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Capítulo Sexto – O PRIMEIRO MODERNISMO 

 

Fernando Pessoa: Concepção da Arte e Heteronímia Estética. 

 

E há poetas que são artistas 
E trabalham nos seus versos 

Como um carpinteiro nas tábuas!... 
A. Caeiro 

 

Ao contrário de Teixeira de Pascoaes, para quem a intuição, a 

espontaneidade e a sinceridade constituem, dentro da sua concepção 

metafísica da arte, os alicerces da criação estética, para Pessoa a obra de arte 

é fundamentalmente uma «interpretação objectivada duma impressão 

subjectiva1». Cedo se demarcando do Saudosismo e da Renascença 

Portuguesa, deixara ainda assim o retrato deste movimento quando, contra 

Adolfo Coelho, procura situar a nova poesia portuguesa, cuja originalidade 

resultava da «fusão do psiquismo da Renascença com o psiquismo do 

Romantismo2». O diagnóstico não estava mal feito, pois Pessoa cedo lhe 

intuíra as coordenadas, embora o seu projecto de um «Supra-Camões», e de 

um consequente «Supra-Portugal», o obrigasse a seguir outros caminhos.  

A partir da feição messiânica que o saudosismo comportava, e à qual 

Pessoa não fora nem seria jamais alheio, anunciou nas páginas de A Águia, 

revista dirigida à época por Teixeira de Pascoaes, a vinda desse «Poeta», cuja 
                                                 
1 F. PESSOA, Obras em Prosa, C. BERARDINELLI (org., introd. e notas), Rio de Janeiro, 1986, 
p. 217. Dada a dificuldade que a obra pessoana apresenta, nas questões relativas à atribuição 
da autoria, adentro da sua construção heteronímica, e tendo em conta as variadíssimas 
edições em que os exegetas procuram dar coerência aos imensos fragmentos do espólio, 
utilizámos, maioritariamente, a edição de F. C. Martins, intitulada Crítica: ensaios, artigos e 
entrevistas, os III volumes das Obras Poéticas e em Prosa, realizada por A. Quadros com a 
colaboração de Dalila da Costa Pereira, e a obra Páginas Íntimas e de Auto-Interpretação, com 
edição de J. Prado Coelho e G, R. Lind; ocasionalmente seguiremos outras edições, cuja 
referência bibliográfica será assinalada em devido tempo. 
2 B. PORTUGAL, Inquérito Literário, Lisboa, 1915, p. 147. 
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obra construída sobre um fundo dramatúrgico de influência shakespereana, 

como escrevera, superaria a lira camoniana. Sem o confessar, Pessoa sabia 

que essa figura enraizada na mitologia messiânica portuguesa seria ele 

mesmo. Se o que publicou em vida é suficiente para aquilatarmos dessa 

consciência, o que foi sendo publicado desde a sua morte, em 1935, confirma 

esse juízo, ainda que a sua produção teórica e especulativa, seguindo a 

complexidade da arquitectónica heteronímica, se apresente de modo 

fragmentário e disperso. 

Deste modo, a sua doutrinação nos domínios da arte e da estética 

traduz-se numa polémica entre heterónimos, e segue sistematicamente o 

esquema da tese e da antítese, ainda que a síntese se apresente sempre 

provisória, pois que amiúde é contraditada ou pelo mesmo ou por um outro 

heterónimo, quando não pelo ortónimo Fernando Pessoa. Por outro lado, muita 

da produção teórica destina-se à sua auto-interpretação e à justificação da sua 

própria produção artística. Se Pascoaes o fizera, por considerar que os ataques 

que sofrera dos dissidentes, e de outros críticos da Renascença Portuguesa, 

eram fruto de uma má compreensão da sua metafísica, Pessoa parece sentir 

um gozo enorme em seguir na sua doutrinação teórica o mesmo esquema 

construtivo e intelectual que suporta toda sua poética. Dado o seu carácter 

essencialmente dedutivo e lógico3, a sua obra apresenta dificuldades 

acrescidas a quem nela procure uma evidente causa unificadora, um princípio 

ordenador, um fundamento transcendente ou imanente, facto que, por vezes, 

tem levado a uma menor atenção por parte dos exegetas. Deste modo, a 

infinita possibilidade de uma ou várias metafísicas ao modo pessoano – 

                                                 
3 F. PESSOA, Textos Filosóficos, A. PINA COELHO (estabelecimento dos textos e pref.), Vol. I, 
Lisboa, 1993, p. IX. 
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cindindo o que na tradição metafísica platónico-aristotélica constitui um Todo –, 

a relativização do Universo, do Homem e de Deus4, redutível a uma simples 

ideia estética, bem como a própria virtualização da filosofia, constituem, no 

limite, a axiologia sobre que assenta e à luz da qual deve ser lida a acção 

filosofante do poeta5. Sem embargo, e quanto a nós, é dentro de uma moldura 

metafísica que tem que ser vista a sua especulação estética. 

