformidade com as especificidades da narrativa onde estão inseridos. Quer isto significar que existem múltiplas impressões sensoriais que se retiram da leitura de Céu
em Fogo e do Livro do Desasocego. Na impossibilidade de as trabalharmos pormenorizadamente, optámos por identificar aquilo que poderá ser entendido como um
padrão processual dos registos sensoriais, recorrendo para isso à expressão meteorologia das sensações. Na verdade, a intensidade sensorial resulta, com frequência, de
uma perceção associativa, ou seja, da união do estímulo de um sentido a uma determinada condição física: “Afogueado, suado de alma, tendo visto todas as coisas mas
nenhuma inteiramente conhecido” (SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 84). Por vezes, a intensidade sensorial é expressa a partir de uma sensibilidade física ou de uma emoção
que se amplifica: “E o resto foi um rodopio de gargalhadas espumosas, contundentes, alucinantes. . . ” (id.: 132). Para além destes registos, concorrem ainda, como é
evidente, as passagens em que o entusiasmo, a exaltação e a excitabilidade favorecem o torvelinho sensorial: “O Artista não triunfara só estatuificar a Saudade comum
e emaranhá-la ruiva. . . Diademara mais! Diademara mais!. . . Num instante pela primeira vez total, possuíra! possuíra enfim exclusivamente – e em Íris: limpo de Ser,
num êxtase de Auréola. . . lá longe. . . no espaço. . . muito longe. . . sideralmente, a leonino. . . ” (id.: 264 [it. do autor]).
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tro de nós” (SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 191), aludindo à ideia de que
o aspeto interior (do ser) humano pode ser perspetivado como um elemento visual, comparável ao cenário de um quadro. O protagonista
desta novela específica, por se tratar de um esteta, trabalha a decoração com esmero, durante “horas de grande vibração” (ibid.) – horas
que, diz ele, “com o cenário, pararam, ficaram bem presas para mim,
pois durante elas eu oscilei sensações intensas e me perdi em sonhos
geniais que, nas minhas obras, mais tarde realizarei” (ibid.); e é com
uma atitude semelhante que o artista de “Ressurreição” estuda o cenário envolvente, permitindo-se envolver afetivamente com as realidades
observadas:
Ouvindo-os, olhando-os, o artista sentia-se pouco a pouco enternecer em vislumbres de saudade. Fazia calor naquela vida, em
todo o caso, e era sempre tão frio na rua. . . (id.: 205).

Ora, neste exemplo em particular, evidencia-se acima de tudo a
ideia de enternecimento. O uso da expressão “fazer calor”, tipicamente
associada aos fenómenos atmosféricos, é usada para descrever o relacionamento humano entre os “pais extremosos” (ibid.) e a sua “única
filha” (ibid.). Com esta citação, faz-se comprovar que a meteorologia das sensações não se faz evidenciar apenas quando as impressões
do sujeito são avassaladoramente negativas. Mais ainda, cremos que a
ocorrência deste episódio terno vem contribuir para consolidar a convicção de que uma meteorologia das sensações, aplicada à prosa de
Sá-Carneiro, se encontra disseminada, tratando-se, portanto, de uma
forma de expressão particular do seu autor87 , muito à semelhança do
que foi identificado em Fernando Pessoa88 .
87
Não pretendemos com isto afirmar que as evidências de Céu em Fogo correspondem exatamente às do Livro do Desasocego. Na verdade, o tratamento da sensação
tem especificidades distintivas e, nesse sentido, seria inconsciente avaliar todas as
referências da mesma forma. Apenas quisemos destacar semelhanças a nível de algumas operações levadas a cabo no tratamento das sensações.
88
Poderá o levantamento desta hipótese admitir ainda que, num plano mais abran-
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Após termos aflorado a expressão de diversas sensações com relação ao domínio da meteorologia, iremos recapitular a devastação do
eu-narrador, e determo-nos um pouco na expressão dessa condição –
fundamental pelo que ela revela da agitação física e psicológica produzida pelas sensações. Interessa-nos particularmente aquelas situações-limite em que o sujeito literário, por não controlar plenamente a situação, resvala para a perturbação. Neste âmbito, interessa-nos nomeadamente determinar de que modo a violência dos fenómenos atmosféricos
poderá encontrar um paralelo na impetuosidade dos agentes narrativos.
Iniciaremos a reflexão pelas novelas de Céu em Fogo, atentando no
modo como os protagonistas são ocasionalmente dominados por impulsos violentos, podendo o homicídio surgir como tentativa de eternizar um momento áureo. É o que acontece, por exemplo, no já citado
evento de “O Fixador de Instantes” (“Aconcheguei-lhe as tranças e, de
mansinho – não a fosse desmoronar, – cravei-lhe no peito um estilete
áureo. . . ” [id.: 196]). Do ponto de vista do sujeito, o crime que acaba
de realizar é sentido como uma vitória: “Glória! Glória! Tenho-a para
sempre!. . . ” (id.: 197). Na verdade, ele tirou violentamente a vida
àquele “corpo nu” (id.: 196) porque há “maravilhas que só devem ser
sonhadas” (id.: 197)89 . De certo modo, e de acordo com a perspetiva
do sujeito, é como se o crime fosse apenas a morte do real; e, para o
artista, a vida deve ser idealizada, e não realizada.
gente, a meteorologia das sensações constitui afinal uma manifestação representativa
daquela geração de artistas portugueses? Embora não seja esse o propósito da nossa
reflexão, não poderíamos deixar de anotar a “turbilhonaria de todas as expressões
da dôr que só uma alma vigorosa conceber póde” (ORPHEU, 1915b: 116) presente
na novela Atelier de Raul Leal, publicada no número 2 da revista Orpheu. Um estudo mais aprofundado desta particularidade poderia certamente enriquecer o conhecimento da expressividade artística da geração órfica.
89
No Livro, a entidade narradora defende muito similarmente que “o amôr [deverá]
resumir-se apenas a uma sombra de um sonho de amar” (PESSOA, F., 2010: 35), o
que ganha particular interesse quando associado às palavras de Sá-Carneiro, na novela
assinalada. Quanto à ocorrência da morte provocada, o mesmo enunciador também
reconhece a sua necessidade: “[. . . ] [s]ó a esterilidade é nobre e digna. Só o matar o
que nunca foi é raro e sublime e absurdo” (id.: 14).
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Pelo que ficou exposto, emerge uma particularidade interessante
dos crimes descritos nas novelas sá-carneirianas: na descrição do ato
criminoso, é dada maior importância aos acontecimentos emocionais
ou mentais do que aos acontecimentos físicos, de modo que o leitor
acaba por não reconhecer a violência do homicídio físico e interpreta
principalmente o que ele significa em termos emocionais (“ternura inútil, confrangimento” [ibid.], entre outros). Subversivamente, o efeito
provocado atenua a impetuosidade do ato criminoso e suscita comiseração para com o protagonista90 . Não é difícil, por esse motivo, admitir
que acaba por prevalecer a vitória moral do herói91 da história: “Não
teve fim a nossa vitória. Pois eu não fixei apenas o instante luminoso.
Fiz mais: desci da vida – hoje sou eu próprio essa auréola” (id.: 198).
Colocando agora o enfoque no Livro do Desasocego, vejamos o
caso particular em que a ideia do homicídio emerge num sujeito cujo
pensamento absorto foi interrompido pela presença de outrem:
E, de repente, soa, de traz de mim no escriptorio, a vida metaphysicamente abrupta do moço. Sinto que o poderia matar
por me interromper o eu que eu não estava pensando. Olho-o,
voltando-me, com um silencio cheio de odio, escuto antecipadamente, numa tensão de homicidio latente, a voz que elle vae
usar para me dizer qualquer coisa. Elle sorri do fundo da casa
e dá-me as boas tardes em voz alta. Odeio-o como ao universo.
Tenho os olhos pesados de suppor (PESSOA, F., 2010: 176).

90

Em Les Catégories du Récit Littéraire, Todorov refere a existência de um nível
apreciativo que faz aproximar a imagem do narrador à do leitor [“Ce niveau appréciatif nous rapproche de l’image du narrateur” (TODOROV, T., 1966: 147)]. A nossa
referência a esse nível, em articulação com as passagens citadas de Céu em Fogo,
deve-se principalmente à importância – que Todorov faz realçar no mesmo documento – do modo como o narrador expõe os eventos narrativos: “[. . . ] ne sont pas
les événements rapportés qui comptent mais la façon dont le narrateur nous les a fait
connaître” (id.: 126).
91
Remetemos para a “postulação teórica do conceito de herói” (REIS, C. e LOPES,
A. C. M., 2011: 193).
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Como se pode ver, o “crime” acontece apenas no campo da suposição, existindo virtualmente na imaginação como uma reação espontânea ao ódio que a presença do “moço” do escritório suscitou no
protagonista. Tratando-se de um sentimento isolado, motivado por uma
situação pontual, constitui, portanto, um ódio transitório e o “homicidio
latente” não terá realização efetiva por parte do sujeito. Entrelaçando
este evento com o de Céu em Fogo, teremos indícios suficientes para
admitir que os protagonistas conseguem, acima de tudo, detetar as forças rivais que encerram no seu íntimo, compartilhando-as na escrita.
Esta circunstância, para além de possuir a virtude de adensar a intriga,
não ofende a experiência humana. Antes pelo contrário, o facto de as
instâncias narradoras declararem as suas imperfeições – a par das suas
virtudes – torna a narrativa intimista mais verosímil92 .
Como quer que seja, não deverá ser ignorada a existência de um
elemento destrutivo em ambos os volumes. Recuperando a ideia de forças rivais no íntimo do sujeito, acrescentaríamos que, até certo ponto,
será enganador afirmar tratar-se da luta do sujeito contra si mesmo.
Repare-se, por exemplo, como, até mesmo em “Eu-Próprio o Outro”,
conseguimos vislumbrar a admiração da “figura do eu-narrador” (LIDMILOVÁ, P., 1988: 78) pelo outro que o absorveu (“Se me admirasse,
seria eu quem o absorveria” [SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 157]). Por
outras palavras, é porque o eu admira o seu duplo que se deixa absorver por ele. Nessa mesma narrativa, a própria intenção de matar o
outro – “Como libertar-me? [. . . ] Matá-lo-ei esta noite. . . Quando Ele
dormir. . . ”, (id., 158 [it. do autor]) – poderá ser vista apenas como uma

92

Numa reflexão relacionável com o teor da narrativa intimista, Philippe Lejeune
faz realçar a génese dos registos íntimos, reforçando o valor desses exercícios espirituais: “[. . . ] it is less about sifting through the good and the bad based on moral
standards than it is a sort of hygiene by which to gain control over one’s behavior,
withstand the pressures of the world and reversals of fortune, and attain a sort of
serenity” (LEJEUNE, P., 2009: 54).

www.clepul.eu

i

i
i

i

i

i

i

i

Livro do Desasocego e Céu em Fogo: O discurso da subjetividade
em Fernando Pessoa/Bernardo Soares e Mário de Sá-Carneiro
95
necessidade de fazer cessar algumas funções vitais que o eu-narrador
já não controla, para voltar a sentir-se uno e coerente:
Os seus espasmos são os meus. Mas só ele possui.
Os seus ideais são os meus. Mas só ele os não realiza.
Como libertar-me?. . . (ibid.)

Com este exemplo, poderíamos conceber a ideia de que, ao pretender libertar-se, o sujeito93 ambiciona defender a sua integridade,
separando-se da interferência externa do outro e consequentemente das
restrições que a sua autoridade impõe. Cabendo a ele possuir, ele aniquila o direito de liberdade que o eu agora reclama.
Tendo em conta estas ponderações, não poderíamos deixar de referir a autodestruição que, desde logo, encontramos associada ao autoconceito que o artista tem de si próprio, declarado por exemplo, em
“A Grande Sombra”: “Eu, de evidente, tenho asco de mim!. . . ” (id.:
29). Esta afirmação harmoniza inteiramente com a desconsideração
expressa em “Eu-Próprio o Outro”: “Descubro no meu rosto, caricaturizado, o rictus de desdém do seu rosto” (id.: 153). Parece-nos não ser
totalmente arriscado associar o efeito destas referências autodestrutivas
ao desfecho trágico de Sá-Carneiro que, nas palavras de Maria Aliete
Galhoz, “é um narciso que se repudia” (GALHOZ, M. A., 1990: 47).
Todavia, e esquivando-nos à decomposição do óbvio, importa registar
que a tendência autodestrutiva do sujeito não é exclusiva do autor que
93

Muito particularmente no que diz respeito à novela “Eu-Próprio o Outro”, evitámos intencionalmente o recurso ao termo protagonista, essencialmente pelas dificuldades que o mesmo levanta relativamente à narrativa em questão. Na verdade, se
considerarmos a “condição de supremacia do herói” (REIS, C. e LOPES, A. C. M.,
2011: 193) que, segundo o Dicionário de Narratologia, está subjacente ao conceito
de protagonista, verificamos que – na novela em questão – “a perspectivação triunfalista” (ibid.) do herói se encontra subvertida, já que é o outro que parece triunfar
no desenlace. Neste encadeamento de ideias, preferimos o recurso ao termo sujeito,
por se acomodar perfeitamente às características de uma entidade indeterminada, podendo simultaneamente referir-se ao eu e ao ele de “Eu-Próprio o Outro”.
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decide pôr termo à vida, encontrando-se similarmente disseminada no
Livro do Desasocego, como o comprova a seguinte passagem:
Tenho ganas de gritar dentro da cabeça. Quero parar, esmagar,
partir [. . . ]. Quero mandar parar a alma, para que ella (. . . ) me
deixe. Endoideço de ter que ouvir” (PESSOA, F., 2010: 348).

Fundamentalmente, o que importa reter deste estado é o motivo da
autodestruição, despontado pela inconformidade do sujeito que, sendo
o seu pior crítico, possui uma “intelligencia aguda para [se] destruir”
(id.: 219)94 . Admitindo estas evidências em ambos os volumes da bibliografia ativa, poderemos aceitar que os sujeitos de Céu em Fogo e
do Livro do Desasocego são demasiado críticos, porque demasiado lúcidos. Na verdade, a percetibilidade em excesso leva-os a um estado de
delírio e alienação, procurando lidar com a dicotomia loucura-lucidez
através do registo das suas vivências íntimas95 :
E eu, cujo espirito de critica propria me não permite senão que
veja os defeitos, as falhas, eu, que não ouso escrever mais do
94

Tendo sido comentado por alguns autores, reproduzimos aqui um conceito de
destruição que, na perspetiva de Z. Kotowicz, põe em evidência a relação de Bernardo Soares com a obra produzida: “Soares destroys himself [. . . ]. Yes, Soares is
very lucid. He does not spare himself. Truth is a horror” (KOTOWICZ, Z., 2008: 77).
No que concerne a esta severidade do sujeito para consigo mesmo, importa recordar
que o homem moderno, pelo seu caráter excecional, vive em superlatividade, sobrevindo um caráter devastador, caso a sua obra não corresponda às espetativas pessoais
[“There are few who live up to the name, for they must be conscious to a superlative
degree” (JUNG, C. G., 1933: 197)].
95
Em Escritos sobre Génio e Loucura, esta divisão é amplamente estudada, sendo
recorrentes ponderações como a que reproduzimos de seguida: “[. . . ] a invasão do
espirito inteiro, pela deficiencia ou excedencia de um elemento, revela-se de uma de
trez maneiras differentes: pela depressão mental, como na idiotia e na demencia; pela
confusão mental, como nas loucuras cujo distinctivo é o delirio ou a perturbação geral
do espirito; e pela viciação central das operações do espirito, como na chamada loucura lucida, ou paranoia” (PESSOA, F., 2006b: 574). Uma leitura destes escritos vem
certamente corroborar que os agentes narrativos – em Sá-Carneiro e Fernando Pessoa – se movem “nos espaços da realidade-sonho-loucura, na penumbra e na bruma”
(LIDMILOVÁ, P., 1988: 78).
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que trechos, bocados, excerptos do inexistente, eu mesmo, no
pouco que escrevo, sou imperfeito também. Mais valera pois, ou
a obra completa, ainda que má, que em todo o caso é obra; ou a
ausencia de palavras, o silencio inteiro da alma que se reconhece
incapaz de agir (id.: 286).

A partir deste excerto, pode especialmente ver-se que, tal como em
Céu em Fogo, existe uma inclinação para a anulação de si próprio (“De
tanto recompor-me, destrui-me” [id.: 314]), numa espécie de recalcamento da “magua de não ser outro” (id.: 315). O exemplo também
permite aludir a um intervalo lúcido na vivência íntima da instância
narradora que, ao mesmo tempo que se confronta com “os defeitos” e
“as falhas” da sua obra, fica a conhecer que a maior parte do tempo
assiste a uma existência desequilibrada, restando-lhe “lutar com a realidade demasiada e o excesso das coisas aprendidas” (SÁ-CARNEIRO,
M., 1999: 191)96 . Ainda de acordo com esta perspetiva, e num esforço
de sistematizar os fins destrutivos das novelas de Céu em Fogo, Ellen
Sapega faz a síntese das “contradições implícitas num projecto estético
que consiste única e obsessivamente na entrega total ao mundo da sensação artística pura representado pelo Outro” (SAPEGA, E. W., 1990:
75).
Por seu lado, a impulsividade destruidora – aliada ao confronto dos
processos em que o sujeito se debate – faz surgir as grandes proposições que, de um modo geral, se desdobram nas duas obras da nossa
bibliografia ativa. Com efeito,
longe de assumirem uma dimensão cósmica ou paradigmática,
funcionam tão-só como a expressão subjectiva do Ser. Essa tonalidade autocontemplativa é de resto, em termos de formas de
96

Perfeitamente concordante com a noção de realidade demasiada que o narrador
de “O Fixador de Instantes” admite, o Livro do Desasocego exprime a carência do
sujeito literário, tal como o aponta, aliás, Maria Irene Ramalho Sousa Santos: “The
Book of Disquietude is the «lucid diary» of the modern lyric poet’s necessary fragmentariness and radical insufficiency” (SANTOS, M. I. R. S., 2003: 264).
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conteúdo, um dos traços que melhor delimitam a tradição simbolista em que Sá-Carneiro se insere, distinguindo-a do modernismo em geral e da sua vertente futurista em particular (BERNARDES, J. A. C., 1990: 163-164).

Embora especificamente tecidas a propósito da estética de Sá-Carneiro, consideramos que as palavras de Bernardes possuem validade no
tocante à caracterização da narrativa pessoana. Concretizando, afiguram-se-nos particularmente felizes, para o contexto em análise, as máximas “expressão subjetiva do ser” e “tonalidade autocontemplativa”,
expressivas do registo íntimo que enforma o Livro do Desasocego. Para
além disso, e num outro patamar de similitude entre os dois volumes, a
expressão subjetiva do ser prossegue expondo aquilo que o sujeito cobiça e que, tal como foi referido anteriormente, se prende com o ideal
do artista elevado: “Quero ser uma obra de arte, da alma pelo menos,
já que do corpo não posso ser” (PESSOA, F., 2010: 35)97 .
Introduzindo deste modo o elemento estético na questão da tonalidade autocontemplativa98 do sujeito, vemos como o artista, quando
afastado da sua arte – ainda que esta não seja excelente ou perfeita –,
fica confinado ao sofrimento:
Quando ponho de parte os meus artificios e arrumo a um canto,
com um cuidado cheio de carinho – com vontade de lhes dar
beijos – os meus brinquedos, as palavras, as imagens, as frases
97
Igualmente atormentado por um “corpo triangular” (SÁ-CARNEIRO, M., 1999:
28), que gostaria de mandar “afiar, nos seus vértices” (ibid.), o protagonista sá-carneiriano (citado aqui em “A Grande Sombra”) vai similarmente depositar as suas
atenções no trabalho criativo, aspirando, em todo o tempo, “medir a ascensão infinita
da [sua] obra irreal” (id.: 195).
98
Note-se que a possibilidade de uma tonalidade autocontemplativa faz, de certo
modo, evocar o conceito de “autocomunicação literária” que Aguiar e Silva regista
na Teoria da Literatura (SILVA, V. M. A., 1994: 253), não só por aceitar que emissor
e recetor se confundam na mesma instância, mas principalmente por prever que um
“eu-instância da emissão” (id.: 254), “num esforço de análise crítica da sua produção,
se desdobr[e] num leitor-observador-juiz’ (ibid.).
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– fico tão pequeno e inoffensivo, tão só n’um quarto tão grande
e tão triste, tão profundamente triste!. . . (id.: 90).

