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Resumo 

 

Esta dissertação analisa o papel das relações intertextuais na poesia de Ana Luísa 

Amaral e de Fiama Hasse Pais Brandão. É considerada a relação com a literatura da Grécia 

Antiga, designadamente com o topos da Musa, e são também analisadas as relações com as 

obras de Luís de Camões e de Fernando Pessoa. A intertextualidade é observada  do ponto de 

vista de uma poética da produção, e também em função das teorias da receção, no âmbito 

das quais o papel do leitor se torna determinante para a descodificação das relações entre 

textos que dialogam entre si. Assim, o exercício de leitura intertextual desenvolvido nesta 

dissertação perspetiva uma leitora que almeja compreender, deslindar e exemplificar as 

relações intertextuais estabelecidas por Ana Luísa Amaral e Fiama Hasse Pais Brandão com 

textos canónicos clássicos e modernos.   

 

 Palavras-chave: Ana Luísa Amaral, Fiama Hasse Pais Brandão, poesia, 

intertextualidade, papel do leitor.   
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Abstract 

 

This dissertation examines the role of intertextual relations in the poetry of both Ana 

Luísa Amaral and Fiama Hasse Pais Brandão. The relationship with the literature of Ancient 

Greece, namely as regards the topos of the Muse, is analysed as are the relations with the 

works of Luís de Camões and Fernando Pessoa. Thus, intertextuality operates on two different 

levels, that is, from the point of view of the poetics of creation and with regard to reception 

theories. In this light, the role of the reader is of paramount importance vis-a-vis decoding the 

relations between texts. Therefore, the intertextual reading developed in this dissertation is 

carried out by a woman reader who aims to understand, to explain and to exemplify the 

intertextual relations created by Ana Luísa Amaral and Fiama Hasse Pais Brandão with both 

classic and modern canonical texts.   

 

Keywords: Ana Luísa Amaral, Fiama Hasse Pais Brandão, poetry, intertextuality, the 
role of the reader.   
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É que as margens de um livro jamais são nítidas nem rigorosamente determinadas: além do título, das primeiras 
linhas e do ponto final, além de sua configuração interna e da forma que lhe dá autonomia, ele está preso em 
um sistema de remissões a outros livros, outros textos, outras frases: nó em uma rede. 

Michel Foucault A Arqueologia do Saber 
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Introdução 

A presente dissertação tem como objeto de estudo alguns dos diálogos que as poetas 

Ana Luísa Amaral e Fiama Hasse Pais Brandão estabelecem com o cânone literário ocidental. 

Importa salientar que se, por um lado, se assiste a um diálogo muito frequente, por parte das 

autoras, com os textos da tradição, através de remissões inequívocas, também deparamos, 

por outro lado, com poemas cuja leitura parece não depender da interlocução com os textos 

canónicos, por conterem alusões só passíveis de deteção por parte de um leitor “ideal”, 

detentor de um conhecimento incomensurável, ou seja, alguém que “não tema reconhecer-

se como leitor único” (Brandão 2006: 235). Se a exigência deste leitor se torna imprescindível 

para a exegese da escrita de Fiama, não o será propriamente para uma poesia que remete 

para o quotidiano e dele se serve como matéria poética, como é o caso em muitos poemas de 

Ana Luísa Amaral. No entanto, momentos há em que a poesia da autora de Próspero morreu 

também faz remissões para textos e autores de forma muito implícita, incorporando-os e 

criando relações intertextuais de difícil reconhecimento. Esses casos requerem uma leitura 

paulatina do poema, a fim de que sejam detetadas todas as alusões e deslindadas “as camadas 

diversas do verso e dos sentidos diversos da palavra” (Amaral 2013: 9). Por outro lado ainda, 

os diálogos entretecidos explicitamente pelas duas poetas com as obras de certos autores 

remetem para outros textos e para outros escritores, criando uma polifonia, um entrelaçado 

de vozes apenas discernível por um intérprete muito bem preparado. Acresce que, sendo as 

duas poetas-leitoras devedoras da herança literária que as antecede, implícita ou 

explicitamente refletida na arte de cada uma, não deixam de se distinguir pela originalidade 

da sua escrita. 

Apoio-me na opinião de Ana Luísa Amaral, quando defende que “[a] poesia, herdeira 

de tempos, é sempre testemunho do seu lugar e do seu tempo” (2013: 19), para situar as 

poetas no contexto espácio-temporal em que se inserem, não deixando de aludir às poéticas 

em que se inscrevem. Obedecendo a um critério de ordem cronológica, começo por Fiama 

Hasse Pais Brandão, cuja poesia inicial se integra em Poesia 61, reunião de cinco plaquetes, 

entre as quais consta Morfismos. Poesia 61 não é apenas uma coletânea de poemas de jovens 

autores, que, para além dos de Fiama, são assinados por Casimiro de Brito, Gastão Cruz, Luiza 

Neto Jorge e Maria Teresa Horta; é também uma reunião de cinco breves livros que encerram 
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uma nova poética, assente na autonomia do poema, tendo como cerne a palavra que, não 

deixando de remeter para a realidade extratextual, se centra nas suas potencialidades 

intratextextuais, demonstrando que cada palavra é única mas plurívoca, na medida em que, 

ao não aludir ao seu sentido mais comum em parte se esvazia de significado, mas, ao mesmo 

tempo, é passível de produzir uma miríade de sentidos, quando considerada ao nível da 

metáfora e sobretudo da imagem.  

Assim, o poema torna-se o locus de palavras que tecem relações entre si, através de 

uma rede muito complexa que o leitor crítico terá de identificar, a fim de fazer a sua exegese. 

Por outro lado, há uma reflexão sobre a arbitrariedade do signo linguístico de que é exemplo 

o citadíssimo verso “Água significa ave” que abre o poema “Grafia 1” (2006: 15), mostrando-

nos que a língua é um sistema de convenções e consequentemente uma forma de opressão, 

como viria a defender Roland Barthes, em Leçon (1977). Acresce que uma das caraterísticas 

de Poesia 61 reside no questionamento das convenções linguísticas, ou, no caso de Fiama, da 

transgressão dessas convenções, como ilustra o poema de Morfismos “Sincronia 1”, com o 

verso que lhe dá início: “As palavras multipliquem a flor invertida” (2016: 19).  

Enquanto exemplo da poética de Poesia 61, “Grafia 1” representa também uma forma 

de resistência ao contexto opressivo e repressivo que se vivia, à época, em Portugal, 

atendendo a que a sua natureza hermética poderia mais facilmente escapar ao “lápis azul” 

dos censores do Estado Novo. Mas mais importante que a aventada resistência à censura é a 

posição de resistência que este poema exemplifica, na medida em que Fiama e outros poetas 

da sua geração criam uma “língua” própria, a partir da subversão da norma-padrão, à qual 

temos de submeter o nosso discurso. Ao ousar transgredir as normas linguísticas num discurso 

que experimenta os seus limites, os artistas de Poesia 61 procedem a um ato de subversão, 

reivindicando a liberdade de um novo fazer poético e metaforizando, de certa forma, a luta 

pela liberdade que se travava no seio da resistência ao regime ditatorial que vigorava no nosso 

país.  

Esta poética será, no entanto, ultrapassada, já que após 1961, cada um dos autores 

das cinco plaquetes enveredará por caminhos diferentes. No caso de Fiama, assistimos, logo 

em 1967, à publicação do poema “Barcas Novas”, no livro com o mesmo nome. Trata-se de 

um texto em diálogo com o poema do poeta trovador Joan Zorro “En Lixboa, sobre lo mar”, 
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que fala das barcas que D. Dinis mandou construir, e que mais tarde viriam a ser utilizadas na 

expansão marítima portuguesa. Homenageando a lírica galaico-portuguesa, Fiama aproveita 

o ensejo para, através do verbo e do verso, denunciar os horrores da Guerra Colonial. Em 

contraste com a poética de Grafia 1, “Barcas Novas” remete para a situação histórica do 

Portugal de 1967, bem como para a relação de hipertextualidade que mantém com um dos 

textos dos primórdios da Literatura Portuguesa. Importa referir que a restante poesia de 

Fiama coligida em Obra Breve não será objeto de uma leitura tão imediata, mas, pelo 

contrário, será marcada por uma poética que exige do leitor um profundo exercício 

hermenêutico, como se infere do que Fiama diz nestes versos: “Estou só na zona de 

metáforas/ (que é todo o pensamento),/ em nenhum resíduo nada exprimo/ (mas sempre 

metaforizo)” (2006: 200). Ora, uma poesia que “nada exprime” é necessariamente uma poesia 

hermética.   

Ana Luísa Amaral inicia a sua obra poética com a publicação do livro Minha Senhora de 

Quê, em 1990. Interessante é ver, logo no título do livro e de um poema com o mesmo nome, 

a transgressão de uma regra gramatical, na elisão do ponto de interrogação que deveria 

acompanhar o pronome interrogativo “quê”. Aliás, a poesia da autora caracteriza-se pela 

escolha de uma sintaxe que rompe com as normas da língua-padrão, como atesta o segundo 

verso do poema “Avessos contos de fadas”: “E se fosse o tempo antigo/ em que seduzir 

princesas/ era preciso dragões? (…)” (2010:131). Note-se que a própria poeta reivindica o 

direito à agramaticalidade no poema “Diagnóstico, posologia, administração”: “É pena os 

advérbios, mas o meu objectivo/ é reduzir de vez aplicação e norma” (idem: 73).   

Ao nível temático verifica-se, sobretudo nos primeiros livros, a primazia atribuída ao 

domínio da esfera privada e das tarefas ditas femininas. “A verdade histórica” (2010: 38-39) 

mostra-nos como um pequeno acidente doméstico consegue interromper a escrita poética. 

Também no campo lexical dos “lavores femininos”, vemos como o “fazer tricot” funciona 

como metáfora do “fazer poético”, na medida em que representa os entraves encontrados na 

gestação poética, como ilustra o poema “Utensílios” (idem: 47-48). Ao transformar o tema da 

domesticidade em matéria poetável,1 quer como interrupção da criação, quer como metáfora 

                                                      

1 Note-se que o tema da esfera privada, nomeadamente da domesticidade, também se encontra entretecido na 
poesia de Fiama Hasse Pais Brandão, embora de forma menos emotiva. A título de exemplo, cito os versos “A 
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do fazer poético, Ana Luísa Amaral não deixa de denunciar a condição de subalternidade a 

que é sujeitado o sexo feminino, e de mostrar as dificuldades de se ser mulher-poeta, em 

finais do século XX.2 Embora a autora rejeite que a sua poesia possa ser lida como “feminista” 

ou “feminina”3, a verdade é que a poetização da domesticidade, mesmo que fingida, não se 

isenta da mão da mulher que a escreve ( cf. Amaral 2010: 190).   

Outro aspeto da maior relevância que se patenteia na obra poética de Ana Luísa 

Amaral é o da tessitura da intertextualidade com as múltiplas e ancestrais heranças culturais, 

não só no âmbito da literatura, como também no domínio da história, dadas as remissões 

frequentes para os textos da tradição ocidental, bem como para as alusões a seus autores. 

Porém, a meu ver, os poemas mais interessantes são aqueles que revisitam os grandes textos 

do cânone literário ocidental, com o objetivo de os dessacralizar, embora sem deixar de lhes 

prestar homenagem. A poeta recorre assim ao que Linda Hutcheon vem a designar por 

intertextualidade paródica, como demonstrarei no corpo da dissertação. Não menos 

importantes são as relações dialógicas entrelaçadas ao nível intratextual ao longo da obra, 

como acontece no poema “Comuns formas ovais e de alforria: ou outra (quase) carta a minha 

filha” (2017: 42-43), que nos remete para “Um pouco só de Goya: carta a minha filha:” (2010: 

357).   

Por último, a poesia de Ana Luísa Amaral escreve-se com base numa estratégia a que 

Maria Irene Ramalho de Sousa Santos chamou “o avesso da tradição”. Por um lado, assistimos 

à subversão das convenções, como acontece quando as normas que regem o modelo canónico 

de um género literário são transgredidas, como podemos ler no poema “Soneto científico a 

fingir”; por outro lado, vemos como a tradição masculina em que se insere a poesia da autora 

                                                      

chávena bebível. Os papéis não-voláteis/ A violenta rajada que traz a leveza/ O can-/ deeiro no fim da sua 
metamorfose em/ tocha. O bule branco proveniente do espólio” (2006: 474)”. Noutro poema, o lexema “bule”, 
é retomado no espaço doméstico “Com o sol, a casa retém-me./ A outra posição. O bule, herança no espólio 
incolor (…)” (idem: 475).  
2 Apesar das conquistas alcançadas em termos de igualdade de direitos no que concerne ao espaço da esfera 
pública, as mulheres continuam a suportar o peso das tarefas domésticas. Esta situação de desigualdade serve 
de pretexto para uma reflexão metapoética sobre a domesticidade do quotidiano feminino, por parte da autora.  
3 Depois da publicação de Gender Trouble, por Judith Butler em 1990, ficamos a saber que a categoria de “género” 
é questionada e que a antinomia entre “masculino” e ”feminino” não é linear. No entanto, há que ter em mente 
que, quando Ana Luísa Amaral edita os primeiros livros, a reflexão sobre a imparidade entre sexos, assenta na 
categoria de “género”.   



14 
 

de Escuro se escreve “do lado errado”,4 o qual está particularmente presente na reescrita de 

textos canónicos com os quais a autora  dialoga, como se poderá verificar a partir do capítulo 

II deste trabalho.  

Para dar cumprimento à análise dos diálogos que Ana Luísa Amaral e Fiama Hasse Pais 

Brandão entretecem com o cânone ocidental, optou-se por selecionar um corpus que incluísse 

temáticas abordadas pelas duas autoras, à luz dos estudos que vêm sendo desenvolvidos no 

âmbito da(s) intertextualidade(s).  

Assim, considerou-se prioritário dedicar o Capítulo 1 ao tratamento das várias 

conceções de intertextualidade, partindo-se da génese da autoria do conceito por Julia 

Kristeva, que, por seu turno, se inspirou nas leituras de Bakhtin acerca do dialogismo literário. 

De seguida, debruçamo-nos sobre o conceito de “intertextualidade”, no âmbito das teorias da 

receção e do ponto de vista da produção literária. Ao abordarmos a “intertextualidade” 

segundo a ótica das teorias da receção, levamos em consideração o papel imprescindível do 

leitor na descodificação dos múltiplos sentidos do texto, ao passo que, sob o prisma da 

produção textual, salientamos a importância do autor na construção dos fenómenos de 

hipertextualidade e de intratextualidade. Dada a importância do leitor para o exercício 

hermenêutico do texto poético, dedica-se uma secção do capítulo às competências e saberes 

que dele se esperam, expondo as teorias propostas por estudiosos com diferentes visões 

sobre o papel do exegeta. Por fim, como a criação não dispensa o criador, dedicamos umas 

breves linhas à relevância do autor, que é necessariamente um leitor.  

O Capítulo 1 discorre sobre as várias formas de intertextualidade trabalhadas em torno 

do topos da Musa nos textos de Ana Luísa Amaral e de Fiama Hasse Pais Brandão. Antes de se 

proceder à análise intertextual dos poemas, far-se-á uma breve exposição sobre a importância 

da Musa na poesia. Assim, abordar-se-á o período da Grécia antiga, em que a Musa ocupa um 

lugar determinante na descrição da emergência da poesia, uma vez que o poeta não passaria 

de um mero recetáculo da entidade divina. Depois, observa-se o papel da Musa durante o 

Renascimento português, analisada exclusivamente na poesia de Camões, autor para quem a 

Musa representa a inspiração. Por fim, avaliamos a forma como a Musa se torna dispensável 

                                                      

4 Para uma maior clarificação acerca dos termos utilizados por Maria Irene Ramalho de Sousa Santos, veja-se 

“Re-inventing Orpheus: Women and Poetry Today” (1998: 134).  
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no modernismo português, com a transcrição de um poema paradigmático de Álvaro de 

Campos. Sendo que a musa é inspiração, a sua dispensabilidade anula a figura do “poeta 

inspirado”, para dar lugar ao “poeta artesão”, isto é, o artífice que trabalha a palavra, tal como 

o ourives trabalha o ouro.  

Por outro lado, tendo a musa sido associada ao feminino, enquanto fonte de inspiração 

da produção masculina, poder-se-á inferir que as mulheres-poetas irão apagá-la da sua poesia. 

No entanto, na poesia de Ana Luísa e na de Fiama, o tema da Musa assume “novas 

qualidades”, no diálogo travado com a tradição, como se poderá ver através de uma análise 

intertextual de poemas selecionados.  

No Capítulo 3, reflete-se sobre os diálogos de Ana Luísa Amaral e Fiama Hasse Pais 

Brandão com a obra do autor d’Os Lusíadas. Dada a importância de Camões não só na 

literatura portuguesa mas também na poesia universal, assiste-se a um diálogo muito prolífico 

com o Poeta, na literatura portuguesa, com particular relevo para o século XX. Enquadrando-

se as duas poetas dentro desse diálogo, são recordados três poetas canónicos, antes de se 

encetar as relações dialógicas por parte de Ana Luísa Amaral e de Fiama Hasse Pais Brandão 

com a poesia de Luís de Camões. Assim, elegeram-se os nomes de Jorge de Sena, Sophia de 

Mello Breyner Andresen e Carlos de Oliveira, a quem se dedica a tessitura de um breve 

comentário, em poemas que agem intertextualmente com a obra do nosso grande vate.  

 A análise mais profunda, ao nível textual e intertextual, com a poesia camoniana fica 

reservada para o estudo dos poemas das autoras que são objeto desta dissertação. Sendo que 

os poemas escolhidos se desdobram em várias camadas de leitura, o diálogo com Camões 

conduz-nos a diálogos com outras obras e outros autores, que serão referenciados sempre 

que tal contribua para uma interpretação que se deseja rigorosa. 

O Capítulo 4 encerra a temática desta dissertação com a interlocução intertextual das 

duas poetas com os textos de Fernando Pessoa. Sendo que a escrita pessoana não reúne 

consenso em matéria de gosto, não deixa de ser objeto de culto de muitos poetas que com 

ela tecem relações intertextuais. Tal acontece com Eugénio de Andrade, Mário Cesariny e Ruy 

Belo, autores que dedicam alguns dos seus poemas ao diálogo com a escrita do autor do 

“drama em gente” e que desenvolvem relações intertextuais com a sua poesia, como se 

poderá ler no início. É também a admiração pela poesia pessoana que faz com que Ana Luísa 
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Amaral e Fiama Hasse Pais Brandão se empenhem na arte de tecer diálogos com a escrita do 

nosso maior modernista português. Se há excertos desses diálogos que não oferecem 

dificuldade, dada a sua clareza, adveniente de um conhecimento prévio do leitor, outros 

textos há que, dada a sua ambiguidade, são passíveis de mil interpretações diferentes. Trata-

se de poemas cujo enunciado estabelece relações intertextuais com múltiplos enunciados, 

que, por sua vez, necessitam de ser analisados, a fim de descodificar as dúbias e equívocas 

remissões que o poema encerra.  