Seja como for, a aventura do Orpheu a que se votou, sob influência da 

revista inglesa Blast, procurou, de forma consciente, assumir o modernismo 

segundo um duplo objectivo: por um lado, contestar o saudosismo, 

desnacionalizando a arte e, em parte, a concepção estética que lhe subjazia; 

por outro, assumir a contemporaneidade artística como a mais próxima, 

embora não coincidente, com seu ideário estético, artístico e filosófico, 

partilhando, no entanto, com ela um valor ao qual se manteria fiel para sempre: 

a autonomia da obra de arte. Em escrito presumivelmente de 1916, um ano 

depois do lançamento do movimento, e ao contrário do Saudosismo, a autor 

reivindicava como objectivo do Orpheu: «toda a verdadeira arte moderna tem 

de ser maximamente desnacionalizada – acumular dentro de si todas as partes 

do mundo. Só assim será tipicamente moderna. Que a nossa arte seja uma 

onde a dolência e o misticismo asiático, o primitivismo africano, o 

cosmopolitismo das Américas, o exotismo ultra da Oceânia e o maquinismo 

decadente da Europa se fundam, se cruzem, se interseccionem6». 

Porém, a permanência do sistema platónico-aristotélico na doutrinação 

estética portuguesa não deixa de estar presente também na produção 

                                                 
4 F. PESSOA, Páginas Íntimas e de Auto-Interpretação, J. P. COELHO e G. R. LIND 
(estabelecimento dos textos e pref.), Lisboa, 1966, p. 137. 
5 Ibid. pp. XIII-XIV. 
6 F. PESSOA, Páginas Íntimas e de Auto-Interpretação, op. cit., p. 114. 
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pessoana, já heterónima já ortónima, ainda que pela voz de Álvaro de Campos 

procure, de forma mais aparente que real, quebrar a hegemonia do idealismo e 

do realismo metafísicos em Portugal. A linha estética de cariz classicizante, 

assumida abertamente dentro do neo-paganismo por António Mora e por 

Ricardo Reis, além de Pessoa, ele mesmo, não deixará de ser aquela sobre a 

a qual se erige a obra dos outros heterónimos, por mais que Álvaro de Campos 

tente provar o contrário, e caracteriza-se por uma tendencial e subtil evasão do 

real, espargindo-se por tantos campos quantos os mundos que o espírito do 

artista pode criar, oscilando, dialecticamente, entre as dimensões do sensível e 

do inteligível. Porém, a dialéctica é apenas aparente, pois no xadrez estético 

subjacente à sua obra existe uma tendencial hegemonia da intelectualização 

da emoção que vai além do fundo intuitivo de todo o pensamento como 

Pascoaes advogara para o Saudosismo, seguindo o preceito aristotélico que 

nos diz que em arte tem que se ser artístico7. 

 

 

Uma «Introdução à Estética» 

 

O título, ainda que de carácter provisório, é da autoria do próprio 

Pessoa, encimando um escrito breve, com data provável de 1925, e que 

presumivelmente constituiria parte de uma dissertação mais longa e 

sistematizada cujo objecto de análise é a estética. Neste texto, afirma que a 

obra de arte não consiste no conteúdo da sensibilidade mas no uso que o 

artista faz desse conteúdo, destinando a obra a produzir uma «impressão total 

                                                 
7 ARISTÓTELES, Poética, E. de SOUSA (trad., pref., introd, comentário e apêndices), Lisboa, 
51998, p. 143 (1460b). 
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definida». Na verdade, segundo Pessoa, a sensibilidade constitui o ponto de 

partida da arte, o seu elemento material; porém, é a inteligência que, 

trabalhando a sensibilidade, lhe dá a forma. Na sequência do seu extremado 

sentido lógico, Pessoa subdivide a forma em «forma concreta ou material», e 

em «forma abstracta ou imaterial». A primeira é resultado da segunda, isto é, a 

partir da sensibilidade que pretende trabalhar, o artista escolherá os elementos 

que darão corpo à obra (por exemplo, as palavras e dentro destas 

determinados adjectivos, substantivos ou verbos; as cores, os motivos no caso 

da pintura, o barro, o gesso, a madeira, o mármore, no caso da escultura); 

porém, a escolha e colocação de determinado verbo ao lado de um 

determinado substantivo, a cor local ou geral, a intersecção de planos, a 

escolha de determinada expressão para um rosto, uma determinada 

representação ou concepção de motivos visuais, sonoros ou poéticos, são fruto 

de uma opção atribuída à faculdade da inteligência, cujo trabalho é regulado 

pelas suas leis imutáveis; de algum modo, a «forma abstracta ou imaterial» 

constitui aquilo a que se chama genericamente o projecto, isto é, a concepção 

inerente e prévia à realização de qualquer obra; a «forma abstracta» assenta 

em duas leis (embora Pessoa haja enunciado três leis, mas apenas expôs duas 

delas), a saber: a «Unidade», e a «Universalidade ou Objectividade». Dado o 

seu carácter abstracto, estas duas leis aplicam-se, segundo o autor, a todas 

artes.  