Com esta citação, podemos ver o amor pela faculdade artística e,
simultaneamente, vislumbrar que “as palavras, as imagens e as frases”
surgem associadas a um brinquedo, o que parece apontar para um divertimento, e não tanto para o domínio da capacidade técnica da arte
simbólica. Porém, mais uma vez, alguns subentendidos contraditórios
começam a fazer-se notar: o prazer que deveria estar associado ao brinquedo é suplantado pelo zelo excessivo, por um apego que justifica a
vontade de beijar os símbolos criados. Desta feição ardente do sujeito
resulta, portanto, a notícia de um compromisso íntimo, transformando
o que deveria ser sensorialmente recreativo numa consciente reflexão
sobre as qualidades do próprio criador.
Permitindo que esta última consideração represente as interligações
paradoxais que Céu em Fogo e o Livro do Desasocego encerram, cabe-nos paralelamente registar que o resultado alcançado por ambos os
autores, nas obras referidas, assenta na construção de “uma narrativa
nova, nova no ponto de vista da densidade e da complexidade psicológica, sobre os modelos da narrativa tradicional oitocentista” (LANCASTRE, M. J., 1992: 48). Para o disposto daquilo que temos vindo
a discutir, a novidade prende-se muito especialmente com a individualidade consciente do sujeito, insistindo fundamentalmente sobre os
“princípios ocultos que governam a nossa visão das coisas e do mundo”
(MORIN, E., 2008: 15).
Pelas razões apontadas, sobressai da leitura de Sá-Carneiro e Fernando Pessoa/Bernardo Soares a revelação de um ente “perdido n’um
eterno Agora” (PESSOA, F., 2010: 18-19), errante por “entre a nevoa” (id.: 287) “duma paisagem, dentro de nós” (SÁ-CARNEIRO, M.,
1999: 191). Sabendo que “[e]ssa falta de nitidez no cárcere da sua
complexa personalidade é, com efeito, uma consequência do seu desassossego constante” (PÊGO, M. I. M., 2007: 147), o sujeito admite
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o seu estado nebuloso e suporta-se então nas sensações99 para trilhar o
seu “destino indifferente” (PESSOA, F., 2010: 147).

2.3. A vivência emotiva do sujeito
Uma vez abordada a questão das sensações, passaremos agora ao domínio dos “sentimentos que habitam a sombra” (PESSOA, F., 2010: 15)
do eu-narrador. Como se poderá depreender, este capítulo distingue-se
do anterior por insistir mais concretamente no campo da experiência
subjetiva examinada pelo próprio enunciador, ao passo que o capítulo
anterior se centrou principalmente em determinados efeitos despertados por perceções ou estímulos exteriores. Iremos, portanto, prosseguir
com a análise íntima do eu discursivo, insistindo fundamentalmente no
reconhecimento e interpretação de estímulos ligados à emotividade.
Não será totalmente de excluir que a inadaptação para a sociabilidade, por parte dos sujeitos literários tenha responsabilidade no relevo dado ao tratamento das emoções. Tem sido amplamente difundida a noção de que, no Livro do Desasocego, tal como em Céu em
Fogo, encontramos a expressão de quem “nunca existira em relação a
ninguém” (SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 95). Acerca deste desprendimento, o narrador do Livro avança uma tentativa de explicação: “O
isolamento talhou-me á sua imagem e semilhança. A presença de outra pessoa – de uma só pessoa que seja – atraza-me immediatamente
99

Reconhecendo a importância que as sensações assumem para a sua existência, o
eu-narrador ambiciona, através de um método próprio, demonstrá-las objetivamente:
“Reduzir a sensação a uma sciencia, fazer da analyse psychologica um methodo preciso como um instrumento de micróscopo – pretensão que ocupa, sêde calma, o nexo
de vontade da minha vida” (PESSOA, F., 2010: 74).
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o pensamento” (PESSOA, F., 2010: 203)100 . Como podemos entrever,
o recolhimento da individualidade narradora, desacompanhada por natureza, nas narrativas em questão, favorece a introspeção, coadjuvando
a expressão de sentimentos em privado. Deste ponto de vista, o confessionismo afigura-se, portanto, como uma experiência catártica, cuja
exclusividade requer uma justificada abnegação: “[S]e estou perante
um outrem physico, perco a intelligencia, deixo de poder dizer, e, no
fim de uns quartos de hora, sinto apenas somno” (ibid.)101 .
Por seu lado, o reconhecimento de uma letargia deste género faz
lembrar o “semi-heterónimo embrulhado de sono e vaguidade” (COELHO, E. P., 1987: 48)102 que Eduardo Prado Coelho já havia identificado no Livro do Desasocego. Iremos retomar agora a expressão deste
autor e – detendo-nos especialmente no termo “vaguidade” – pretendemos aludir (ainda que de forma breve) a uma certa indeterminação que
predomina em ambos os volumes. Por si só, o termo indeterminação,
associado às obras de Pessoa/Soares e Sá-Carneiro, teria certamente
muito que examinar; porém, referir-nos-emos mais concretamente à
sua manifestação em termos da condição afetiva. Assim, antes de des100

Não constituindo propriamente novidade, esta atitude é representativa de um
sujeito da enunciação que “desterrado e sozinho, nostálgico de um além, achou um
sentido para o vácuo da existência” (COELHO, J. P., 1987: 205) nas potencialidades proporcionadas, quer pelas narrativas de Céu em Fogo quer pelas do Livro do
Desasocego.
101
Denis Donoghue deteta, nos autores modernos, a expressão de um receio de
que a força da massa humana possa oprimir a individualidade do sujeito [“The mind
is looking through the crowd in the determination not to be oppressed by it” (DONOGHUE, D., 1994: 6)]. Nesse sentido, um distanciamento é quase obrigatório;
na verdade, o enunciador reconhece a presença de um outrem físico, mas recusa-se,
para seu próprio bem, a envolver-se demasiado. Nesse sentido, o sono poderá ser
entendido como uma manifestação de autodefesa pessoal.
102
Esta condição de inércia e indolência tem sido amplamente documentada – quer
como expressão literária apensa à estética modernista, quer como recorrência particular das narrativas de Pessoa e Sá-Carneiro. Para a perspetiva que aqui nos propomos
adotar, iremos corroborar, a título ilustrativo, a convicção de que “[é] um problema
de imobilidade o que afecta o Sujeito poético e explica a intransitividade do desejo
em que se projecta” (BERNARDES, J. A. C., 1990: 165).
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cermos à análise de um ou dois estados predominantes, consideramos
relevante anotar a vivência do sujeito literário face ao continuum temporal experimentado. Numa primeira observação, confirma-se em ambos os volumes o registo de apontamentos sobre a condição humana
em conformidade com o passado, o presente ou o futuro103 . No que
diz respeito ao passado, evoca-se, por exemplo, a infância e o que ela
representa em termos de glória perdida. É o caso do seguinte exemplo,
retirado de “A Grande Sombra”:
Ah! A imaginação das crianças. . . onde achar outra mais bela,
mais inquietadora, que melhor saiba frisar o impossível?. . . Ela é
sem dúvida, pelo menos, a mais apta a converter pavor, a refugiar
vislumbres. Porque nessa época ondulante da vida é-se apenas
fantasia, crédula fantasia. Vem depois o raciocínio, a lucidez, a
desconfiança – e tudo se esvai. . . Só resta a certeza – a desilusão
sem remédio. . . (SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 14 [it. do autor]).

Nesta passagem, mais do que a saudade profunda da “época ondulante” da infância (ou do que a tristeza pela perda da inocência),
reforça-se aquilo que a infância tem de vigor em termos de atividade
criativa, irrecuperável na vida adulta e, por isso, responsável pela “desilusão sem remédio” do sujeito literário, no momento em que regista
estes apontamentos. Para quem está familiarizado com a obra de
Sá-Carneiro, estas considerações poderão ser consideradas demasiado
elementares. Todavia, e para além da legitimidade que aqui revalidamos, a referência assume particular importância, por permitir estreitar
a correspondência com o Livro, confirmando que “de cada vez que Soares se procura fitar no espelho da infância encontra o sentimento de
103

Para um estudo mais aprofundado desta matéria, remetemos muito especialmente para a leitura de A Vivência do Tempo em Fernando Pessoa. Incidindo sobre
a obra poética do autor, o volume interessa, entre outros motivos, pela possibilidade
de aproximação do seu conteúdo ao teor do Livro do Desasocego. As reflexões do
estudo encontram ainda validade para as narrativas de Céu em Fogo se considerarmos, por exemplo, a sugestão de um “instante subtilmente iluminado” (MATOS, M.
V. L., 1993: 50) que, ao mesmo tempo que é alvo da busca incessante do eu narrativo,
continuamente parece “escapar ao poeta” (ibid.).
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uma perda” (JÚDICE, N., 1992: 110). Embora estas anotações não
constituam novidade a nível do seu conteúdo crítico, a sua alusão vem
concorrer para a vincada correspondência entre os dois volumes. Assim
– e tendo sempre presente a passagem citada de “A Grande Sombra” –,
chamamos a atenção para a seguinte transcrição do Livro, nomeadamente para o recurso à interjeição, à sua posição na frase, bem como
para o emprego das interrogações na evocação dessa época passada:
Ah, mas porque recordo eu isto? Porque não fiquei eu sempre
creança? [. . . ] Hoje tenho só a realidade com que não posso
brincar. . . Pobre creança exilada na sua virilidade! Porque foi
que eu tive de crescer?
Hoje, quando relembro isto, vêm-me saudades de mais cousas
do que isto tudo. Morreu em mim mais do que o meu passado
(PESSOA, F., 2010: 99).

A partir da leitura de ambos os excertos, e para além da assinalada
coincidência estilística, podemos ainda avançar que, em termos temáticos, o reconhecimento da perda da infância – e, por consequência, o
desaparecimento do esplendor e brilho que ela representa104 – acabará
por ter um papel determinante na amargura que atormenta os protagonistas no momento presente das suas vidas105 . Afinal, “na infância não
possuímos ainda o sentido da impossibilidade; tanto podemos cavalgar
104

Maria de Lurdes Belchior lembra ainda que a infância – particularmente em
Pessoa – poderá apontar para uma natureza divina, na medida em que “a demanda da
eterna criança” (BELCHIOR, M. L., 1991: 151) sugere “o recôndito desejo de um
regresso à infância, ou pura e simplesmente como a busca e uma manifestação do
«deus que faltava»” (ibid.). Em concordância com esta perspetiva edénica, também
Nuno Júdice avança a ocorrência de um desvio em Bernardo Soares, constituindo
esse desvio “um pecado original, que o priva do paraíso (ou infância) perdido(a)”
(JÚDICE, N., 1992: 111).
105
Não poderíamos deixar de referir “A Viagem no Tempo de Mário de Sá-Carneiro
e Fernando Pessoa através dos Professores Antena e Serzedas”, de Teresa Rita Lopes,
pelo estudo da “viagem interplanetária – ou interpersonalitária – para outro eu que
cada um já foi” (LOPES, T. R., 1990: 83 [it. da autora]).
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um leão como uma abelha. . . ” (SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 89 [it. do
autor]). A noção de um passado ditoso que não poderá ter prossecução
na atualidade influi no modo de ordenar as ações presentes106 . Em articulação com esse motivo, assistimos à tendência para o refúgio num
futuro imaginado, na esperança de que esse porvir onírico possa trazer a ansiada bem-aventurança ao sujeito dos textos em causa. Regra
geral, esse futuro antecipado surge como um projeto, uma antevisão de
um estado ideal (“Se eu pudesse arquitectar o futuro, estaria agora mais
tranquilo” [id.: 195])107 .
Das manifestações temporais, iremos deter-nos brevemente no presente108 , fundamentalmente por corresponder ao momento em que as
106
Muito concretamente no que diz respeito à ordenação das ações presentes, importa referir o modo como o seu registo se combina perfeitamente com a escrita de
expressão intimista: “[. . . ] [o] diário íntimo é explícito do carácter ético da escrita.
Mistura os valores estéticos, fazendo do passado a condição do futuro” (DUMAS,
C., 1994: 132). Sobre uma possível função do apontamento íntimo, tal como ele
surge em Céu em Fogo ou no Livro, poder-se-á admitir que o mesmo permite a esperança de uma resolução futura; isto é: ao registar quotidianamente aquilo que a
sua “sensibilidade repugna” (PESSOA, F., 2010: 145), o enunciador nem sempre
encontra uma resolução para “as suas torturas” (SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 206).
Todavia, havendo um registo intimista – e a possibilidade do enunciador se constituir,
a posteriori, leitor de si mesmo –, subsiste a esperança de as angústias poderem ser
resolvidas no futuro.
107
Numa síntese que pretende expor o sentido de exclusividade do homem moderno, C. G. Jung relaciona a vivência temporal com a restrita experiência humana:
“[. . . ] the man we call modern, the man who is aware of the immediate present, is by
no means the average man. He is rather the man who stands upon a peak, at the very
edge of the world, the abyss of the future before him, above him the heavens, and
below him the whole of mankind with a history that disappears in primeval mists”
(JUNG, C. G., 1933: 196). Não perdendo de vista o contexto nem a época em que
foram tecidas estas considerações, a sua referência interessa-nos particularmente pela
sugestão de um abismo, imagem que importaremos para o nosso âmbito de estudo e
que poderá ser representativa do “supramundo” (QUADROS, A., 1991a: 18) que,
segundo António Quadros, a obra narrativa de Sá-Carneiro comunica.
108
“[. . . ] qualquer estrutura narrativa [. . . ] é susceptível de análise do ponto de
vista da estrutura temporal, do nexo com o factor tempo, revelando uma maneira
própria de encarar o problema metafísico da limitação do ser humano numa área
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entidades discursivas exprimem as suas percetibilidades109 . No decurso
dessa observação, iremos ainda fazer notar que ambas as obras possuem em comum o facto de darem conta de experiências emocionais
antagónicas, como é o caso das manifestações de êxtase em face das de
dor, revelando “o estilhaçar de uma realidade que deixou de ser una”
(DUARTE, I. M., 1982: 156). Sobre esta questão, é curioso notar uma
desvalorização do apartamento de ambos os polos, havendo, pelo contrário, um reforço do elo entre as manifestações antagónicas110 :
E quanto aos sentimentos? Descubra-me algum que, no fim de
contas, não se reduza a qualquer destes dois: amor ou ódio. E
as sensações? Duas também: alegria e dor. Decididamente, na
vida, anda tudo aos pares, como os sexos (id.: 104).

Como a passagem de “O Homem dos Sonhos” deixa entrever, as
instâncias narradoras, de um modo geral, admitem uma natureza dicotómica, registando, por exemplo, os momentos de glória alternadaespácio-temporal” (EMINESCU, R., 1983: 21). Nas palavras da autora – tecidas a
propósito da narrativa de Fernando Namora – encontramos uma feliz correspondência
com o nosso objeto de estudo: o tempo parado “provoca o processo de consciência
do herói, a autoconfrontação, pelo paralelismo do próprio passado com o presente,
até que [. . . ] tenha de escolher um futuro diferente” (id.: 22). Relacionando mais
concretamente com o caso de Pessoa, acrescentaríamos que “[n]o ponto de bifurcação
entre a percepção voltada para o futuro imposto pela consciência prática e o passado
em si mesmo, Pessoa é forçado a escolher o inverso do homem comum” (COELHO,
E. P., 1987: 51-52), ou seja, a tendência para se deixar “enredar na teia do passado
em si mesmo” (id.: 52).
109
Ultrapassada “a sucessão passado-presente-futuro” (BABO, M. A., 1982: 24),
“o momento é a única vivência real do quotidiano” (ibid. [it. da autora]).
110
Esta conciliação encontra-se, de igual modo, em Fernando Pessoa, tendo Dionísio Vila Maior registado a sua ocorrência: “Desde logo se torna evidente que a
presença, no indivíduo, desses dois «elementos» não se compadece com uma separação integral entre eles. Pelo contrário: Pessoa acaba por reconhecer a sua necessária
articulação, nomeadamente pela valorização do seu «equilíbrio»” (VILA MAIOR,
D., 2003: 217).
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mente com os de amargura111 ; e, como o reconhecimento desta dicotomia não implica necessariamente o perfeito domínio das forças antagónicas, as personagens, por diversas vezes – e em resultado da agitação
emocional vivida – passam alheias, como em transe ou em estado febril: “[. . . ] tudo girava em seu redor e fugia; só ele era sempre o centro
da enorme circunferência” (id.: 80). Assim, e por se assumirem como
fundamentais para a caracterização dos protagonistas, alguns dos sentimentos mais significativos de Céu em Fogo e do Livro do Desasocego
apresentam-se analisados de seguida.
O facto de a felicidade aparecer nesta circunstância mencionada
em primeiro lugar não significa que seja a condição que mais fielmente
caracteriza as disposições emocionais das personalidades literárias nas
obras de Pessoa/Soares ou Sá-Carneiro. Muito pelo contrário, antes se
difunde profusamente a certeza da sua privação112 . Na verdade, são
bem menos evidentes as manifestações de êxito, de contentamento ou

111

Remetemos, entre outras, para a leitura de “Estados de Alma”, de Pamela Bacarisse (1984: 77-100), onde se identificam quatro grandes estados dominantes na
estética de Sá-Carneiro [“fear, alienation, pain and ecstasy” (BACARISSE, P., 1984:
77)]. A nossa opção de, neste capítulo, concentrar a atenção em dois estados centrais
relaciona-se diretamente com a abordagem da relação dicotómica do sujeito enunciador, fazendo conciliar a nossa análise com o conteúdo da citação de Sá-Carneiro,
acima, e indo simultaneamente ao encontro de J. A. C. Bernardes, que identifica no
autor a duplicidade “da ânsia e do fracasso e um suposto projecto de alteridade”
(BERNARDES, J. A. C., 1990: 164).
112
Numa tentativa de caracterização da prosa de Bernardo Soares, Jacinto do Prado
Coelho faz destacar, sobretudo, as temáticas da “incompetência para a vida, o desgaste da indagação incessante [. . . ], o desdobramento em vários, a descoberta de si
mesmo através da ocultação e do disfarce” (COELHO, J. P., 1987: 69). Da lista que
aqui se reproduz a título exemplificativo, não se insinua qualquer estado de bem-estar,
relacionável com uma sugestão de felicidade humana. Concordantemente, Marisa
Isabel Mateus Pêgo traça o retrato da personalidade de Soares, fazendo referência “à
sua orfandade, à saudade dos afectos maternais [. . . ], à indiferença pela morte do pai
[. . . ], à convivência com as tias velhas – tudo acontecimentos negativos e marcantes
que terão estimulado o turbilhão de emoções, de dúvidas íntimas [. . . ] e que o terão
impelido a cultivar a solidão” (PÊGO, M. I. M., 2007: 85-86).
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de bem-estar, por parte dos protagonistas, do que as de mágoa ou inquietação.
De um modo geral, o sujeito discursivo não expressa descrença na
existência da felicidade113 ; no entanto, é demasiado exigente e mostra-se convencido de que a ventura é algo passageiro e raro. Tomemos
como exemplo a seguinte passagem retirada da novela “O Homem dos
Sonhos”: “Eu costumo dizer, até, aos meus amigos que o facto mais
singular da minha vida é ter conhecido um homem feliz” (id.: 103).
Nas palavras citadas, encontramos a estupefação perante a existência de
um indivíduo venturoso. Poderemos admitir, tendo em conta a personalidade literária da narrativa citada, que essa perplexidade se prende com
o facto de o narrador se afirmar como um artista114 . Ora, concebendo
o artista como alguém – por tradição – assumidamente insatisfeito, poderemos aí encontrar um fundamento para o manifesto ceticismo face
à felicidade humana115 . Associada a esta problemática, subsiste uma
tragicidade narrativa em Mário de Sá-Carneiro; de entre outros autores
que registaram essa dimensão trágica, destacamos Maria Aliete Galhoz
113