Por fim, não queria deixar de referir que o critério que orientou esta dissertação foi 

essencialmente exemplificativo, na medida em que reflete apenas a forma como as autoras 

dialogam intertextualmente com os temas assinalados. Não pretende de forma alguma ser 

um trabalho exaustivo. Dada a dimensão da obra das autoras aqui estudadas, tal tarefa 

enquadrar-se-ia num estudo de maior fôlego.   
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Capítulo 1 - Intertextualidade(s)  

1.1. Génese do conceito 

O termo “intertextualidade” aparece pela primeira vez em 1967, em “Le mot, le 

dialogue et le roman”, de Julia Kristeva, artigo escrito com base na leitura, no original, de duas 

obras de Mikhail Bakhtin, posteriormente publicadas em francês e intituladas Problèmes de la 

poétique de Dostoievski e L'œuvre de François Rabelais. Nesse texto, Kristeva  atribui a Bakhtin 

o desenvolvimento da ideia do que viria a designar por “intertextualidade”:  

 

 (…) une découverte que Bakhtine est le premier à introduire dans la théorie littéraire : tout texte se 

construit comme mosaïque de citations, tout texte est absorption et transformation d'un autre texte. A 

la place de la notion d'intersubjectivité [entre le sujet de l'écriture et le destinataire] s'installe celle 

d'intertextualité, et le langage poétique se lit, au moins, comme double (Kristeva 1969 : 85).5   

 

A autora franco-búlgara reconhece, aliás, o fenómeno intertextual, ao nível da ‘palavra 

literária’, embora sem o nomear: “(…) ‘le mot littéraire’ n’est pas un point (un sens fixe), mais 

un croisement de surfaces textuelles, un dialogue de plusieurs écritures (…)’”(idem : 83).  A 

esta asserção de Kristeva, subjaz a leitura de Bakhtin:  

 

Dialogic relationships are possible not only among whole (relatively whole) utterances; a dialogic 

approach is possible toward any signifying part of an utterance, even toward an individual word, if that 

word is perceived not as the impersonal word of language but as a sign of someone else's semantic 

position, as the representative of another person's utterance; that is, if we hear in it someone else's 

voice” (Bakhtin 1984: 184).6 

 

                                                      

5 Anne Claire Gignoux assegura que Kristeva atribui a paternidade do conceito de intertextualidade ao linguista 
russo, adaptando o pensamento bakhtiniano à sua própria teoria (cf. Gignoux, 2005: 10).  
6 O excerto citado reitera mais detalhadamente o que Bakhtin escrevera um pouco antes na mesma obra: 
“Dialogue has penetrated inside every word, provoking in it a battle and the interruption of one voice by another” 
(idem: 75).   
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Com a invenção do conceito de “intertextualidade”, assinala-se um ponto de viragem no 

âmbito dos estudos literários, na medida em que se contraria a noção do texto enquanto 

sistema fechado, tal como o defendia o formalismo anglo-americano, mais conhecido por New 

Criticism.7 Na verdade, segundo uma abordagem intertextual, o texto deixa de ser 

considerado enquanto entidade a ser estudada de forma autónoma, para passar a ser 

encarado como um espaço onde se desenrola uma interação complexa entre diferentes 

textos, ao mesmo tempo que, no seu seio, se manifestam ambivalências semânticas (cf. Rabau 

2002: 55)8. Isto é, a intertextualidade é articulada, segundo a perspetiva bakhtiniana, no plano 

do dialogismo:  

 

Dialogism is the characteristic epistemological mode of a world dominated by heteroglossia. Everything 

means, is understood, as a part of a greater whole - there is a constant interaction between meanings, 

all of which have the potential of conditioning others (Bakhtin 1981: 426).  

 

Apesar da influência de Bakhtin sobre Kristeva, há uma questão da maior relevância, para o 

tema desta dissertação, da qual a autora de Sèméiotikè acaba por fazer tabula rasa, face ao 

que o mestre russo preconizara. Refiro-me às relações intertextuais/ dialógicas que ocorrem 

na poesia e que, para o criador do conceito de polifonia, só teriam lugar no romance, como 

demonstra com a obra de Dostoievski enquanto paradigma do romance dialógico. Como o 

próprio afirma:  

 

In the majority of poetic genres (poetic in the narrow sense), as we have said, the internal dialogization 

of discourse is not put to artistic use, it does not enter into the work's ‘aesthetic object’, and is artificially 

                                                      

7Num artigo intitulado, “Intertextuality: Origins and Development of the Concept”, María Jesús Martínez Alfaro 
confirma a minha observação: “Rejecting the New Critical principle of textual autonomy, the theory of 
intertextuality insists that a text cannot exist as a self-sufficient whole, and so, that it does not function as a 
closed system” (Alfaro 1996: 268).  
8 Em The Dialogic Imagination, Bakhtin havia já criticado a conceção do texto enquanto espaço fechado e passível 
de uma única interpretação, ou seja, a do seu autor: “From the point of view of stylistics, the artistic work as a 
whole-whatever that whole might be-is a self-sufficient and closed authorial monologue, one that presumes only 
passive listeners beyond its own boundaries” (1981: 274).  
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extinguished in poetic discourse. In the novel, however, this internal dialogization becomes one of the 

most fundamental aspects of prose style and undergoes a specific artistic elaboration (1981: 284).9 

 

Bakhtin comprova, aliás, o monologismo da poesia, ao afirmar: “Poetic style is by convention 

suspended from any mutual interaction with alien discourse, any allusion to alien discourse 

(1981: 285).10 Porém, como contrapõe Anne Claire Gignoux, mesmo quando o texto poético 

exibe a omnipresença esmagadora do “eu lírico”, não significa que não se observem 

frequentemente remissões intertextuais (cf. Gignoux 2005: 17). Com efeito, no ensaio 

intitulado, “Poésie et negativité”, Kristeva adverte para a intertextualidade do enunciado 

poético: 

Le signifié poétique renvoie à des signifiés discursifs autres, de sorte que dans l’énoncé poétique 

plusieurs autres discours sont lisibles. Il se crée, ainsi, autour du signifié poétique un espace textuel 

multiple dont les éléments sont susceptibles d’être appliqués dans le texte poétique concret. Nous 

appellerons cet espace intertextuel. Pris dans l’intertextualité, l’énoncé poétique est un sous-ensemble 

d’un ensemble plus grand qui est l’espace des textes appliqués dans notre ensemble (1969 : 194).  

 

E reportando-se, em particular, ao texto poético da modernidade:  

Pour les textes poétiques de la modernité c'est, pourrions-nous dire sans exagérer, une loi 

fondamentale: ils se font en absorbant et en détruisant en même temps les autres textes de l'espace 

intertextuel ; ils sont pour ainsi dire des alter-jonctions discursives (1969: 196).  

 

1.2. Tipos de Intertextualidade 

Após a apresentação da génese do neologismo criado por Julia Kristeva, a partir da 

leitura das obras de Bakhtin, bem como da sua explicitação, considero pertinente debruçar-

me sobre a temática da “intertextualidade”, enquanto fenómeno da estética da receção, na 

esteira de Roland Barthes ou de Michael Riffaterre e do ponto de vista da produção literária, 

como propõem Gérard Genette ou Linda Hutcheon. Num artigo intitulado “De l'intertextualité 

                                                      

9 Em Problems of Dostoevsky's Poetics, Bakhtin define o que considera “poetic in the narrow sense”, através da 
seguinte formulação: “Poetic speech in the narrow sense requires a uniformity of all discourses, their reduction 
to a common denominator (…)” (1984: 200). 
10 No entanto, Bakhtin considera que em alguma poesia, não incluída no que designa por “poetic in the narrow 

sense”, é possível encontrar-se um discurso dialógico, “(…) in poetic speech works are possible that do not reduce 
their entire verbal material to a single common denominator, but in the nineteenth century such instances were 
rare and rather specific. To this group belong, for example, the ‘prosaic’ lyric of Heine (…)” (Bakhtin 1984: 200).  
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à la récriture”, Anne-Claire Gignoux afirma perentoriamente: “On ne peut nier que 

l’intertextualité soit un phénomène de réception (2005: 2), o que só virá a ser considerado 

posteriormente, dado que, para Kristeva, o leitor é entendido como “discurso”:  

 

Mais dans l'univers discursif du livre, le destinataire est inclus uniquement en tant que discours lui-

même. Il fusionne donc avec cet autre discours (cet autre livre) par rapport auquel l'écrivain écrit son 

propre texte; de sorte que l'axe horizontal (sujet-destinataire) et l’axe vertical (texte-contexte) 

coïncident pour dévoiler un fait majeur: le mot (le texte) est un croisement de mots (de textes) où on lit 

au moins un autre mot (texte) (Kristeva 1969 : 84).  

 

Entre os maiores autores do estruturalismo e do pós-estruturalismo, destaca-se 

Roland Barthes. Distinguir-se-á de Kristeva, ao desenvolver o conceito de “intertextualidade”, 

sem deixar de prestar homenagem à figura que o criara:  

 

La définition du texte a été élaborée à des fins épistémologiques, principalement par Julia Kristeva : « 
Nous définissons le Texte comme un appareil translinguistique qui redistribue l'ordre de la langue en 
mettant en relation une parole communicative visant l'information directe avec différents énoncés 
antérieurs ou synchroniques » ; c'est à Julia Kristeva que l'on doit les principaux concepts théoriques qui 
sont implicitement présents dans cette définition : pratiques signifiantes, productivité, signifiance, 
phéno-texte et géno-texte, inter-textualité (1974: 3).  

 

A partir da definição de “texto” proposta por Kristeva, Barthes cria o conceito de “intertexto”, 

ou seja, a presença de outros textos dentro do “texto”. Ao alertar para o facto de que o “texto” 

não é o resultado de fontes ou de influências, o autor de O Grau Zero da Escrita, destaca a 

condição intertextual que lhe subjaz:   

 
Le texte redistribue la langue (il est le champ de cette redistribution). L'une des voies de cette 
déconstruction-reconstruction est de permuter des textes, des lambeaux de textes qui ont existé ou 
existent autour du texte considéré, et finalement en lui : tout texte est un intertexte ; d'autres textes 
sont présents en lui, à des niveaux variables, sous des formes plus ou moins reconnaissables: les textes 
de la culture antérieure et ceux de la culture environnante ; tout texte est un tissu nouveau de citations 
révolues. (…)L'intertextualité, condition de tout texte, quel qu'il soit, ne se réduit évidemment pas à un 
problème de sources ou d'influences; l'intertexte est un champ général de formules anonymes, dont 
l'origine est rarement repérable, de citations inconscientes ou automatiques, données sans guillemets 
(1974: 6).  
 

Para além do exposto, Barthes debruça-se sobre a intertextualidade, enquanto fenómeno de 

receção, ao proclamar a centralidade do texto e do leitor, em detrimento do papel do autor, 

como prova este excerto de “ La mort de l’auteur”:  
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(…) un texte est fait d'écritures multiples, issues de plusieurs cultures et qui entrent les unes avec les 
autres en dialogue, en parodie, en contestation, mais il y a un lieu où cette multiplicité se rassemble et,  
ce  lieu, ce n'est pas l’auteur, (…)  c'est le lecteur (1968: 66, itálico meu).  
 

A tese da “morte do autor” fora, a meu ver, já entrevista por Kristeva, ao afirmar: “(…) tout 

texte est absorption et transformation d'un autre texte”( vide supra).  Com efeito, Barthes cria 

a teoria da “morte do autor”, a partir da obra de Stéphane Mallarmé, ao referir: “(…) pour lui 

[Mallarmé], comme pour nous, c'est le langage qui parle, ce n’est pas l'auteur (1968: 62). 

Assim, verifica-se que o autor de Mythologies traduz, por outras palavras, o que Mallarmé 

havia proferido: “L’œuvre pure implique la disparition élocutoire du poète, qui cède l'initiative 

aux mots (…)” (Mallarmé 1895: 246), terminando o seu ensaio da seguinte forma: “(…) la 

naissance du lecteur doit se payer de la mort de I'Auteur” (Barthes 1968 : 67).   No entanto, 

dever-se-á recordar que, para Barthes, o autor que “morre” é o autor empírico, como aliás o 

afirma em Le Plaisir du texte: “ Comme institution, l’auteur est mort : sa personne civile, 

passionnelle, biographique, a disparu; dépossédée, elle n’exerce plus sur son oeuvre la 

formidable paternité (…) (1973: 45).  

Apesar de Barthes ter enfatizado a importância do leitor na descodificação da 

intertextualidade, caberá a Michel Riffaterre a consideração da imprescindibilidade do leitor 

para a existência da própria intertextualidade. Assim se manifesta Sophie Rabau a este 

respeito, quando titula o capítulo do livro L’intertextualité, dedicado a Riffaterre, da seguinte 

forma: “Pas d’ intertextualité sans lecteur” (Rabau 2002: 161). E Rabau declara: “Pour exister 

l’intertextualíté a besoin d’être reconnue comme tel par un lecteur, voire un interprète” 

(ibidem). Ora, este enfoque no leitor, de forma a que a intertextualidade se concretize, 

enquadra-se no modo como Graham Allen se refere a Riffaterre enquanto “(…) a superb close 

reader of texts (…), em particular,  de textos canónicos e sobretudo poéticos (2000: 120). Dito 

de outro modo, o leitor deverá ser um exímio intérprete (inter)textual, à imagem do autor de 

Semiotics of Poetry.  

Enquanto teórico do Estruturalismo, Riffaterre sustenta que a leitura intertextual se 

deverá confinar ao universo textual e co-textual, excluindo qualquer remissão para o mundo 

referencial, como nos mostra este excerto de “Interpretation and undecidability”: “The text 

refers not to objects outside of itself, but to an inter-text. The words of the text signify not by 

referring to things, but by presupposing other texts” (1981: 228).  Para tal, o leitor deverá ter 
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uma excelente competência literária, não podendo de modo algum limitar-se a uma análise 

conteudística, já que a análise formal é determinante, atendendo a que é a forma que confere 

a literariedade ao texto:   

 
Readers, however, sense empirically that the overall significance depends less on referentiality (as does 
standard verbal communication) than on a relation between form and content, or even on a 
subordination of content to form. The latter, we feel more or less consciously, constitutes the 
literariness of the verbal work of art (1990: 56).   

 

Riffaterre difere de Barthes, no que respeita ao significado de “intertexto”. Reproduz-se aqui 

uma das suas várias definições deste conceito:  

 

An intertext is a corpus of texts, textual fragments, or textlike segments of the sociolect that shares a 

lexicon and, to a lesser extent, a syntax with the text we are reading (directly or indirectly) in the form 

of synonyms or, even conversely, in the form of antonyms. In addition, each member of this corpus is a 

structural homologue of the text: the depiction of a stormy night may serve as an intertext for a tableau 

of a peaceful day (…) (Riffaterre 1984: 142).   

 

Escolhi esta definição de “intertexto” por parte de Riffaterre, para contrastar com o que o 

autor entende por “intertextualidade”, que passo a transcrever:  

 

Intertextuality is not a felicitous surplus, the privilege of a good memory or a classical education. The 
term indeed refers to an operation of the reader's mind, but it is an obligatory one, necessary to any 
textual decoding. Intertextuality necessarily complements our experience of textuality. It is the 
perception that our reading of the text cannot be complete or satisfactory without going through the 
intertext (…) (1984: 142).  

 

De resto, para o teórico francês, radicado nos Estados Unidos da América, a intertextualidade 

funciona como um tropo, concretizando-se unicamente no ato de leitura do texto integral: 

“(…) intertextuality should be the one trope that modifies a whole text rather than a sentence 

or phrase, as a metaphor, say, or a synecdoche would” (1990: 76).  

Tal como acontece em Riffaterre, o trabalho de Gérard Genette insere-se no âmbito 

de uma poética estruturalista, como sustenta Graham Allen (cf.2000: 97-100), referindo que, 

para o autor de Palimpsestes: La Littérature au second degré: “Literary works (…) are not 

original, unique, unitary wholes, but particular articulations (selections and combinations) of 

an enclosed system” (idem: 96). Esta declaração obriga a rever o conceito de originalidade do 
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texto literário, dada a sua interdependência com outras obras, dentro do sistema fechado que 

o universo literário representa. Contudo, Thaϊs E. Morgan observa: “While Riffaterre offers a 

series of brilliant close readings to show how each literary text guides the reader towards its 

own intertexts, Genette constructs a highly complex taxonomy of literary relations (…)” (1985: 

24). Esclarecendo que o objeto da poética já não é o texto, considerado na sua singularidade, 

o autor de Palimpsestes inaugura o conceito de transtextualidade, ou transcendência textual 

do texto (1982: 7), e caracteriza-o do seguinte modo: “ tout ce qui met un texte en relation, 

manifeste ou secrète, avec d’autres textes ” (ibidem).  

 Este novo conceito genettiano engloba cinco tipos de relações transtextuais: a 

intertextualidade; a paratextualidade; a metatextualidade; a arquitextualidade e a 

hipertextualidade (1982: 8-13). Dado o escopo desta dissertação, limitar-me-ei a examinar os 

conceitos de “intertextualidade” e de “hipertextualidade”. Para Genettte,  a 

“intertextualidade” é entendida de forma restritiva, circunscrevendo-se a “(…) une rélation de 

coprésence entre deux ou plusieurs textes, c'est-à-dire, éidétiquement, et le plus souvent, par 

la présence effective d'un texte dans un autre” (1982: 8). Já a “hipertextualidade” envolve um 

processo mais complexo,  que  Genette define do seguinte modo : “J’entends par là toute 

relation unissant un texte B (que j'appellerai hypertexte) à un texte  antérieur A (que 

j'appellerai, bien sûr, hypotexte) sur lequel il se greffe d'une manière qui n'est pas celle du 

commentaire” (1982: 13). O autor da teoria da transtextualidade afirma que o texto B não 

poderá existir sem o texto A, donde se infere que o autor empírico utiliza deliberadamente 

um texto já existente, na génese da criação de um novo texto. Segundo o teórico, o hipertexto 

construir-se-á a partir de um hipotexto, através de um processo de transformação. Para 

ilustrar este processo, Genette recorre, entre outros exemplos, à Odisseia, demonstrando que 

James Joyce escreveu Ulisses baseando-se na obra homérica, utilizando uma transformação 

simples, ao passo que Virgílio criou a Eneida, recorrendo à imitação, ou seja, a uma forma de 

transformação mais complexa. Cito de Palimpsestes as palavras de Genette a este respeito : 

“(…) Joyce raconte l’histoire d’Ulysse d’une autre manière qu’Homère, Virgile raconte 

l’histoire d’Énée à la manière d’Homère (…)” (1982: 15).  O teórico estruturalista explica que 

o processo de transformação da Odisseia para o Ulisses de Joyce consiste na mera 

transposição da ação do texto homérico, para a Dublin do século XX, ao passo que as 
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alterações que ocorrem na elaboração da Eneida, a partir da Odisseia, são de natureza mais 

complexa, dado que Virgílio não transpõe a ação da Odisseia, de Ogígia para Cartago, nem de 

Ítaca para o Lácio. Na realidade, o poeta romano narra as aventuras de Eneias, inspirando-se 

no registo formal e temático do texto homérico, ou seja, imitando-o. O autor de Figures 

conclui, assim, que entre o texto imitado e o texto imitativo se constitui um estádio de 

mediação indispensável, que não ocorre na transformação simples ou direta (cf. 1982: 15).  

 Tendo Kristeva, Barthes, Riffaterre e Genette contribuído para a evolução e 

aprofundamento da ideia de “intertextualidade”, bem como para o enriquecimento da 

investigação dos estudos literários, não se poderá deixar de referir a posição de Linda 

Hutcheon, teórica do pós-modernismo, a este respeito. Embora não desenvolva uma teoria 

própria, em torno da intertextualidade, Hutcheon não deixa, porém, de lhe dedicar o capítulo 

“Intertextuality, Parody, and the Discourses of History”, na obra A Poetics of Postmodernism. 