A primeira consiste na justa e harmoniosa concatenação de todos os 

elementos da obra de arte de modo a que a impressão que se quer produzir 

constitua um todo; a «universalidade ou objectividade» que caracteriza a forma 

abstracta relaciona-se directamente com o maior ou menor grau de 



 286

inteligibilidade da obra de arte; sendo a inteligência abstracta a mesma em 

todos os tempos, ao contrário da sensibilidade, que muda consoante as épocas 

e os lugares, Pessoa afirma que «quanto mais altamente intelectual for uma 

obra de arte, maior será, em princípio, a sua universalidade8». Na verdade, 

para Pessoa, há impressões ou emoções que, em si, são intransmissíveis, em 

virtude do seu carácter simples; nestes casos, elas devem ser gozadas apenas 

por quem as sente; porém, depreende-se (aqui o texto deixa de ter 

continuidade) que há emoções cujo valor excede o simples gozo9, sendo que, 

neste caso, a inteligência deve expurgá-las dos elementos subjectivos, de 

modo a potenciar a maior objectivação possível da obra de arte, pois que deste 

valor depende a sua transmissibilidade: «tudo que se passa numa mente 

humana de algum modo análogo se passou já em toda outra mente humana. O 

que compete, pois, ao artista que quer exprimir determinado sentimento, por 

ex., extrair desse sentimento aquilo que ele tenha de comum com os 

sentimentos análogos dos outros homens, e não o que tenha de pessoal, de 

particular, de diferente, desses sentimentos10».  

Na verdade, na ontologia da obra de arte que se desenha em Pessoa, 

não é só a universalidade da obra de arte que depende da sua condição de 

transcender o tempo e o espaço, mas é a sua própria existência que depende 

de uma construção objectiva, isto é, de uma obediência às leis da «forma 

abstracta», às quais a inteligência submete a emoção, e que como realidade 

abstracta deve aparecer na obra. É, aliás, este preceito que leva Campos a não 

                                                 
8 F. PESSOA, Obra Poética e em Prosa, A. QUADROS (introd., org., bibl. e notas), Vol. III, 
Porto, 1986, p. 12. 
9 O raciocínio, que Pessoa deixara inacabado, diz o seguinte: «Se o valor dessa emoção, para 
quem a sente, é o ser própria, deve gozar-se simplesmente, e não exprimir-se. Se o valor dela, 
porém, é mais alguma coisa…». O período acaba aqui. 
10 Ibid., p. 13. 
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considerar arte a pintura, a escultura e a arquitectura, pois «pretendem 

concretizar a emoção no concreto11», atribuindo esse estatuto exclusivamente 

à metafísica, depois de irracionalizado o seu objecto, e à literatura, pois que, 

quanto à música enquanto arte, não é completamente claro e objectivo. 

Ora, é no sentido da concretização abstracta da forma (morphé), em 

sentido aristotélico, que Pessoa afirma que a obra de arte tem de ser primeiro 

obra e só depois adquire o estatuto de arte. Na sua classificação das artes, 

Pessoa distinguira três níveis: a «arte de entreter», a «arte de embelezar» e a 

«arte de elevar», cumprindo a arte nesta última a sua mais nobre finalidade; se 

uma das características da «arte de elevar» é a sua transpessoalidade, esta 

apenas é conseguida através da transfiguração, ou seja, através do seu poder 

de «idealização», que parte sempre de uma abstracção da realidade. Era este, 

aliás, o sentido da missiva que escrevera a Miguel Torga, e na qual releva o 

trabalho da inteligência sobre a emoção. Neste existe um primeiro momento, 

em que se dá a conversão da sensação em ideia, operação que identifica como 

«inspiração» e, num segundo momento, dá-se a sujeição conceptual da 

«inspiração» a um novo «processo inteiramente objectivo» pelo qual se afere a 

obra estilisticamente segundo determinada corrente ou escola12. 

Esta era, aliás, a base aristotélica da obra de Reis13, com a qual a do 

Pessoa ortónimo se identificará plenamente. Tendo atribuído a Campos a 

tentativa de constituição das bases de uma estética não-aristotélica, Pessoa, 

ele mesmo, parece não ter escapado ao magnetismo do pensamento clássico. 

Saliente-se, desde já, que quer a Unidade da obra de arte – o mesmo critério 

                                                 
11
 F. PESSOA, Páginas Íntimas e de Auto-Interpretação, op. cit., p. 192. 

12 F. PESSOA, Páginas de Estética e de Teoria e Crítica Literárias, G. R. LIND e J. P. COELHO 
(estabelecimento de texto e pref.), Lisboa, 21994, pp. 70-71. 
13 F. PESSOA, Páginas Íntimas e de Auto-Interpretação, op. cit, pp. 394 ss. 
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que o romântico Herculano reivindicara – quer a sua importância na impressão 

que a obra deve causar, surgem na estética clássica como elementos 

determinantes14.  