Fazendo referência ao relacionamento de Fernando Pessoa com Ofélia Queirós,
K. David Jackson faz destacar o peso da correspondência entre ambos, sugerindo
uma possível identificação – por parte de Pessoa – com uma felicidade idealizada na
escrita, em detrimento de uma experiência verdadeiramente concretizada: “[. . . ] true
enjoyment of a pleasure for Pessoa resided more in the writing of it, and less in the
actual experience” (JACKSON, K. D., 2010: 93).
114
A este nível, testemunha Ana Nascimento Piedade, relativamente a Sá-Carneiro,
que “a arte, a beleza, o ser-artista, são inegavelmente «objectos principais», de que
o poeta cuida de forma exclusiva e constante. Com efeito, não só as personagens
em que se desmultiplica são sempre artistas híper-vibráteis, como as inúmeras bizarrias relativas a esta sua condição invulgar que obsessivamente «os» preocupam [. . . ]
surgem amplamente tematizadas” (PIEDADE, A. N., 1994: 79 [it. da autora]).
115
Sobre esta condição, consideramos pertinente acrescentar que “[t]odos estes elementos estão ligados à própria percepção de Poeta (. . . ) como ser excepcional, de
eleição, mas por isso marginal, incompreendido” (BUESCU, H. C., 1983: 36 [it. da
autora]). As ponderações da autora parecem-nos particularmente apropriadas para o
nosso âmbito, na medida em que confirmam uma particularidade inerente ao estatuto dos nossos protagonistas: “[. . . ] assim como a eleição é causa de infelicidade,
também esta é condição necessária para haver eleição” (ibid.).
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por – de forma sintética e abrangente – concluir que “Thanatos, Eros e
Ícaro parecem ser as leis profundas que se concretizam na trajectória,
trágica sempre, dos [. . . ] «heróis»” (GALHOZ, M. A., 1990: 49 [it. da
autora]) sá-carneirianos.
Sinónimo de “glória” (SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 130), “triunfo”
(id.: 148) ou “Aurora” (id.: 87), a felicidade surge em Céu em Fogo
como uma vitória, uma “febre ideal” (id.: 97) que poderá dar o verdadeiro significado à experiência humana; porém, a sua existência é
incomum e fugaz116 . Por vezes, a transitoriedade que a caracteriza sugere que a sua plenitude poderá não ser verdadeiramente encontrada na
realidade, o que obrigará o sujeito a ter de sonhá-la:
Esvaído num entusiasmo azul, à sede de ventura, pôs-se a entresonhar, como que acordado entre nuvens de ópio. Achara finalmente a sua companheira d’alma – achara-a uma tarde roxa de
sol, nos jardins maravilhosos de um grande palácio real acastelado e histórico. Tudo fora quimera. . . [. . . ] Aquela alma saberia
sonhar toda a sua, bem como já não guardava segredos para a
dele. Aurora! Aurora!. . . (id.: 87).

Como se verifica, a possibilidade de a felicidade ser sonhada faz
suprimir todas as barreiras impostas ao artista, “[a]fogueado, suado de
alma” (id.: 84). Neste contexto, a passagem citada reveste-se de importância pelo que revela das dimensões do “entre-sonhar” do sujeito
narrativo: a um tempo enleado em devaneios quiméricos (representados por “um grande palácio real acastelado”); a outro dedicado à
transposição para a imaginação de elementos que deveriam gozar de
uma realidade factual, como é o caso da “companheira d’alma” que
ele busca (“Assim concebida, a actividade onírica é uma constante e
institui-se, muitas vezes em simultâneo com a observação da realidade”
116

Para essa ideia concorre o pensamento de Pamela Bacarisse, defendendo que
as imagens negativas em Sá-Carneiro “denotam a frustração experimentada por um
homem que tem a consciência da glória, mas que também se dá conta da sua inacessibilidade” (BACARISSE, P., 1983: 50).
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[LOUREIRO, L. S., 1996: 253]). Pelo que aqui ficou exposto, seremos
levados a considerar que a possibilidade do devaneio atrai por este último ser revelador de perspetivas imponentes, libertas dos trâmites do
mundo real, dominado por uma “felicidade baça” (PESSOA, F., 2010:
43)117 :
E, perante a realidade suprema da m[inha] alma, tudo o que é
util e exterior me sabe a frivolo e trivial ante a soberana e pura
grandeza de meus mais originaes e frequentes sonhos. Esses,
para mim, são mais reaes118 (id.: 120).

Mais uma vez, o exemplo citado reforça o conceito de que a felicidade experimentada em concreto não consegue equiparar-se ao êxito
que o universo onírico poderá proporcionar. De igual modo, em ambos os autores, a satisfação emerge como algo que não é garantido na
realidade do mundo exterior. No caso particular do Livro do Desasocego, são frequentes as afirmações que dão conta de um sujeito simultaneamente incrédulo e conformado com o seu modo de ser: “Verifico
que, tantas vezes alegre, tantas vezes contente, estou sempre triste” (id.:
225). Poderíamos dizer que esta tristeza provém frequentemente da ânsia de alcançar o impossível. Nestas intervenções, chega-se mesmo a
117

Consideramos particularmente útil, para este âmbito, as afirmações de A. Quadros, fazendo anunciar Pessoa e Sá-Carneiro como dois “grandes inquietos [. . . ],
grandes angustiados [. . . ], grandes almas torturadas por uma paixão do ser, do exprimir, do conhecer que não tem paralelo” (QUADROS, A., 1991b: 90). Reconhecendo esses atributos nos autores, será, para nós, admissível que alguns traços de
insatisfação dos autores tenham sido “absorvidos” pelas personagens, elas próprias
insatisfeitas do seu “espaço interior” (LOPES, T. R., 1990: 83).
118
A assumida prática de focar a narração numa realidade impraticável faz ecoar
aquilo que G. Prince denominou “the disnarrated”: “[. . . ] all the events that do not
happen though they could have and nonetheless referred to” (PRINCE, G., 1992: 30
[it. do autor]). Na verdade, e como o comprova o exemplo do Livro, mais importantes
do que os eventos narrados, são as possibilidades não realizadas (id.: 32) ou os
mundos idealizados (ibid.) que, referidos, adensam a caracterização do enunciador.
G. Prince reflete ainda sobre as funções deste tipo de elemento narrativo, pelo que
remetemos para a sua leitura.
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avançar a ideia de que a felicidade é uma conceção que não poderá ter
uma existência efetiva, já que é perene e subjetiva, não eliminando, por
isso, a insatisfação:
Olhe um homem que tenha tudo: saúde, dinheiro, glória e amor.
É-lhe impossível desejar mais, porque possui tudo quanto de formoso existe. Atingiu a máxima ventura, e é um desgraçado. Pois
há lá desgraça maior que a impossibilidade de desejar!. . . (SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 103).

Mais uma vez, este exemplo recupera a importância do sonho, na
medida em que mostra que a felicidade reside mais naquilo que se deseja ou ambiciona do que aquilo que se alcança materialmente, sendo
fundamental o devaneio e a aspiração para que exista de forma efetiva (“Apesar de um teimoso derrotismo [quantas vezes decorrente da
frustração em não ter conseguido abarcar a totalidade, ou do reconhecimento das limitações humanas], estes autores pelo menos ousaram
alcançar essa totalidade” [VILA MAIOR, D., 2003: 195 (it. do autor)]). Ainda a este propósito, recordemos o desfecho da novela “Mistério”; nela, “os amorosos” (id.: 100) são encontrados “rígidos e frios”
(ibid.) depois de atingida a “glória ilimitada” (id.: 98) do casal. Não
deve ser por acaso que as personagens surgem mortas depois de terem
conseguido a plenitude. É provável que estivesse a ser reforçada a conceção de que a ventura é impossível de alcançar no mundo empírico;
ou então que nada mais existe – ou merece existir – depois de tocada a
felicidade.
Contrastando com o sentimento entusiástico da ventura, ambas as
obras insistem no registo de expressões de dor. Com efeito, sobressai,
entre outras, a manifestação de pessimismo119 ou de tédio120 , característicos do indivíduo sofrido e amargurado, cuja “vida fora passada aos
119

“Desenganemo-nos da esperança, porque trahe, do amôr, porque cança, da vida
porque farta e não sacia, e até da morte, porque traz mais do que se quer e menos do
que se espera” (PESSOA, F., 2010: 47).
120
“Ultrapassei-me em tédio. Tudo se esvaziou à minha volta” (SÁ-CARNEIRO,
M., 1999: 36).
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tombos e aos gritos” (id.: 84). Quer no Livro do Desasocego, quer em
Céu em Fogo, evidencia-se essencialmente a dor psicológica121 , fruto
de alguma inadaptação ou incapacidade para a sociabilidade:
Ao pé da m[inha] dôr todas as outras dores me parecem falsas
ou minimas. São dores de gente feliz ou dores de gente que vive
e se queixa. As minhas são de quem se encontra encarcerado da
vida, aparte. . .
Entre mim e a vida. . . (PESSOA, F., 2010: 29).

Como se pode depreender, há uma mágoa que deriva da incapacidade de o artista se fixar na mesma realidade que os restantes. Essa
amargura parece inclusivamente derivar de circunstâncias triviais – “eu
soffro com cousas tão relles, ferem-me cousas tão banaes” (ibid.) –,
que podem, no entanto, levar a um estado profundamente depressivo:
“Uma nausea physica da vida inteira nasceu com o meu dispertar. Um
horror a ter que viver ergueu-se commigo da cama. Tudo me pareceu
oco e tive a impressão fria de que não ha solução para problema algum”
(id.: 217). Estas palavras do Livro vão encontrar um bom acolhimento
na observação que Gilberto de Mello Kujawski teceu a propósito de
Bernardo Soares, afirmando que “aquela sistemática depressão vital
cultivada pelo heterónimo contagia negativamente o leitor no abraço
sufocante do mais puro niilismo” (KUJAWSKI, G. M., 1988: 281).
Incidindo ainda na passagem citada do Livro, verificamos que, para
além da dor psicológica, há igualmente que lidar com a dor física. Com
efeito, a noção de náusea física vem reforçar a enorme aversão à vida
a que o protagonista alude. Em Céu em Fogo, iremos identicamente
encontrar a dor física, por exemplo, no início da novela “Mistério”: “A
121

Entre outros autores, Dionísio Vila Maior refere, quer para Fernando Pessoa,
quer para Sá-Carneiro, a “presença constante de núcleos temáticos que (enunciados
com o recurso a formulações que remetem para imagens enquadradas por estigmas
de desespero e de uma profunda negatividade) traduzem cenários de dor, angústia e
melancolia, desolação, cepticismo e desilusão, perturbação e intranquilidade, cansaço
e solidão” (VILA MAIOR, D., 2003: 272).
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sua dor era tão grande que pondo a mão na sua fronte sentia todo o
seu esqueleto” (SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 79); e, não raras vezes,
esbatem-se as fronteiras entre os dois tipos de dor, como podemos observar de seguida:
A vida pode ser sentida como uma nausea no estomago, a existencia da própria alma como um incommodo nos musculos. A
desolação do espirito, quando agudamente sentida, faz marés, de
longe, no corpo, e doe por delegação (PESSOA, F., 2010: 260).

Com estas palavras, interessa-nos notar como o sofrimento é duplamente sentido, o que torna a agonia ainda mais insuportável, desolando
o espírito e os músculos, reconhecendo que existe, afinal, uma dor “por
delegação”: “Todo o dia me senti pesar a vida sobre os olhos e contra
as temporas – somno nos olhos, pressão para fóra das temporas, consciencia de tudo isto no estomago, nausea e desalento” (id.: 254)122 .
Como podemos depreender, resultante de uma existência marcada
pela manifestação de extremos de dor, emerge o cansaço no sujeito.
Numa passagem bastante semelhante à anterior, o protagonista da novela “Mistério” expressa claramente essa condição de esforço, afirmando que “[t]oda sua carne tinha vontade de fechar os olhos” (SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 81). Por sua vez, a fadiga do corpo e o enfado da alma poderão levar a um outro patamar de privação. Com estas
palavras, pretendemos afirmar que a intensidade dessas ostentações poderá abalar a individualidade discursiva de modo a originar uma certa
alienação:
Ha um cansaço da intelligencia abstracta, e é o mais horroroso
dos cansaços. Não pesa como o cansaço do corpo, nem inquieta
como o cansaço do conhecimento e da emoção. É um peso da
consciência do mundo, um não poder respirar com sentirmo-nos
(PESSOA, F., 2010: 227).
122

Sobre a doença na poesia pessoana, escreveu Maria Irene Ramalho de Sousa
Santos “A Doença do Poeta” (1987), cuja leitura contribui para um maior esclarecimento do “mal-estar, [d]a má-disposição ontológica que afecta a consciência moderna” (SANTOS, M. I. R. S., 1987: 265 [it. da autora]).
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Nesta passagem, encontramos uma fadiga que advém muito concretamente da sensibilidade do sujeito – e cuja existência se torna difícil de
mitigar, influindo por isso na dissociação emocional que é sugerida no
excerto. Considerando que “o seu texto não passa de um encadeamento
de uma série de estados existenciais” (KUJAWSKI, G. M., 1988: 282),
concorre para a ideia de cansaço a constante “consciência do mundo”
principalmente enquanto sentimento de si mesmo (traduzido na passagem do Livro pelo recurso ao infinitivo pessoal do verbo sentir).
Contrariando, de certo modo, o teor das manifestações anteriores,
julgamos pertinente fazer notar uma outra perspetivação da dor em Céu
em Fogo e no Livro do Desasocego. Na verdade, e apesar de se ter confirmado as suas repercussões manifestamente negativas – como é o caso
da fatigante agonia, de que temos falado –, nem sempre a dor é apresentada como sendo contraproducente. Para um artista, por exemplo, a
mágoa dolorosa poderá ser mais desejada do que a felicidade, já que:
Das suas dores motivadas e das suas tristezas imateriais, apenas
trouxera obras-primas. Ora em face das maravilhas que umas e
outras lhe suscitavam, logo claramente deixava de as sofrer para
só as abençoar e admirar (SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 87)123 .

No exemplo citado, verificamos então como a dor poderá ser bem
aceite, tratando-se de um veículo para a criação artística. Essa conceção é novamente reforçada em “A Grande Sombra”, quando o narrador
afirma que sofre as pequenas dores físicas “apenas em paladar, como
gostos desagradáveis” (id.: 27), confessando que, embora árida, a dor
123

Em face do excerto transcrito, poderíamos acrescentar que o protagonista “[f]ez
desse fracasso um grito ferido e aceitou o desastre” (GUERRA, M. L., 1991: 168).
Nesse âmbito, “a lucidez (amarga, mas verídica)” (ibid.) do proveito – que as “tristezas imateriais” anteveem – poderá levar o protagonista a procurar novas “dores
motivadas”, muito à semelhança do que R. D. Laing sugere: “A further attempt to
experience real alive feelings may be made by subjecting oneself to intense pain or
terror” (LAING, R. D., 1975: 145).
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é útil e cara ao sujeito criativo124 . Neste sentido, seríamos levados a
concluir que a “estética do desalento consiste afinal numa afirmação
do paradoxo e, por essa via, num firme propósito de criar, entendida a
criação como a prossecução dos sonhos, tanto factícios como fictícios”
(SEIXO, M. A., 1988: 94).
Como se pôde verificar, existe nas obras analisadas uma oscilação
entre manifestações de sentimentos que se encontram, além disso, subvertidos: a dor pode ser motivo de entusiasmo, enquanto a felicidade
pode surgir como razão de pesar. A estas potencialidades de significado
associaríamos a noção de que a “realidade só é decepcionante quando
não se sabe olhar para ela” (GARCEZ, M. H. N., 1991: 127), aludindo simultaneamente às “múltiplas faces, múltiplos discursos, múltiplas sensações, a melhor representatividade daquilo que entendemos
como sintoma da modernidade da arte” (GONÇALVES, R. P., 1991:
298).
Perante este complexo cenário de vivência individual – e sobretudo
nos intervalos entre a exaltação e a depressão – verifica-se, por vezes, a
ocorrência da estagnação do eu discursivo. Por outras palavras, a inércia e a apatia surgem frequentemente nos intervalos da produtividade
artística e a sua circunstância poderá dar-se, por exemplo, na presença

124

Nesta atitude, encontramos “qualquer coisa de doloroso e persistente ao mesmo
tempo, e que [parece assentar] na dúvida de se ser compreendido” (BESSA-LUÍS, A.,
1981: 13). Assim, e tendo em vista a aspiração mais elevada da sua produção artística,
o protagonista aprovará as suas contrariedades dolorosas [“This attitude sees suffering
as inevitable, possibly necessary and perhaps even desirable” (BACARISSE, P., 1984:
93)]. Esta postura encontra-se igualmente documentada por Massaud Moisés: “[. . . ]
[o] poeta, dotado de agudíssima sensibilidade, que se conhece e se auto-analisa, só
encontra motivo de ser naquilo de que foge tanto: a Dor, causa e efeito, princípio
e fim. É, por isso, o poeta da Dor refinadamente sutilizada e diafanizada, a ponto
de se tornar ídolo: «Porque a dor, esta falta d’harmonia [. . . ] / Sem ela o coração
é quase nada»” (MOISÉS, M., 2007: 223). É nossa convicção de que a transcrição,
assumidamente dedicada a Camilo Pessanha (como o denunciam os versos citados),
encerra as virtualidades dolorosas das entidades narrativas de Céu em Fogo e do Livro
do Desasocego, como temos tentado demonstrar.
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do “ciúme escoante, simultâneo, de não se poder concentrar em uma só
ideia” (id.: 130).
Por não ser produtiva – principalmente em termos artísticos –, a
inatividade é angustiante (“Haverá, para um artista, drama mais angustiante do que entrever a possibilidade de uma esterilidade total? [CASTEX, F., 1972: 41]) e não favorece a individualidade criadora. Com
efeito, poderemos admitir que a personalidade moderna exige a conflituosidade para que o domínio criativo se concretize; assim, e de acordo
com este posicionamento, “[n]ão é grave o facto de haver oposição,
antítese, nesta definição de si mesmo; o que é dramático é a oposição irredutível, a impossibilidade de reconciliação entre o poeta e o
mundo, entre a alma e o corpo” (ibid.). Numa postura semelhante, Denis Donoghue refere a privação de relações conflituosas como uma das
contrariedades sentidas pelo artista antinómico (“He could rely upon
his energy only when it was engaged in a conflict of principles” [DONOGHUE, D., 1994: 5]). Sobre a relevância desta conceção para o
estudo de Céu em Fogo e do Livro do Desasocego, destacamos sobretudo o modo como parece concorrer para a condição particular de uma
entidade discursiva que, em determinadas ocasiões, admite não existir
verdadeiramente quando não vê a realidade transfigurada, como um artista: “Ha muito tempo que não só não escrevo, mas nem sequer existo.
Creio que mal sonho. As ruas são ruas para mim” (PESSOA, F., 2010:
300).
Pelos motivos atrás apresentados, a estagnação125 parece ser o que
de pior pode acontecer ao Eu artístico. É preferível a própria loucura126
ou as oscilações entre a alucinação e a lucidez, uma vez que estas úl125

A propósito da “dicotomia estagnação-passividade” (GARCIA, J. M., 1985: 49)
em Fernando Pessoa/Bernardo Soares, remetemos para a leitura do estudo “O plural
Bernardo Soares”, de José Martins Garcia (1985: 46-55).
126
Poderá subsistir uma utilidade na insânia, já que “não será difícil admitir o
reconhecimento, por parte do sujeito estético-literário (Pessoa, mas sobretudo Sá-Carneiro) do acto de loucura que envolve os propósitos de, por alguma forma, querer atingir esse algo que tacitamente identifica como totalidade” (VILA MAIOR, D.,
2003: 329).
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timas poderão animar a alma do indivíduo, como o próprio o admite:
“Mas o contraste não me esmaga – liberta-me; e a ironia que ha nelle
é sangue meu” (id.: 281). Esta afirmação sugere que, embora combativa, a confrontação, independentemente de qual seja a sua natureza, é
essencial para o eu estético-literário. Quer isto significar, por seu lado,
que a estagnação acaba por provocar um vazio intolerável, ao passo
que a experiência de estados de espírito contrastantes é sinal de que a
alma não está despojada e de que o criador está desperto da dormência,
recetível à produção artística.
Como se pode depreender, e do ponto de vista da individualidade
literária, a volubilidade é então preferível à estagnação. O artista consegue retirar apontamentos criativos da tristeza ou da alegria com que
examina o mundo exterior, podendo até ser o antagonista de si mesmo
– o que contribui para adensar o conflito da narrativa. Esse conflito é
prioritariamente o conflito das forças opostas127 que vigoram na intimidade do sujeito narrativo e ligam-se ao facto de, na existência humana,
nada ser acabado ou duradouro:
E assim sou, futil e sensivel, capaz de impulsos violentos e absorventes, maus e bons, nobres e vis, mas nunca de um sentimento que subsista, nunca de uma emoção que continue, e entre
para a substancia da alma. Tudo em mim é a tendencia para ser
a seguir outra coisa; uma impaciência da alma consigo mesma
(id.: 278).