Ao sustentar a teoria de que a obra de arte pós-moderna não é “a closed, self-sufficient, 

autonomous object deriving its unity from the formal interrelations of its parts” (2003: 125), 

Hutcheon partilha a ideia da fundadora do conceito de “intertextualidade”, na medida em que 

questiona toda a noção de “texto” enquanto entidade autónoma. Reiterando a conceção de 

intertextualidade que privilegia a relação do texto com o leitor, na esteira de Barthes ou 

Riffaterre, Hutcheon sublinha: “A literary work can actually no longer be considered original; 

if it were, it could have no meaning for its reader. It is only as part of prior discourses that any 

text derives meaning and significance” (idem: 126). A estudiosa canadiana conclui que a 

existência do texto depende de discursos prévios, que subjazem à aquisição do sentido do 

texto. Partindo deste pressuposto, Hutcheon pensa a intertextualidade segundo uma 

perspetiva que faz lembrar a hipertextualidade genettiana. Ao mesmo tempo, refere que “(…) 

among the many things that postmodern intertextuality challenges are both closure and 

single, centralized meaning” (2003: 127), sendo que a noção de “paródia” se apresenta como 

fundamental, para entender o texto enquanto espaço aberto e impulsionador de leituras 

múltiplas.11 Caracterizando o conceito de paródia como uma forma de paradoxo pós-

                                                      

11 Note-se que Laurent Jenny tinha muito antes explicitado que “(...) se a paródia é sempre intertextual, a 
intertextualidade não se reduz à paródia” (1979: 11). Todavia, o conceito tem, em Linda Hutcheon, uma 
amplitude mais lata. 
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moderno, Hutcheon define, assim, o ato de parodiar: “To parody is not to destroy the past; in 

fact to parody is both to enshrine the past and to question it” (2003: 126). Alega também que 

a paródia intertextual pós-moderna “(…) is one mode of appropriating and reformulating—

with significant change—the dominant white, male, middle-class, heterosexual, Eurocentric 

culture” (idem: 130). Hutcheon analisa sobretudo obras de ficção, para exemplificar a 

apropriação do hipotexto e a sua posterior transformação. A título de exemplo, cita o romance 

Song of Solomon da escritora afro-americana Toni Morrison, enquanto paródia de Absalom! 

Absalom!,  de William Faulkner. Apesar de Hutcheon se debruçar sobre a questão da 

“intertextualidade paródica”, no que respeita ao estudo da produção da ficção pós-moderna, 

não é menos verdade que este tipo de intertextualidade ocorre ao nível da produção 

poética.12 Em Ana Luísa Amaral, o poema “A Carta”, do livro Escuro (2014: 52-54), ilustra o 

que acabo de referir, na medida em que estabelece uma relação intertextual paródica com as 

Lettres Portugaises, atribuídas a Mariana Alcoforado.  

Para finalizar a exposição sobre as diferentes poéticas da intertextualidade, far-se-á 

uma síntese dos aspetos que lhes são comuns. Conclui- se, assim, que o texto não é um espaço 

finito nem unitário, mas um universo aberto, suscetível de leituras infindáveis, sendo a 

intertextualidade um modo de descodificação da leitura, na qual o leitor desempenha um 

papel determinante.13 Por outro lado, na medida em que o texto se substitui ao autor, a 

conceção humanista da originalidade artística é contestada e, consequentemente, a 

experiência da leitura é partilhada entre o texto e o leitor. Como afirma Riffaterre: 

“Intertextuality is a modality of perception, the deciphering of the text by the reader in such 

a way that he identifies the structures to which the text owes its quality of work” (1980: 625). 

Assim sendo, dedicar-se-á doravante uma secção ao papel do leitor, no âmbito da poética da 

intertextualidade. Mas, para já, não poderei deixar de dar por concluída esta exposição 

dedicada à intertextualidade sem deixar de referir a sua relevância também do ponto de vista 

da produção textual. Se, como defendem as teorias da estética da receção, se dá o 

apagamento do autor durante a experiência da leitura intertextual, advoga-se, do ponto de 

vista da produção poética, a participação ativa do autor, como se comprova na criação do 

                                                      

12 Hutcheon utiliza indiscriminadamente “intertextual parody” e “parodic intertextuality” (cf. 1993: 130, 135). 
13 Hutcheon afirma que “Intertextuality is a function of reading, of ‘decoding’” (1993: 233).  
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hipertexto e na paródia intertextual. O mesmo acontece, no que diz respeito à 

intertextualidade homo-autoral, comummente designada por intratextualidade, visto o autor 

utilizar deliberadamente textos ou fragmentos seus, noutros textos subsequentemente 

escritos. Como afirma Limat-Letellier,  a intratextualidade realiza-se quando um escritor “(…) 

réutilise un motif, un fragment du texte qu’il rédige ou quand son projet rédactionnel est mis 

en rapport avec une ou plusieurs oeuvres antérieures (auto-références, auto-citations)” (apud 

Martel 2005: 93).14 A despeito de se pensar a intertextualidade do ponto de vista da produção 

ou, segundo a estética da receção, a verdade é que, como defende Michael Riffaterre, o leitor 

não pode jamais ser excluído. Dito de outro modo, a figura do leitor é imprescindível para a 

existência da intertextualidade. Por outro lado, a “morte” do autor biográfico, após a edição 

do ato de criação, dá lugar ao autor textual, a entidade que importa quando se fala de 

intertextualidade. Como salienta Susan Stanford Friedman: “The ‘death of the author’ allows 

for the birth of the textual subject, the ‘it’ or psyche that is constructed in and through the 

text” (1991: 150). Posto isto, dar-se-á a conhecer, primeiramente, o papel do leitor na leitura 

intertextual e, seguidamente, abordar-se-á a questão do autor enquanto leitor.  

 

1.3. O papel do leitor 

Ao abordar o papel do leitor durante o ato de leitura, sustenta-se a premissa de que o 

texto só existe depois de lido, sendo que quem o lê se transforma no agente ativo, que lhe 

confere significação. Importa então pensar no perfil de leitor, enquanto recetor do texto 

poético, de acordo com o objeto de estudo desta dissertação. Se é verdade que a poesia de 

Fiama Hasse Pais Brandão requer um perfil de leitor culto, com formação académica e, 

portanto, conhecedor das convenções aplicáveis à interpretação poética, ou seja, exige um 

intérprete capaz de descobrir e revelar o significado que se elide na estrutura profunda do 

texto poético, a poesia de Ana Luísa Amaral, embora não exclua este tipo de intérprete, 

conquista o leitor pela via emocional e estabelece com ele uma relação empática, dado o 

                                                      

14 Vítor Aguiar Silva utiliza o termo intertextualidade homo-autoral para traduzir o conceito de intratextualidade, 
definindo-o do seguinte modo: “ (…) textos de um autor podem manter relações intertextuais - e relações 
privilegiadas – com outros textos do mesmo autor, numa espécie de auto-imitação marcada tanto pela 
circularidade narcisista como pela alteridade (ao auto-imitar-se, ao auto-citar-se, o autor espelha-se a si mesmo 
e é, no entanto, já outro) (2011: 630-631).  
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carácter mais coloquial e comunicativo do idioma utilizado. Assim, dividir-se-á esta secção em 

duas partes, abordando primeiro as teorias que refletem sobre o modelo de leitor apto a 

interpretar a poesia da autora de Morfismos e, seguidamente, far-se-á uma breve reflexão 

sobre o leitor amador da poesia da autora de Minha Senhora de Quê. Estando ciente de que 

esta visão antinómica do leitor poderá ser objeto de contestação, transcrevo a forma como 

Silvina Rodrigues Lopes define o leitor do texto poético: 

  

O leitor de poesia é o leitor qualquer, aquele cuja identidade não pode ser definida, e como tal não se 

dissolve na categoria da maioria, de senso comum ou de grupo social determinado. (2017: 21)  

 

Não obstante a conceção de leitor de poesia, da autoria da eminente ensaísta, atenho-me à 

distinção supra mencionada.   

 A poesia de Fiama Hasse Pais Brandão caracterizando-se pela auto-reflexividade, pela 

impessoalidade da voz lírica, pela autonomia do texto poético e pela rejeição de qualquer tipo 

de referencialidade extratextual,15 provoca assim um “(…) certo desfasamento relativamente 

às capacidades recetivas do público (…)  já que (…) eram poucos os leitores capazes do 

dinamismo de leitura exigido por estas formas de textualidade” (Martelo 2006: 132), exige do 

leitor competência literária, para além da competência linguística, necessária à compreensão 

de qualquer outro tipo de texto. Como diz Jonathan Culler:  

 

Anyone lacking this knowledge, anyone wholly unacquainted with literature and unfamiliar with the 
conventions by which fictions are read, would, for example, be quite baffled if presented with a poem. 
His knowledge of the language would enable him to understand phrases and sentences, but he would 
not know, quite literally, what to make of this strange concatenation of phrases. He would be unable to 
read it as literature – as we say with emphasis to those who would use literary works for other purposes 
– because he lacks the complex ‘literary competence’ which enables others to proceed (1975: 132, itálico 
meu).  
 
 

Para Culler, o leitor do texto literário obedece ao perfil do “leitor competente”, daquele que 

tem conhecimento de todo o tipo de textos, assim como das convenções que os regem e que 

lhes conferem literariedade. Para o autor de Structuralist Poetics, o “leitor competente” tem 

                                                      

15 As questões da impessoalidade da voz lírica, da autonomia do texto poético e da rejeição de qualquer tipo de 
referencialidade extratextual viriam a ser ultrapassadas na escrita de Fiama, como foi referido na introdução 
desta dissertação.  
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formação universitária, condição sine qua non para a aquisição das convenções 

interpretativas, necessárias à análise da obra literária. Na realidade, segundo Culler, o “leitor 

competente” equivale a um estádio anterior ao “leitor ideal”, ou seja, aquele que 

implicitamente lê e interpreta a obra literária, segundo os preceitos que regem as convenções 

literárias. Ora, o conceito de “leitor ideal” representa tão-somente a manifestação de um 

desejo de leitor, capaz de ler e de interpretar os textos, de uma forma que seja aceite pela 

instituição literária (cf. 1975: 144). Daí que este “leitor ideal” seja,  para Culler,  uma 

construção: “The ideal reader is, of course, a theoretical construct, perhaps best thought of as 

a representation of the central notion of acceptability” (ibidem).  Embora o teórico 

estruturalista não se refira à leitura intertextual na obra citada, nem tão-pouco ao conceito 

de “intertextualidade”, o mesmo não acontece no ensaio intitulado “Presupposition and 

Intertextuality” (1976). Tendo por base a teoria da intertextualidade e a figura do “leitor 

competente”, ou mesmo do “leitor ideal”, enquanto construção teórica, poder-se-á inferir 

que o agente da leitura intertextual é aquele que lê o texto em diálogo com outros textos e 

que está ciente dos processos que o mesmo desencadeia ao nível micro e macrotextual.   

 Stanley Fish, embora não se filie na poética estruturalista, partilhada por Culler, 

advoga, em Is there a text in this class? (1980), uma conceção de leitor que se aproxima da 

defendida pelo autor de “Presupposition and Intertextuality”.16 Se, para Culler, o leitor exigido 

pelo texto literário é o “leitor competente”, para Fish é o “leitor informado”, o qual terá de 

obedecer a três requisitos: primeiro, terá de dominar a língua do texto sobre o qual se 

debruça; segundo, terá de ter maturidade cultural, quer ao nível da compreensão, quer da 

produção do texto; terceiro, terá obrigatoriamente de ter competência literária. Para Stanley 

Fish, a competência literária pressupõe um leitor experiente, que tenha interiorizado as 

características dos discursos literários, como, por exemplo, a identificação de figuras de 

retórica ou o conhecimento de todo o tipo de géneros literários (cf. 1980: 48). Se para Culler, 

o “leitor ideal” representa uma construção teórica, para Fish, “o leitor ideal ou idealizado” 

manifesta-se como um perfil de leitor, que o autor prefere designar por “leitor informado”. 

Cito as palavras de Stanley Fish a este respeito:  

                                                      

16 Joanne V. Creighton considera que as abordagens de leitura propostas por Stanley Fish se inscrevem num 
modelo fenomenológico (cf. 1982: 222).  
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Who is the reader? Obviously, my reader is a construct, an ideal or idealized reader, somewhat like 

Wardhaugh’s “mature” reader or Milton’s “fit” reader, or to use a term of my own, the reader is the 

informed reader (1980: 48).  

 

Após a exposição do perfil de leitor com capacidade para compreender e interpretar o texto 

literário, e das posições partilhadas por Culler e Fish relativamente a esta questão, considero 

pertinente realçar que o ato de interpretação, para estes dois estudiosos, tem de se coadunar 

com as normas de aceitabilidade da instituição literária. Isto mesmo sublinha Stanley Fish: 

“(…) in fact the shape of that activity [interpretation] is determined by the literary institution 

which at any one time will authorize only a finite number of interpretative strategies” (1980: 

342). Mas se este estudioso, numa primeira fase, afirma que a interpretação do texto tem de 

obedecer aos cânones da aceitabilidade da referida instituição, posteriormente reconhece 

que “(…) readings once considered ridiculous are now respectable and even orthodox, is 

evidence that the canons of acceptability can change” (idem: 349), pelo que se verifica uma 

evolução quanto à perceção do ato de leitura e do papel do leitor, o que,  à época,  

representava uma novidade, sobretudo se se considerar o que acontecia vinte anos antes da 

edição de Is there a text in this class? Como afirma Fish: “Twenty years ago one of the things 

that literary critics didn't do was talk about the reader, at least in a way that made his 

experience the focus of the critical act” (idem: 344). 

De facto, aquilo que o autor de How Milton Works afirma quanto à inexistência do papel do 

leitor na crítica literária, no início dos anos sessenta, assemelha-se ao referido por Umberto 

Eco, no que respeita à receção da tradução de Opera aperta (1962), em França:   

When “The Poetics of the Open Work” appeared in 1965 in French as the first chapter of my book 
L'oeuvre ouverte, in a structuralistically oriented milieu, the idea of taking into account the role of the 
addressee looked like a disturbing intrusion, disquietingly jeopardizing the notion of a semiotic texture 
to be analyzed in itself for the sake of itself (1984: 3).  
 

 

Com efeito, nessa obra seminal, Eco advoga o papel ativo do leitor na interpretação de textos, 

dotados de valor estético (cf. 2002: 23), declarando que “[a] text is an open-ended universe 

where the interpreter can discover infinite interconnections” (idem: 39). Esta asserção evoca, 

de imediato, as relações intertextuais passíveis de serem detetáveis pelo leitor. Porém, há 

primeiro que distinguir o que Eco designa por texto “fechado” e por texto “aberto”. O texto 
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“fechado” é o texto não literário, como, por exemplo, a banda desenhada, ou, os romances 

de Ian Fleming, o célebre autor da saga de James Bond. Por oposição, o texto “aberto” é o 

texto de cariz literário, que determina o modo de interpretação por parte do leitor. Dito de 

outro modo, o leitor não pode usar o texto a seu bel-prazer, mas é o texto que determina a 

forma como o leitor o deve usar (cf. 1984: 9). Ou, como refere Eco: “O autor pressupõe, por 

um lado, mas por outro institui a competência do próprio Leitor-Modelo” (1993: 58-59), o que 

significa que o leitor, para além de se tornar indispensável à interpretação do texto, se 

transforma em peça essencial para o processo de construção do mesmo (cf. 1993: 4). Ao falar 

de “autor”, Eco parece estar a referir-se ao autor empírico, embora advirta:  

 

The empirical reader is only an actor who makes conjectures about the kind of model reader postulated 
by the text. Since the intention of the text is basically to produce a model reader able to make 
conjectures about it, the initiative of the model reader consists in figuring out a model author that is not 
the empirical one and that, in the end, coincides with the intention of the text. (2002: 64) 17 

 

Na verdade, o que interessa ao semioticista italiano é manter uma relação dialética entre a 

intentio operis e a intentio lectoris, o que vai, de certa forma, ao encontro da teoria da 

centralidade do texto e do leitor, proposta por Barthes, como foi referido, destituindo, assim, 

o texto da sua autoridade. A este respeito, Eco refere que a obra de James Joyce “ (…) 

Finnegans Wake espera um leitor ideal, com muito tempo à sua disposição, com muita 

habilidade associativa, com uma enciclopédia de limites esfumados e não qualquer tipo de 

leitor (1993: 62). À imagem de Culler ou de Fish, Eco também propõe a construção do “leitor 

ideal”, o qual terá de ser detentor de saber enciclopédico, de capacidade de relacionamento, 

bem como de conhecimentos linguísticos e lexicais, característicos da época da obra em 

estudo, sendo que simultaneamente terá de dominar o tempo e não ser dominado por ele, 

como bem refere, nesta frase lapidar: “I know that Finnegans Wake was written for an ideal 

reader affected by an ideal insomnia” (2002: 40).18 De facto, dada a infinidade da 

interpretação da obra literária, o “leitor ideal” não se coaduna com o tempo finito.  

                                                      

17 Em The Role of The Reader – Explorations in the Semiotics of Texts, Eco havia já defendido que “(…) the 
'author' is nothing else but a textual strategy establishing semantic correlations and activating the Model 
Reader (…)” (1984: 11).  
18  A capacidade de relacionamento por parte do leitor evoca, de imediato, um leitor com competência 
intertextual, condição necessária para a complexa operação de inferência textual (cf. 1984: 4).  
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 Darei por finda esta secção dedicada à importância do leitor no que respeita à ativação 

do texto poético, com a perspetiva da teoria fenomenológica da estética da receção, da 

autoria de Wolfgang Iser. Para o teórico da Escola de Constança, o texto só adquire sentido 

após ter sido lido, verificando-se, assim, a imprescindibilidade do leitor, para a atribuição de 

significação ao texto. Aliás, é o próprio Iser quem afirma: “The convergence of text and reader 

brings the literary work into existence (…)” (1972: 279). Debruçando-se, em especial, sobre o 

texto ficcional, Iser atribui ao leitor um papel crucial ao sustentar que “(…) the text only takes 

on life when it is realized, and furthermore the realization is by no means independent of the 

individual disposition of the reader (…)” (ibidem). Mais, cabe ao leitor preencher as lacunas 

com que se depara, à medida que lê o texto, isto é, entre o dito e o não dito, o leitor vai 

cooperando na apreensão e compreensão do texto, ou seja, vai também escrevendo o texto.19 

Como refere o autor de The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response, “(…) the written 

part of the text gives us the knowledge, but it is the unwritten part that gives us the 

opportunity to picture things (…) (idem: 288). De acordo com Iser, este tipo de participação 

do leitor é fundamental para o romance, por acionar o “leitor implicado”, enquanto agente 

ativo do processo de leitura. Segundo este teórico da estética da receção, o “(…) ‘implied 

reader’ incorporates both the prestructuring of the potential meaning by the text, and the 

reader’s actualization of this potential through the reading process” (1978: xii). Confirma-se, 

pois, que é através do empenho do leitor, durante o processo de leitura, que o texto adquire 

significação. Na realidade, o conceito do “leitor implicado” é o resultado da interação entre 

leitor e texto, sendo que se poderá concebê-lo como uma construção fenomenológica do 

leitor real. Se Iser se centra sobre o ato de leitura versando, em particular, a obra de ficção 

narrativa, e referindo que o não-dito nos leva a suprir o sentido que o texto carece, o mesmo 

se aplica à poesia, dado que, por forma a construirmos o sentido do texto poético, temos de 

ler para além da superfície textual e penetrar no subtexto, definido por Lowell Edmunds, como 

‘‘(…) any meaning or set of meanings which is implied rather than explicitly stated in a literary 

work (…) ’’(2001: 138). A fim de ler o subtexto que necessariamente a poesia exige, é 

imprescindível pensar na demanda do leitor para este género literário. Segundo Manuel 

                                                      

19 Esta asserção da minha parte remete para a posição de Robert Scholes em relação ao ato de leitura: 
“Reading consists of bringing texts together. It is a constructive activity, a kind of writing” (1989: 10).   
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Gusmão, a leitura da poesia “exige um leitor disponível e ativo”, caracterizado da seguinte 

forma: “O leitor ativo é alguém que aceita ‘perder tempo’ para ler e encontrar os modos de 

lidar com aquilo que lê, para se apropriar de um determinado texto” (Silva/ Oliveira 2003: 

301).  