Quanto à impressão que a obra deve causar no leitor/espectador, 

Pessoa considera que deve ser apenas uma e numa única direcção, pois que 

querer causar várias impressões, seja por uma forma explícita ou meramente 

sugestiva, acaba por ter um efeito contraproducente, preceito que mantém uma 

absoluta compatibilidade com a doutrinação aristotélica. Do que fica exposto, 

ressalta, desde logo, a ideia de que Pessoa valoriza na obra de arte a 

expressão em detrimento do expresso, a forma em detrimento do conteúdo, 

isto é, a arte formal e a arte material. 

 

 

O Aristotelismo de Fernando Pessoa 

 

 Fora na revista Athena da qual Fernando Pessoa era director, 

juntamente com Ruy Vaz, que surgiu entre Pessoa ortónimo e Álvaro de 

Campos uma das mais “encenadas” (sublinhado nosso) polémicas acerca da 

estética, claro está tudo construído segundo o drama em gente, no qual 

participara, discreta mas conscientemente, Mário Saa. 

Na verdade, o artigo «O que é a metafísica» assim como a primeira e 

segunda partes dos «Apontamentos para uma Estética Não-Aristotélica» 

constituem uma resposta de Álvaro de Campos ao ensaio estético intitulado 

«Athena», da autoria do ortónimo Pessoa, em que este defende, adentro do 

                                                 
14 ARISTÓTELES, Poética, op. cit., pp. 113-15 (1450b-1451a)   
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seu deducionismo lógico e escolástico, a estética aristotélica; este era, aliás, o 

texto que constituía o pórtico do primeiro número da publicação, dirigida 

intencionalmente a um público que «compreendia» a arte15; contudo, a 

encenação era mais profunda, sendo Pessoa, cremos, o mais consciente 

dessa impossibilidade, pois que a revista Athena revestia um eclectismo 

incompatível com o modernismo, face ao qual se posicionava senão como 

reacção pelo menos como uma avaliação da própria vanguarda iniciada na 

década anterior. Pessoa parece levar a cabo mais uma acção demonstrativa do 

labirinto que construíra, e no qual a reflexão estética constituiria a garantia e a 

legitimidade de uma suposta e radical diferença entre os heterónimos. 

No referido ensaio «Athena», Fernando Pessoa ortónimo procurará 

demonstrar as relações intrínsecas da arte com a metafísica, considerada esta 

como ciência, tendo como ponto de partida o postulado clássico: «a arte é o 

resplendor da verdade»; não soam longínquos os ecos do fundo platónico do 

romântico Pascoaes, poeta com o qual Pessoa concorda quando atribui à 

poesia o «princípio animador de todas as artes16». No referido ensaio, Pessoa 

assevera que a arte constitui um auto-aperfeiçoamento do indivíduo, ao passo 

que, indirectamente, a ciência constitui o aperfeiçoamento da sua concepção e 

conhecimento do mundo; ao mesmo tempo, defende que, como os artistas se 

afincam de tal modo a estudar a matéria sensível da qual se servem para fazer 

arte, à sua condição de criadores unem a sua condição de sábios; isto é, se a 

mundividência do indivíduo tem uma fundamentação subjectiva, fornecida 

pelas sensações (matéria-prima da arte), a sua lapidação, ou «forma 

abstracta», corresponde a um trabalho supra-sensível, construtivo e intelectual, 

                                                 
15 F. PESSOA, Crítica: Ensaios, Artigos e Entrevistas, F. C. MARTINS (ed.), Lisboa, 1999, p. 
224. 
16 Ibid., p. 218. 
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em sentido aristotélico; deste pressuposto, o poeta conclui que a arte não só se 

mistura com a ciência como acaba por se confundir com ela. Assim, da união 

da sensibilidade com o entendimento (harmonia do elementos subjectivo e 

objectivo) nasce a arte enquanto beleza, sendo representada pelo deus Apolo; 

da união da arte com a ciência (harmonia do concreto e do abstracto) resulta a 

arte enquanto perfeição, figurada na deusa Atena; deste modo, surgem para 

Pessoa, ele mesmo, a beleza, a perfeição e a verdade, como os valores da arte 

clássica. 

No limite, e não obstante ser a sensibilidade a condição da Arte, esta 

carece, no entanto, do entendimento para que a obra nasça em harmonia, tal 

como acontece na vida, refere o autor; num daqueles versos que se tornou 

sinónimo da poética pessoana, publicado, aliás, no número 3 da Athena, a 

conciliação dos dois opostos é inequivocamente assumida: «O que em mim 

sente está pensando». Para além disso, ao finalizar este manifesto surge a 

mais genial concepção de poema da autoria do Estagirita que Pessoa, esse 

leitor inteligentíssimo, não poderia senão invocar, nele se condensando toda a 

estética: «um poema é um animal». Deste modo constituem a estética 

aristotélica, a mesma que Pessoa, ele mesmo, defendera, a Beleza, a 

Inteligência e a Unidade. 