O intervalo doloroso128 entre os estados de espírito contrastantes
representa um momento de ansiedade, sofrimento e desalento, culmi127

Registe-se o que escreveu Nuno Júdice: “É que o paradoxo de Sá-Carneiro consiste nessa inadequação entre o artista, que ele mitifica e procura salvar da «queda»,
ou da degradação da sua vida, e esse ser humano que não está à altura do artista e que,
no processo de desdobramento dessas duas personalidades, se autodesigna «o esfinge
gorda»” (JÚDICE, N., 1992: 114).
128
Para além de uma referência direta ao título que encabeça fragmentos textuais
do Livro, a expressão remete igualmente para “o intervalo entre silêncio e palavra e
[injeta] a questão do logos fundador do ser” (LUCAS, F., 1990: 210 [it. do autor]).
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nando numa “impaciência da alma”. No fundo, o entremeio corresponde a uma circunstância que promove o desconhecimento de si próprio e, por esse motivo, não será acolhida pacificamente129 . Regra geral, a insciência de si não é vista com pacificidade, levando à efervescência de questões identitárias: “E não sei o que sinto, não sei o que
quero sentir, não sei o que penso nem o que sou” (id.: 225). Logo, a
importância de que se reveste esta “situação intervalar” (COELHO, E.
P., 1987: 55 [it. do autor]) reside, por exemplo, no facto de fazer resultar “os famosos temas de Pessoa” (ibid.), como referiu Eduardo Prado
Coelho. Mas mais: no que ainda diz respeito à improdutividade que
acarreta a estagnação surge frequentemente equiparada à morte:
E ando, sigo, vagueio. Nada nos meus movimentos (reparo por o
que os outros não reparam) transfere para o observavel o estado
de estagnação em que vou. E este estado de falta de alma, que
seria commodo, porque certo, num deitado ou num recumbente,
é singularmente incommodo, doloroso até, num homem que vae
andando pela rua.
É a sensação de uma ebriedade de inercia, de uma bebedeira sem
alegria, nem nella, nem na origem. É uma doença que não tem
sonho de convalescer. É uma morte alacre (id.: 189-190).

Muito à semelhança do que foi observado anteriormente, convém
destacar da passagem citada a noção de morte associada à extinção artística, pois, como o exemplo sugere, diz respeito a algo que não é
observável, reforçado pela expressão “estado de falta de alma” (id.:
189). Porém, tratando-se de uma mágoa que acaba por ter implicações
129

Mais uma vez, relacionando as problemáticas da bibliografia ativa com a expressão da escrita intimista, iremos fazer destacar uma importante finalidade do pendor
diarístico: “[. . . ] poderíamos acreditar no objectivo de autoconhecimento do diário
íntimo, autoconhecimento que vem corrigir um eu sentido muitas vezes como defeituoso e por isso doloroso” (DUMAS, C., 1994: 128). Muito concretamente no
que toca às narrativas de Céu em Fogo e do Livro do Desasocego, será admissível
que os agentes discursivos anotem apontamentos íntimos para colmatarem a dor do
desconhecimento pessoal.
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físicas, a estagnação terá obrigatoriamente uma extinção caso ocorra
a morte física desse mesmo sujeito. Possivelmente por esse motivo,
surge a ponderação do suicídio – “um dualismo que nunca saberá resolver” (QUADROS, A., 1991b: 92) – como possível solução para os
tormentos do artista. Em Céu em Fogo, a reflexão sobre a morte autoinfligida é bastante recorrente, servindo de exemplo a novela “Mistério”,
onde o protagonista avalia a destruição pessoal, encarando-a como um
fim piedoso para si, como se tivesse sido assolado por uma doença corrosiva, cruel e devastadora130 :
[A]chava-se numa grande amargura sem forças para se vencer.
De modo que era este o seu futuro – conformara-se –: ir-se habituando instante a instante à ideia do suicídio. Uma vez, era fatal,
chegar-lhe-ia a força de se destruir, de ser vencido, já que não
podia vencer – em suma, de pôr termo àquela situação intolerável, húmida, estagnada, viscosa (SÁ-CARNEIRO, M., 1999:
90).

Importa destacar deste excerto, para além da ânsia de morrer131 , o
reforço do cansaço132 que devasta o sujeito da enunciação. Tal como
seria de esperar, o suicídio possui aqui uma função libertadora e apaziguadora desse momento particularmente difícil para o indivíduo
(“[m]orte fecunda, que traz uma vida em si” [LUCAS, F., 1990: 207]).
130

“A obsessão do suicídio é nele como uma lepra dos nervos” (RODRIGUES, U.
T., 1991: 19). É nestes termos, numa imagética invocadora (tal como no excerto
transcrito) de uma sintomatologia associada à ideia da morte provocada, que U. T.
Rodrigues define a fixação do suicídio, em Sá-Carneiro.
131
Concordante com esta temática, é a aceção do Ser sá-carneiriano, de acordo com
Ana Nascimento Piedade, prevendo a existência de um “ser-para-a-morte, estrutura
primordial que lhe confere a sua identidade mais profunda” (PIEDADE, A. N., 1994:
136).
132
Para um esclarecimento mais aprofundado dos diferentes planos de cansaço
que enformam a “complexa e polifónica rede temática” (VILA MAIOR, D., 2003:
279), nos autores, consultar O Sujeito Modernista – Fernando Pessoa, Mário de Sá-Carneiro, Almada Negreiros e António Ferro: Crise e Superação do Sujeito (2003),
especialmente as páginas 271-348.
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Por outro lado, embora confirmando-se que “à ideia de tédio liga-se a
da morte” (MATOS, M. V. L., 1993: 106), a perspetiva do suicídio irá
encontrar um tratamento ligeiramente distinto no Livro, como passamos a expor:
Acontece-me às vezes, e sempre que acontece é quase de repente, surgir-me no meio das sensações um cansaço tam terrível
da vida que não ha sequer hypotese de acto com que dominal-o. Para o remediar o suicidio parece incerto, a morte, mesmo
suposta a inconsciencia, ainda pouco. É um cansaço que ambiciona, não o deixar de existir – o que pode ser ou pode não ser
possivel –, mas uma coisa muito mais horrorosa e profunda, o
deixar de sequer ter existido, o que não ha maneira de poder ser
(PESSOA, F., 2010: 355).

Nas palavras transcritas – e embora o cansaço seja igualmente dominante –, deteta-se que a noção de morte não assume o carácter de
algo que possa efetivamente remediar a depressão do Eu. Com efeito,
de acordo com o excerto, a possibilidade de uma “ambiguidade suicidária” (QUADROS, A., 1991b: 95) faz admitir que o suicídio não
seria suficientemente eficaz para apaziguar as dores pessoais já que só
eliminaria a vida futura, não exercendo qualquer influência na existência passada. Por esse motivo, trata-se, portanto, de uma intervenção
ineficaz, pois a vontade que o mesmo eu discursivo expressa não é a
de terminar com a sua existência, mas, sim, a de que não tenha havido
sequer existência. Ora, a morte provocada pelo suicídio implica que
tenha havido anteriormente vida; contudo, aquilo que o sujeito parece
desejar é a não-vida. Resta-lhe apenas, portanto, a possibilidade de
resignar-se e aceitar a sua existência.
Como quer que seja – sobressaindo a dor ou simplesmente visionando a felicidade –, o desejo de abarcar todas as realidades é manifes-
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tamente uma preocupação dos protagonistas da nossa bibliografia ativa,
sobrevindo da sua duplicidade:
Já não existo. Precipitei-me nele.
Confundi-me.
Deixámos de ser nós-dois. Somos um só.
Eu bem o pressentia; era fatal. . .
Ah!, como o odeio!. . .
Foi-me sugando pouco a pouco.
O seu corpo era poroso. Absorveu-me (SÁ-CARNEIRO, M.,
1999: 157).

Da citação, tomaremos essencialmente a noção de absorvência, para aludir ao facto de as instâncias narrativas dependerem da alteridade
para se afirmarem. Na verdade, cremos que o desejo de ser mais do que
um, “sendo as duas cousas com egual integração nellas” (PESSOA, F.,
2010: 72), poderá ser encarado como um anseio de manter a integridade, alargando simultaneamente as experiências individuais, vividas
ou sonhadas; e, exemplificativas de uma “literatura multitudinária” (PIZARRO, J., 2007: 256), as narrativas de Céu em Fogo e do Livro do
Desasocego amplificam sobretudo uma composição lírica afeta ao sujeito narrativo.

Conclusões provisórias
Com as unidades anteriores, quisemos expor alguns procedimentos dos
sujeitos estético-literários, fazendo destacar sobretudo algumas das resoluções subjetivas por eles operadas. De um modo geral, poderá
afirmar-se que uma abordagem desta ordem seria indispensável, visto
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que ambas as obras privilegiam a análise interior, em detrimento do estudo do mundo exterior133 . Encarando, por esse motivo, Céu em Fogo
e o Livro do Desasocego como obras expressivas de uma determinada
“emoção psychologica” (PESSOA, F., 2010: 132), procurámos estudar
as expressões de subjetividade literária, no intuito de melhor concretizar uma experiência comum aos dois volumes, fazendo incidir “o estudo do elemento de uma obra na sua relação com a série de elementos
semelhantes pertencentes a outras obras” (COELHO, E. P., 1975: 9).
Uma das vantagens desta abordagem reside no facto de poder vir a contribuir para o retrato de uma determinada época, indo ao encontro das
impressões de vida de uma determinada geração literária de inícios do
século XX.
Se, a um primeiro plano – como acabámos de expor –, contribuímos para alargar um pouco mais o conhecimento do trato literário das
vivências de uma determinada geração artística, a um segundo plano,
as conclusões obtidas excedem as limitações que lhes queiram impor,
como é o caso das temporais. Na verdade, devido ao valor ontológico
que Céu em Fogo e o Livro do Desasocego vêm ganhando com o decorrer do tempo, pareceu-nos natural que a nossa reflexão contemplasse o
tratamento de algumas questões ontológicas – quer seja no âmbito dos
padrões de caracterização adotados quer no dos eventos narrados, entre
outros. Embora não completamente inédita, fizemos incidir a análise
sobre o domínio das sensações e das emoções, sobretudo por melhor
explicitar a ligação entre o domínio estético e a natureza ontológica
das individualidades literárias.
Mais ainda, poderá de certo modo admitir-se que, dando destaque
a manifestações sensoriais e emocionais, tanto Sá-Carneiro como Pessoa/Soares endereçam um convite ao autoexame, nos trâmites da sua
própria subjetividade. Admitindo essa possibilidade, e ainda que haja
133
Esta disposição é consentânea com a atitude literária da geração órfica: “Nós
do Orpheu fazíamos, em nossa literatura, a expressão de estados complexos e contraditórios da alma, e o fazíamos através de uma linguagem complexa e contraditória
também” (MIRAGLIA, G., 1992: 196).
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discordância com o sujeito literário (“Cada um de nós é dois, e quando
duas pessoas se encontram, se aproximam, se ligam, é raro que as quatro possam estar de accordo” [id.: 158]), poder-se-á garantir o elo estabelecido entre as partes envolvidas. E assim advém uma particularidade curiosa das obras da nossa bibliografia ativa: expondo ambas a
singularidade do sujeito avesso à multidão, acabam por – através das
qualidades literárias da subjetividade – “submeter o indivíduo ao interesse da colectividade” (TOURAINE, A., 1992: 28).
Decorrente desta última anotação, resta-nos finalmente referir o alcance dos volumes com respeito à multitude de conflitos pessoais suscetíveis de assolar um único sujeito. De uma forma ampla, estamos
perante a profunda natureza humana, em toda a sua agressividade e
brandura. Como agente mediador, encontramos a imaginação do sujeito, permitindo-lhe analisar mais estreitamente a relação entre emoção e pensamento.
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Introdução
No decorrer da nossa investigação, fomos detetando, principalmente
na literatura crítica, nítidas referências a determinados procedimentos
narrativos de Céu em Fogo e do Livro do Desasocego a que não poderíamos ficar indiferentes. Como é natural, essas sugestões facilmente se
transformaram em estímulos para empreender uma leitura mais atenta
no plano das potencialidades narrativas.
Marcadamente heterogéneas, as alusões a que nos referimos inserem-se nos mais diversos cenários da crítica, discorrendo a propósito
das mais variadas contextualizações, em representação dos múltiplos
olhares de várias gerações de teóricos pessoanos e sá-carneirianos. Todavia, e apesar da heterogeneidade assinalada, um tronco comum parecia evidenciar-se das leituras efetuadas. Assim, com as próximas páginas, esperamos fazer harmonizar as referências detetadas, fazendo
sobressair um elemento comum e propondo uma possibilidade de terminologia, de possível aplicação a ambos os volumes da nossa bibliografia ativa.

3.1. Potencialidades de uma narrativa mítica
No momento em que escrevemos estas linhas, várias décadas de trabalho crítico – tanto a nível nacional como internacional – fizeram reunir
um amplo espólio analítico de Fernando Pessoa/Bernardo Soares e Mário de Sá-Carneiro. Sem esse legado documental, o conhecimento das
obras dos autores permaneceria certamente empobrecido. Assegurando
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o direito à diversidade – e integridade – dessas avaliações literárias, é
nosso intuito destacar algumas variações teóricas sobre Pessoa/Soares
e Sá-Carneiro, de modo a convergi-las para o que consideramos ser um
dos princípios unificadores da construção narrativa de ambos.
Clarificando nestes termos o nosso objetivo, procederemos então à
nossa exposição “tendo presente o vício, denunciado por Cabral Martins, de uma já ancestral mitificação da personalidade e da obra de Mário de Sá-Carneiro, por parte dos seus críticos” (NUNES, M. T. A.,
1996: 66). Destas palavras, interessa-nos destacar o modo particular
como se encara a problemática sá-carneiriana, insistindo na perceção
de uma mitificação que, para além do plano da obra escrita, atua no
plano da personalidade do autor. Como naturalmente se admitirá, o
caso de Fernando Pessoa/Bernardo Soares tem sido alvo do mesmo vício – e socorremo-nos aqui do termo empregue por Maria Teresa Arsénio Nunes pelo que comunica de um hábito profundamente enraizado,
ou de uma disposição natural face à obra do escritor.
Para melhor elucidarmos esta tendência de atuação no plano concreto da representação estética, começaremos por recordar que, em
Pessoa, assistimos a um autor que “estruturalmente é um criador de
imagens, um simulador de possíveis” (COELHO, J. P., 1987: 199) ou
“um malabarista de virtualidades” (id.: 200); as considerações tecidas
sugerem um escritor que faz equilibrar, com agilidade e dom, simultâneas realidades virtuais da narrativa – como o evoca o termo “malabarista”. Das palavras de Jacinto Prado Coelho, cabe destacar ainda o
recurso ao plural no comentário da obra pessoana, mais concretamente
as “imagens”, os “possíveis” e as “virtualidades”. O principal motivo
para sublinharmos esta pluralidade deve-se ao facto de, a seu modo, ela
estabelecer uma correspondência com a conceção de “mitos-agentes”
(QUADROS, A., 1988: 248) de que servem de exemplo os heterónimos pessoanos134 . Com efeito, “[c]onstruídos como deuses domésti134

O conceito de “mitos-agentes” de António Quadros incide sobre os principais
heterónimos de Pessoa, incluindo “o mito-Bernardo Soares, o do pacato guarda-livros
pequeno-burguês quotidiano e habitual, sonhando com as estrelas e o infinito no seu
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cos, os heterónimos ofereceram a Pessoa modos de enunciação viável”
(FEIJÓ, A., 2000: 188) para a simulação de uma multiplicidade de
possíveis. Assim, e tal como acontece nas virtualidades mitológicas, as
potencialidades da heteronímia “caracterizam-se como a busca de equilíbrio dos comportamentos incongruentes que todo homem vivencia no
seu existir” (PALMA, D. V., 2007: 152). Naturalmente, um indício
desta ordem vem adensar a convicção de que a obra de Fernando Pessoa/Bernardo Soares encerra “uma criação de mitos, no sentido de uma
ontogonia e de uma antropogonia, isto é, de que o mito é fundador
do ser e do homem” (QUADROS, A., 1988: 248). Destas afirmações
de António Quadros, importa-nos fundamentalmente sublinhar a atividade criadora (essencialmente imaginativa, porque predominantemente
literária) dos fenómenos de transformação evolutiva do homem, “perceived as an ongoing activity, wavering between action and event, and
differently combining construction, destruction, and (re)negotiation”
(BUESCU, H. C. e DUARTE, J. F., 2007: 12).
Suspendendo por momentos a reflexão sobre Pessoa/Soares, e recordando que Sá-Carneiro integra conjuntamente o nosso projeto analítico, iremos recuperar o conceito de “mitos-agentes” e aplicá-lo às novelas de Céu em Fogo, já que os protagonistas destas narrativas são os
efetivos responsáveis pelos eventos (predominantemente, trágicos) que
acabarão por recair sobre eles próprios. A título ilustrativo, relembrem-se os factos de “A Grande Sombra”, onde o protagonista “chocara em
verdade contra o destino” (SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 46), ao lacerar
“furiosamente o rosto dessa mulher que nunca vira” (ibid.). Como se
sabe, esta audácia levará ao fim do protagonista da novela ou, nas palavras do narrador, “[a]o grande salto!. . . ao Segredo. . . na Sombra. . . para
sempre. . . ” (id.: 76)135 .
quarto andar da rua dos Douradores” (QUADROS, A., 1988: 248).
135
A responsabilização dos protagonistas pelos eventos trágicos que levam ao desenlace é uma presença recorrente no volume, seguindo-se alguns exemplos: em
“Mistério”, quando o protagonista “entrelaçara o corpo agreste da amante aureoral
e a mordera na boca, confundido com ela na mesma sombra” (SÁ-CARNEIRO, M.,
1999: 98), acaba por influir diretamente no “perturbador mistério” (id.: 100) da sua
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Por seu lado, uma tonalidade trágica encontra também a sua oportunidade nas páginas do Livro do Desasocego:
Tudo aquillo que em nossas actividades consideramos superior,
tudo isso participa da morte, tudo isso é morte. Que é o ideal
senão a confissão de que a vida não serve? Que é a arte senão
a negação da vida? Uma estatua é um corpo morto (. . . ). O
mesmo prazer (. . . ) é antes uma immersão em nós mesmos, uma
destruição das relações entre nós e a vida, uma sombra agitada
da morte (PESSOA, F., 2010: 358).