Ao aproximar-me da conclusão da secção subordinada ao tema do papel do leitor na 

descodificação do texto poético, fulcro da estética da receção e elemento potenciador do 

diálogo intertextual, poder-se-ão levantar objeções às leituras propostas por Stanley Fish e 

por Wolfgang Iser, enquanto atividades potenciadoras de “intertextualidade”, dado os 

autores não incluírem o termo na formulação das suas teorias. Todavia, segundo Lowell 

Edmunds, a intertextualidade consiste em: “The various ways in which one text can signal its 

relation to another (…)” (2001: xi).  Ora, esta definição muito lata do conceito de 

intertextualidade permitirá ao “leitor informado”, de Fish, ou ao “leitor implicado”, de Iser, 

estabelecer relações intertextuais, durante o processo de leitura. 

Após a exposição das teorias formuladas por Culler, Eco, Fish ou Iser quanto à 

relevância do leitor para a interpretação do texto poético, aplicadas no âmbito desta 

dissertação fundamentalmente ao estudo da poesia de Fiama Hasse Pais Brandão, e 

reiterando a sua importância para a compreensão da poesia de Ana Luísa Amaral, seja para o 

leitor inserido no meio académico, seja para o crítico literário, sou de opinião que a poesia de 

Ana Luísa está ao alcance da compreensão do leitor comum. Poderá argumentar-se que esta 

categoria de leitor não estará habilitada a compreender as diferentes camadas de sentido que 

o poema possa evidenciar, mas a verdade é que uma poesia que aborda temas do quotidiano, 

e que procede à “(…) reabilitação do poder referencial da linguagem, sua dimensão mais 

discursiva – e até mesmo prosaica” (Sasaki 2013: 38) permitirá ao leitor uma “leitura mais 

imediatista”20. No caso de Ana Luísa, o leitor vê-se também frequentemente confrontado com 

uma escrita mais emotiva e menos racional, fator que provoca a adesão e a identificação do 

leitor com o texto lido. Na poesia da autora de Vozes, verifica-se, tal como é frequente na 

poesia do último quartel do século XX, uma comunicabilidade explorada com base na 

referencialidade, que, ao invés de se caracterizar pela literariedade, se aproxima de uma 

                                                      

20 Expressão utilizada por Rosa Maria Martelo, no ensaio “Antecipações e retrospectivas: A poesia portuguesa 

na segunda metade do século XX” (2006: 133).  
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quase “literalidade”. Como refere Ana Luísa Amaral, em entrevista ao Jornal de Notícias, 

aquando do lançamento de E Todavia: “Tudo é 'poetável', desde o amor, passando pelo 

arroz de tomate, ou às [sic] ervilhas com ovos escalfados (risos)” (s.p.2015). Porém, a 

poesia de Ana Luísa “desenvolve uma espessura discursiva” (Martelo 2003: 49) não 

comparável à de outros poetas que, na década de 90, deram à estampa os seus primeiros 

poemas. Além disso, caracteriza-se frequentemente por uma tipo de intertextualidade 

que dialoga com a literatura erudita, para simultaneamente a parodiar, ou mesmo 

subverter, como bem refere a poeta, ao empregar a expressão “habitar da tradição e o seu 

desvio” (Amaral 2010: 188). Conforme sublinha Rosa Maria Martelo:  

 

Talvez a poesia de Ana Luísa Amaral seja um exemplo (…) particularmente legível (…), explorando uma 

sintaxe inovadora e transgressiva, sem deixar de desenvolver também uma temática facilmente 

integrável pelo leitor no seu mundo habitual, ou então oscilando entre livros de uma grande espessura 

discursiva (Imagens, A Arte de ser Tigre) e outros que se apropriam de registos e de um vocabulário 

próximos de usos mais quotidianos, embora sempre sujeitos a uma sintaxe e a uma prosódia muito 

particulares (2007: 47).  

 

É sem dúvida o caráter “particularmente legível”, bem como a “temática facilmente integrável 

pelo leitor no seu mundo habitual”, independentemente da compreensão das remissões 

intertextuais eruditas, que faz com que o leitor comum aceda ao sentido manifesto do poema, 

o que não é impeditivo da sua fruição e/ou apreciação estética. 

   

1.4. O autor-leitor  

Após a exposição acerca do tipo de leitor, bem como do seu papel, perante a leitura 

do texto poético, segundo a ótica das teorias da receção e, consequentemente, enquanto 

fenómeno inerente à intertextualidade, desenvolver-se-á doravante a questão do “autor 

como leitor”. Verificamos que o autor é indubitavelmente um leitor, ao depararmos, na sua 

obra, com referências, citações e influências, de outros textos (cf. Still/Worton 1991:1). De 

facto, é o “autor-leitor” quem organiza e colige a sua produção textual, obedecendo a um 

processo de escolha que passa pela inclusão ou exclusão de textos, bem como pela reescrita 
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e até pelo acrescento de inéditos.21 Verifica-se, portanto, que o autor enceta um longo 

processo de leitura intratextual, a fim de dar por (re)criada a sua obra. O mesmo se aplica ao 

ato de reescrita de um só texto ou poema, o que envolve várias fases de leitura, que vão do 

reler ao reescrever, até que o autor determine a versão definitiva do texto. Por outro lado, o 

autor transporta para os seus textos todo o acervo cultural e literário, que adquiriu através da 

leitura, tornando-se a escrita uma espécie de palimpsesto de todos os textos previamente 

lidos.  

Afirma Manuel Gusmão: “(…) nós trabalhamos com as palavras dos outros, com as 

imagens dos outros, com a invenção dos outros e eu tanto posso citar um autor que é um 

autor erudito e pertence ao cânone, como posso citar fragmentos de cartas de amigos ou 

fragmentos de conversas” (Silva/ Oliveira 2003: 303). Num outro passo, o autor de Migrações 

do Fogo afirma: “(…) não escreveríamos poesia se não tivéssemos lido poesia; mesmo se a 

poesia é invenção e recomeço perpétuo” (Silva/ Oliveira 2003: 301). Esta visão gusmaniana 

do “fazer poético” conduz a que se encare o poema como “(…) a cannibal consumer of earlier 

poems”, como sustenta J. Hillis Miller (1977: 446).    

Se na secção dedicada ao leitor, no âmbito da estética da receção, foi destacada a sua 

imprescindibilidade, enquanto parte integrante do diálogo intertextual, considero pertinente 

concluir a parte referente ao autor, citando a forma como o poeta-autor-leitor enceta o seu 

processo de escrita. Para ilustrar o que acabei de mencionar, sirvo-me das palavras de Manuel 

Gusmão: “No processo de construção, o poeta articula a capacidade criativa do verbal e do 

visual para reinventar objetos e mundos. Ele convive com o silêncio do ainda não dito e o 

preenche com significados e imagens, tentando exprimir não só o que é possível se concretizar 

no papel, mas o indizível, o não visto pelos olhos acostumados à visualidade cotidiana” (apud 

Lima 2012:189).  

 

 

                                                      

21 Still e Worton utilizam a expressão “author-reader”, ao caracterizarem a sofisticação histórico-literária do 
escritor do século XVI (1991: 8). Recorro à tradução da expressão destes autores, para qualificar o escritor lido e 
culto.   
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Capítulo 2 – A voz da Musa 

2.1. O papel das musas na poesia, alguns exemplos 

 Este capítulo tem por objeto o topos da Musa na poesia de Fiama Hasse Pais Brandão 

e de Ana Luísa Amaral, sendo observadas as relações intertextuais que se patenteiam em 

alguns poemas das duas poetas. Antes de me debruçar propriamente sobre a temática que 

constituirá o cerne desta parte da dissertação, farei uma breve súmula acerca do papel da 

Musa na poesia, remontando à literatura grega da época arcaica; paralelamente, tecerei 

algumas considerações sobre a questão do “poeta inspirado”, designação adveniente da idade 

clássica da literatura da Grécia Antiga. Mais adiante, oporei o conceito de “poeta inspirado” 

ao de “poeta artesão”, caracterizando as poetas em estudo, segundo a antinomia 

estabelecida. Reportar-me-ei, primeiramente, ao período pré-socrático da cultura grega, que 

se estende “até sensivelmente ao século VI a.C.” (Vasconcelos 2004: s/p), época do 

aparecimento da obra de Hesíodo e dos Poemos Homéricos. Seguidamente, considerarei o 

papel da Musa na literatura do Renascimento em Portugal, confinando-me à poesia épica e 

lírica de Luís de Camões, e, posteriormente, analisarei o papel da Musa no Modernismo 

português, particularmente em Fernando Pessoa. A escolha da representação da Musa na 

poesia destes autores prende-se com o facto de que, quer na poesia de Ana Luísa, quer na de 

Fiama, se estabelecerem relações intertextuais com poemas destes poetas portugueses, como 

se mostrará detalhadamente, nos dois capítulos subsequentes.  

Debatendo-se ainda hoje a questão da precedência de Hesíodo sobre Homero, Maria 

Helena da Rocha Pereira refere que “grandes helenistas, como (…) M. L. West” sustentam que 

o autor da Teogonia é anterior ao poeta da Odisseia (cf. Pereira 2009: 15). 

22Independentemente de tal polémica, a genealogia das Musas é reportada por Hesíodo, no 

proémio da Teogonia (2004: vv. 1-115), através do relato da relação amorosa de Mnemósine 

com Zeus, da qual nasceram as nove Musas:  

 

                                                      

22 Filomena Vasconcelos contraria esta tese ao declarar: “Em Hesíodo, estas questões tornam-se particularmente 
explícitas, porque mais sistematizadas do que na Ilíada e na Odisseia (apesar de a obra de Hesíodo ser pouco 
posterior à de Homero)” (2004: s/p).  
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Na Piéria, gerou-as, unida ao pai Crónida, 

Mnemósine, que reina nas colinas de Eleutéria,  

para que fossem esquecimento de males e alívio de aflições.  

Durante nove noites, então, a possuiu o prudente Zeus,  

tomando lugar no seu leito sagrado, longe dos Imortais. 

E quando, depois, passou o tempo devido e, com o volver das estações,  

se completaram os meses e muitos dias chegaram ao seu termo,  

ela deu à luz nove filhas de sensibilidade igual, às quais apenas o canto  

preocupava (…) (2014: vv. 56-61).   

 

É também Hesíodo quem as nomeia na obra citada:  

 

(…)  

É este o canto das musas, que têm no Olimpo a sua morada,  

as nove filhas do grande Zeus:  

Clio e Euterpe, Talia e Melpómene,  

Terpsícore e Erato, Polímnia e Urânia,  

E Calíope, aquela, que entre todas, desempenha o mais importante papel. (2014: vv. 75-79)  

 

Maria Helena da Rocha Pereira alude ao facto de Homero invocar as Musas, na Ilíada, a fim 

de lhe concederem a inspiração e o saber (2009: 15), conforme podemos verificar nesta 

tradução de Frederico Lourenço (2005: 62):   

 

Dizei-me agora, ó Musas que no Olimpo tendes vossas moradas -  

pois  sois deusas, estais presentes e todas as coisas  sabeis, 

ao passo que a nós chega apenas a fama e nada sabemos – 

quem foram os comandantes de Dânaos e seus reis. (II. vv. 484-487)   

 

A estudiosa coimbrã esclarece que “A especificação de atribuições das Musas, que fará, por 

exemplo, de Clio a patrona da História, de Melpómene a da Tragédia, etc. é muito tardia 
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(1961-1962: 343)23, declarando, assim, que durante a época arcaica e clássica, as nove, 

indistintamente, inspiravam o poeta (cf. ibidem).24 

 Na verdade, na Grécia Antiga, a invocação da Musa torna-se imprescindível para a 

criação poética. Se assim não fora, não existiriam os poetas, conforme podemos ler no Íon de 

Platão, pela voz de Sócrates:   

 

Assim também a Musa inspira alguns homens e, através destes homens inspirados, se forma uma cadeia, 

experimentando outros o mesmo entusiasmo. Na verdade todos os poetas épicos, os bons poetas, não 

o são devido a uma arte, mas compõem todos os belos poemas porque são inspirados e possuídos; e o 

mesmo se passa com os bons poetas líricos (Ion in Colen 2013: 23).  

 

Aliás, o excerto da Ilíada acima citado ilustra bem a dependência do poeta perante as Musas, 

dado que são elas que detêm o conhecimento – “(…) ó Musas que no Olimpo tendes vossas 

moradas – / pois sois deusas, (…) e todas as coisas  sabeis” – , ao passo que os poetas são 

meros recetáculos de tal poder, como  demonstra o verso “ao passo que a nós chega apenas 

a fama e nada sabemos –”. Esta questão aparece bem explícita no Fedro, de Platão, quando 

Sócrates discorre sobre a loucura das Musas:  

 

Há ainda uma terceira espécie de loucura, aquela que é inspirada pelas Musas: quando ela fecunda uma 

alma delicada e imaculada, esta recebe a inspiração e é lançada em transportes, que se exprimem em 

odes e em outras formas de poesia, celebrando a glória dos Antigos, e assim contribuindo para a 

educação da posteridade. Seja quem for que, sem a loucura das Musas, se apresente nos umbrais da 

Poesia, na convicção de que basta a habilidade para fazer o poeta, esse não passará de um poeta 

frustrado, e será ofuscado pela arte poética que jorra daquele a quem a leitura possui (2000: 56).  

 

A questão do poeta inspirado pelo poder divino das Musas é amplamente debatido na idade 

clássica (séc. V- IV a. C) da literatura da Grécia Antiga, período do surgimento da filosofia de 

Sócrates, Platão e Aristóteles. Assim, poder-se-á concluir, como refere Platão, no Íon, pela voz 

de Sócrates, que “os poetas não passam de intérpretes dos deuses, possuídos pela divindade 

                                                      

23  A este propósito, M. Irene Ramalho Santos considera:“ O nome pelo qual viemos a conhecer as nove musas e 
cada uma dessas funções parece ter sido fixado na Roma antiga” (Santos 2010: 229).  
24 Rita Marnoto acrescenta que “Não existia, pois, qualquer hierarquia entre elas [Musas]” (Marnoto 2016: 55).  
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que os inspira” (2013: 24). Mas, se, por um lado, o poeta é dominado pela Musa e se encontra 

sob o seu jugo, já que depende da inspiração e do conhecimento de tal divindade, por outro 

lado, poder-se-á igualmente afirmar que “(…) as Musas dependem dos poetas para a 

presentificação de suas mensagens perante o mundo” (Jareski 2010: 298), ainda que,  

conforme profere Sócrates no Íon de Platão,  o poeta seja “uma coisa leve, alada, sagrada” 

não podendo criar "antes de sentir inspiração, estar fora de si mesmo e perder o uso da razão” 

(cf. 2013: 24).  

Passarei agora a exemplificar, ainda que de modo sucinto, a forma como a Musa era 

entendida, durante o Renascimento português, confinando-me à poesia épica e lírica de Luís 

de Camões. Como lembra Maria Helena da Rocha Pereira, as Musas só são “(…) nomeadas de 

acordo com as atribuições específicas que lhes haviam sido cometidas a partir do séc. II depois 

de Cristo” (2012: 53).  Assim, Calíope torna-se na divindade inspiradora da poesia épica e 

Erato, a deidade a que recorrem os poetas, para a criação da poesia lírica (cf. Santos 

2010:229). Detenho-me n’Os Lusíadas, “o único poema heróico nacional da Modernidade”, 

nas palavras de Friedrich Schlegel (apud Martins 2012: 407), exemplificando o modo como 

Camões invoca a Musa, antes de iniciar a narrativa da História de Portugal:  

 

Agora tu, Calíope, me ensina 
               O que contou ao Rei o ilustre Gama;  

Inspira imortal canto e voz divina.  
Neste peito mortal, que tanto te ama (III.1. 1-4)  
 
 

Na verdade, o sujeito poético d’Os Lusíadas pede ajuda a Calíope para o inspirar com “imortal 

canto e voz divina”, de forma a poder narrar os feitos de Vasco da Gama. Além da invocação 

a Calíope no Canto III, Camões invoca as Musas noutros passos da epopeia, momentos esses 

dignos de análise e de interpretação, num trabalho exclusivamente dedicado à “entronização 

das Musas” (Pena 2011: 628) no monumental poema camoniano. 25  

Se, na épica camoniana, a Musa surge como o reavivar da tradição arcaica e clássica 

da Grécia antiga, na lírica, a musa, fonte de inspiração do Poeta, é convocada através da figura 

                                                      

25 Friedrich Schlegel considera que Os Lusíadas são “uma epopeia no verdadeiro sentido da palavra” (apud 

Martins 2012: 407).  
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da mulher amada, idealizada e inacessível, fruto de um amor não-correspondido.26 

Influenciado pela figura feminina petrarquista, mas não a nominando, tal como como o fizera 

Petrarca, Camões fala da amada de forma enigmática, elidindo a sua identidade,27 porquanto 

a musa que lhe inspira o canto faz parte do escol das “eminentes e bem-nascidas damas do 

paço”(Gomes 2017: 2).28  

Confinando-me aos sonetos do poeta, recordo o poema supostamente inspirado por 

D. Catarina de Ataíde.29 Socorrendo-se dos anagramas Natércia e Liso, o sujeito poético oculta 

a identidade dos amantes, a fim de abordar a temática do amor não-correspondido:  

 

Na metade do Céu subido ardia 
o claro, almo Pastor, quando deixavam 
o verde pasto as cabras, e buscavam 
a frescura suave da água fria. 
 

Co a folha das árvores, sombria, 
do raio ardente as aves s’amparavam; 
o módulo cantar, de que cessavam, 
só nas roucas cigarras se sentia; 
 

quando Liso Pastor, num campo verde, 
Natércia, crua Ninfa, só buscava 
com mil suspiros tristes que derrama. 
 

– Porque te vás de quem por ti se perde, 
para quem pouco te ama? (suspirava).  
[E] o eco lhe responde: – Pouco te ama. (1994: 155)  
 

                                                      

26 A grafia “Musa”, com maiúscula, é utilizada quando me refiro às nove Musas da Grécia Antiga. Quando escrevo 
“musa”, com minúscula, aludo ao sentido figurado, para designar a mulher amada, fonte de inspiração poética 
ou artística.  
27 A elisão da identidade da amada, na lírica camoniana, ocorre sempre que o poeta não se encontra ao nível da 
condição social da sua “musa”. Contudo, quando tal não acontece, o poeta canta-a, atribuindo-lhe identidade 
pessoal, como se verifica no soneto “Ah! Minha Dinamene assim deixaste” (1994-167), ou na trova dedicada “a 
ũa cativa com quem andava d’amores na Índia, chamada Bárbora” (idem: 89).  
28 Porém, há que ressalvar que, ocasionalmente, o sujeito lírico alude às Musas da literatura helénica, como se 
comprova no primeiro verso do soneto “Apolo e as nove Musas, descantando”, ou na menção a “As filhas de 
Mnemósine”, do soneto “De tão divino acento em voz humana”.  
29 Álvaro J. da Costa Pimpão, no prefácio da edição das Rimas, debruça-se sobre a questão da identidade da Musa 
sob o anagrama de “Natércia”, referindo que “Natércia” poderia ter sido D. Catarina de Almada ou D. Catarina 
de Ataíde, e acrescenta: “Da existência de uma ou duas Catarinas (de Ataíde), com assento no paço, não pode 
duvidar-se” (1994: LXVII).  
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Evoco este soneto já que a relação amorosa do vate quinhentista com Natércia é revisitada e 

reescrita em A Génese do Amor de Ana Luísa Amaral, tema sobre o qual me debruçarei mais 

adiante.  