 

 

A Tentativa de Constituição de uma Estética Não-Aristotélica 

 

A oposição que Campos move à estética aristotélica recupera a base do 

projecto do Sensacionismo, essa «nova espécie de weltanschauunng», 
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sediada no culto multímodo da “sensação”, como explicara Fernando Pessoa 

na célebre carta a um editor inglês, a quem propunha a edição de uma 

antologia de poetas sensacionistas, composta maioritariamente pelo mestre 

Caeiro, Campos e Sá-Carneiro, incluindo ainda Almeida Negreiros17.  

Logo no artigo intitulado «O que é a metafísica», o principal objectivo 

enunciado pelo engenheiro-poeta consiste na eliminação de qualquer vestígio 

intelectivo e científico da arte, propondo a subsunção da prática científica à 

prática artística; esta proposta parte da constatação do que considera ser o 

carácter indefinido do objecto da metafísica, e que, por essa razão, e enquanto 

matéria pensável, se deveria converter em matéria sensível, alterando-se 

também deste modo a sua finalidade; por outro lado, propõe a conversão da 

sociologia em política, substituindo a sua finalidade teórica por uma exclusiva 

actividade prática, o que, no caso desta ciência, cujo desenvolvimento fora 

visto adentro do positivismo como a base para uma nova religião, denota uma 

vez mais uma fina ironia e uma superior lucidez por parte do autor de Chuva 

Oblíqua.  

A subsunção da ciência à arte, enquanto proposta estética estava já 

contida no «Ultimatum» de Campos, sendo resultado de uma proposta para 

uma nova teoria política e de uma nova teoria estética, proclamando Campos 

dentro desta última a lei de Malthus da sensibilidade: «os estímulos da 

sensibilidade aumentam em progressão geométrica; a própria sensibilidade 

apenas em progressão aritmética». Enquanto elementos-base da nova 

epistemologia pessoana, as novas teorias política e estética deveriam agora 

imitar a vida, convertendo-se, à semelhança desta, em actividades inteiramente 

                                                 
17 Sobre a incidência do futurismo no Orpheu e no Portugal Futurista, cf. J. C. PEREIRA, «O 
Futurismo na Literatura Portuguesa: Orpheu e Portugal Futurista», As artes visuais e as outras 
artes: as primeiras vanguardas, Lisboa, 2007, pp. 97-110.  
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irracionais18. Deste modo, Campos recupera a absolutização da sensação 

contida no sistema sensacionista19, ainda que não resista à tentação formalista 

que está contida (in)conscientemente no Sensacionismo.  

É curioso notar como Campos se serve do exemplo da constituição das 

geometrias não-euclidianas, isto é da ciência, para legitimar a possibilidade da 

constituição de estéticas não-aristotélicas; porém, para construir uma estética 

oposta àquelas, Campos enuncia, desde logo, o que entende por estética 

aristotélica: «chamo estética aristotélica à que pretende que o fim da arte seja a 

beleza, ou, dizendo melhor, a produção nos outros da mesma impressão que a 

que nasce da contemplação ou sensação das coisas belas. Para a arte 

clássica – e as suas derivadas, a romântica, a decadente, e outras assim – a 

beleza é o fim20». Em alternativa, propõe-se construir uma estética baseada no 

conceito de «força», entendida esta num sentido vitalista, definindo-a a partir 

da harmonia que num organismo se gera entre as pulsões de vida e de morte, 

consideradas como «força de integração» e «força de desintegração», 

respectivamente. Campos sabe que a fragilidade da sua argumentação é muito 

considerável, mesmo se lhe reconhece a falta de lógica, algo a que não 

concede importância ou sequer valor de realidade, porque mais fruto do 

pensamento do autor da Poética. Na verdade, o que parece estar em causa 

nesta tentativa de constituição de uma estética não-aristotélica é uma subtil 

operação para justificar a sua obra poética, mormente a «Ode Triunfal» e a 

«Ode Marítima» e bem assim a do seu próprio mestre Alberto Caeiro. 