As palavras citadas, incidindo especialmente sobre o elemento trágico da existência humana, esclarecem os termos da realidade, segundo
a ótica do enunciador. A partir do exemplo reproduzido, e para o âmbito do que pretendemos discutir, não nos preocupa verdadeiramente
se “titã vencido é o tom peculiar de Fernando Pessoa” (COELHO, J. P.,
1987: 204), já que o que realmente importa assinalar, no nosso entender, é uma abertura para as (já anteriormente mencionadas) múltiplas
virtualidades que o malabarista Pessoa tenta equilibrar: “[t]he artist
creates an imaginary world that replaces urban society with characters
of his own creation who become more real than life” (JACKSON, K.
D., 2010: 168)136 . A observação de K. David Jackson – cumulativamente com os restantes aspetos que temos vindo a evidenciar – é a este
nível abonatória da ocorrência de uma atividade edificadora de um projeto individual; e, sem nos desprendermos desta ideia, iremos, antes de
própria morte; em “Asas”, o narrador dá-nos conta da “perigosa situação” (id.: 132)
do russo que, na ânsia de criar a obra perfeita, “era internado numa casa de saúde”
(id.: 133); em a “Estranha Morte do Prof. Antena”, somos confrontados com a intenção deliberada de o Professor “adaptar os seus sentidos a uma outra vida” (id.:
180, o que resultou na catástrofe narrada: “um automóvel enorme (. . . ) e na estrada,
esmigalhado, o cadáver do Mestre” (id.: 163).
136
A circunstância identificada pelo autor encontra-se disseminada no Livro, dando-lhe testemunho passagens como a que se segue: “Investigo com a imaginação. A
gente que passa na rua é sempre a mesma que passou ha pouco, é sempre o aspecto
fluctuante da alguem, nodoas de movimento, vozes de incerteza, coisas que passam e
não chegam a acontecer” (PESSOA, F., 2010: 175).
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mais, recorrer a Joanna Courteau para admitirmos que as narrativas de
Pessoa/Soares e Sá-Carneiro nos oferecem “exemplos de um discurso
novo construído para preencher o espaço esvaziado pela dissolução de
oposições binárias tradicionais, como são as do eu e o outro, o tempo
e o espaço, a ordem e o caos, o criador e a criatura, etc. . . ” (COURTEAU, J., 1988: 388 [it. da autora]).
Ora, com base na leitura deste último excerto, concluiremos então
que é em face da “dissolução” referida (e perante aquilo que o termo sugere de cessação ou extinção) que se exige a inauguração de uma nova
ordem, como, aliás, também o notou Massaud Moisés: “Fernando Pessoa diligencia erguer sua cosmovisão, que implica ordenar o caos à sua
volta” (MOISÉS, M., 2007: 242). Assumindo várias feições, o caos do
Livro encontra-se metaforizado, inclusivamente, num novelo: “A vida
é um novello que alguem emmaranhou. Ha um sentido nella, se estiver
desenrolada e posta ao comprido, ou enrolada bem. Mas, tal como está,
é um problema sem novello proprio, um embrulhar-se sem onde” (PESSOA, F., 2010: 386). Fundamentalmente, e tal como está – recorrendo
aos termos do sujeito da enunciação –, o caos apresenta-lhe um problema que impõe uma resolução. De forma análoga, a importância de
uma atuação perante a contrariedade existencial encontra expressão em
Sá-Carneiro, servindo de exemplo a seguinte passagem de “O Fixador
de Instantes”:
A sua vida era como se não existisse. Por isso, uma tarde de
ânsia, o artista tomara a decisão esbraseada de a procurar febrilmente, de a construir, por suas próprias mãos ungidas, à força de
aventura (SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 80 [it. do autor]).

Numa feliz coincidência com o exemplo de Fernando Pessoa/Bernardo Soares, encontramos nesta citação sobretudo a conceção de um
projeto cuja atuação incidirá particularmente sobre a vida do artista137 .
137

Tal como no caso do novelo, também no Livro do Desasocego a conceção de
vida será materializada em Céu em Fogo, podendo assumir, no exemplo que aqui
reproduzimos, a forma de uma fortificação: “Erguer a vida, sim, erguê-la em ameias
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Para além desta atuação circunscrita ao caso individual, encontramos
ainda em Sá-Carneiro a crença na possibilidade de ordenação universal do caos138 , expressa no desejo de “poder focar toda a gente, todo
o mundo dentro de si – fazer convergir o universo inteiro, enclavinhadamente, em vórtice, para um centro magnético que fosse ele próprio”
(id.: 217-218). A partir desta evidência, poderemos reclamar para
Sá-Carneiro aquilo que M. Moisés identificou em Pessoa, propondo-o
então como um elemento característico da cosmovisão de ambos:
Tudo se passa como se ele[s], fenomenologicamente colocado[s]
diante do mundo, tentasse[m] construí-lo ou ordená-lo partindo
do nada, recebendo como se fosse pela primeira vez os impactos
mil vezes sofridos pelos homens no curso da História e sentindo-os como descoberta “pura” (MOISÉS, M., 2007: 242).

Ora, o que desde logo iremos conjeturar a partir da leitura deste trecho é a possibilidade de os protagonistas de Céu em Fogo e do Livro do
Desasocego se oferecerem ao sacrifício da construção ou ordenação do
mundo, numa determinação declaradamente idealista139 . Com efeito,
poder-se-ia admitir que subsiste a crença numa força unificadora que
de ouro e bronze, engrinaldá-la de mirtos se quiséssemos, e podê-la, podê-la enfim
tocar. . . ” (SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 188).
138
Não poderíamos deixar de referir, a propósito desta matéria, a importância do
continuum formal de Céu em Fogo e o seu respetivo efeito suplementar, abordados
nas pp. 35-36 deste documento. Entre outras possibilidades, a estrutura formal, à luz
dos aspetos agora comentados, poderá traduzir a preocupação do autor pela ordenação
do caos.
139
Neste contexto, partilhamos da visão de Leodegário Azevedo Filho (1988), fundamentalmente por entrever a presença de elementos ideológicos na literatura, salvaguardando, todavia, que esse não será o único traço marcante de uma determinada
obra literária, permitindo a todo o momento a permeabilidade (e decorrente coexistência) de outros elementos: “Na verdade, o fenómeno da representação literária, em
sua estrutura complexa, tanto pode manipular elementos referenciais, como pode manipular elementos ideológicos, mas sem qualquer redução do texto a uma coisa, ou à
outra” (FILHO, L. A., 1988: 206).
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harmonizará os conflitos da entidade responsável pela enunciação140 ,
ambicionando conduzi-la, por si própria, a um ideal de satisfação pessoal. Por sua vez, este ideal – por aquilo que representa de princípio
em que se acredita – poderá equivaler à noção de “descoberta pura”
que Massaud Moisés regista na passagem por nós destacada. Como se
deixa entrever, trata-se de uma projeção essencialmente construtiva141 ,
encontrando uma correspondência na atitude do protagonista de “O Homem dos Sonhos”:
Um dia hei-de mesmo erguer o ideal – não obtê-lo, muito mais:
construi-lo. E já o entrevejo fantástico. . . e todo esguio. . . todo
esguio. . . a extinguir-se em altura azul. . . esculpido em vitó140

Esta atitude, na perspetiva de Salvatore R. Maddi, constitui aquilo que ele denomina “fulfillment model” (MADDI, S. R., 1968: 65) e que poderemos traduzir como
modelo de concretização. Tratando-se de um modelo aplicado à psicanálise, é aqui
recuperado por aquilo que permite desvendar da vivência interna do sujeito literário,
mais concretamente de uma atuação, intrínseca à personalidade humana, que prevê
uma tendência para, perante o reconhecimento de adversidades, projetar uma existência mais favorável [“In the perfection version, the force is instead the tendency to
strive for that which will make life ideal or complete, perhaps even by compensating for functional or genetic weak spots (. . . ). [T]he perfection version is idealistic”
(MADDI, S. R., 1968: 65)]. O nosso interesse por este exemplo concreto, em articulação com o estudo das obras da bibliografia ativa, reside fundamentalmente no facto
de permitir esclarecer os estados de personalidade dos sujeitos da enunciação, expondo de que modo os mesmos se comportam no “mundo possível ficcional” (REIS,
C. e LOPES, A. C. M., 2011: 245) em que foram inseridos.
141
Sobre uma perspetiva construtiva, cumpre esclarecer que aceitaremos como válidas as diferentes aceções do termo: construtiva como sinónimo de positiva e também
como força criativa, capaz de levar à construção de algo. Após este esclarecimento,
atente-se na seguinte passagem do Livro: “Serei o que quizer. Mas tenho que querer
o que fôr. O exito está em ser exito, e não em ter condições de exito. Condições de
palacio tem qualquer terra larga, mas onde estará o palacio se o não fizerem alli?”
(PESSOA, F., 2010: 190). Da citação, extraímos fundamentalmente o apelo a uma
atuação, a uma iniciativa capaz de produzir algo. Concomitantemente, Dionísio Vila
Maior esclarece: “Bernardo Soares ensina-nos que o essencial é realizar; e, segundo
ele, não importa, mesmo, que esse realizar algo, esse fazer algo, iluda o fascínio da
perfeição” (VILA MAIOR, D., 2010: 265 [it. do autor]).
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ria. . . resplandecendo ouro. . . ouro não, mas um metal mais áureo do que o ouro. . . ” (SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 105).

Do exemplo reproduzido, iremos destacar, em primeiro lugar, o domínio dos verbos “erguer”, “construir” e “esculpir” por remeterem para
a projeção construtiva que temos vindo a examinar. Em segundo lugar,
é de idêntica relevância fazer sobressair aquilo que a entidade narradora pretende criar: o ideal, encarado como uma espécie de modelo,
colocado acima de tudo então conhecido, sugestão conseguida não só
pela referência a uma “altura azul”, mas fundamentalmente pela necessidade de ter que ser materializado num “metal mais áureo do que o
ouro”. Encaradas no seu todo, estas evidências estão em consonância
com as palavras de P. Bacarisse, que reproduzimos de seguida:
Ora o escultor – como o autor de ficção – é uma espécie de deus,
capaz de criar a vida: outra vez o real e o irreal se combinam
e mutuamente se compensam. Essencialmente as estátuas são a
natureza tornada artefacto, e assim também as personagens de
Sá-Carneiro (BACARISSE, P., 1983: 44).

Coligando um autor literário a um artista plástico (e arrolando essa
contiguidade ao caso concreto de Sá-Carneiro), a autora nomeia o autor ficcional como “uma espécie de deus”, que empreende uma série de
ações arquiteturais na sua obra escrita. Ora, não poderíamos deixar de
transpor estas interpretações para o campo de ação de Fernando Pessoa,
reavivando, precisamente, a “afirmação do credo criacionista” (QUADROS, A., 1988: 248) que António Quadros detetou no caso concreto
da poética pessoana. Complementarmente, cumpre acrescentar que o
mesmo crítico sustentou que Pessoa “utilizou sobretudo a linguagem
do mito” (ibid.) na sua poesia. Pela sua consonância com o que temos
vindo a expor, acolhemos as afirmações do crítico e empregamo-las na
caracterização da prosa do Livro do Desasocego, particularmente pela
sua íntima ligação àquilo que pretendemos desenvolver neste capítulo,
e que assenta especialmente numa “experiência da impossibilidade de
viver a condição humana” (BRÉCHON, R., 1982: 21), fazendo surgir
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então um projeto de construção (acima de tudo) pessoal, que permita ao
sujeito narrativo “firmar-se solidamente num lugar de si mesmo onde
[possa] ser verdadeiramente ele próprio” (id.: 24)142 .
Centrando o estudo literário no plano restrito da motivação para um
projeto pessoal, procuraremos mais adiante demonstrar que, nas narrativas de Fernando Pessoa/Bernardo Soares e Mário de Sá-Carneiro,
se recorre a estratégias de configuração mitológica. A este propósito,
note-se que uma possibilidade desta ordem encontra uma sustentação
na perspetiva de R. May que, contextualizando a questão do mito no
século XX, explica a relevância da emergência do molde mitológico:
“[. . . ] [a] myth is a way of making sense in a senseless world. Myths
are narrative patterns that give significance to our existence” (MAY, R.,
1991: 15).
Como acabámos de verificar, as considerações tecidas em diversos
quadrantes da crítica parecem apontar para as potencialidades mitológicas de Céu em Fogo e do Livro do Desasocego. Assim, e pela relevância
que essas ponderações assumem no âmbito da nossa bibliografia ativa,
não iremos prosseguir a reflexão sem antes nos debruçarmos sobre o
conceito de mito e, acima de tudo, sobre a sua aplicação no âmbito da
literatura.
Embora reconhecendo a necessidade de esclarecer a origem do vocábulo, não nos iremos deter demasiadamente na evolução etimológica
do mito143 uma vez que as aceções que o termo foi ganhando com o de142

Estas ponderações, tecidas por Bréchon a propósito de Michaux, parecem-nos
particularmente relevantes para este âmbito por, à semelhança do que acontece
em Sá-Carneiro e Fernando Pessoa, aquele autor insistir no estudo demorado “duma
consciência fascinada pelo infinito e forçada a viver no finito” (BRÉCHON, R., 1982:
21). Por seu lado, Maria Luísa Guerra alude àquilo que também importa relacionar
com os volumes da nossa bibliografia ativa, ou seja, a incerteza de uma efetivação que
subjaz à idealização de qualquer projeto: “Os perfis da realidade parecem definir-se
(múltiplos e diversos) mas essa diversidade é aparente porque emana da mesma semrazão e do mesmo sem-sentido final. A verdade é apenas um projecto e um esboço:
nunca nasce” (GUERRA, M. L., 1988: 130 [it. da autora]).
143
Reproduzimos aqui a proposta de D. A. Leeming, cuja virtude assenta na brevidade do estudo etimológico: “The root of mythos is mµ (pronounced “mu” and
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correr dos tempos tornariam demasiado exaustiva a sua análise; e, ainda
que restringíssemos o nosso objeto de estudo, teríamos extensas virtualidades para analisar, que não caberiam no espaço deste capítulo144 . Na
verdade, a bibliografia crítica é unânime em considerar que o conceito
de mito se reveste de particular complexidade (“[i]t is a powerful word,
but not precise” [CHASE, R., 1969: 67]), pelo que prosseguiremos a
nossa reflexão com os desenvolvimentos necessários à compreensão do
termo na(s) perspetiva(s) que seja(m) coerente(s) com o nosso objeto
de estudo.
Assim, e dentro das potencialidades que o mito nos oferece, interessa-nos particularmente o modo como se comporta no plano literário145 .
meaning «to make a sound with the mouth»). The Proto-Indo-European root for mµ
is mu, a primary first sound made by most babies. The making of meaningful sounds
in the form of storytelling is a peculiarly human practice, something that identifies us
as a species (. . . ). In practice, mythos is closely related to the Greek concept of logos,
the defining logic of the universe (. . . ). When we put mythos and logos together, we
get mythologia, or our mythology, meaning the study of myths or a particular cultural
collection of myths” (LEEMING, D. A., 2005: 127 [it. do autor]). Como complemento a esta contextualização, remetemos para a leitura de Dieli Vesaro Palma
(2007), principalmente pela abordagem evolutiva do conceito.
144
Como notou Júlia Cuervo Hewitt, “a obra de Fernando Pessoa é moderna, mas
também é mística, cristã, pagã, classicista, objectiva, subjectiva, racional, sensacionista, neo-platónica, aristotélica, dionisíaca, apolínea, ao fim de contas, interseccionista, e até autofágica porquanto se nutre de si mesma, do seu drama autorreferencial”
(HEWITT, J. C., 1988: 133). Da citação da autora, destacamos a coexistência das
múltiplas vertentes que poderemos encontrar no Livro. Uma incidência sobre cada
um dos casos apontados pela autora (sem contar com um estudo equiparado de Céu
em Fogo), apesar de relevante para o fim em vista, constituiria uma tarefa demasiado
vasta para o nosso âmbito de estudo.
145
Note-se que, segundo Northrop Frye (1973), a proximidade com os estudos literários não coloca o mito sob a autoridade dos cânones, sendo, no entanto, fundamental estabelecer os limites de desejos dos agentes narrativos para que uma mitologia
literária possa ser colocada em prática: “We begin our study of archetypes, then, with
a world of myth, an abstract or purely literary world of fictional and thematic design,
unaffected by canons of plausible adaptation to familiar experience. In terms of narrative, myth is the imitation of actions near or at the conceivable limits of desire”
(FRYE, N., 1973: 136).
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Para já, existe a convicção, consensual e generalizada, de que “a
Literatura mantém vínculo estreito com o Mito. Ou por outra, melhor
seria dizer que a Literatura é a configuração moderna das cosmogonias
míticas” (SILVEIRA, F. M., 1979: 9). Esquadrinhado numa perspetiva
estética (“Myth is therefore art and must be studied as such” [CHASE,
R., 1969: 68]), o procedimento mítico poderá ser aprofundado à luz de
diferentes disciplinas: “This is the case with mythology: it is a part
both of semiology inasmuch as it is a formal science, and of ideology inasmuch as it is an historical science: it studies ideas-in-form”
(BARTHES, R., 1991: 111)146 . A pluralidade de abordagens que R.
Barthes nos dá a conhecer não causa impedimentos ao nosso comentário, uma vez que em toda a sua diversidade, o mesmo mito acaba por se
constituir um elemento unificador: “The myth unites the antinomies of
life: conscious and unconscious, historical and present, individual and
social” (MAY, R., 1991: 26).
Circunscrevendo esta problemática ao âmbito restrito das narrativas de Mário de Sá-Carneiro e de Fernando Pessoa/Bernardo Soares,
uma ponderação (ainda que breve) sobre a ocorrência do mito parece
justificar-se pelo facto de ambos os autores apresentarem uma inclinação para a mitomania, no sentido em que criam narrações, mais ou
menos fantásticas, em cuja realidade acreditam147 . De entre as possíveis explicações de narrativa mítica, válidas para melhor concretizar o
146