  Não sendo objeto deste trabalho dissertar sobre o papel da Musa ao longo da 

Literatura Portuguesa e, muito menos da literatura ocidental, proponho-me, todavia, no que 

toca à poesia lírica, contrapor ao conceito da “musa” do período da “modernidade”, que se 

inicia nos primórdios do Renascimento, como refere Matei Călinescu (cf.1987: 19), a noção de 

“musa” durante a “modernidade” estética, conforme foi retratada por Charles Baudelaire 

(1857). Se na poesia lírica do período do Renascimento, a “musa” inspiradora do poeta 

coincide com a figura idealizada da mulher amada, a “musa” da modernidade baudelairiana é 

fruto de uma poética assente no presente, já que, segundo o autor de Les Fleurs du Mal, a 

tradição serve apenas para dificultar a procura imaginativa da modernidade (cf. Călinescu 

1987: 48). Partindo deste pressuposto, Baudelaire introduz, na poesia, temas consentâneos 

com o tempo e o espaço urbano que habita, inspirando-se na paisagem humana para dar a 

conhecer as multímodas personificações do moderno. O flâneur, o dandy, bem como os 

frequentadores de cafés, boulevards e galerias são dignos representantes do cosmopolitismo 

parisiense que figuram na sua obra, sem esquecer a mulher das mais diversas condições 

sociais.30 A prostituta é, de resto, a figura em quem se inspira para a redação do soneto “La 

muse vénale”, traduzido para português como “A musa venal [uma puta de musa]”, na feliz 

versão de Maria Gabriela Llansol (2003: 46-49). Observa-se, que a “musa”, enquanto 

paradigma da mulher ideal do Renascimento, se vê, na segunda metade do século XIX, 

transformada num produto de mercantilização, adveniente de um modo de produção 

capitalista, que caracterizava a sociedade parisiense de então. Por outro lado, em “La muse 

malade” (idem: 46), a figura da inspiração e da criação lírica de outrora, é agora representada 

na sua debilidade, pelo que se poderá concluir que o estado de enfermidade da “musa” 

prenuncia o seu fim e a sua consequente dispensabilidade.  

Ora, a prescindibilidade da Musa apresenta-se magistralmente retratada por Álvaro de 

Campos, em “Os antigos invocavam as Musas” (2013b: 533), na medida em que prefigura uma 

                                                      

30 No que respeita à “mulher”, vide o capítulo XII de O pintor da vida moderna, de Charles Baudelaire, 
atendendo à representação bastante detalhada da população feminina do seu tempo (2006: 53-57).  
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nova conceção de arte que, ao repudiar os clássicos e a tradição, elide o ato de invocação à 

Musa e retira à divindade o poder de inspiração:   

 

Os antigos invocavam as Musas.  
Nós invocamo-nos a nós mesmos.  
Não sei se as Musas apareciam –  
Seria sem dúvida conforme o invocado e a invocação –  
Mas sei que nós não aparecemos.  

 
Quantas vezes me tenho debruçado  
Sobre o poço que me suponho  
E balido «Uh!» p’ra ouvir um eco,  
E não tenho ouvido mais que o visto —  
O vago alvor escuro com que a água resplandece  
Lá na inutilidade do fundo...  
Nenhum eco para mim...  
Só vagamente uma cara, que deve ser a minha, porque não pode ser de outro.  
E uma coisa quase invisível,  
Exceto como luminosamente vejo  
Lá no fundo...  
No silêncio e na luz falsa do fundo...  
 
Que Musa!... 

 
 

Acresce que ao dispensar a Musa, o sujeito poético desconstrói o conceito do “poeta 

inspirado”, concluindo que a inspiração poética jaz no “silêncio e na luz falsa do fundo”. Por 

outras palavras, a poesia é poiein, ou seja, “fazer”, e o poeta é um “fazedor”. Dependendo 

unicamente de si, o poeta constrói o poema a partir das palavras. Mas há que trabalhá-las, 

pois o verso exige rigor, escrita, reescrita. Ao contrário dos “antigos”, de que fala Álvaro de 

Campos, a poesia não é fruto da invocação às filhas de Mnemósine. 

A poiesis é antes um ofício de paciência que requer tempo e persistência, visto que o 

fazer poético está sujeito aos caprichos do bloqueio criativo. A este respeito, refere Carlos de 

Oliveira: “(…) a chave do segredo está na obstinação de Sísifo. Sem a teimosia, os pés à parede 

nada feito” (1979: 157). É, por conseguinte, a partir do modernismo que a figura do “poeta 

inspirado” dará lugar à do “poeta artesão”.31 Todavia, há que realçar que esta antinomia é 

questionável. Veja-se, a título de exemplo, a denominada “escrita automática”, que traduz 

                                                      

31 Note-se, contudo, que, durante a modernidade estética, já se prefigura o fim da “musa”, como demonstra a 
menção dos dois poemas baudelairianos e, consequentemente, a prevalência da figura do “poeta inspirado”. 
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“tão exatamente quanto possível o pensamento falado”, conforma advoga André Breton, no 

Manifesto Surrealista de 1924.32  

2.2. Diálogos com a Musa em Ana Luísa Amaral e Fiama Hasse Pais 
Brandão  

Tendo em conta que a musa é uma projeção do feminino, seja ela divindade, mulher 

idealizada ou femme fatale, poder-se-ia inferir que, a partir do momento que as mulheres se 

tornam poetas, a Musa é rasurada da poesia. Se é verdade que a invocação à Musa para obter 

inspiração está menos presente na poesia de autoria feminina, o tema da Musa enquanto 

mote, alusão, referência, transfiguração ou paródia perpassa o universo poético feminino, 

estabelecendo relações intertextuais com a tradição. Ao mesmo tempo, existem poemas, de 

autoria feminina, em que o sujeito poético reivindica para si a condição de musa, como se 

observa, na primeira estrofe de “Borboletas da Noite”, de Ana Luísa Amaral (2015: 58):   

 
Rasgou-se a solidão e o  
meu conforto:  
nesta mesa, sou musa  
de mim mesma 
 
 

2.2.1. A Musa em Fiama Hasse Pais Brandão 

Vejamos como, na poesia de Fiama, é abordado o tema da Musa, através de uma 

plurissignificação linguística que ilustra igualmente a autorreflexividade sobre o fazer poético. 

Em consonância com o que acabei de proferir, inicio o tratamento desta temática com 

“POEMA/ CRIPTA”, do livro Visões mínimas (2006: 202):   

 

Musa, mãe dolorosa, unindo  
o verso e o reverso nestas     
criptas, na mansão da morte,  
em redor do tempo.  

 

                                                      

32 Transcrevo do manifesto citado, a definição proposta por André Breton sobre o conceito de “SURREALISMO: 

Automatismo psíquico puro pelo qual se propõe exprimir, seja verbalmente, seja por escrito, seja de qualquer 
outra maneira, o funcionamento real do pensamento. Ditado do pensamento, na ausência de todo controle 
exercido pela razão, fora de toda preocupação estética ou moral” (1924 s/p).  
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Neste poema, a musa é apodada de “mãe dolorosa”, expressão que evoca a Pietà, tal como é 

representada por Miguel Ângelo. Não obstante a remissão para tal representação, o que 

poderia eventualmente conduzir a uma relação de intermedialidade entre o poema em análise 

e a escultura do criador da estátua de David, a “mãe dolorosa” é apenas “Musa” no mundo 

do poema que a autora titula “Poema/Cripta”. Ou seja, “Musa” é imagem, “no sentido de 

imagem mental e de imagem retórica” (Martelo 2012: 122), assim como o “poema” é “cripta”, 

espaço habitado pelos mortos, como bem explicita o sujeito poético com a citação em itálico 

do sintagma “na mansão da morte”, de “O Noivado do Sepulcro”, de Soares Passos. Deste 

modo, o sujeito poético estabelece aparentemente uma relação intertextual com a poesia 

ultra romântica, mas, ao invés de inscrever “uma visão pessimista entrevista a partir da morte 

e não a partir da vida” (Moisés 2004: 287), e de celebrar um lirismo funéreo, recorre a todo 

um imaginário fúnebre para falar do fazer poético, já que “as imagens da poesia nunca se 

separam da história do pensamento e da história das imagens da poesia e das outras artes, da 

cultura e da biografia”  (Martelo 2012: 129-130). Daí que a Musa, outrora fonte de inspiração 

do poeta e condição sine qua non para o nascimento do poema, seja agora “mãe dolorosa”, 

“unindo o verso e o reverso”, ou seja, acompanhando a “poeta artesã”, “tecedora” 

persistente, paciente e obstinada “em redor do tempo”, tecendo o texto/poema. Mas o texto 

resiste a ser urdido, o que implica que o poema fique por nascer, já que não vê a luz e 

permanece nas “criptas” da noite e das trevas. O poema é então um corpo defunto, a despeito 

de todo o empenho e dispêndio de tempo da poeta fazedora, laboriosa e contumaz, que, 

perante tal corpo, se vê punida pela dor e pelo sofrimento, como qualquer “mãe dolorosa”, 

perante o desaparecimento de um filho. Há que considerar que a “mãe dolorosa” é “Musa”, 

logo, “poesia”, locus do poema. Apesar de a poesia de Fiama ser fruto do trabalho árduo da 

“poeta artesã”, o sujeito poético trabalha a palavra, ou melhor, o signo, no mundo do poema: 

num mundo, em que a “poeta artesã” é também encarnação da Musa, ainda que sem a 

auréola da divindade. Como demonstra a análise textual de “Poema/Cripta”, o que está 

verdadeiramente em questão, no que respeita ao cerne do poema, é o tema da impotência 

criadora por parte da sua fazedora.  
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Analisemos agora o poema “Música”, do livro Entre os Âmagos (2006: 442):  

 
Uma voz soa e me procura,  
e quero o som cravado na memória 
para ansiar, depois da imagem dela, 
que volte a Voz perdida oculta,  
vinda da Musa para o meu ouvido.   
 
 

Se em “Poema/Cripta” nos confrontamos com a elisão do “eu”, característica de uma fase da 

poeta que se pauta pela “impessoalidade”, neste poema observamos a expressão da 

subjetividade do eu poético, através da utilização do pronome pessoal complemento “me”, 

da forma da primeira pessoa do presente do indicativo “quero” e do emprego do pronome 

possessivo “meu”. Na verdade, o incipit do poema traduz a descrição de uma ação, para, a 

partir daí, se transmutar na manifestação de um desejo que se quer ver concretizado, 

conforme se verifica no verso que fecha o poema. Mas, antes de partir para a análise do 

poema, abro um parêntesis, para demonstrar como Fiama retoma a tradição no que respeita 

ao período da idade clássica da Grécia Antiga. Com efeito, no livro intitulado Music and the 

Muses: The Culture of ‘Mousikē’ in the Classical Athenian City (2004), verificamos como os 

vocábulos “Música” e “Musa” estão interligados, dado que o termo grego “mousikē” 

representa “(…)that union of song, dance, and word to which the Muses gave their name” 

(Murray/Wilson 2004: 1). Por outro lado, os autores acrescentam: “In its commonest form, 

mousikē represented for the Greeks a seamless complex of instrumental music, poetic word, 

and co-ordinated physical movement” (ibidem). Assim, poderemos dizer que a “voz” que soa 

e que procura o sujeito poético é simultaneamente “música” e “palavra poética”, pelo que o 

sujeito pretende retê-la na memória. No entanto, ao atentarmos no terceiro verso, notamos 

que o sujeito poético não se limita a almejar a gravação do “som” na memória de “uma voz 

que soa”, mas sim a imagem do “som” dessa voz. É, pois, por via dessa imagem sonora que o 

sujeito poético recuperará “a Voz perdida”, ou seja, a “palavra poética” que estivera ausente, 

porque olvidada, e que o “ouvido” a captará “vinda da Musa”. De resto, se considerarmos a 

polissemia do termo “mousikē”, concluímos que o regresso de “a Voz perdida” poderá 

igualmente significar o retorno da “Música”, que a criação poética metaforiza e o que está 
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verdadeiramente em causa em “Poema/Cripta” é a “esterilidade poética”33, no poema 

“Música” assistimos ao momento de gestação do poema, ou seja, do poema em devir, mas 

também, paradoxalmente, da poesia, cuja inspiração provém da Musa. Donde se coloca a 

questão: será que a expressão “da Musa para o meu ouvido” se traduz na inspiração e na 

criação poética, tal como era entendida pelos poetas da Grécia Antiga? Devido à espessura e 

à profundidade da escrita de Fiama, bem como ao caráter imagético e polissémico da (sua) 

palavra poética, avento a hipótese de não considerar a Musa enquanto fenómeno de 

inspiração, mas como “artifício poético”. Para sustentar esta premissa, saliento que a 

expressão da “Musa para o meu ouvido” é proferida pelo “eu” lírico, e como tal, não 

corresponde ao “eu” da autora empírica, mas a um “eu” ficcional, tal como o perceciona Joyce 

Carol Oates, que assim o descreve: “(…) the (…)‘I’ of lyric poetry – is a personality who achieves 

a kind of autonomy free not only of the personal life of the artist but free as well, of the part-

by-part progression of individual poems (…)”(1974: 114). Ora, segundo a escritora americana, 

o “eu” do poema é tido como entidade independente do autor e da sua obra. Com base nesta 

autonomia, reforça-se a ideia da simulação do “eu” e da liberdade poética que lhe subjaz, 

apesar de estarmos cientes da erudição da autora empírica Fiama Hasse Pais Brandão, no que 

respeita à cultura e literatura da Antiguidade. Com efeito, o sujeito poético, ao desejar “que 

volte a Voz perdida oculta,/ vinda da Musa para o meu ouvido”, transmite com clareza a 

limpidez do verso, que se oculta por detrás de um hercúleo trabalho poético (Carlos de 

Oliveira), forjado na paciência e na perseverança. No poema “Música”, a questão do papel da 

Musa reside, a meu ver, na ambivalência semântica que se oferece ao leitor estudioso da 

poesia da autora de Obra Breve.  

Como foi amplamente demonstrado, os poemas de Fiama que versam o topos da Musa 

remetem para um diálogo intertextual com o mundo da cultura e da literatura da Grécia antiga 

e comprovam que “Fiama Hasse Pais Brandão é uma poetisa de admirável erudição”, como 

refere Luis Maffei (2018: 37). No caso de Ana Luísa Amaral, vemos igualmente como a poeta 

tece relações intertextuais com “(…) aquilo a que chamam a tradição helênica” (Amaral 2011: 

                                                      

33 Num artigo intitulado “De la page blanche à la musique: Mallarmé et l’écriture du silence”, Larissa Drigo 

Agostinho, refere-se a “(…) la stérilité poétique de Mallarmé”(2009: 2), expressão a que recorro e que considero 
aplicável neste contexto.  
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102-103), que é, segundo a autora, de  “uma riqueza incomensurável” (idem: 103).34 Assim se 

conclui que a herança cultural, literária e filosófica da civilização da Grécia Antiga suscita o 

interesse de ambas as autoras, enquanto motivo de criação poética.  

 

2.2.2. Da Musa em Ana Luísa Amaral: re-visão e reescrita    

Porém, no caso de Ana Luísa, deparamo-nos não só com o diálogo com a tradição, mas, 

sobretudo, com o modo subversivo como esse diálogo se entretece, dado que a autora revisita 

o cânone estético ocidental, para o reescrever, recorrendo à intertextualidade paródica pós-

moderna, tal como a concebe Linda Hutcheon. A tradição é então entrevista a partir de um 

“prisma novo” (Amaral 2010: 553), sendo obviamente questionada, ainda que encarada com 

ludismo e fina ironia. Partindo deste pressuposto, analisar-se-ão dois poemas acerca do tópico 

da Musa, da autoria de Ana Luísa Amaral. Assim, enceto uma leitura intertextual com a 

tradição helénica, debruçando-me sobre “Os teares da memória: Mnemósine e suas filhas”, 

do livro Entre dois Rios e Outras Noites (2007: 111-113).  

 

Desejava esquecer, mas elas não me deixam: 
chegam com seu tear e sua mão cruel, 
 
e sobre mim ensaiam um cansaço 
que há séculos lhes tem sido alimento 
 
Têm dentes ferozes e poderosas unhas 
com que tocam a flauta e festejam o fuso, 
 
(…) 
 
Não me deixam esquecer: só me trazem 
a história dentro da própria história, 
 
desejo incontrolável de contra mim ficar, 
a horas muito breves, de desespero fundo, 
 
a falar nem de nada, desejando por dentro 
deixar de me sentir, ou então sentir tudo. 
 
Não me deixam esquecer, e o seu tear agudo: 
herança dessa mãe que sobre elas pousou, 

 

                                                      

34 Registo, entre aspas, as palavras de Ana Luísa Amaral, numa entrevista concedida a Carla Miguelote e Marleide 
Anchieta de Lima, mantendo a grafia do português do Brasil.  
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que as fadou frias, belas, e ao gerá‑las assim, 
lançou no meu olhar a memória do mundo. 
 
Pertencem‑lhes as fontes, tão falsas e funestas 
como funestos são os seus gritos sem som, 
 
delas fazem brotar as águas mais avessas 
com algas que me entrançam palavras e cabelos 

E eu que queria esquecer, viver num outro mar, 
atravessar a nado os pinheiros mais altos, 
 
sou condenada a dar‑lhes o alimento azul 
de que elas se alimentam: um cansaço de séculos. 
 
Sou condenada a ver para além deste tempo, 
através dos seus olhos de poderosa luz, 
 
e as flautas que elas tocam e o fuso que festejam 
não são flautas só fusos, mas lanças e muralhas. 
 
Com elas me recordo, por elas me relembro 
e invade‑me a lembrança, exasperada, impura. 
 
Desejava esquecer, mas elas não me deixam, 
e a memória do mundo: uma pesada herança, 
 
legado que não devo deixar a mais ninguém, 
que não posso gastar conforme me apetece, 
 
porque elas o governam em mil sabedoria: 
obrigam‑me a usá‑lo contrário ao meu desejo, 
 
e se o desejo às vezes, desviam‑no de mim. 
E sua mãe cruel que as governa e a mim. 
 
(…) 
 
Mas não o deixa ela, nem o permite a morte – 

 

Num poema que se caracteriza pela narratividade, o sujeito poético descreve a forma como 

as divindades, concebidas ao longo de nove noites consecutivas por Zeus e Mnemósine, lhe 

fazem uma visita indesejada, perturbando-lhe a solidão necessária à concreção da imaginação 

criadora. Ora, esta visita tem por objetivo obstar a que o sujeito da enunciação se olvide do 

legado histórico que o precede e o persegue, o que se explica, atendendo a que as Musas são 
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filhas de Mnemósine.35 Assim sendo, cabe à memória fixar, gravar e perpetuar a História, ou 

seja, as multímodas formas de a contar e de a fazer recordar. Contudo, as Musas insistem 

numa única versão, que é imposta ao sujeito poético, impossibilitando-lhe a rasura da 

memória: “Não me deixam esquecer só me trazem/ a história dentro da própria história”, ou 

seja, a versão oficial da História daqueles que têm voz, negligenciando “Outras Vozes” (Amaral 

2014: 25) de “povos sem nome” (idem: 14).   

No que respeita propriamente ao tratamento do topos da Musa, o poema tece-se 

através da construção ambígua da identidade das filhas de Mnemósine, dado que as Musas 

são representadas de modos diversos, estando sujeitas a transmutações várias.36 Com efeito, 

surgem primeiro as Musas, que se fundem depois com as Moiras, metamorfoseando-se 

seguidamente em Moiras, para, por fim, regressarem ao seu estádio primordial.  