Seguidamente, assume, uma vez mais, que a sensibilidade é a matéria da arte, 

pois que esta é feita «por se sentir e para se sentir», atributos sem os quais a 

                                                 
18 Ibid., p. 235.  
19
 F. PESSOA, Páginas Íntimas e de Auto-Interpretação, p. 192. 

20 F. PESSOA, Crítica: Ensaios, Artigos e Entrevistas, op. cit., p. 236. 
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arte se confundiria com a propaganda ou com a ciência, facto que censurou a 

Pessoa, ele mesmo. Porém, se no organismo vivo, a pulsão de «integração» se 

manifesta como «coesão», e a de «desintegração» como «ruptibilidade», na 

sensibilidade, o «princípio de coesão» advém da «forma» que imprimiu no 

indivíduo – referindo o engenheiro claramente que o conceito de «forma» deve 

ser entendido no seu sentido «abstracto e completo», isto é, hilemórfico –; ou 

seja, a sensibilidade constituindo a matéria da arte é responsável em 

simultâneo pelo seu princípio formal, conceito que no seu léxico toma o nome 

de «composto individual»; já o «princípio de ruptibilidade» deriva da «não-

sensibilidade», isto é, da inteligência e da vontade, faculdades que no homem 

se opõem à sensibilidade: pela inteligência, o homem «desintegra a 

sensibilidade», tornando-a humana, através da sua despersonalização 

conseguida pela introdução de ideias («elementos gerais») na obra de arte; 

pela segunda, ou seja pela vontade, elimina todos os elementos supérfluos em 

si que possam perturbar a perfeição da obra, convertendo a sensibilidade de 

centrípeta em centrífuga.  

Segundo o autor, será a partir destas duas forças disruptivas 

(inteligência e vontade) que a sensibilidade funcionará em si mesma como 

força de coesão, que neste caso se transformará em «força de assimilação», 

transmutando esses espúrios elementos, resultantes do uso da inteligência e 

da vontade, em elementos próprios, isto é, assimilando-os à sua própria 

substância. A partir dos termos exarados, e tendo em conta as comparações 

entre ciência e arte, Campos finaliza esta primeira parte dos «Apontamentos», 

afirmando que, à semelhança da ciência, a estética aristotélica parte «do 

particular para o geral», isto é, exige que «o indivíduo generalize ou humanize 
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a sua sensibilidade», ao passo que a estética não-aristotélica obriga a que «a 

arte parta do geral para o particular», isto é, que torne pessoal o que é 

genericamente humano, que torne «interior», o que é «exterior»21, constituindo 

este o primeiro corolário da sua arrevesada e anti-aristotélica argumentação.  

Nessa primeira parte dos «Apontamentos» a exposição é feita a partir da 

comparação entre arte e ciência, sensibilidade e inteligência, e é no complexo 

hilemórfico aristotélico que, consciente ou inconscientemente, se estriba 

maioritariamente. Na segunda parte, a analogia será feita a partir do complexo 

arte-política, tendo como base os elementos gregário e individual que, a seu 

ver, caracterizam também a arte. Campos começa por assumir que «a arte é 

um fenómeno social», postulado que inclui necessariamente um elemento 

gregário e um elemento de isolamento, ou individual, sendo que este último 

deve ser buscado necessariamente na arte, sob pena de, afirma o autor, 

encontrarmos para ela algo que lhe é estranho. Dentro do elemento separativo, 

encontramos duas formas: o «afastamento do indivíduo face aos outros» e a 

«imposição do indivíduo aos outros», ou, de outro modo, o «isolamento» e o 

«domínio». Porém, e vejamos aqui o espírito dedutivo e estranhamente lógico 

de Pessoa/ Álvaro de Campos, é pelo domínio, enquanto «forma de 

imposição» aos outros, que a arte é social, já que quando o indivíduo se isola, 

crê estranhamente o autor de tabacaria, que o indivíduo perde a sua natureza 

social22; além disso, assevera Campos que, apenas a política, a religião e a 

arte, enquanto actividades superiores, e na decorrência dessa superioridade, 

são actividades de domínio; dentro deste, há a considerar ainda dois 

processos: o de «captar» e o de «subjugar», constituindo o primeiro o «modo 

                                                 
21 Ibid., p. 239.  
22 Almeida Faria, «Saber e fazer», Situação da Arte (inquérito junto de artistas e intelectuais 
portugueses), E. DIONÍSIO, A. FARIA e L. S. MATOS (org.), Lisboa, 1968, p. 62.  
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gregário», e o segundo o «modo anti-gregário» de dominar. Ainda no âmbito da 

analogia da arte com a política, teremos a democracia como o «sistema de 

captação», e a ditadura como o «sistema de subjugação»; segundo o autor, 

dentro do primeiro sistema político, há a «captação oligárquica ou plutocrática 

da democracia moderna» que ao «captar» apenas «certas minorias» não 

representa a maioria; esta apenas é representada na concepção de «captação 

mística e representativa da monarquia medieval23», dado o misticismo orgânico 

que caracterizou a vida mental do homem da Idade Média, postulado que 

reafirma in limine uma «razão mítica» que presidiu a todo o pensamento de 

Pessoa24. Para além disso, pressente-se que a defesa da ditadura enquanto 

«sistema de subjugação» parece prenunciar a posição política que Pessoa 

manifestará perante o consulado de Sidónio Pais, Presidente-Rei. 