O caráter volátil do mito tem sido um dos responsáveis pelos riscos de uma
crítica de índole mitológica. É, portanto, com prudência que nos apoiamos em algumas considerações mito-génicas, evitando concetualizações demasiado metafísicas e
referindo-nos principalmente à reconstrução de estruturas textuais míticas. Na verdade, e apesar da volubilidade do conceito, não poderíamos ignorar as referências –
mais ou menos acentuadas – que a bibliografia crítica, sobre esta matéria, tem tecido
para os casos concretos de Mário de Sá-Carneiro e Fernando Pessoa. De igual modo,
não poderíamos ignorar também o facto de a abordagem mitológica ter desfrutado
de particular notoriedade na primeira metade do século XX, precisamente quando as
narrativas de Céu em Fogo e o Livro do Desasocego foram compostas.
147
No seu estudo sobre Sá-Carneiro, escreve Massaud Moisés: “Megalomaníaco,
mitômano, torna o que em Pessoa (. . . ) era heteronímia em simples introjeção do
Universo” (MOISÉS, M., 2005: 167).
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nosso objeto de estudo, escolhemos a noção avançada por Dieli Vesaro
Palma, que por agora nos conduzirá ao que pretendemos ilustrar:
As narrativas míticas expressam interpretações da realidade por
meio de imagens, objetivando dar sentido ao real não por meio
de teorias e conceitos científicos, mas através do apelo a um
mundo imaginário povoado de seres divinos148 e semidivinos149 ,
de heróis historicamente inexistentes150 e de criaturas fantásticas151 (PALMA, D. V., 2007: 145).
148

Denunciando um interesse por várias realidades mitológicas, o Livro harmoniza,
entre outras, as referências bíblicas – a hebraica [“Job” (PESSOA, F., 2010: 184)]
ou cristã [“Christo” (id.: 165)] – com as da antiguidade clássica – grega [“Eolo” (id.:
242) ou romana [“Jupiter” (ibid.)] – sem esquecer a hindu [“[o] Ganges passa tambem
pela Rua dos Douradores” (id.: 188)]. Curiosa é a justificação que o enunciador
apresenta para esta convivência: “Umas vezes o mesmo rhytmo da phrase exigirá
Deus e não Deuses; outras vezes, impor-se-hão as duas syllabas de Deuses, e mudo
verbalmente de universo; (. . . ) o polytheismo ou o monotheismo amolda-se e prefere-se. Os Deuses são uma funcção do estylo” (id.: 250). Segundo esta posição, a
mitologia em Pessoa está mais ligada a questões estéticas do que a questões religiosas.
O mesmo se passará com Sá-Carneiro, havendo já sido assinalada essa circunstância
por Pamela Bacarisse: “[. . . ] it must be pointed out that Sá-Carneiro’s fascination
with the manifestations of religion was largely aesthetic” (BACARISSE, P., 1984:
77).
149
É o caso de “uma figura irreal, indecisa, de feições irreais e indecisas” que se
movimenta em “O Homem dos Sonhos” (SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 111); no Livro,
os “[p]obres semi-deuses marçanos que ganham imperios com a palavra e a intenção
nobre e teem necessidade de dinheiro com o quarto e a comida!” (PESSOA, F., 2010:
180).
150
Sobre o Professor Antena, escreve o narrador da novela que “os periódicos
heroificavam-no popularmente nas suas manchetes, dia a dia” (SÁ-CARNEIRO, M.,
1999: 162); contrapondo, encontramos no Livro referências a um “Rei-Sombra”
(PESSOA, F., 2010: 137) ou a um “Rei-Sonho” (ibid.), contrariando a existência
real dos heróis aludidos: “Quantos Cesares fui, mas não dos reaes” (id.: 257).
151
A metamorfose da desconhecida “mulher esplêndida” (SÁ-CARNEIRO, M.,
1999: 39) em Lord inglês; em Pessoa, há muito particularmente representações divinizadas de conceitos abstratos, que o autor humaniza pelas ações que lhes atribui:
“[. . . ] netos do Destino e enteados de Deus, que casou com a Noite Eterna quando
ella enviuvou do Chaos de quem verdadeiramente somos filhos” (PESSOA, F., 2010:
208).
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Note-se como o trecho transcrito faz destacar a técnica da objetivação do real, insistindo no apelo a um mundo imaginário. Como será
natural, este tipo de operação interessa-nos especialmente para os casos da bibliografia ativa. Na verdade, a conceção de um real animado
“assenta-se na crença de que todas as coisas possuem alma” (ibid.) e
isso mesmo é-nos confessado por Fernando Pessoa/Bernardo Soares:
“Triste noção tem da realidade quem a limita ao organico, e não põe a
idea de uma alma dentro das estatuetas e dos lavôres. Onde ha forma
ha alma” (PESSOA, F., 2010: 118)152 . Ora, uma questão desta ordem
aponta para uma preocupação ontológica face ao espaço circundante e
denuncia a indispensabilidade de compreensão – por parte dos agentes
narrativos – desse mesmo universo de “Infinito Intellectual” (id.: 270).
Ainda no âmbito desta problemática, importa notar o proveito das narrativas de Céu em Fogo, já que, como o esclareceu Thomas Loe, o caso
particular da novela faz estreitar uma ligação ao mito153 :
One frequent result of the distance in the novella is that its design resembles archetypal forms of myth and reflects an inability
to extract oneself from the incomprehensible patterns governing
our lives (LOE, T., 1991: 492).

Para além das vantagens formais da novela, o que na citação nos
interessa evidenciar é o relevo dado a uma indispensabilidade de compreensão dos padrões que governam a nossa existência. Justamente,
essa preocupação manifesta-se nas narrativas de Céu em Fogo, como se
poderá comprovar, de forma bastante evidente, em “A Estranha Morte
152

Também a narrativa de Sá-Carneiro denuncia esta opção; consideremos, entre
outros exemplos possíveis, o caso dos versos de Zagoriansky, no desfecho da novela
“Asas”: “Quando viera de ajustar a última palavra, houve um estalido seco, um baque
surdo – um ruído de arfejos, a escoar-se. . . subtil. . . Olhei as folhas. . . Todos os meus
versos, libertos enfim, tinham resvalado do meu caderno – por voos mágicos!. . . ”
(SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 132 [it. do autor]).
153
Algumas das questões mais pertinentes para este cenário – sobre a estrutura
formal e o teor narrativo da novela – foram já comentadas por nós, no capítulo 1.2 do
presente documento.
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do Prof. Antena” quando, logo no início da narrativa, o narrador apresenta uma justificação para a necessidade de compreender “a simples
exposição verídica da morte do Mestre” (SÁ-CARNEIRO, M., 1999:
163).
Não se tratando de um caso isolado em Céu em Fogo, a demanda
pela compreensão do todo envolvente é algo que também sobrevém no
Livro: “Quanto mais contemplo o spectaculo do mundo, e o fluxo e
refluxo da mutação das cousas, mais profundamente me compenetro
da ficção ingénita de tudo, do prestigio falso da pompa de todas as
realidades” (PESSOA, F., 2010: 143). É então nestes termos que o
enunciador admite a necessidade de se compenetrar da ficção ingénita
de tudo, acabando por evidenciar que “tudo isso [lhe] aparece como
um mytho e uma ficção, sonhado entre sombras e desmoronamentos”
(ibid.)154 .
Em função do que ficou registado, consideramos pertinente refletir
sobre a noção de mito literário enquanto organização simbólica (“Le
mythe litteráire comme organisation symbolique” [SELLIER, P., 1984:
120]). Justamente, o nosso interesse por essa perspetiva prende-se sobretudo com o facto de o domínio simbólico poder concorrer para uma
melhor clarificação da obra literária de disposição mitológica.
Assim, antes de mais, atentemos nas propriedades do símbolo155 ,
154

Em “Fernando Pessoa: la mythification du Génie” (2007), Dionísio Vila Maior
reflete sobre a funcionalidade do sonho em Bernardo Soares: “En fonction de ces
mots, on peut conclure, pour le moment, que, par le rêve, le sujet poétique, dans
l’univers textuel de Pessoa, s’articule intimement avec l’infini, avec l’impossible. Et
ce fait nous permet, donc, de considérer l’acte de rever comme une possibilité pour
que ce sujet poétique s’envisage à l’intérieur d’un dynamisme qui lui permet, esthétiquement et littérairement, d’intégrer une quelconque forme de plenitude” (VILA
MAIOR, D., 2007: 88 [it. do autor]).
155
Neste encadeamento de ideias, referimo-nos ao símbolo como uma unidade de
significação suscetível de estabelecer uma associação com outra unidade do mesmo
nível: “Symbolization is a more or less stable association between two units of the
same level (that is, two signifiers or two signifieds). The word flame signifies flame,
but it also symbolizes love in certain literary works” (DUCROT, O., e TODOROV,
T., 1987: 102 [it. dos autores]).
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empregue em literatura principalmente como um modo de expor à vista
determinados conceitos ou valores que tradicionalmente não gozam de
uma visibilidade exteriorizável, como é o caso de algumas representações mentais. Ora, sendo que tanto Céu em Fogo como o Livro do
Desasocego expõem reflexões intimistas156 , será natural que recorram
a uma representação simbólica para materializar experiências de índole
subjetiva. Tomemos como exemplo uma passagem de “A Grande Sombra” para melhor examinarmos essa evidência:
Resvalei do meu mundo interior.
Pararam as rodas e os ponteiros dentro de mim – emudeceram os
timbres, apagaram-se as lâmpadas (SÁ-CARNEIRO, M., 1999:
70).

No exemplo reproduzido, encontramos a caracterização de um
mundo interior com recurso a elementos mecânicos (“rodas” e “ponteiros”) e elétricos (“lâmpadas”); registe-se igualmente que, segundo a
indicação do próprio enunciador, esses componentes cessaram de funcionar; adicione-se o verbo “resvalar” e interpretaremos o conjunto das
palavras citadas como a sugestão de uma falha que paralisou as atividades internas do enunciador, fazendo-se evidenciar nos mais diversos
estados da sua existência, como parece ser o caso do equilíbrio resvalado, da visão apagada ou da fala emudecida.
Mais concretamente, o que nos parece significativo nesta associação simbólica é precisamente o facto de prosseguir tirando partido da
possível correspondência entre realidade material e essência immaterial (“[. . . ] the way in which every element in nature – that is, in all
material reality – evokes, or corresponds to, an immaterial essence”
[OLDS, M. C., 2006: 156]). Esta e outras particularidades comprovam
que o símbolo atua no campo literário como um elemento que colmata
dificuldades narrativas (“[. . . ] to fill gaps of knowledge that cannot
be filled by rational explanation” [HOFFMANN, G., 2005: 144]). De
156

Em complemento desta particularidade, relembramos o disposto no capítulo 2.1
(cf. supra: 62 e ss).
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acordo com esta perspetiva, o recurso ao símbolo será particularmente
útil em narrativas que exponham estados emocionais, acondicionando-se a qualquer encadeamento temático:
Assim, agora, defronte de meus olhos, torcem-se picarescamente
grandes cabos viscosos, duma matéria arroxeada, em filamentos
capilares. E nas horas de maior pavor sinto, com efeito sinto,
que vão comboios pequeninos na minha alma, puxados a cordel
e que as minhas entranhas se reduziram a um complexo sistema
de rodas de vidro e marfim, pequenos discos multicolores, ponteiros oxidados – tudo a girar, vertiginoso, por um inútil movimento de relojoaria. . . (SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 66).

O que esta passagem deixa perceber é sobretudo a possibilidade de
uma determinada condição física ou psicológica (independentemente
da sua complexidade) poder ser concretizada através de uma apresentação sucessiva de símbolos: os “comboios pequeninos”, o “sistema
de rodas de vidro e marfim”, os “discos multicolores” e os “ponteiros
oxidados”, entre outros. Sobre os efeitos de uma superposição de símbolos, como no exemplo transcrito, cremos que não prejudicará a compreensibilidade do texto narrativo. Suportamo-nos, acima de tudo, na
convicção de que prevalece um domínio unificador de sentido (“what
we grasp is not at all one term after the other, but the correlation which
unites them: there are, therefore, the signifier, the signified and the
sign, which is the associative total of the first two terms” [BARTHES,
R., 1991: 111]).
Parece-nos possível, a partir destas evidências, corroborar o caráter
pluridiscursivo de Céu em Fogo e do Livro do Desasocego, recordando
que:
O texto literário é pluridiscursivo ou pluri-isotópico, porque nele
o signo linguístico, os sintagmas, os enunciados, as microestruturas e as macroestruturas são portadores de múltiplas dimensões semânticas, tendem para uma multivalência significativa,
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fugindo da univocidade característica, por exemplo, dos discursos científico e didáctico e distanciando-se marcadamente, por
conseguinte, do que se poderá considerar o “grau zero” da linguagem verbal (SILVA, V. M. A., 1994: 658 [it. do autor])157 .

O que nos parece significativo destacar desta citação – para o âmbito do que temos vindo a refletir sobre a nossa bibliografia ativa –
é o campo das “múltiplas dimensões semânticas” de que fala Aguiar
e Silva. Encontrando uma correspondência, por exemplo, na afirmação “eu acastelo a vida em ânsias eternizadas” (SÁ-CARNEIRO, M.,
1999: 188)158 o verbo acastelar potencia a multivalência significativa
do conceito de vida. Neste exemplo concreto (representativo da expressão literária de Céu em Fogo e do Livro do Desasocego), encontramos uma forte componente de sugestão em detrimento da descrição,
tal como se espera que ocorra no domínio simbólico (“[. . . ] an idiom
that would suggest rather than describe, invoke speculative doubt rather
than analytic certainty, and emphasize words at least as much as their
referents” [OLDS, M. C., 2006: 157]).
Por tudo quanto foi dito, cremos que não será excessivo afirmar que
– tanto em Mário de Sá-Carneiro, como em Fernando Pessoa/Bernardo
Soares – estaremos, portanto, perante uma manifestação literária que
enfatiza a própria palavra, potencialmente sugestiva: “E assim impõe-se a palavra-invenção simultaneamente à crescente desconfiança da
palavra-depoimento” (COELHO, N. N., 1972: 69). Podendo a noção
palavra-invenção concorrer, neste contexto, para uma figuração de descoberta, associamos as palavras de Nelly Novaes Coelho às de Maria
de Lourdes Belchior, já que esta última autora similarmente se detém
na imagética da invenção, particularizando “o Deus que poeticamente
157

Para melhor concretizar a fuga à univocidade referida por Aguiar e Silva: “[. . . ]
it can be said that, though it is true that an utterance always echoes another utterance,
for this very reason, it is equally true that every utterance calls for another utterance”
(VILA MAIOR, D., 2012b: 191). Para esclarecimentos adicionais sobre a pluridiscursividade do texto literário, remetemos para C. Reis e A. C. M. Lopes (2011:
329-331).
158
Em “O Fixador de Instantes”.
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F. Pessoa inventou (e us[a] a palavra com a carga – que a etimologia
possibilita – inventou ou seja encontrou)” (BELCHIOR, M. L., 157
[it. da autora]). E uma concordância relativamente aos contributos de
ambas as autoras vem fortalecer o conceito de uma narrativa que “nos
revela um escritor consciente de sua responsabilidade na descoberta e
na plasmação das novas realidades do universo humano e do universo
da arte” (COELHO, N. N., 1972: 74):
Fui outro durante muito tempo – desde a nascença e a consciencia –, e accordo agora no meio da ponte, debruçado sobre o rio,
e sabendo que existo mais firmemente do que fui até aqui. Mas a
cidade é-me incognita, as ruas novas, e o mal sem cura. Espero,
pois, debruçado sobre a ponte, que me passe a verdade, e eu me
restabeleça nullo e ficticio, intelligente e natural (PESSOA, F.,
2010: 224-225).

Do citado importa destacar as sugestões de descoberta (“accordo
agora no meio da ponte”) e de plasmação de novas realidades (“Espero [. . . ] que me passe a verdade”), bem como a insistência pela vivência no presente da ação. Na verdade, se nos debruçarmos sobre o
conjunto de fenómenos literários do Livro do Desasocego, iremos encontrar factos que trazem ao pensamento os preceitos de uma sincronia
linguística. Por outras palavras, a perspetiva sincrónica evidencia-se no
Livro principalmente através do privilégio concedido à concentração
narrativa num dado momento – mais concretamente o presente –, em
detrimento do desenvolvimento temporal dos eventos. Como se pode
entrever, esta atitude narrativa acaba por ser reforçada pelo caráter fragmentário do próprio Livro. De acordo com o referido, o volume será,
portanto, predominantemente sincrónico, na medida em que o sistema
de signos de um fragmento, por exemplo, ganha um relevo para aquele
preciso instante textual e (sobretudo porque o fragmento é estruturalmente contido e circunscrito) não exige um desenvolvimento segundo
as categorias do tempo narrativo159 .
159

Embora as novelas de Céu em Fogo possam referir-se a eventos passados, encon-
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Como é evidente, não poderemos ignorar, para o caso concreto do
Livro do Desasocego, uma dimensão diacrónica, principalmente tendo
em conta o percurso evolutivo do volume, materializado em diferentes organizações160 . Ainda assim, arriscaremos afirmar que se trata de
uma obra predominantemente sincrónica, sendo que o tratamento do
presente é o que mais eficazmente faz sobressair o “mítico centro do
mundo” (MORÃO, P., 1990a: 70)161 dos protagonistas. No sentido do
que acabámos de expor, o Livro do Desasocego estreita uma vez mais
a sua relação com Céu em Fogo, já que, como o refere Paula Morão, a
“indissociável relação entre temporalidade e memória, fortemente radicadas num imaginário mítico e excessivo, é tão forte e constante na
obra de Mário de Sá-Carneiro” (id.: 72).

tramos uma evidência semelhante. Com efeito, e recorrendo às palavras de Eduardo
Lourenço, iremos reforçar que a escrita de Sá-Carneiro vive “num eterno presente explodido” (LOURENÇO, E., 1990: 8), já que é predominantemente no tempo presente
que são partilhadas as impressões físicas e psicológicas dos protagonistas das narrativas. Para melhor o exemplificar, iremos recorrer mais uma vez à abertura da novela
“A Grande Sombra”, onde, inaugurando a narração de eventos passados na infância,
o narrador contextualiza os mesmos eventos com relação ao presente: “Oh! desde a
infância esta obsessão me perturba – o seu encanto me esvai. . . ” (SÁ-CARNEIRO,
M., 1999: 11).
160
Como quer que seja, a nossa linha de investigação não se deterá no tratamento
desse processo evolutivo; o motivo é evidente: independentemente da organização
final do Livro, cada um dos fragmentos conserva uma integridade e coerência próprias; para além disso, e uma vez que cada trecho expõe um dado momento na vida
do enunciador, optamos por recorrer apenas à edição da nossa bibliografia ativa para
destacar as vivências anotadas.
161
Registe-se que a expressão da autora se insere num contexto que evoca uma
das narrativas de Sá-Carneiro que não está aqui a ser analisada. Todavia, o seu teor
reveste-se de importância, por concordar com alguns dos aspetos discutidos acerca
do autor. Reproduzimos aqui algumas linhas que permitem melhor contextualizar a
conceção da autora: “[. . . ] sendo um foco nodal, o “instante” apresenta-se como o infinitamente pequeno que, alucinadamente, se transfigura no mítico centro do mundo
de Lúcio, em direcção ao qual tudo se orienta, apagando no processo da restituição
toda a possibilidade de existência de um tempo que se limite a correr, a passar” (MORÃO, P., 1990a: 70).
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A finalizar, e sobretudo como forma de ilustrar as influências recíprocas das propriedades que temos vindo a analisar, registe-se que,
“procedendo tanto de factores de ordem diacrónica como de factores
de ordem sincrónica” (SILVA, V. M. A., 1994: 659), surge precisamente a plurissignificação do discurso literário. Por sua vez, e tendo
sempre presente os casos de Céu em Fogo e do Livro do Desasocego,
esta condição vivifica as potencialidades da linguagem expressiva, já
que “[é] no simbólico, jogado e transgredido, sincopado, que o sujeito
se perde e se cria, tentando a possibilidade de dizer a sua dissolução”
(BABO, M. A., 1982: 28). Assim, evidenciando algumas operações
que enformam a relação entre literatura e mito, esperamos ter aludido
ao caráter simultaneamente versátil e aglutinador do texto literário, na
convicção de que
it is impossible to draw a clear line distinguishing the one from
the other: any narrative, at least in structure if not in content,
offers elements of myth, and myth must be elaborated in some
type of narrative form in order to be communicated (BROWN,
R., 2005: 455).