Na verdade, ao contrário das divindades da mitologia grega, que inspiravam os poetas 

e lhes transmitiam o saber, as Musas, neste poema, são figuras indesejadas, malquistas e 

maléficas, traduzindo-se a sua crueldade através de uma representação física horripilante, 

como demonstra o verso “Têm dentes ferozes e poderosas unhas”, que remete de imediato 

para o imaginário popular de representação das bruxas. Porém, devido ao profundo 

conhecimento da tradição helénica, a autora subverte a representação herdada das filhas da 

deusa da Memória, efetuando, assim, um desvio no que respeita à tradição da Antiguidade e 

provocando, paralelamente, a hibridez dessa mesma tradição. Enquanto filhas de 

Mnemósine, as Musas metaforizam a memória, o que explica a sabotagem do tão desejado 

esquecimento a que aspira o sujeito poético, como demonstra o dístico: “Não me deixam 

esquecer, e o seu tear agudo: herança dessa mãe que sobre elas pousou”. Mas, ao mesmo 

tempo, a forma como são caracterizadas no poema aproxima-se das Moiras, ou seja, das três 

deusas tutelares do destino de cada ser humano, como relata Hesíodo, na Teogonia:   

 

 
 

                                                      

35 No artigo intitulado “Remembering Forgetfulness: Women Poets and the Lyrical Tradition”, Maria Irene 
Ramalho afirma: “The muses are nine, and Mnemosyne, or Memory, is their mother” (2007b: 79), pelo que 
Mnemósine e Memória são nomes indiferentemente utilizados para qualificar a mãe das Musas.  
36 Embora as transmutações que se operam neste poema sejam claramente identificáveis, Rosa Maria Martelo 
constata que “Para Ana Luísa Amaral a poesia é uma arte da transmutação” (2010: 261).  
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E gerou as Moiras e as Keres, que castigam impiedosas  
[Cloto, Láquesis e Átropo, que aos mortais,  
à nascença, concedem o que é bom e o que é mau], 
que perseguem os delitos dos homens e dos deuses, 
deusas cuja cólera terrível não cessa 
até infligirem um castigo ao culpado, seja ele quem for (2014: vv. 217-222).   
 

Ao justapormos o excerto hesiódico ao poema de Ana Luísa Amaral, verificamos que a “a 

cólera terrível” das Moiras “não cessa” de perseguir a poeta culpada do “delito” de “querer 

esquecer” a “memória do mundo”. Por outro lado, estas Musas sinistras fazem-se 

acompanhar de instrumentos característicos das Moiras fiandeiras, como é indicado no 

segundo verso do poema, com a proposição “chegam com seu tear (…)”.37 Mais adiante, 

observamos que “(…) tocam flauta e festejam o fuso”, resultando na junção dos adereços de 

Musas e Moiras e, metonimicamente, numa fusão de ambas as divindades,38 uma vez que a 

“flauta” simboliza “a voz doce das Musas” (cf. Hesíodo vv. 965-966) e  o “fuso” é o instrumento 

utilizado pelas Moiras para tecer o fio da vida, pois têm o poder de (de)terminar o destino de 

todas as criaturas humanas (cf. Kury 2009: 233).   No entanto, os versos “(…) as flautas que 

elas tocam e o fuso que festejam/ não são flautas só fusos, mas lanças e muralhas” vão para 

além da (con)fusão entre Musas e Moiras, operando-se a transmutação de Musas em Moiras. 

De facto, a representação das “Musas” munidas de “lanças e muralhas” indica o lado sinistro 

e medonho das Moiras, evocando a caracterização hesiódica, que as qualifica como “deusas 

cuja cólera terrível não cessa”. Porém, como num “passo de magia”, as Moiras transformam-

se de novo em Musas, já que o verso “E a sua mãe cruel que as governa e a mim” só poderá 

aludir a Mnemósine, e o pronome pessoal complemento “as”, às filhas da deusa da Memória. 

Com este verso, a autora textual subverte de novo a tradição, embora de uma outra 

perspetiva, ao colocar as Musas em pé de igualdade com o eu poético, justapondo a 

imortalidade divina à efemeridade da vida humana. Com efeito, ao promover a elevação do 

humano à esfera do divino, o sujeito poético questiona o poder dos deuses, provocando um 

ato de transgressão, que terá como punição o impedimento do esquecimento da memória, 

conforme comprova o verso que fecha o poema: “Mas não o deixa ela, nem o permite a morte 

                                                      

37 Note-se que o tear é um aparelho mecânico empregado para fins de tecelagem e que o labor da fiação a 
antecede.  
38 A “flauta” é também o atributo de Euterpe, Musa da Música.  
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– ”. Ao igualar os mortais aos imortais, o sujeito da enunciação conclui que terá de carregar 

com a “pesada herança” da “memória do mundo”, e que tal “legado”, a despeito do desejo 

expresso pelo eu lírico de “não o dever deixar a mais ninguém” sobreviverá à morte.  

Assim, a “pesada herança” da “memória do mundo”, que o sujeito da enunciação tanto 

quer olvidar não pode paradoxalmente ser obliterada, porque, ao metaforizar a tradição 

literária de voz masculina, irá sempre existir. Sabendo-se que a poesia de autoria feminina não 

pode ser concebida ex nihilo, a poeta está ciente de que não pode ignorar o cânone literário 

ocidental de voz masculina e que é a partir dele que emergirá a sua voz e a sua obra.39 No 

entanto, opta pela sua “re-visão”, “a partir de um novo olhar e de uma nova orientação 

crítica”, como diria Adrienne Rich (1975: 167). Ao resolver a tensão entre memória e 

esquecimento, o sujeito poético demonstra que as duas faces do binómio não se excluem, já 

que subjazem à gestação e criação poéticas. Assim, a “memória” passa a ser re-vista, cabendo 

ao sujeito poético subverter a sua canonicidade, ainda que tal subversão se expresse através 

de um caráter lúdico e de um humor inteligente. 40  

   O segundo poema de Ana Luísa Amaral que selecionei, dedicado ao topos da Musa, 

intitula-se “Moiras, ou Musas: Confusa Invocação Fal(h)ada” (2017: 36-37), tendo sido 

publicado dez anos após “Os teares da memória: Mnemósine e suas filhas”. Observa-se neste 

poema uma relação de intertextualidade com a tradição, mas também de intratextualidade41, 

visto que o poema retoma a questão da identidade das Musas a partir do hipotexto “Os teares 

da memória: Mnemósine e suas filhas”.42 Se, naquele poema, a identidade das Musas aparecia 

confusa e sujeita a ser questionada, neste poema, tal contenda é conspicuamente ignorada:  

 

                                                      

39 Como atesta Maria Irene Ramalho “(…) women poets do not exist outside the tradition (…)” (2007b: 185).  
40 Ana Gabriela Macedo refere que a voz da poeta aparece “matizada com uma sábia dose de ironia e de 
travessura”, acrescentando “que raramente é nomeada na sua poesia pela crítica, embora seja, a [s]eu ver, uma 
das suas qualidades mais singulares” (2013: 329-330). Subscrevo esta asserção de Ana Gabriela Macedo.  
41 Segundo Kareen Martel, a intratextualidade tem sido “négligée par les poétiques de la réception” (2005: 93).  
A estudiosa esclarece que a intertextualidade tem lugar quando “un signe textuel est perçu par un lecteur qui y 
voit la trace d’un intertexte transformé sur le plan formel ou sémantique et qui s’engage dans une lecture 
paradigmatique entre le texte et son ou ses intertextes. Cette même définition peut s’appliquer à 
l’intratextualité, à la différence près que le ou les intertextes sont signés de la même main que le texte centreur 
(ibidem: 100).  A conceção de intratextualidade, empregue no corpo do texto, obedece ao formulado por Martel.   
42 O termo “identidade” é aqui empregue com a significação de “O facto de uma coisa ser ela mesma e não outra” 
(Morais Silva, António de (1987), Novo Dicionário Compacto da Língua Portuguesa, Lisboa, Editorial Confluência, 
Vol. III: 223).    
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E agora são três e vinte da  
madrugada e eu continuo à espera  
que ela abandone a agulha enferrujada 
e venha ter comigo – a órfica fera.  
Mas ela não me chega. Nem sequer 
com avanço de sol, ou atrasada. 
E eu demoro-me aqui a escurecer 
às três e vinte e dois da madrugada.    
 
Embora, contas feitas, demorei 
dez minutos por estrofe, mais ou menos.  
(É claro que convém, como sabeis,  
não acreditar muito nos poemas).  
 
Esta desrima foi propositada, 
a ver se a desafio, se se comove,  
se larga aquela agulha malfadada,  
se destece o destino e me devolve 
 
tipo de vida em ritmo indefeso 
com um sono saudável e precoce 
e eu deixe de fumar (sem ganhar peso) 
e deite ao lixo emoção agridoce. 
 
E finalmente dela receber 
arabesco onde o verso não tropeça. 
E talvez desse sopro possa haver 
um brilhante papel onde apareça,  
 
como se fosse um passo de magia,  
não marca de água, mas marca de lume: 
a sua face acesa, muito esguia,  
muito de musa a provocar ciúme.  
 
Que é ciúme o que eu sinto, reconheço! 
Do seu fuso afiado, e eu afinal:  
só lápis rombo, curto entendimento 
da minha escassa condição mortal.   
 
Mas nem fuso, nem sopro, nem sequer  
um avanço de noite requentada.  
E eu apareço aqui a amanhecer,  
com dores de costas, folha extenuada.  
 
Desisto, pois, da musa (ou moira, ou fera),  
e vou mesmo dormir, aproveitar 
as poucas horas de acordar —  
 
e a ver ali sentada. A rir-se. À espera ―  

 
 

Ao lermos as duas primeiras estrofes, assistimos à “invocação falhada” das “Moiras, ou 

Musas”, ou seja, à inspiração interditada à poeta por estas divindades, independentemente 
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do que as caracteriza. Na verdade, o sintagma nominal que integra o título do poema: “Moiras, 

ou Musas” prova a irrelevância do nome das entidades invocadas, justificada pelo emprego 

da disjuntiva “ou”. Acresce que a utilização da expressão What’s in a Name, que serve de título 

ao livro onde se insere o poema, contribui para sustentar o que acabei de referir no que 

respeita ao valor de “um nome”. Com efeito, a personagem Juliet, em “Act two/ Scene Two”, 

da peça shakespeariana Romeo and Juliet, levanta esta mesma questão: “(…)What’s in a 

name? That which we call a rose/ By any other name would smell as sweet (…)”(1994:60), ou 

seja, não é o nome que qualifica o objeto, mas o objeto, a que foi atribuído um nome,43 que,  

por acaso, poderia ter outro nome e não perder as suas qualidades.44 A irrelevância do nome 

é reforçada no verso “Desisto, pois, da musa (ou moira, ou fera)” da penúltima estrofe, 

tornando-se, por isso, insignificante. A despeito do que acabei de expor, o texto está pejado 

de vocábulos, expressões e orações, característicos das Moiras, tais como: “a agulha 

enferrujada”, “órfica fera”, “se larga aquela agulha malfadada,/ se destece o destino”, “fuso 

afiado”, “fuso”. Concentro-me agora na segunda parte do título “Confusa Invocação 

Fal(h)ada”. A “invocação” às “Moiras, ou Musas” sugere “confusão”, visto que estas 

divindades possuem atributos díspares e a sua representação escrita e/ou pictórica ilustra-as 

com adereços distintos. Mas, não obstante o que foi dito relativamente à irrelevância do nome 

das divindades convocadas, a verdade é que a “Confusa Invocação” será “falada” ao longo da 

narrativa poética e acabará por se tornar em “Invocação falhada”.  

 Na verdade, a questão da “invocação fal(h)ada” é o cerne do poema, na medida em 

que, apesar da invocação, o sujeito poético não é bafejado pela inspiração, ficando impedido 

de criar, e sendo, por isso, condenado “à espera”. Toda esta situação é contada de forma 

irónica e jocosa, pois a poeta sabe que a inspiração, resultante da invocação à Musa, só existe 

no mundo do poema. É a própria poeta que alerta o leitor para o lado fictício da poesia: 

                                                      

43 Veja-se a epígrafe anteposta no início do livro, por Ana Luísa Amaral, em tradução deste passo da obra 
shakespeariana: “O que há num nome? Se fosse dado um outro nome/ À rosa, seria menos doce o seu perfume? 
Romeu e Julieta, Acto II, Cena 2”.   
44 Para corroborar este ponto, recordo o que Ferdinand de Saussure apelidou de “arbitrariedade do signo”, 
reproduzindo as suas palavras: “O laço que une o significante ao significado é arbitrário, ou melhor, uma vez que 
entendemos por signo o total resultante da associação dum significante a um significado: o signo linguístico é 
arbitrário” (1971: 124).  



53 
 

“( É claro que convém, como sabeis,/ não acreditar muito nos poemas)”.45 Prosseguindo com 

uma leitura “obediente à ordem descendente dos versos” (Silveira 2017: 598), o sujeito 

poético descreve as agruras por que passa, na esperança de receber um sinal qua a liberte do 

estádio de estar “à espera” da inspiração, como comprovam os versos “E finalmente dela 

receber/ arabesco onde o verso não tropeça.” Consciente do estado de paralisia criativa, o 

sujeito da enunciação confessa a inveja que sente da divindade “Moira/ou Musa”, 

expressando a frustração de nada mais ser, senão um ser humano, em contraponto com o 

poder das divindades:  

 

Que é ciúme o que eu sinto, reconheço! 
Do seu fuso afiado, e eu afinal:  
só lápis rombo, curto entendimento 
da minha escassa condição mortal.   
 
 

Recordando que “a escrita é sempre fingimento”, como refere a autora, em entrevista 

concedida a Carlos Quiroga (2014: 23), o que se aplica ao sentir “ciúme” da “Moira/Musa” e 

do seu “fuso afiado”, o sujeito poético contrapõe o “lápis rombo” da “condição mortal”, 

metaforizando a estase da poeta, a quem a criação foi truncada. De acordo com a mitologia 

grega, as Moiras dominavam o destino de todos os seres humanos, desde o nascimento até à 

morte, pelo que o “fuso” é o instrumento utilizado para tecer o fio da vida, daí que tenha de 

se representar “afiado”. Ora, se as Moiras tecem o destino dos mortais, os seres humanos 

ficam privados do livre arbítrio, ficando à mercê das divindades. Assim se explica que a poeta, 

devido à interminabilidade da “espera”, reclame o corpo como o locus do sofrimento, 

expresso através do sintagma preposicional “com dores nas costas”, bem como do cansaço 

de ver a página em branco, ou seja, a “folha extenuada”.46 Mas, como “O poeta é um fingidor”, 

o sujeito poético opta por recusar a “bênção” da inspiração:   

 
Desisto, pois, da musa (ou moira, ou fera),  
e vou mesmo dormir, aproveitar 
as poucas horas de acordar —  

                                                      

45 “Na expressão “como sabeis”, o sujeito poético apela ao conhecimento literário do leitor, evocando o verso 
“O poeta é um fingidor”, que inicia o poema “Autopsicografia” de Fernando Pessoa. 
46 Ao transpor a sensação de extenuação para o objeto inanimado “folha”, o sujeito poético recorre à 
“personificação”.  
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e surpreende o leitor, ao concluir o poema com o verso:  
  
e a ver ali sentada. A rir-se. À espera ― 

 

O diálogo com o leitor, desenvolvido ao longo do poema, culmina num ato de “travessura”, 

em plena subversão da tradição, na medida em que é “a musa, ou moira” que fica “à espera”, 

ainda que amofinando a poeta. A conclusão poemática, em tom manifestamente irónico, 

alerta-nos mais uma vez para que “a escrita é sempre fingimento” e que a ideia da Musa “à 

espera” não passa de licença poética. Daí que o tratamento da Musa, na poesia de Ana Luísa, 

se insira numa poética que se caracteriza por escrever a tradição “do avesso”47.  

 Com a análise dos dois poemas de Ana Luísa acerca do tópico das Musas, concluímos 

que estas entidades nos são apresentadas de modo muito pouco simpático e que tais 

“personagens”, em vez de inspirarem a poeta, lhe sabotam a criação. Se em “Os teares da 

memória: Mnemósine e suas filhas” se assiste à imposição da “memória, em detrimento da 

vontade do sujeito poético que a “Desejava esquecer”, em “Moiras, ou Musas: Confusa 

Invocação Fal(h)ada”, deparamos com o tema da paralisia criativa, cujo intertexto evoca 

“Poema/Cripta” de Fiama e o que denominei por “esterilidade poética”, contrastando  com a 

“gestação do poema” em “Música”. Realço, no entanto, que a Musa ou as Musas nos poemas 

de Fiama Hasse Pais Brandão e de Ana Luísa Amaral se inscrevem na temática dos 

“Fingimentos Poéticos” e que ambas as poetas são obreiras de uma arte que se faz poema, 

pois, como sustenta Manuel Gusmão, “O poema é o lugar de encontro entre o trabalho 

oficinal, a busca do rigor, a composição paciente e o brusco surto do acaso, o pequeno fogo 

da visitação” (2010: 147).  

 

 

  

 

                                                      

47 Como afirma Ana Gabriela Macedo “(…) a poética de Ana Luísa Amaral é uma poética do amor e de uma 
tradição recuperada ‘do avesso’, dita no feminino, transgressivamente assumida (…)” (2013: 331).  
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Capítulo 3 – Diálogos com Camões 

 

No capítulo anterior, abordei o topos da Musa na poesia de Fiama Hasse Pais Brandão 

e de Ana Luísa Amaral, segundo a aceção do termo durante a Antiguidade Clássica e 

reportando-me exclusivamente ao período da literatura da Grécia Antiga.48 Ao longo do 

presente capítulo, ocupar-me-ei das relações intertextuais que ambas as poetas estabelecem 

com a literatura de Luís Vaz de Camões, nosso Poeta Maior, e indubitavelmente um “clássico” 

da literatura portuguesa e universal.49 Se para Italo Calvino “[u]m clássico é um livro que nunca 

acabou de dizer o que tem a dizer” (2015:11), tal aplica-se à obra camoniana, por esta 

continuar a suscitar o interesse de escritores e poetas, quer em forma de tributo, quer através 

de um diálogo intertextual permanentemente em devir. Digno de nota é também o trabalho 

ensaístico em torno de Camões, atendendo à plurissignificação dos seus textos, o que tem 

provocado um labor exegético infindável, porque gerador de inesgotáveis leituras, não só em 

Portugal, mas também além-fronteiras.    

Na verdade, ao considerarmos Camões como um escritor “clássico”, podemos 

igualmente dizer que ele é um poeta nosso “contemporâneo”. Para corroborar a minha 

asserção, recorro às palavras de Paula Cristina Costa: “Cesário Verde ou Fernando Pessoa, ou 

ainda numa linha mais radical, Camões, são poetas contemporâneos, pela actualidade das 

suas poéticas, pela ressonância poética que continuam a ter em sucessivas gerações de poetas 

portugueses, em todo o século XX e já mesmo de década e meia do século XXI” (2015: 220). 

Assim, ao proclamar que Camões é simultaneamente um autor “clássico” e um autor 

“contemporâneo”, subscrevo as palavras de Gonçalo M. Tavares, para quem “(…) os clássicos 

não falam de um tempo antigo. São clássicos porque falam do tempo de hoje.” (2017: s/p).50  

  

                                                      

48 No verbete dedicado ao termo “classic”, do A Dictionary of Modern Critical Terms, coordenado por Roger 
Fowler, lê-se o seguinte: “For us ‘the classics’ means first the literature of both Greece and Rome (…)” (1993: 31).  
49 O epíteto “clássico”, atribuído a um escritor, data de tempos remotos, como se comprova com a seguinte 

asserção: “O termo classicus foi cunhado pelo escritor e gramático romano Aulo Gélio para designar um autor 
de primeira classe, o scriptor classicus, oposto ao scriptor proletarius (Souto 2016: 11)”.   
50 Entrevista acessível em ˂http://prelo.incm.pt/p/texto-e-fotografias-tania-pinto-ribeiro.html˃ (último acesso 
em 30/11/2018). 

http://prelo.incm.pt/p/texto-e-fotografias-tania-pinto-ribeiro.html
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3.1. Exemplos de intertextualidade com Camões em poetas do século XX 

 

Assim sendo, e antes de observar a presença de Camões em Fiama Hasse de Pais 

Brandão e Ana Luísa Amaral, far-se-á uma breve súmula da atração exercida pelo nosso grande 

vate quinhentista sobre poetas hodiernos que, ora lhe dedicam textos em sua homenagem, 

ora dialogam com a sua obra, estabelecendo muito frequentemente relações de natureza 

intertextual com o cânone camoniano.  