 Em analogia com o campo religioso, existe a religião em que a 

metafísica tende a «captar», ou seja, a explicar e provar os axiomas religiosos 

aos fiéis; e aqueloutra, que Campos considera a mais verdadeira, que subjuga 

os fiéis em função do seu «dogma improvado» e do seu «ritual inexplicável». A 

partir daqui, infere que existe uma arte que domina por captação e outra por 

dominação, identificando a primeira com a aristotélica, e a segunda com a anti-

aristotélica, ou “alvarina” (sublinhado nosso). Quanto à primeira, reitera que se 

baseia na ideia de beleza, isto é, assenta na «ideia geral» que a inteligência lhe 

fornece daquilo que, por ser compreensível por todos, se torna agradável, 

revestindo-se, por isso, de uma «unidade artificial, construída e inorgânica, e, 

portanto, visível25»; esta última condição de visibilidade, equiparando a obra a 

                                                 
23
 F. PESSOA, Crítica: Ensaios, Artigos e Entrevistas, op. cit., p. 241. 

24 P. GOMES, «Razão Poética e Razão Filosófica» (Pascoaes, Pessoa e Régio), In Memoriam, 
J. P. SILVA COUTO (org.), Porto, 1970, p. 490.  
25 Ibid., p. 242. 
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uma máquina, segundo as palavras do autor, reforça a sua condição de 

agradabilidade. Quanto à estética anti-aristotélica, baseia-se esta na ideia de 

«força», ou seja, assenta no elemento que subjuga, não podendo ser este 

senão a sensibilidade; esta, por ser particular e pessoal no artista, domina os 

outros sem que se despersonalize, e é, portanto, através dela, que o artista 

domina sem que seja dominado, silogismo que de todo em todo parece carecer 

de fundamentação. Deste modo, a arte não-aristotélica baseia-se numa 

«unidade espontânea e orgânica, natural», que apenas pode ser sentida, mas 

nunca vista; afirma novamente o autor que a sensibilidade converte tudo na 

sua própria substância, tornando-se «abstracta» como a inteligência, e 

emissora como a vontade, nunca com estas se confundindo, e convertendo-se, 

alfim, num «foco emissor abstracto sensível», sendo através deste «foco» 

(sublinhado do autor) que ocorre a dominação, em que o artista obriga os 

outros a sentir o que ele sentiu, independente da vontade daqueles. Neste 

sentido, Campos afirma: «o artista verdadeiro é um foco dinamogéneo; o artista 

falso, ou aristotélico, é um mero aparelho transformador, destinado apenas a 

converter a corrente contínua da sua própria sensibilidade na corrente 

alternada da inteligência alheia26». Seja como for, tanto existem artistas falsos 

adentro da estética aristotélica como da não-aristotélica, visto que, aduz o 

poeta sensacionista, o que faz o artista não é a teoria, mas o facto de ter 

nascido artista, e este quando o é, afirma Campos, apenas só dentro da sua 

teoria não-aristotélica pode caber.  

Será a partir deste último postulado que surge a pedra de toque que 

poderia aparentemente aproximar o pensamento do engenheiro Campos ao do 

                                                 
26 Ibid., p. 243.  
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poeta Pascoaes. Na verdade, afirma Campos, a «ideia de beleza» pode ser 

uma ideia de força, bastando para isso que ela seja uma «emoção», aquilo a 

que chama uma «disposição sensível do temperamento», por oposição a uma 

«simples ideia intelectual»; ora, sabendo nós que Fernando Pessoa fora um 

estilista pleno, que almejara um «conceito puramente estético da arte27», 

parece-nos que o que o engenheiro Campos pretende distinguir é o conceito de 

«intuição» face ao de «ideia», reservando a primeira para a estética não-

aristotélica, e a segunda para a estética aristotélica, distinção essa que poderia 

legitimar, de vez, a espontaneidade dos tais «trinta e tantos poemas a fio…» do 

Guardador de Rebanhos de Caeiro, assim como «o jacto» de que surgira a sua 

«Ode triunfal». Nesta aproximação entre os dois poetas, convém, no entanto, 

precisar que, admitindo que em ambos, Campos e Pascoaes, a «intuição» 

pudesse constituir a base da arte, ainda assim o poeta do Marão prescreve 

uma espontaneidade directa e sincera, por oposição a uma intuição que seria 

trabalhada e construída, sem qualquer relação directa, seja com a sinceridade 

seja mesmo com essa intuição inicial que lhe serve de base, pois «o que custa 

é cantar as emoções que se não têm28», preceito pessoano, que, no limite, vale 

para não só para Álvaro de Campos, como para toda a estética do poeta dos 

heterónimos.29. 