3.2. Sobre um Mito Pessoal – ponderações
temáticas
No decorrer das unidades anteriores, para além do estudo de procedimentos técnico-literários, procurámos refletir sobre algumas atitudes
narrativas, tanto dos protagonistas como dos narradores da nossa bibliografia ativa. Incidindo principalmente sobre “o desasocego de estar
vivendo um presente” (PESSOA, F., 2010: 50), por vezes “fechado
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numa torre de marfim erguida além-céu” (SÁ-CARNEIRO, M., 1999:
85), temos vindo a desenvolver a nossa análise de modo a, nos capítulos
conclusivos, podermos fazer destacar o que (aos mesmos protagonistas
e narradores) falta cumprir no plano narrativo, evidenciando aquilo que
neles poderá identificar-se como uma “ciência do individual, do único,
do irrepetível, à qual só podia convir um método intuitivo” (COELHO,
J. P., 1984: 24).
Para além do exposto, cumpre acrescentar que o procedimento que
agora adotamos, para o estudo de Céu em Fogo e do Livro do Desasocego, sairá reforçado pelo estímulo que Northrop Frye em nós fez
ativar:
Every poet has a private mythology, his own formation of symbols. His mythology is a cross-section of his life, and the critic,
like the biographer, has the job of making sure that what was
private to the poet shall be public to everyone else (FRYE, N.,
2005: 205)162 .

Assim, e na convicção de que estaremos a contribuir para o esclarecimento da mitologia privada de Fernando Pessoa/Bernardo Soares,
daremos início à reflexão expondo uma intenção deliberada do enunciador do Livro, que nos confessa, muito abertamente, desejar “ser um
creador de mythos, que é o mysterio mais alto que pode obrar alguem
da humanidade” (PESSOA, F., 2010: 446). Ora, no nosso entender,
estas palavras parecem-nos representativas do tipo de realidade que se
162

Embora N. Frye aluda à noção de poeta, temos bem presente o facto de as obras
da bibliografia ativa não serem tidas como poesia. Todavia, e essencialmente porque
tanto Sá-Carneiro como Pessoa foram poetas, consideramos pertinente a designação
do autor para o contexto da nossa investigação. Para além disso, e se necessário fosse
adaptar as palavras de N. Frye, substituiríamos o termo poeta por autor e assim, mais
conformemente, daríamos conta da “entidade materialmente responsável pelo texto
narrativo, sujeito de uma actividade literária a partir da qual se configura um universo
diegético (. . . ) com as suas personagens, acções, coordenadas temporais, etc.” (REIS,
C. e LOPES, A. C. M., 2011: 39).
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pretende instaurar no volume. Cumpre aqui esclarecer que, nesta conjuntura, encaramos a noção de realidade em conformidade com a conceção de Francisco Maciel Silveira: “O carácter mítico que assume o
signo literário torna-se mais patente quando consideramos que na Literatura a palavra instaura a realidade” (SILVEIRA, F. M., 1979: 9)163 .
E porque o nosso estudo não se circunscreve apenas ao Livro do
Desasocego, pretendemos ainda fazer equilibrar a mitologia privada de
Fernando Pessoa com a de Mário de Sá-Carneiro, destacando da leitura de Céu em Fogo, entre outras, a tendência para “antevisionar uma
existência quimérica” (SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 85). Identificados,
nestes termos, os nossos principais objetivos, resta-nos, portanto, concretizar a dimensão mítica dos ideais representados por Pessoa e Sá-Carneiro.
Antes, porém, de prosseguirmos, consideramos pertinente relembrar uma possível interferência do contexto histórico-crítico na análise
das narrativas em questão. Com efeito, considerando o modo como a
época moderna veio dar primazia à significação (“some new types of literary criticism of which Bachelard has given the first examples, are no
longer concerned with facts except inasmuch as they are endowed with
significance” [BARTHES, R., 1991: 110]), não poderíamos ignorar as
orientações críticas ligadas a essa propriedade linguística.
Assim, e muito concretamente sobre o domínio da significação,
consideramos pertinente destacar os três graus de significado que O.
Ducrot e T. Todorov assinalam: o grau linguístico, o cultural e o pessoal164 . A particularidade destes graus de significação reside no facto
163

Sobre esta questão, T. S. Eliot refere a predominância de um método mítico
associado à literatura: “Instead of narrative method, we may now use the mythical
method” (ELIOT, T. S., 1988: 178). Considerando a postura mais adequada ao estudo
da arte criativa, o autor defende a manutenção de um contínuo paralelo – com recurso
a símbolos e estilos apropriados – entre contemporaneidade e antiguidade (id.: 177).
164
Pela sua pertinência, reproduzimos aqui as considerações dos autores: “The
strongest degree is appropriately called linguistic (. . . ), present in every use of the
word and constitutes its very definition. The next degree is that of cultural encoding:
within a given society, which may or may not be coextensive with a linguistic com-
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de – isoladamente ou combinados entre si – influírem na receção do
texto narrativo. Deste modo, uma análise narrativa de acordo com estes
princípios, para além de alargar o âmbito de conhecimento do significado, possui a vantagem de clarificar a pluralidade de significações que
um determinado fragmento literário poderá suscitar.
Após esta breve anotação, retomamos a reflexão sobre a manifestação mítica em Fernando Pessoa/Bernardo Soares e Sá-Carneiro. Em
primeiro lugar, e para que possamos efetivamente falar de mito em relação às narrativas em análise, parece-nos imprescindível determinar
se as ações das personagens se podem considerar deveras míticas. Ora,
como será evidente, não nos deteremos a analisar o grau de concretização de todos os projetos idealizados nas narrativas de Céu em Fogo e
no Livro do Desasocego, até porque subjaz muito frequentemente a esses projetos (sobretudo) uma ideação utópica, como o ilustra a seguinte
passagem de “A Estranha Morte do Prof. Antena”:
O Mestre propunha-se ao seguinte: adaptar os seus sentidos a
uma outra vida (à nossa vida imediatamente anterior), conservando-os ao mesmo tempo despertos na de hoje. Verdadeira
ambição de Deus, a sua! (SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 180)165 .

Note-se como, apesar da situação descrita insinuar uma ação irrealizável (“Verdadeira ambição de Deus, a sua”), ainda assim predomina a deferente justificação para o projeto do Mestre. Justamente,
esta atitude será digna de aprovação se concordarmos que é sempre a
motivação que acabará por levar a uma determinada ação (bem ou mal
sucedida). Num segundo domínio de reflexão, não poderíamos deixar
munity, and during a given period, other meanings are added to the properly linguistic
meaning (. . . ). The weakest degree of encoding is personal association, according to
which, for example, a dog evokes for me my brother, who once had a dog” (DUCROT,
O. e TODOROV, T., 1987: 154).
165
Sobre o Prof. Domingos Antena, na passagem citada, “a sua elevação até ao
estatuto de divino” (LOUREIRO, L. S., 1996: 315) dá-se através de um processo
subjetivo: “iguala-se o ser profundo à própria essência divina, confundindo-se com
ela” (FILHO, L. A., 1988: 205).
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de registar a proximidade entre as palavras citadas e o conceito de hybris, habitualmente apenso à narrativa mitológica166 . Na verdade, e a
nível temático, poder-se-á dizer que encontramos no fragmento citado
“a ascensão como metáfora da ambição desmedida e o desejo de conhecimento para além do quotidiano como instigador para o desafio”
(SOUSA, R., 2012: 63).
Finalmente, e centrando-nos muito concretamente na aspiração do
Prof. Domingos Antena, acrescentaremos que o projeto ambicionado
pelo protagonista deverá admitir vários empreendimentos, num encadeamento que poderíamos denominar construção-desconstrução-reconstrução. Ora, a possibilidade desses estádios está, precisamente, em
conformidade com uma dimensão mitológica: “It would seem that
mythological worlds have been built up only to be shattered again, and
that new worlds were built from the fragments” (Franz Boas, citado por
LÉVI-STRAUSS, C., 1955: 428).
Por seu lado, a constante antítese entre um modelo de edificação e a
sua conjeturável demolição é também trabalhada no Livro do Desasocego, assegurando-se, fundamentalmente, que “a unica arte verdadeira
é a da construcção” (PESSOA, F., 2010: 155). Para além deste registo,
e concorrendo para a ideia de que os mundos são construídos a partir
de fragmentos, o enunciador partilha uma anotação pessoal:
É esta a minha crença, esta tarde. Amanhã de manhã já não
será esta, porque amanhã de manhã serei já outro. Que crente
serei amanhã? Não o sei, porque era preciso estar já lá para o
saber. Nem o Deus eterno em que hoje creio o saberá amanhã
nem hoje, porque hoje sou eu e amanhã elle talvez já não tenha
nunca existido (id.: 265).

O que aqui nos interessa assinalar é a possibilidade de o encadeamento construção-desconstrução-reconstrução, atrás identificado, po166

A este propósito, remetemos para a leitura de “Algumas expressões da hybris
em Dispersão, de Mário de Sá-Carneiro”, principalmente por mostrar “como Mário
de Sá-Carneiro estava perfeitamente ao corrente numa tradição mítica vasta e que a
ela recorre produtivamente” (SOUSA, R., 2010: 62).
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der agora consagrar-se a uma atividade íntima e individual, ao invés
de incidir sobre um objeto materialmente manipulável. Mais ainda, na
mutabilidade de crenças que a instância narradora nos confessa sentir,
encontramos a evidência de que “também em Pessoa se concretiza o
dilema entre cingir-se a um sistema ou não contar com sistema algum”
(GAGO, C., 2007: 233).
Avançando a reflexão para outro patamar da decomposição mitológica, deve igualmente referir-se o facto de a noção de mito pressupor a
presença de um elemento sobrenatural167 . Ora, uma associação desse
componente às narrativas de Céu em Fogo não deve causar qualquer estranheza, até porque a presença de dados inexplicáveis, segundo as leis
da natureza, é precisamente uma das temáticas recorrentes da novela
literária168 .
De forma análoga, é também possível detetar manifestações de amplitude sobrenatural no Livro do Desasocego; por vezes, verifica-se que
os objetos admitem uma intervenção invulgar, o que acaba por resultar,
por exemplo, na transformação de um vapor em barco de vela:
Visitei Novas Europas, e Constantinopolas outras acolheram a
minha vinda /veleira/ em Bosphoros falsos (. . . ) É como vos
167

Remetemos o esclarecimento desta e de outras questões sobre o mito para o
Dicionário de Termos Literários (MOISÉS, M., 2004: 298-304).
168
Disseminadas por todo o volume, as referências a eventos sobrenaturais
inscrevem-se em todas as novelas. Havendo muitos outros casos a assinalar, referimos, a título ilustrativo, apenas um exemplo para cada narrativa. Assim, e respeitando
a ordem das narrativas no volume, temos um Lord cuja existência não é humana, já
que ele “É A MORTE DA RAPARIGA MASCARADA” (SÁ-CARNEIRO, M., 1999:
69 [dest. do autor]); segue-se “uma forma luminosa que galgara o parapeito” (id.:
99) do quarto dos nubentes; de seguida, o homem que “era uma figura de sonho, mas,
ao mesmo tempo, uma criatura real” (id.: 111); depois, “as crises estranhas, convulsas, espasmódicas, desconhecidas por todos os alienistas” (id.: 133); mais adiante, “a
alucinação de tortura” (id.: 154) perante um Outro que se torna Eu; seguidamente,
o caso de os órgãos do Prof. Antena terem “com efeito acordado noutra vida” (id.:
183); depois, o modo como se prossegue “fixando, emoção após emoção” (id.: 189)
um ano de uma vida; e finalmente, “o abraço unissexuado – o triunfo impossível”
(id.: 263) que uma das personagens entressonhara.
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digo assim mesmo. O vapôr em que parti chegou barco de vela
ao porto (. . . ) Que isto é impossivel, dizeis. Por isso me aconteceu (PESSOA, F., 2010: 33).

Como se vê, é precisamente perante a impossibilidade do evento
que o enunciador nos garante que ele aconteceu. Por outro lado, da passagem reproduzida importa igualmente fazer sobressair o modo como
as referências a uma aventura veleira concorrem para os mitos das grandes epopeias, portuguesas ou não, sugeridas pela menção de “Novas
Europas”, “Constantinopolas” e “Bosphoros”. Assim sendo, julgamos
não ser excessivo aproveitar estas alusões para aqui evocar a Mensagem, obra manifestamente simbólica. Evocada a obra, adicionar-lhe-emos um terceiro elemento, citando para o efeito o estudo de Dionísio
Vila Maior que, para além de complementar a citação do Livro, deteta
a preferência por um passado muito específico e circunscrito na poética
de Fernando Pessoa:
[he] only considered certain phases in the past: the discoveries
and the progressive construction of the Portuguese nation, phases in which the Portuguese man would have indeed shown all
of the qualities of the exceptional man: vitality, courage, honour,
integrity and cosmopolitanism (VILA MAIOR, D., 2012a: 199).

Muito embora a nossa investigação não se debruce sobre a Mensagem, as palavras reproduzidas acabam por se relacionar com o nosso
âmbito de estudo, especialmente por aludirem às qualidades humanas que as obras da bibliografia ativa veiculam. Estamos, portanto,
em crer que é viável ampliarmos o conceito que Dionísio Vila Maior
aplica a Pessoa para nele incluirmos Sá-Carneiro. Fundamentalmente,
a nossa posição assenta na convicção segundo a qual as noções de vitalidade, coragem, honra, integridade e cosmopolitismo169 são identicamente veiculadas por Céu em Fogo, podendo, por esse motivo, contribuir para um esboço do homem de qualidade excecional segundo o
169

Sem querer discutir qual das qualidades será a mais dominante, gostaríamos,
porém de dar conta da sua existência nas novelas de Céu em Fogo. A diversidade de
novelas citadas, de seguida, é marcadamente deliberada, numa tentativa de demons-
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ideal da geração órfica (“Orpheu poets are examples and models of the
ideal Portuguese man of exceptional quality [id.: 200]).
Intencionalmente, fizemos incidir a nossa reflexão sobre um âmbito
mais particular, trazendo agora a problemática do mito para o plano da
existência humana. Na verdade, não poderíamos deixar de sublinhar a
profunda ligação entre a condição de excecional qualidade e o caráter
que os heróis míticos tradicionalmente exibem. No caso concreto do
Livro do Desasocego – que é uma das obras que nos importa analisar
–, vê-se o tratamento singular dessa excecionalidade junto de uma tentativa de clarificação da utilidade mitológica, consistindo em “[c]rear
um outro Eu que seja o encarregado de sofrer em nós, de soffrer o que
soffremos. Crear depois um sadismo interior, masochista todo, que
gose o seu sofrimento como se fosse d’outrem” (PESSOA, F., 2010:
116). Embora acentuadamente antinómico, este cargo é, segundo o seu
enunciador, “eminentemente realisavel” (ibid.). Ora, partindo das palavras citadas, poderíamos avançar “a definição do poeta como sendo
divinamente louco – ou seja, divinamente dividido, ou interrompido”
(SANTOS, M. I. R. S., 2000: 247 [it. da autora]).
O que, para já, nos parece significativo nas palavras da autora é a
sugestão de que, no contexto da sua divina divisão (evocadora, quiçá,
dos ideais míticos de Prometeu), a despersonalização do poeta antevê
“uma muito subjectiva ficção credível, se não mesmo uma ideologia”
(id.: 252). Por seu lado, a preocupação ideológica vai igualmente encontrar uma corroboração na possibilidade de uma orientação social
do discurso (“the social orientation of discourse” [VILA MAIOR, D.,
trar que os traços referidos não são específicos de uma narrativa concreta, mas antes
perpassam todo o volume. Não nos preocuparemos em demonstrar a resistência ou
durabilidade das qualidades, na convicção de que as evidências, mesmo que pontuais,
serão suficientes para o ponto que pretendemos comprovar. Assim, encontramos vitalidade, sobretudo artística, na “zebrante intensidade” (SÁ-CARNEIRO, M., 1999:
116) de Zagoriansky; coragem, na audácia do protagonista de “A Grande Sombra”;
honra e integridade no “sábio” (id.: 161) Prof. Antena; e, finalmente, o cosmopolitismo de Inácio de Gouveia relativamente ao “[o]rgíaco e solene, monumental e fútil”
(id.: 207) Paris.
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2012b: 190])170 .
Tendo em conta estas últimas considerações, cremos ser chegada a
oportunidade de expor algumas particularidades da nossa bibliografia
ativa, na convicção de que tanto Céu em Fogo como o Livro do Desasocego se assumem como narrativas pessoais. Como será facilmente
detetável, nessas narrativas relatam-se eventos que, de algum modo,
acabam por atrair a atenção para pensamentos, reflexões, sentimentos
ou reações próprias do temperamento da instância narradora171 . Bastante explícitas são as mais diversas questões narratológicas que apontam nessa direção, como é o caso de um “contexto de enunciação específico” (REIS, C., e LOPES, A. C. M., 2011: 124), onde “toda a
manifestação da subjectividade do narrador [é] projectada no enunciado” (id.: 207)172 .
Ora, colocando a questão nestes moldes, e encarando os volumes
da bibliografia ativa como narrativas pessoais, poderemos admitir que
o que nelas se organiza é sobretudo um mito pessoal. Antes de mais,
será útil clarificar que, para o contexto da nossa investigação, a conceção de um mito pessoal – enquanto expressão homónima de uma
outra designação, do foro psicanalítico173 – interessa-nos aqui sobre170

No original: “[. . . ] the subject lives in continual activity with the other(s), with
the surrounding context and with the past” (VILA MAIOR, D., 2012b: 194 [it. do
autor]).
171
Mais uma vez, sustentamo-nos na crença de que a personagem redonda se reveste de “complexidade suficiente para constituir uma personalidade bem vincada”
(REIS, C., e LOPES, A. C. M., 2011: 323).
172
Esta problemática foi já abordada por nós (cf. supra: 63 e ss); iremos, por esse
motivo, escusar-nos de a desenvolver mais profundamente.
173
Por considerarmos relevante tecer um esclarecimento sobre esta problemática,
disponibilizamos as palavras de Charles V. Ford para melhor concretizar o conceito
de mito pessoal: “As described by Kris, the personal myth is a product of obsessive
personalities who use significant omissions from and distortions of their past histories
to create a view of themselves that screens areas of psychic conflict from conscious
awareness. Consequently, individuals create myths or fictions to protect themselves
from painful realizations about themselves” (FORD, C. V., 1999: 268 [it. do autor]).
Note-se, entretanto, que, embora exista uma vasta bibliografia psicanalítica sobre a
construção de um mito pessoal, não é nossa intenção fazer associar à psicanálise o
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tudo como conceção literária. Senão, encaremo-la do ponto de vista
narratológico: segundo Carlos Reis (discorrendo sobre os registos de
discurso de uma obra literária), podemos ter “um discurso subjectivo,
no qual se detectam, de forma explícita ou implícita, marcas do sujeito da enunciação” (REIS, C., e LOPES, A. C. M., 2011: 348-349).
Encontrando-se distintamente percetível no Livro do Desasocego, esta
manifestação poderá ser exemplificada pelo seguinte trecho:
Em geral sou uma creatura com quem os outros sympathisam,
mesmo, com um vago e curioso respeito. Mas nenhuma sympathia violenta desperto. Ninguem será nunca comovidamente
meu amigo. Por isso tantos me podem respeitar (PESSOA, F.,
2010: 122).