Atentemos, então, em três grandes poetas do século XX que lhe consagram alguns dos 

seus poemas: Jorge de Sena, Sophia de Mello Breyner Andresen e Carlos de Oliveira.51 O 

critério que me leva a elencar estes autores prende-se com o facto de os poder apelidar de 

Poetas Maiores, à imagem do autor d’Os Lusíadas e de figurarem atualmente entre os autores 

“clássicos” da Literatura Portuguesa. Por outro lado, são autores de uma poesia que muito 

admiro e na qual me embrenho no prazer de ler.  

Assim, far-se-á referência a poemas que convocam a figura de Camões ou a sua poesia, 

segundo a ordem dos nomes citados, que, por seu turno, obedece ao critério cronológico da 

data de nascimento dos poetas. Começando por Jorge de Sena, destaco “Camões dirige-se aos 

seus contemporâneos” e “Camões na ilha de Moçambique”. De Sophia de Mello Breyner 

Andresen, saliento “Soneto à maneira de Camões”, “Camões e a tença” e “Gruta de Camões”. 

Quanto a Carlos de Oliveira, menciono os títulos dos poemas reunidos em Trabalho Poético 

(1998): “Soneto castelhano de Camões” e um tríptico de poemas, intitulado “Que me quereis, 

perpétuas saudades?”, onde figuram: “I. Soneto de Camões”, transcrição do poema de Luiz 

Vaz “Que me quereis, perpétuas saudades?”, “II. Imité de Camoëns (Aragon)”, tradução-

adaptação do soneto “Que me quereis, perpétuas saudades?” e “III. Imitado de Aragon”, 

tradução/ interpretação de Carlos de Oliveira, tendo como hipotexto o poema de Louis 

Aragon.      

                                                      

51 O interesse pela figura camoniana, pela sua biografia e pela sua poesia levou a que outros poetas da maior 
relevância na nossa literatura novecentista o visitassem e criassem poemas em diálogo com o autor d’Os 
Lusíadas, como é o caso de António Ramos Rosa, David Mourão-Ferreira, Eugénio de Andrade, Gastão Cruz, 
Herberto Helder, Manuel Alegre, Miguel Torga, Nuno Júdice, Rui Knopfli, Ruy Cinatti e Vasco Graça Moura.  
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Não fazendo parte do escopo deste trabalho a análise textual dos poemas a que fiz 

referência, seleciono um poema de cada um dos poetas mencionados, a fim de evidenciar o 

apreço dos seus autores pela figura do Príncipe dos Poetas e pelos textos de sua autoria, 

demonstrando, deste modo, a relevância da temática camoniana na poesia da nossa 

contemporaneidade. Limitar-me-ei, por conseguinte, a tecer um breve comentário sobre os 

poemas da minha eleição.  

Começo por “Camões dirige-se aos seus contemporâneos” (1977: 97-99), de Jorge de 

Sena, que transcrevo na íntegra:  

 

Podereis roubar-me tudo: 
as ideias, as palavras, as imagens, 
e também as metáforas, os temas, os motivos, 
os símbolos, e a primazia 
nas dores sofridas de uma língua nova,  
no entendimento de outros, na coragem 
de combater, julgar, de penetrar 
em recessos de amor para que sois castrados. 
E podereis depois não me citar, 
suprimir-me, ignorar-me, aclamar até 
outros ladrões mais felizes... 
Não importa nada: que o castigo 
será terrível. Não só quando 
vossos netos não souberem já quem sois 
terão de me saber melhor ainda 
do que fingis que não sabeis, 
como tudo, tudo o que laboriosamente pilhais, 
reverterá para o meu nome. E mesmo será meu, 
tido por meu, contado como meu, 
até mesmo aquele pouco e miserável 
que, só por vós, sem roubo, haveríeis feito. 
Nada tereis, mas nada: nem os ossos, 
que um vosso esqueleto há - de ser buscado, 
para passar por meu. E para outros ladrões, 
iguais a vós, de joelhos, porem flores no túmulo.  
 

 
Embora o poema se intitule “Camões dirige-se aos seus contemporâneos”, o leitor, 

conhecedor da obra poética de Sena e de Camões, hesitará entre atribuir a “identidade” do 

“eu” poético a um ou outro poeta. Acresce que o facto de o poeta- ensaísta, Jorge de Sena, 

ser também um eminente camonista não facilita a questão. Atendendo a que a “autoria” da 

voz poemática, no texto transcrito, tem dividido a opinião dos estudiosos da obra poética 

seniana e tem dado origem a diversos artigos sobre a matéria, opto por abordar o poema de 



58 
 

uma outra perspetiva.52 Assim, encaro este texto poético, enquanto homenagem de Sena à 

figura camoniana, colocando o poeta quinhentista em diálogo com o leitor. Poder-se-á dizer 

que o leitor é visitado por Camões, pela mão de Sena, exegeta de sua obra e cultor de temas 

caros ao autor d’Os Lusíadas, pelo que não surpreende que, no corpo do texto, o “amor”,53 

“um dos temas preferidos do poeta” quinhentista, conforme observa Maria Vitalina Leal de 

Matos (1981: 355), seja posteriormente retomado pelo poeta-ensaísta do século passado.54 

Assim, leio o “amor”, à maneira de um Camões, celebrado por Sena, e que se traduz em “o 

amor assumido como uma experiência pessoal a ser vivida activamente (e não como a 

idealização contemplativa da Beleza Absoluta inerente ao neoplatonismo renascentista) (…) 

”, tal como refere Helder Macedo (2013: 61). Destaco o verso que completa a primeira parte 

do poema “em recessos de amor para que sois castrados”, que, a meu ver, apela para o amor 

pleno, vivenciado por Camões e Sena, ou, melhor dizendo, por Camões/Sena.55 

Diferentemente da celebração camoniana do “amor platónico” de influência petrarquista, 

Sena dá a conhecer, a um leitor menos atento, o amador Camões que ama a “cousa amada”, 

em toda a sua plenitude, ou seja, espiritual e carnalmente. Ao destacar o erotismo camoniano 

“dos diversos níveis de amor que Camões assume” (idem: 77), Sena funde-se com Camões na 

exaltação de um amor só passível de ser vivido por via da concretização da sexualidade. Aliás, 

                                                      

52 Joana Meirim, autora de uma dissertação de doutoramento intitulada “Literatura e Posteridade Jorge de Sena 

e Alexandre O’Neill”, declara perentoriamente: “Neste poema, é Jorge de Sena quem se dirige aos seus 
contemporâneos (2014: 23). Em contrapartida, Luis Maffei defende que o poema “(…) é a versão seniana de um 
Camões já cônscio dos vilipêndios que sofrerá após a morte, alguns capazes até de favorecer o poeta em termos 
de obra e fama” (2016: 340). Partilhando da opinião de Maffei, Beatriz Helena Souza da Cruz observa que “[n]a 
construção deste poema vemos um artifício utilizado pelo próprio vate em sua epopeia, ou seja, o eu lírico fala 
de um futuro que já conhece, mas o faz como quem está apenas a adivinhar ou antever, por qualidades de seu 
raciocínio, os caminhos percorridos (2013: s.p.)”.  
53 A despeito da minha opção, declaro estar ciente de que o cerne da significação do poema reside no furto do 
que, hodiernamente, designamos por propriedade intelectual, bem como do ostracismo previsto pela 
personagem poética relativamente à sua obra, o qual será vingado num futuro mais longínquo que lhe augurará 
o reconhecimento do seu valor literário e poético.  
54 No verbete intitulado “Amor”, inserido no Dicionário de Luís de Camões, sob a coordenação de Vítor Aguiar e 
Silva, Frederico Lourenço afirma: “Omnipresente na lírica e no teatro (e com pontual, mas marcada importância 
n’ Os Lusíadas), o Amor é talvez o tema de maior alcance na obra de Camões (2011: 24-27). No verbete “Amor”, 
de Jorge de Sena, inserto em Amor e outros verbetes, o autor afirma o seguinte: “Há em Camões, e não tem sido 
notado, uma tolerância infinita, um sentido de liberdade erótica, uma consciência da dignidade última do prazer 
sensual qualquer que ele seja, que quase não tem par na literatura portuguesa, e que raras vezes, no mais 
profundo sentido, terá atingido a audácia que tem nele (1992: 51).  
55 Em “Se nenhum amor pode ser perdido”, Isabel Almeida refere que “(…) Sena nele viu um espelho, um outro 
eu, que na experiência da dor e no duro génio o consolava” (2013: 260).  
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basta atermo-nos a uma leitura de superfície para atentarmos no termo “castrados”, 

interpretando-o na sua significação mais comum. Se a celebração do ato sexual é retratada 

conspicuamente em “A arte de amar” (1978b: 125-126), por Jorge de Sena, o amor erótico, 

em Camões, “sobretudo nos sonetos tende a aparecer dissimulado” (cf. Oliveira 2011: 9). Não 

será por acaso que Jorge de Sena recorre à técnica da investigação psicanalítica freudiana para 

nos esclarecer que em “Alma minha gentil, que te partiste” “em vez de uma castrada ou 

sublimada algidez erótica” se revela “uma vigorosa sensualidade normal” (1980: 126), 

explicitando a sua técnica hermenêutica: 

 

Como é sabido, os sonhos ascensionais são simbólicos da erecção masculina. À primeira vista, o facto 

de a «alma minha gentil» ter subido ao céu, repousar lá, o de o poeta viver na terra sempre triste, 

poderia significar que ele, por efeito do desgosto, perdera a potência sexual. Mas ficar nisto seria ignorar 

o que, no texto se segue. O poeta pede à alma que não esqueça, se lá é consentida a memória desta 

vida (se são válidos os estímulos que há nela), o amor que já viu tão pouco nos seus olhos. Quer dizer: 

a dialéctica da posse e de ser-se possuído que o olhar representa persistirá, na medida em que a 

ascensão espiritual não significa uma castração pela qual a alma esqueça aquilo que «viu».  

 

Evoco agora Sophia de Mello Breyner Andresen, e elejo o poema-homenagem “Soneto 

à maneira de Camões”, do livro Coral (2013), editado pela primeira vez em 1950, por forma a 

ilustrar, em breves palavras, o intertexto que lhe subjaz:  

 

Esperança e desespero de alimento 
Me servem neste dia em que te espero 
E já não sei se quero ou se não quero 
Tão longe de razões é o meu tormento. 

Mas como usar amor de entendimento? 
Daquilo que te peço desespero 
Ainda que mo dês – pois o que eu quero 
Ninguém o dá senão por um momento 

Mas como és belo, amor, de não durares, 
De ser tão breve e fundo o teu engano, 
E de eu te possuir sem tu te dares. 
 
Amor perfeito dado a um ser humano: 
Também morre o florir de mil pomares 
E se quebram as ondas no oceano. 
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Urge recordar a definição de intertexto proposta no artigo “L'intertexte inconnu”, por Michael 

Riffaterre : “L'intertexte est l'ensemble des textes que l'on peut rapprocher de celui que l'on 

a sous les yeux, l'ensemble des textes que l'on retrouve dans sa mémoire à la lecture d'un 

passage donné” (1984b: 4). Ora, de imediato detetamos, no soneto andresiano, o tema 

omnipresente do amor, por parte do nosso maior poeta de quinhentos, enquanto 

reconhecemos também certos lexemas, frequentemente utilizados no canto camoniano. 

Através desses lexemas, estabelecemos, metonimicamente, relações intertextuais com a 

sonetística de Camões. 

 Com efeito, Sophia inicia o soneto com “Esperança”, vocábulo manifestamente 

presente nos sonetos do nosso bardo, pelo que cito a título de exemplo “Enquanto quis 

fortuna que tivesse/ esperança de algum contentamento (…) ” (1994: 117). Digno de nota é a 

escolha de “tormento”, do final da primeira estrofe, outro lexema caro a Camões, que, por 

seu turno, se encontra presente no referido soneto camoniano, na segunda estrofe:  

 
Porém, temendo Amor que aviso desse 
Minha escritura a algum juízo isento, 
Escureceu-me o engenho co tormento, 
Para que seus enganos não dissesse 

 

Também salta à vista a eleição de “entendimento”, vocábulo que fecha o verso da segunda 

estância e que se integra no soneto camoniano mencionado, através do terceto que encerra 

o poema:  

 

verdades puras são e não defeitos… 
E sabei que, segundo o amor tiverdes, 
Tereis o entendimento de meus versos.  
 
 

Para além do recurso aos elementos referidos do léxico camoniano, acrescente-se ainda a 

utilização, por parte de Sophia, dos termos “dia”, no segundo verso da primeira quadra, e de 

“engano”, no segundo verso do primeiro terceto. Note-se que o vocábulo “dia” aparece com 

bastante frequência nos sonetos camonianos, constando do corpo do texto de “Sete anos de 

pastor Jacob servia” (1994: 131). A segunda quadra de tão conhecido poema assim o confirma:  
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Os dias, na esperança de um só dia,  
passava, contentando-se com vê-la; 
porém o pai, usando de cautela, 
em lugar de Raquel lhe dava Lia. 

 
 

Dou por concluída, a relação dialógica, estabelecida ao nível lexical, entre o poema andresiano 

e o intertexto camoniano, citando o primeiro terceto do soneto “Bem sei, Amor, que é certo 

o que receio” (1994: 164), donde consta o vocábulo “engano” utilizado por Sophia:  

 

Não somente consinto neste engano,  
mas inda to agradeço, e a mim me nego,  
tudo o que vejo e sinto de meu dano. 
 
 

Mas, mais importante do que a familiaridade de Sophia com o léxico camoniano, é, a meu ver, 

a forma como as unidades lexicais se combinam no texto da autora de Contos Exemplares, 

operando-se, deste modo, uma semelhança estilística com uma certa lírica camoniana, típica 

de uma poesia mais maneirista do que petrarquista. Tal ocorre no primeiro verso, com o 

recurso ao paradoxo “Esperança e desespero” e a instalação da dúvida através da contradição 

– “ E já não sei se quero ou se não quero” –, fazendo com que o eu poético questione se o 

amor poderá eventualmente ser compreendido racionalmente, como transparece em “Mas 

como usar amor de entendimento?”, o que evoca, a título de exemplo, os versos camonianos 

“Mas Amor não se rege por razão” (1994: 126) e “Sempre a Razão vencida foi de Amor” (1994: 

144). Esta breve apreciação do soneto de Sophia demonstra que só um leitor profundamente 

conhecedor da obra camoniana poderia efetivamente criar um “Soneto à maneira de Camões” 

e estabelecer um diálogo intertextual com a “perfeição formal dos sonetos” e com “a 

linguagem paradoxal” (cf. Oliveira 2011: 9) que caracteriza grande parte da sonetística do vate 

quinhentista.  

Para concluir a minha visita aos poetas que prestaram tributo ao autor d’Os Lusíadas, 

recordo agora o “Soneto castelhano de Camões”, de Carlos de Oliveira. Na verdade, este 

soneto representa uma versão portuguesa, do soneto redigido em castelhano pela pena de 
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Camões e que se intitula: “¿Do están los claros ojos que colgada”.56 Defendo que a versão de 

Carlos de Oliveira resulta de um diálogo intertextual com o texto de partida, ao advogar que 

a tradução se insere no âmbito da hipertextualidade, tal como fora definida por Gérard 

Genette. Para tal, baseio-me nas palavras de Geneviève Roux-Faucard, no artigo intitulado 

“Intertextualité et traduction”:  

 

La question de la relation entre intertextualité et traduction a été réduite par Genette à une relation 
d’inclusion : parmi les divers types de relations intertextuelles au sens large figure la relation 
hypertextuelle qui unit deux textes tels que l’un (hypertexte) est dérivé d’un autre (hypotexte) qui lui 
est antérieur. La traduction, d’après cette définition, est une forme d’hypertextualité (…) (2006: 99). 

 
 

Justaponho o hipotexto, “¿Do están los claros ojos que colgada” e a versão portuguesa da 

autoria de Carlos de Oliveira, ou seja, o hipertexto intitulado “Soneto castelhano de Camões” 

(1998: 126): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O hipertexto de Carlos de Oliveira poderá levar um leitor menos avisado a questionar a 

tradução-versão, enquanto fenómeno literário. Todavia,  as palavras de Gérard Genette são 

                                                      

56Informação colhida em “Hacia un corpus auténtico de la poesía en castellano de Camões”, (Dasilva 2015: 15-

54). Neste ensaio, o autor declara que Carolina Michaëlis de Vasconcelos, no trabalho intitulado “Investigações 
sobre sonetos e sonetistas portugueses e castelhanos” (Vasconcelos 1910), propõe 49 sonetos em Castelhano, 
donde consta “¿Do están los claros ojos que colgada” (idem: 26-27).  

Onde estão esses olhos que arrastada 
A alma me levavam e prendiam? 

Onde estão essas faces que venciam  
As pétalas da rosa mais rosada? 

 
Onde está essa boca constelada 

De dentes que só neve pareciam? 
Os cabelos que o oiro escureciam 

Onde estão? E a mão tão delicada? 
 

Ó toda linda, onde estarás agora 
Que te não posso ver e o meu desejo  

de ver-te dá morte a cada hora? 
 

Que devaneio o meu, bem entrevejo 
Que é na minh’alma que está senhora,  

E pergunto: onde estás que não te vejo? 

Do están los claros ojos que colgada 
mi alma detras si llevar solían? 
Do están las dos mexillas que vencían 
la rosa quando está más colorada? 
 
Do está la roxa boca y adornada 
con dientes que de nieve parecían? 
Los cabellos que el oro escurecían, 
do están, y aquella mano delicada? 
 
O toda linda! do estarás ahora 
que no te puedo ver, y el gran deseo 
de verte me da muerte cada hora! 
 
Mas no mirais mi grande devaneo, 
que tengo yo en mi alma a mi Señora, 
e diga: Donde estás, que te no veo? 
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elucidativas quanto ao valor literário de que se reveste uma tradução como esta: “ (…) la 

traduction, dont l’importance littéraire n’est guère contestable, soit parce qu’il faut bien 

traduire les chefs-d’œuvre, soit parce que certaines traductions sont eles-mêmes des chefs-

d’œuvre (…)” (1982 : 293).  A título de exemplo, Genette refere as traduções de Edgar Allan 

Poe por Charles Baudelaire. Com base na asserção do autor de Palimpsestes, acresce a 

dificuldade de transpor o castelhano de quinhentos para o português de novecentos. Na 

verdade, ao traduzir o texto literário, há que resolver primeiro o problema da interpretação 

do hipotexto, situando-o no contexto de uma sociedade em que vigora uma determinada 

norma linguística, produzindo de seguida um hipertexto que obedeça a uma espécie de 

equilíbrio, que passa necessariamente, por decidir entre reescrever o texto em português 

atual ou em português da época em que o hipotexto foi escrito. A tradução, enquanto forma 

de hipertextualidade, exige portanto um labor exegético, quer do hipotexto, quer da 

construção do hipertexto, pelo que se poderá afirmar que a tradução poética é uma forma de 

criação de poesia. Conclui-se, assim, que o “Soneto castelhano de Camões” só poderia ter sido 

produzido por um leitor exímio da obra camoniana, em língua castelhana, e por um tradutor-

criador, como foi Carlos de Oliveira, tendo em vista a literariedade da tradução e a “voz” 

camoniana que nele se “ouve”. 