Para além disso, e procurando Campos caucionar a sua própria teoria, 

afirma que os valores da beleza, da proporção, e da harmonia eram para os 

gregos fruto das «disposições íntimas da sua sensibilidade, e não conceitos da 

                                                 
27
 F. PESSOA, Cartas a Armando Cortes-Rodrigues, J. SERRÃO (introd.), Lisboa, 1985, p. 45. 

28 Revista Portuguesa (Edição facsimilada), Vol II, Lisboa, 1983, p. 729. 
29 A propósito da questão da «sinceridade», considerada por Pessoa uma «prática anti-social», 
relembre-se a carta que enviou a A. Cortes Rodrigues, com data de 2-09-1914. Relembrem-se 
ainda os versos de «Passagem das Horas» em que Campos se propõe «sentir tudo de todas 
as maneiras»/ […] «Ser sincero contradizendo-se a cada minuto»/, ou, liminarmente, o poema 
«Autopsicografia». 
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sua inteligência», ao contrário da interpretação aristotélica que os romanos e 

os franceses fizeram chegar até nós, facto que, mantendo toda a sua teoria ao 

nível do indemonstrável, serve de motivo para criticar seja o classicismo 

francês seja o realismo, o naturalismo, o simbolismo ou o próprio futurismo, 

tudo manifestações da arte aristotélica; segundo o seu raciocínio, a produção 

artística adentro desses movimentos está ao nível da «não-arte», já que o que 

esses artistas «escrevem, pintam ou esculpem pode ter interesse, mas é o 

interesse dos acrósticos, dos desenhos de um só traço e de outras coisas 

assim. Logo que se lhe não chame arte, está bem30». Finaliza os 

«Apontamentos» dizendo que adentro da arte não-aristotélica apenas se 

poderiam considerar os «assombrosos poemas de Walt Whitman», os 

«poemas mais que assombrosos» de Alberto Caeiro e as «Ode Triunfal» e 

«Ode Marítima31» da sua autoria. 

Contra a insuficiência argumentativa quanto à existência fundamentada 

de uma estética não-aristotélica em Campos, valerá a pena invocar, na 

polémica estética Pessoa versus Campos, a reiteração da ambiguidade nela 

contida; se por um lado Campos afirma que na «tragédia fisíco-química a que 

se chama vida» a beleza e a moral são apenas «simples sinais de 

combustão32», por outro, e radicalizando a sua posição, assume a negação 

seja do «ideal estético», seja, aliás, de todos os ideias e de todas as estéticas; 

assim o podemos constatar directamente no comentário que faz, em carta a 

José Pacheco, sobre a recensão crítica que Pessoa fez às canções de A. 

Botto, e que saíra na Contemporânea. Fora nessa célebre carta que Campos, 

manifestando o seu anti-racionalismo, pede a José Pacheco para que diga ao 

                                                 
30 F. PESSOA, Crítica: Ensaios, Artigos e Entrevistas, op. cit., p. 245. 
31 Ibid., na mesma página. 
32 Ibid., p. 186. 
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Fernando Pessoa para «não ter razão». Em permanente contradição, o 

elemento que é a seiva da sua própria obra, não deixa de ser verdade também 

que, na arquitectónica da estética pessoana, foram a terrível consciência da 

Vida e o seu «profundo espírito religioso» que o impediram, como confessa, de 

«fazer arte meramente pela arte», pois que, seguindo esta sua confissão, 

sempre teve a nítida consciência do dever que a sua obra deveria cumprir para 

consigo mesmo e para com a humanidade33. Ultrapassando o romântico 

conceito de obra de arte como interacção e unificação na mesma obra de toda 

as artes, não será abusivo considerar que a vida, ou a arte que ele viveu em 

sua substituição, pode constituir em si uma verdadeira «obra de arte total» 

vivida, na qual se mistura realidade e estética34. Para além disso, subjaz à obra 

de Pessoa uma inegável atitude metafísica, a qual procura incansavelmente 

construir uma verdadeira teoria do conhecimento. Irmanado com Pascoaes na 

atitude metafísica, separam-se, no entanto, nos caminhos que percorreram, 

construindo ambos uma ontologia na qual a doutrinação estética que nos 

deixaram se acomoda às respectivas axiologias. 

 

                                                 
33
 F. PESSOA, Cartas a Armando Cortes-Rodrigues, op. cit., p. 43. 

34 B. BALTRUSCH, «Filosofia e Estética em Fernando Pessoa», Homenagem a Fernando 
Pessoa, Lisboa, 1999, p. 79 



 300

 

Botto............................................................................................................................. 298 
Caeiro .......................................................................................... 281, 291, 292, 297, 298 
Campos ....................... 284, 286, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298 
Carneiro....................................................................................................................... 291 
Coelho ......................................................................................................................... 281 
Herculano .................................................................................................................... 288 
Negreiros ..................................................................................................................... 291 
Pacheco....................................................................................................................... 298 
Pascoaes..................................................................... 281, 282, 284, 289, 295, 297, 299 
Pessoa......... 281, 282, 284, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 293, 294, 295, 297, 298, 299 
Reis ...................................................................................................................... 284, 287 
Saa ............................................................................................................................... 288 
Torga............................................................................................................................ 287 
Vaz ............................................................................................................................... 288 
Whitman ...................................................................................................................... 298 
 

 

 

 

 

 

 