Do citado, e para as qualidades que de momento convém discutir,
destacamos, entre outros aspetos pertinentes, a insistência por determinadas formas linguísticas, como é o caso dos pronomes, pessoais ou
possessivos. Mais uma vez, teremos confirmado a correspondência entre o discurso subjetivo do Livro e a pessoalidade discursiva, já que, e
ainda de acordo com Carlos Reis,
[. . . ] falar-se-á de discurso pessoal sempre que se verifique a
presença explícita do locutor no enunciado, manifestada fundamentalmente através dos deícticos, formas linguísticas que identificam e localizam as pessoas, os objectos e os eventos em função do contexto espácio-temporal criado e mantido pelo acto de
enunciação, no qual emerge como pólo estruturante o ego do
locutor (REIS, C., e LOPES, A. C. M., 2011: 349).

Ora, admitindo estarmos, portanto, na presença de “um funcionamento semântico-referencial [. . . ] [que] reenvia sempre à instância de
enunciação” (ibid.), parece-nos natural que, na eventualidade de se confirmar a presença de uma preocupação mitológica, essa demanda seja
nosso estudo, nem demonstrar qualquer aplicabilidade do conceito em termos psicanalistas.
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classificada como mito pessoal, reflexo da “inscrição discursiva do eu”
(ibid.).
Assim encarada, a nossa proposta de mito pessoal possui ainda
a vantagem de abraçar quaisquer mitos até então identificados pela
crítica, tanto para o caso de Fernando Pessoa/Bernardo Soares como
para o de Mário de Sá-Carneiro. Com efeito, acreditamos que poderá
admitir-se uma possibilidade desta ordem, uma vez que, independentemente da mitologia evocada, o que continuamente sobressai é justamente a inscrição pessoal (potencialmente mitológica) do agente narrativo. Como se vê, uma disposição deste género é coerente com as múltiplas virtualidades mitológicas, unindo o Ícaro e o Dédalo, de David
Mourão-Ferreira (1966), ao Thanatos e Eros, de Maria Aliete Galhoz
(1990), acolhendo igualmente o Narciso e o Orfeu Fausto, de António
Quadros (1991a). Assim sendo, e preservando em todo o tempo a sua
individualidade, estes e outros mitos encaixam num quadro mitológico
pessoal, no sentido em que, mais do que se circunscreverem a uma tipologia redutora, anteveem uma série de eventos que leva a um desfecho
pessoal, trágico ou triunfante.
Reconhecendo que um determinado texto poderá ser interpretado
segundo vários graus de significado – como apontámos no início deste
capítulo –, iremos socorrer-nos de um trecho do Livro do Desasocego
para sustentar a aplicabilidade da nossa proposta:
Se algum dia me suceder que consiga levar ao bom calvario a
cruz da minha intenção, encontrarei um calvario nesse bom calvario, e terei saudades de quando era futil, fruste e imperfeito.
Serei menos de qualquer maneira (PESSOA, F., 2010: 278)174 .

Do exposto, evidencia-se uma aproximação à fé cristã, através das
referências “calvário” e “cruz”. Todavia, cremos que não causará embaraço estabelecer uma ligação entre as palavras citadas e a mitologia
174

A passagem citada, por sua vez, relaciona-se intimamente com as palavras de
Jorge de Sena, que, através da referência à fé cristã, nos mostra Pessoa “as a man
who, for humanity’s sake, sacrifices himself Christ-like upon the cross of becoming
words, words, words. . . ” (SENA, J., 1982: 31).
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grega, mais concretamente no que diz respeito a Prometeu: castigado a
um eterno sofrimento e sem perspetivas de redenção, tal como o sugere
o enunciador do excerto, através da expressão “encontrarei um calvario
nesse bom calvario”. Como quer que seja, e independentemente da sua
interpretação, o trecho não deixará de incorporar um mito pessoal, uma
vez que representa, acima de tudo, a tarefa difícil e penosa de levar até
ao fim “a cruz de uma intenção”.
Para além destas questões, não inquietará que as potenciais sugestões de índole mitológica remetam para um conteúdo literário demasiado subjetivo; afirma Aristóteles:
Deve preferir-se o impossível verosímil ao possível inverosímil,
não devem compor-se enredos com partes irracionais mas, pelo
contrário, não devem ter absolutamente nada de irracional (. . . ).
[M]esmo o que é absurdo pode ser admitido, pois na Odisseia
as coisas irracionais sobre o desembarque não seriam toleráveis,
como se tornaria evidente, se um mau poeta as tivesse composto:
portanto, o poeta dissimula o absurdo temperando-o com outras
boas qualidades (ARISTÓTELES, 2011: 96-97).

Reconhecendo que o autor, com estas palavras, pretende sobretudo
justificar a excelência do trabalho do escritor de ficção, gostaríamos, no
entanto, de ressaltar da citação a legitimidade de um “impossível verosímil”, desde que “temperado de boas qualidades”. Ora, em primeiro
lugar, iremos precisamente fazer associar a expressão “impossível verosímil” a uma dimensão mítica da prática literária. Por outro lado, e
em segundo lugar, consideremos como uma boa qualidade – em Céu
em Fogo, tal como no Livro – a escrita que incide sobre a ponderação
do temperamento pessoal, numa confidencialidade que, por sua vez,
antecipa os mais básicos comportamentos humanos, o que acabará por
ir ao encontro da dimensão mítica que temos referido.
Tendo exposto as diretrizes de um mito pessoal, aplicável ao Livro do Desasocego e às narrativas de Céu em Fogo, torna-se agora necessário evidenciar a dinâmica mitológica na prosa de Fernando Pessoa/Bernardo Soares e Mário de Sá-Carneiro. Para inaugurarmos a rewww.lusosofia.net
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flexão, iremos deter-nos sobre os conceitos de mortalidade e imortalidade, incidindo no caso concreto de Sá-Carneiro, predominantemente
por motivos de cadência textual, mas também considerando que – de
entre os dois autores – o seu desfecho foi o mais trágico (e, por consequência, também o mais mítico).
Assim, e em primeiro lugar, destacaremos a imagem mítica do
“voo” em Sá-Carneiro que, segundo Teresa Rita Lopes, para além de
simbolizar uma ascensão, traduz ainda um percurso individual, que
pressupõe o início de uma existência autónoma:
Mas Sá-Carneiro não conseguiu, como Pessoa, “voar outro”.
Enquanto que para este a personagem nascia para a vida por um
acto acabado de criação, com corte de cordão umbilical, naquele,
criador e criatura eram indissociáveis (LOPES, T. R., 1971: 25).

Insistindo na imagem de que Sá-Carneiro não estaria apto para uma
viagem de libertação, Teresa Rita Lopes associa o voo à ligação entre
criador e obra criada. Posteriormente, a imagem mítica do voo foi abordada pela mesma autora, desta vez para aludir ao trágico fim do autor.
Segundo ela, Sá-Carneiro “tenta levantar voo na nave espacial do próprio corpo para ir ao seu próprio encontro. Mas deixou em cena um
cadáver, colhido sabe-se lá por que «maquinismos vertiginosos». . . ”
(LOPES, T. R., 1990: 89). Nesta última circunstância, o voo sai novamente frustrado, com a agravante de resultar num desfecho trágico.
Numa imagética similar à de Teresa Rita Lopes, também Eduardo Lourenço insiste numa queda celeste:
Sá-Carneiro não se matou contra ninguém, nem contra a Vida,
nem mesmo contra si, como a violência sádica do fim concebido o manifesta, mas por si, pelo seu reino voluntariamente
paranóico de anjo caído de nenhum céu, exigindo com violência
um qualquer paraíso para curar a abjecção da sua decadência, da
sua Queda (LOURENÇO, E., 1990: 10 [it. do autor]).

Das palavras citadas, deve-se retirar, sobretudo, a ideia de anjo
caído, que, à luz dos símbolos que temos aqui analisado, confirma a
www.clepul.eu
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pertença de Sá-Carneiro ao elemento do ar, embora – como vimos –
ele não domine completamente esse mesmo elemento175 . Se encararmos ainda no seu conjunto as referências citadas, iremos concluir que
a crítica insiste na identificação de um anseio por uma outra medida
(para além da experiência empírica) em Sá-Carneiro176 .
Na tentativa de dar um sentido às atitudes estéticas de Sá-Carneiro,
Maria Aliete Galhoz caracteriza-o como um “narciso que se repudia”
(GALHOZ, M. A., 1990: 47), ao mesmo tempo que denuncia “o predomínio da morte auto-inflingida nos heróis” (id.: 51 [it. da autora])
sá-carneirianos. Esta circunstância, aliada ao recorrente “tema da mudança de identidades” (JÚDICE, N., 1990: 55), reforça a hipótese de
ocorrência de um mito pessoal, principalmente se considerarmos que,
ao longo do processo evolutivo do protagonista (e com validade para
qualquer narrativa de Céu em Fogo), a “sua existência é remetida para
uma dimensão outra da própria realidade” (id.: 56), permitindo “olhar
aquilo que não pode ter uma imagem real” (id.: 59).
Com alguma frequência, a problemática que acabámos de expor
sobre os protagonistas sá-carneirianos tem sido refletida acerca da vida
175

Sobre esta questão, também Clara Rocha, jogando com a imagem de Céu e
Inferno, escreveu: “Assim, o lume de Mário de Sá-Carneiro é a metáfora ambivalente
de Céu a que aspirou e do Inferno em que viveu. Ele é a forma poetizada do seu desejo
romântico de absoluto e da consumpção breve que pôs fim à sua pressa modernista
de viver” (ROCHA, C., 1990: 162).
176
Em Sá-Carneiro foi detetado o “desejo de “além”, a necessidade de ultrapassar
as contingências humanas e de ascender a um plano superior de consubstanciação do
eu, [que] lançam o poeta na vivência, por vezes mórbida, de um mundo sonhado, totalmente desligado das limitações terrenas do homem comum” (ERMIDA, I., 1990:
570). Em consonância com estas afirmações, encontramos em “Ressurreição” uma
passagem representativa dessa ânsia por ultrapassar as contingências humanas. De
um modo muito particular, o evento narrado acaba ainda por aludir ao mito de Pigmalião: “Enfim, para iludir a sua chama, esse Artista – um escultor – ergueria uma
estátua de Cristo, gigantesca, admirável (. . . ). E, concluída a sua obra imortal, num
último estertor de cio – infame, todo nu – lançar-se-ia sobre o bloco de mármore sagrado, esmagando em fúria contra ele, os seus lábios, o sexo erecto. . . morrendo sobre
a estátua – ofegante, mutilado, execrável. . . ” (SÁ-CARNEIRO, M., 1999: 251).
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civil do autor, relacionando-a sobretudo com o evento do suicídio de
Sá-Carneiro. Deste modo, será natural interpretar-se esse acontecimento
[. . . ] em termos de apoteose. Literalmente, de autodivinização.
E é por isso que o seu suicídio não se parece – a não ser no facto
de todos serem também tentativa de rasurar a nossa finitude –
a nenhum outro que mereça figurar na nossa mitologia moral
(LOURENÇO, E., 1990: 8 [it. do autor]).

Sobre a citação, interessa-nos destacar a imagem de rasurar a finitude, que parece indicar o caminho que temos referido, ou seja, sugerindo a alternativa da construção de uma infinitude, através de uma
construção de um mito. Em segundo lugar, destacaremos a expressão
“mitologia moral” que, ao mesmo tempo que assegura o lugar de Mário de Sá-Carneiro num plano mitológico da cultura portuguesa, acrescenta a importância de um elemento doutrinal, sugerido pelo emprego
do termo “moral”.
Embora nos parágrafos anteriores a nossa análise se tenha detido
especialmente no estudo de Sá-Carneiro, estamos em crer que uma
exposição sobre Fernando Pessoa/Bernardo Soares seria naturalmente
evidenciável, uma vez que o tom do Livro expõe precisamente a cadência de uma voz sobre todas as outras. Aliás, e tal como o apontou Eduardo Prado Coelho, a tradição literária encontra-se “a ponto de
quase converter Pessoa na positividade de um mito que se sobrepõe ao
contacto directo, inocente e deambulante, com a matéria simples dos
textos” (COELHO, E. P., 1987: 47).
Como quer que seja, destaque-se – e de forma equitativa, sublinhamos – o feito dos autores órficos: “Ambos conseguiram chegar a Si,
ser Deus um momento” (LOPES, T. R., 1990: 86). Acerca do modo
como o terão conseguido, poderá relacionar-se com um desdobramento
de índole profunda, sendo “both a «real» person and a persona, hence
both mortal and imortal» (ELLIOT, R. C., 1982: 41-42).
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Conclusões provisórias
Quando nos propusemos a escrever este capítulo, tínhamos a nítida
consciência de que um estudo de ordem mitológica poderia apresentar algumas contrariedades, fundamentalmente devido à fugaz e esquiva177 significação do termo mito. Ainda assim, e reconhecendo as
dificuldades de uma abordagem mitológica, prosseguimos a nossa reflexão, averiguando uma possibilidade de síntese para todas as válidas
– e entretanto únicas – conceções teóricas acerca do tópico. Com vista
a esse fim, a nossa metodologia consistiu em demonstrar que poderá
encontrar-se uma raiz comum entre as mais díspares considerações.
Ao longo do processo, e sem retirarmos qualquer importância aos
estudos elaborados, escusámo-nos deliberadamente de desenvolver
uma análise arquetípica do mito segundo as perspetivas psicanalítica
ou religiosa. O principal motivo para tal procedimento prende-se com
a postura metodológica adotada, pretendendo destacar o mito como um
componente visceralmente narrativo. Ainda assim, e acima de tudo
pela sua relevância e reconhecido valor documental no domínio do estudo do arquétipo associado à mitologia, recomendamos a leitura desses estudos.
Enveredámos, de seguida pela via do discurso subjetivo e – na certeza de que “todo o texto produz os seus efeitos segundo os mecanismos da metáfora” (COELHO, E. P., 1975: 18 [it. do autor]) – ambicionámos descortinar um mito pessoal no Livro do Desasocego, bem
como nas novelas de Céu em Fogo. Particularmente por constituírem
177

Sobre esta condição, note-se, R. Barthes regista que o mito só poderá ser delimitado em termos formais: “Myth is not defined by the object of its message, but by
the way in which it utters this message: there are formal limits to the myth, there are
no ‘substantial’ ones” (BARTHES, R., 1991: 107).
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um testemunho ficcionalizado da subjetividade humana, os textos narrativos da bibliografia ativa ajustam-se perfeitamente ao conceito avançado (“By recasting the presentation of subjectivity through fictionalized testimony, such writers call the myth of individual self-production
sharply into question” [SMITH, S., e WATSON, J., 2005: 363-364]).
Das reflexões tecidas, destacamos a possibilidade de termos estabelecido um plano de equivalências, não só entre Fernando Pessoa/Bernardo Soares e Mário de Sá-Carneiro, mas também entre as múltiplas
vozes (por vezes dissonantes) da crítica literária.
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O trabalho que agora se conclui esquivou-se, propositadamente, ao
tratamento de quaisquer controvérsias que possam ainda subsistir no
âmbito do estudo do Modernismo em Portugal, da geração órfica e,
muito especialmente, da questão do Livro do Desasocego de Fernando
Pessoa/Bernardo Soares. Com essa postura, acreditamos ter sido possível atingir melhor os objetivos pretendidos, ou seja, concentrarmo-nos
mais particularmente naquilo que as obras comunicam, de um ponto
de vista interpretativo, independentemente de pendências que possam
ainda subsistir.
Como quer que seja, reconhecemos como extremamente válidos todos os esforços empreendidos na caracterização da estética modernista
e só poderemos agradecer a profícua produção nesse campo. E é, pois,
relativamente a esta última circunstância, que lamentamos não ter elencado todos os estudos desenvolvidos sobre o Modernismo, quer a nível
nacional, quer internacional, na certeza de que grandes e pertinentes
obras ficam, portanto, por citar.
Quanto ao teor da nossa investigação, e tendo este projeto sido originado no âmbito do Mestrado de Estudos Portugueses Multidisciplinares, quisemos permitir a interferência de alguns elementos de outras
disciplinas das ciências humanas, como é o caso da filosofia ou da psicologia – sendo que, e não podemos deixar de o sublinhar, o contributo
dessas disciplinas se justifica no sentido em que o texto narrativo não
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existe isolado da sociedade, considerando-se, aliás, a narrativa como
um ato social.
No início da investigação a que nos propusemos, expusemos a intenção de estreitar a ligação entre Fernando Pessoa e Mário de
Sá-Carneiro por via da prosa de ambos. Estimulou-nos a possibilidade
de estabelecer relações entre fatores aparentemente não relacionáveis.
Partimos, portanto, para a análise das suas narrativas, adotando uma
postura refletiva e exploratória de práticas literárias. Complementando
o estudo com a leitura de bibliografia cientifico-crítica, fomos colocando em prática o plano descritivo das narrativas de Céu em Fogo e
do Livro do Desasocego. De entre algumas evidências – que vão desde
o plano processual ao simbólico –, destacamos a feliz correspondência
entre o léxico utilizado, podendo o mesmo dizer-se das opções estéticas ou das tendências ideológicas, o que acaba por confirmar um perfil
artístico concordante entre ambos os volumes. No seu conjunto, esperemos que essas evidências possam, em primeiro lugar, ter contribuído
para um novo olhar sobre as narrativas de ambos; em segundo, que as
hipóteses motivem outras reflexões, não necessariamente circunscritas
ao círculo de Fernando Pessoa ou Mário Sá-Carneiro.
Acerca do facto de a nossa abordagem ter insistido numa perspetiva de índole subjetiva (incidindo o estudo sobre discurso próprio do
sujeito literário ou relativo a ele), justificamos a nossa opção com a
convicção de que esse teor subjetivo, intimista e familiar, continua a
atrair o olhar do público para a leitura de ambas as obras modernistas,
concorrendo assim para a sua intemporalidade. Caso necessário seja recorrer a um argumento de autoridade para corroborar estas afirmações,
deixaremos aqui impressas as palavras de Robert Graves, que poderão
confirmar a nossa postura:
The test of a good poet is his ability to express time-proved sentiments in time-honored forms with greater fluency, charm, sonorousness and learning than his rivals; these, at least, are the
qualities that win a man a bardic Chair (GRAVES, R., 1971:
442).
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Finalmente – e porque “a interpretação da obra de arte deve também ter em conta outras formas que lhe pré-existem” (JAUSS, H. R.,
1993: 51) –, justificamos a incidência do estudo sobre o mito não só
como uma forma de estabelecer relações entre Céu em Fogo e o Livro do Desasocego, mas também como um instrumento para estreitar
o laço entre o panorama atual e a condição mítica (e cada vez mais
mitificada) da geração órfica. Subsidiariamente, e a partir de algumas
atitudes autorais (no plano temático, estilístico-compositivo e ideológico), sai fortalecida a parceria criativa entre Fernando Pessoa e Mário
de Sá-Carneiro, assegurando-se a preponderância estética, e sobretudo
modelar, de ambos os autores.
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“Tomando como objeto de estudo as novelas de Céu em Fogo e o
Livro do Desasocego, espera-se poder contrariar uma omissão ainda
existente no domínio das criações narrativas dos seus respetivos autores. A escolha pelas obras prende-se fundamentalmente com o facto de,
na nossa perspetiva, serem representativas de uma “ambiência literária
e intelectual” (DUARTE, I., 1982: 137-138) que alia a expressão narrativa de Fernando Pessoa/Bernardo Soares à de Mário de Sá-Carneiro.
[. . . ] O estudo das narrativas de Fernando Pessoa/Bernardo Soares e
Mário de Sá-Carneiro surge assim como motivação para desenvolver
uma pesquisa numa perspetiva integradora e transversal dos conhecimentos. Tenta-se enquadrar, analisar e interpretar, de forma crítica, os
objetos de análise, considerando que as obras escolhidas ilustram algumas das problemáticas representativas da literatura modernista.”
(da Introdução)
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