 

3.2. Fiama Hasse Pais Brandão e Camões 

 

Debruço-me doravante sobre a poesia de Fiama Hasse Pais Brandão e de Ana Luísa 

Amaral, a fim de observar o modo como as poetas estabelecem relações intertextuais com a 

obra camoniana. Percorro primeiro a poesia da autora de Sob o Olhar de Medeia. São vários 

os ecos camonianos que sobressaem da leitura de Obra Breve e são dois os poemas 

exclusivamente dedicados ao Príncipe dos Poetas e à sua obra: “A Camões” e “Para uma 

conjura a Camões?”. Para já, atenho-me aos poemas que entretecem uma leitura intertextual 

ao nível microtextual. Assim, transcrevo a citação de dois versos do soneto camoniano “Quem 

vê, Senhora, claro e manifesto” (1994: 125), no corpo do poema de Fiama, intitulado “A 

imprecisão das coisas”, do livro Era de 1974 e coligido posteriormente em Obra Breve (2006: 

168). Trata-se de uma citação indireta, atendendo à ausência de aspas ou de italicização total, 



64 
 

que a autora insere em seus versos “ (…) quem vê,/ Senhora, claro e manifesto/ o lindo ser/ 

de vossos olhos belos (…)”. Num poema que se pauta pela “imprecisão das coisas”, aludindo 

a A Primavera de Botticelli ou a As Quatro Estações de Vivaldi, mas também a Gôngora, Pessoa 

e Camilo, é Camões que surge como poeta de cuja obra se cita um fragmento poemático, o 

que representa a existência de diálogo com o autor d’Os Lusíadas e não a mera referência 

(inter)textual. No poema, Camões devém a figura eleita da poeta, que, ao preterir o nome do 

autor, opta por render homenagem à obra. Num outro passo de Obra Breve, Fiama presta 

tributo a Camões, através da epígrafe que antecede o livro A matéria simples: “E o vivo e puro 

amor de que sou feito/ como a matéria simples busca a forma” (2006: 735). Na verdade, esta 

epígrafe reproduz os dois últimos versos do soneto “Transforma-se o amador na cousa 

amada” (1994: 126), o que reitera a veneração de Fiama por Camões. Ao utilizar este recurso 

paratextual, a autora integra-o na transtextualidade, proposta por Gérard Genette, que a 

define deste modo: “tout ce qui le [texte] met en relation, manifeste ou secrète, avec d’autres 

textes” (1982: 7). Num sentido mais lato, poder-se-á dizer que a epígrafe estabelece uma 

relação intertextual com o famoso soneto camoniano.   

Analiso agora “A Camões”, do livro Novas Visões do passado (1975),57 incluído 

posteriormente em Obra Breve (2006: 188-189):  

 

Tanto quanto outrora ele se dissociara ou associara 
à matéria ou ao exterior – Natureza, escrita, pena, 
eu, neste tempo, sou tudo. Serras, praias de Aónio, 
de onde provinha o eco do eu desses homens 
a espelhar-se na superfície das coisas 
e a ser reconduzido à solidão. Agora são sucessivas imagens 
que eu opero entre si próprias, ou seja o meu conhecimento. 
A visão que lhe instituía o real é, neste tempo, 
a que me institui a mim. Separado, foi. E as 
gárrulas aves, levantando vozes desordenadas 
em seu canto como no meu desejo, se incendeiam, 
deixou escrito alguém. 
 
 

O poema abre com uma alusão à visão dualista do poeta, no que respeita à oposição entre 

matéria e espírito, patenteada por via das palavras “Tanto quanto outrora ele se dissociara ou 

                                                      

57 Segundo Aderaldo Ferreira de Souza Filho, as Novas Visões do passado incidem “não apenas sobre o passado 

histórico, mas também profundamente sobre a escrita passada da autora” (2015: 72).  
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associara à matéria ou ao exterior”. Preterindo um dos aspetos da dicotomia, o sujeito poético 

privilegia a “matéria ou exterior”, enquanto elemento catalisador da feitura do poema. Com 

efeito, ao considerarmos o “lexema” matéria, segundo a aceção antinómica aqui apresentada, 

verificamos que “(…)Natureza, escrita, pena” se inserem no domínio da Matéria Simples,  

necessária à criação da res poetica. Assim, a “Natureza” objeto da poesia, enquanto processo 

de génese da “escrita”, só é passível de se concretizar através da “pena”. Ao convocar o poeta 

de “outrora” e do canto da Natureza, o sujeito poético presta tributo ao Príncipe dos Poetas, 

opondo passado e presente, ao proclamar “eu, neste tempo, sou tudo”, manifestando um 

desejo de plenitude. Para satisfazer, em parte, esse desejo, a poeta incorpora na sua escrita o 

topos da Natureza, omnipresente na poesia, desde o período arcaico da literatura da Grécia 

antiga. Daí a alusão a este topos do corpus camoniano, através da inscrição do sintagma 

“praias de aónio”, no terceiro verso do poema, estabelecendo uma relação intertextual com 

o soneto do vate “O céu, a terra, o vento sossegado…” (1994: 199). O sujeito poético recorre 

também ao diálogo intertextual com Camões, no que versa o mesmo tema, ao citar a terceira 

estrofe da Canção VII: “E as/ gárrulas aves, levantando vozes desordenadas/ em seu canto/ 

como no meu desejo, se incendeiam/(…) (1994: 217).   À parte a atualização ortográfica do 

“encendiam” camoniano para o atual “incendeiam”, a voz poética abre-se ao leitor, 

concluindo o poema com “deixou escrito alguém.” A não nomeação do autor dos versos da 

Canção VII58 convida o leitor à sua descoberta e, por isso, exige um “leitor único”, como 

escreve Fiama na conclusão do poema “Homenagem à literatura” e que vai ao encontro da 

conceção do “leitor ideal”, defendida por Umberto Eco.  

É também a Natureza, “Serras, praias de Aónio”, o locus da proveniência do “eco do 

eu desses homens”, sintagma ambíguo, como refere Luis Maffei, clarificando a sua asserção, 

deste modo: “(…) ‘o eu desses homens’ é ‘esses homens’, mas também um eu, dito pelo eu 

do poema, que invade esses homens, o eu do poeta, eu poético em muitos sentidos” (2018: 

40). Dada a existência de múltiplos níveis de leitura na poesia de Fiama, bem como de uma 

“multiplicidade de nexos significativos” (Cruz 2008: 336), interpreto “o eco do eu desses 

homens” como a memória da palavra de cada um desses homens “a espelhar-se na superfície 

                                                      

58 Note-se que esta canção é muitas vezes referida pelo verso que lhe dá início: “Manda-me Amor que cante 
docemente”.  
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das coisas”, isto é, nas páginas escritas, de onde ecoa a herança cultural e literária, feita som, 

palavra, matéria e que perpassa em muitos dos poemas coligidos em Obra Breve. Assim, “o 

eco do eu” materializa-se, face à leitura feita pelo “eu” do poema, ou seja, torna-se vida, 

verbo, texto, saber. Esta questão conduz-me novamente ao papel do leitor, enquanto agente 

ativador do texto, pois que a vida da obra literária e do “eu” que a escreve(u) só se materializa 

através do “eu” que a lê. De outro modo, a obra ficará remetida para a obscuridade. Mas, por 

outro lado, o “eu” que escreve, a despeito do tempo e do espaço, terá de “ser reconduzido à 

solidão”, onde o esperará o “silêncio bem-aventurado” (Nietzsche 2014: 34), propício à 

“gestação espiritual” (ibidem) e imprescindível à fecundidade criativa. A “solidão” torna-se, 

assim, a condição sine qua non para a poeta artífice, ou antes, para o sujeito poético exercer 

o “ofício lírico”, produzindo e burilando imagens em sucessão, pois que “As imagens [estão] 

dentro das imagens” (2006: 402). Com efeito, é através da operação das imagens que a poeta 

penetra simultaneamente no “conhecimento”, num processo em devir, de que brota o devir 

poema, aludindo concomitantemente ao quarto verso da quarta estrofe, da Canção VII: 

“Conheci-me não ter conhecimento” (1994: 217), ainda que Camões atribua a aquisição do 

conhecimento ao Amor:  

 

(…) 

Conheci-me não ter conhecimento;  
E nisto só o tive, porque Amor  
Mo deixou, porque visse o que podia (vv. 4-6) 
(…) 

 

 

Finalizo a análise do poema com os versos “A visão que lhe instituía o real é, neste tempo/ a 

que me institui a mim (…) ”. De facto, só se perceciona o “real” através da “visão”, mesmo que 

posteriormente o sujeito poético recorra à memória e à imaginação para a elaboração da 

poiesis. Porém, a referência ao verbo “instituir” alude a uma passagem de testemunho. É 

como se a autora textual tivesse herdado a visão camoniana, para “neste tempo” comungar 

dela. Na verdade, para Fiama, “o real” representava, como refere Eduardo Lourenço: “a 

inesgotável realidade do mundo sensorial, sensível, não verbalizado” (2011: 4), funcionando 

como a Musa que outrora inspirava os poetas (cf. ibidem). Com efeito, captado pela visão, o 

“real” é a matéria-prima, à qual Fiama recorre, para, através dele, criar as palavras feitas 
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“imagens”, ou “um desfilar de imagens” (Martelo 2012:130), a partir de um processo induzido 

pela reflexividade. Mas, e apesar do exposto, note-se que se para Fiama a “visão”, que 

“instituía o real” a Camões, é “neste tempo, a que me institui a mim”, essa “visão” poderá ser 

lida como “contemplação”, exercício de meditação e reflexão sobre o “real”, de que brota a 

imaginação e consequentemente a criação poética. Assim, poder-se-á concluir dizendo que o 

fazer lírico camoniano marca ou institui o fazer poético de Fiama.    

Dou por findo o diálogo que Fiama Hasse Pais Brandão trava com Camões, com este 

poema:     

 
 

PARA UMA CONJURA 
A CAMÕES? 

 

Li o primeiro aviso obscuro no sinal de diogo do couto, o do roubo 
do manuscrito em moçambique. Depois, sucessivas edições, novas dúvidas,  
os apócrifos, biografias. Penso que o silêncio dos contemporâneos 
não será jamais o do afastamento de alguém, ou da dolorosa recusa,  
mas silêncio efectivo perante um ausente, perante a inexistência  
da escrita. Se ninguém falava nesse texto, a razão 
era apenas porque o texto não estava entre o dos outros.              
Não o ignoraram, se não existia, nem no soneto, nem na ode.  
 
Muitos e joão pinto ribeiro recriaram-no, para uma conjura. 
Mas aonde andara anteriormente? Como pudera, no regresso,  
destruindo-se, escrever que passara já o seu passado,  
pois é também uma escrita sobre as visões do passado 
a das Canções. De nau para nau, com múltiplas biografias,  
todavia idênticas nas armas, no extermínio, na privação e no absoluto silêncio.  
 
Talvez apenas escrevesse pouco mais do que os dez cantos 
que foram apenas chamados o livro suficiente que fez das cousas da índia 
no documento. Interpreto a ironia de diogo bernardes 
perante as metáforas dissidentes do fixo bloco erudito – o 
touro no corro, as formigas -, interpreto os serenos versos de ferreira 
sobre as exigências do ofício da linguagem, a aquisição, a leitura, a rasura,  
como a distância entre um escrita da existência, romântica ou humanista,  
e uma teoria do discurso ou oratória ou estilística.  
 
E que razões teria fernão rodrigues lobo, se escrevera 
a elegia da minha dependência, para porventura entregar a camões 
o título dos textos? Pois só eu sei como alguém com necessidade  
procura os mortos, convicto de que a linguagem e parte dos símbolos 
são desses, que no-los dão com a angustiosa conjectura 
dos traços das suas feições já apagados.  
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Na verdade, o diálogo com Camões surge entretecido por entre as relações intertextuais que 

o sujeito poético desenvolve com os textos dos autores mencionados ao longo do poema. 

Com efeito, ao aludir a autores do século XVI e XVII, Fiama debruça-se principalmente sobre 

a fixação do cânone da lírica camoniana, apresentada em fragmentos do poema que apontam 

para a história da mesma fixação e para o seu questionamento. Aliás, como testemunha Vítor 

Aguiar e Silva, “a fixação do cânone da lírica camoniana continua a ser um problema de 

singular gravidade ” (1994: 57).  

Atentemos na forma como a autora aborda esta problemática, logo no incipit do 

poema: “Li o primeiro aviso obscuro no sinal de diogo do couto, o do roubo/ do manuscrito 

em moçambique (…) ”, remetendo para a génese da Lírica do nosso grande Poeta e para o 

aspeto lendário que a envolve. Cito as palavras de Xosé Manuel Dasilva a este respeito: 59 

 

Vale a pena lembrar algumas informações relativas às circunstâncias em que Diogo do Couto menciona 
o Parnaso camoniano. Com efeito, o historiógrafo, na Década VIII, escrita em 1616 e publicada e 1673, 
conta o que continua a ser presentemente uma controversa lenda. Diz que se encontrou 
inesperadamente em Moçambique com Camões, ocupado na correcção de Os Lusíadas, a fim de os dar 
ao prelo, acrescentando que o poeta escrevia “muito em um livro que ia fazendo, a que intitulava 
Parnaso de Luís de Camões, livro de mui erudição, doutrina e filosofia, o qual lhe furtaram, e nunca pude 
saber no Reino dele, por muito que o inquiri, e foi furto notável”. Daqui decorre a história do roubo da 
lírica camoniana, com a finalidade de validar a crença de que também tivesse preparado para o prelo 
um suposto Parnaso, que seria o códice em questão (…) (2011: 65-66).  

 

Daí que Fiama alerte para o “aviso obscuro no sinal de diogo do couto” e para a inexistência 

do referido “manuscrito”, questão corroborada por Xosé Manuel Dasilva: “ (…) pondo de parte 

o Parnaso que cita Diogo do Couto até que não o sustente uma nova documentação, a poesia 

camoniana permaneceu inédita enquanto viveu o seu criador e, por consequência, sem se 

imprimir com o objecto de a dar aos leitores” (2012: 181). Com base na asserção do ilustre 

camonista galego, o eu poético discorre sobre o verdadeiro desconhecimento por parte dos 

coetâneos de Camões, em face de um documento que só viria à luz, pela primeira vez, em 

1595.  

 

 

                                                      

59 Cf. artigo do mesmo autor “O soneto como preâmbulo confidencial na poesia camoniana” (2012:1), bem como 

o verbete “Cânone das Rimas (O)”, da autoria de Vítor Aguia e Silva (2011: 228-229).  



69 
 

Penso que o silêncio dos contemporâneos 
não será jamais o do afastamento de alguém, ou da dolorosa recusa,  
mas silêncio efectivo perante um ausente, perante a inexistência  
da escrita. Se ninguém falava nesse texto, a razão 
era apenas porque o texto não estava entre o dos outros.  
Não o ignoraram, se não existia, nem no soneto, nem na ode.  
  

 

Como atesta Frederico Lourenço:  
 

Os poemas líricos de Luís de Camões foram publicados pela primeira vez sob a forma de colectânea em 
1595, quinze anos após a morte do poeta, com o belo título helenizante Rhythmas. A organização do 
volume, em cinco partes (Sonetos; Canções, Sextina e Odes; Elegias e Oitavas; Éclogas; Redondilhas), 
ficou a cargo de Fernão Rodrigues Lobo, “Soropita de alcunha estudantil”, ele próprio poeta, que 
explicitou os critérios que lhe serviram de base no admirável “Prólogo aos Leitores”. (2007: 13).   
 

A despeito do exposto por Frederico Lourenço, Vítor Aguiar e Silva declara que “a obra lírica 

de Camões porém, era conhecida desde há muitos anos, como comprovam alguns 

cancioneiros manuscritos quinhentistas (…) ”(2007: 110), No entanto, importa aqui reiterar o 

silêncio dos contemporâneos de Camões a que se refere Fiama perante a “inexistência da 

escrita” da Lírica levando-a a colocar-se na posição de personagem coeva do vate e a 

questionar que “ Talvez apenas escrevesse pouco mais do que os dez cantos / que foram 

apenas chamados o livro suficiente que fez das cousas da índia (…).60 Importa destacar que a 

edição prínceps d’Os Lusíadas foi publicada em 1572, em tempo de vida do autor, o que 

originou uma fortuna diversa da Lírica, que foi submetida a sucessivas publicações, 

acarretando necessariamente, “(…) “sucessivas edições, novas dúvidas, os apócrifos, 

biografias”.  

  No que respeita ao tema da fixação da Lírica camoniana, o sujeito textual comporta o 

conhecimento do sujeito empírico, pois, como é sabido, Fiama impõe-se como profunda 

conhecedora dos Estudos Camonianos, com a publicação de O labirinto camoniano e outros 

labirintos : temas de literatura e de história portuguesas, em 1985. Se a temática até agora 

analisada é da maior relevância, não é menos importante referir o diálogo que o sujeito 

poético estabelece com a escrita de outros autores, acerca da qual tece a sua apreciação. A 

                                                      

60 Em O labirinto camoniano e outros labirintos : temas de literatura e de história portuguesas, FHPB afirma: “O 

prazer de procurar isso-outro e as vivências de outrem (mesmo as da criação textual), fazendo andar para trás a 
sucessão do tempo, não me permitem ter a soberba de ler o passado com tomadas de perspectiva de hoje ou 
com instrumentos de leitura de hoje” (1985: 13).  
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título de exemplo, veja-se como estes dois versos “(…) interpreto os serenos versos de 

ferreira/ sobre as exigências do ofício da linguagem, a aquisição, a leitura, a rasura,” 

estabelecem uma relação intertextual com o terceto de António Ferreira, da Carta 8, do livro 

I, endereçada a Pero de Andrade Caminha (Earle 2000: 284) e inserta em Poemas Lusitanos:  

 

 Doutrina, arte, trabalho, tempo e lima 
 Fizeram aqueles nomes tão famosos 

                 Por quem a Antiguidade se honra, e estima (vv.157- 159).  
 
 

Os versos de Fiama e de António Ferreira debruçam-se sobre a necessidade de pensar a 

linguagem, enquanto “ofício”, “exigência” que requer “trabalho, tempo” para que a “arte”, 

poesia ou poema nasça. Para ambos os poetas, a poesia exige um paciente, meticuloso e 

incansável fazer, que depende necessariamente de “a aquisição, a leitura”, conforme diz o 

sujeito poético brandiano ou da “doutrina”, a que se refere o eu lírico da epístola em verso de 

Ferreira. “Doutrina”, para o autor de A Castro, alude ao estudo e conhecimento, necessários 

à criação da ars poetica, adquiridos na leitura dos mestres da Antiguidade.61 Se no poema de 

Fiama, deparamos com o termo “rasura”, o que evoca a (re)leitura e a (re)escrita, inerente à 

gestação poética, em António Ferreira, lemos “lima”, que diz da necessidade de polir e 

aprimorar o poema ou metonimicamente a poesia. Assim, poder-se-á concluir que os versos 

transcritos de Fiama e de António Ferreira exibem uma relação de intertextualidade, além de 

desvelarem a metapoesia subjacente à criação do ato poético.  

Parto para a conclusão da análise do poema, citando Fernão Rodrigues Lobo, de 

alcunha Soropita, a quem se deve a primeira edição das Rimas, conforme exposto por 

Frederico Lourenço (cf. supra). Omito a questão da fixação da lírica camoniana, por ter sido 

suficientemente explanada, limitando-me a examinar os versos que fecham o poema:  

 

(…) Pois só eu sei como alguém com necessidade  
procura os mortos, convicto de que a linguagem e parte dos símbolos 
são desses, que no-los dão com a angustiosa conjectura 
dos traços das suas feições já apagados.  

                                                      

61 Na introdução a Poemas Lusitanos, T.F. Earle refere que “Na Universidade Ferreira aprendeu o Latim e nessa 
língua leu a literatura romana e também grega, que em meados do século XVI rinha sido em grande parte 
traduzida para latim (Earle 2010: 8).  



71 
 

Com efeito, Fiama homenageia não só os escritores de Literatura Portuguesa do período 

quinhentista, mas toda uma literatura patenteada em Obra Breve, quer através dos nomes 

dos seus autores, quer por via de fragmentos dos seus textos. Os versos “Pois só eu sei como 

alguém com necessidade/ procura os mortos (…)” dialogam intratextualmente com  o excerto 

“(…) Se converso co’os mortos, quero dizer co’os livros/ de garção (…)” do poema “Nada: Nuno 

Guimarães és” (2006: 167) e agem intertextualmente com o fragmento citado da Sátira II, do 

poeta setecentista Correia Garção (1953: 232). Na verdade, a poeta busca, na interlocução 

com os textos dos mortos, a “inspiração” para tecer o poema, não obstante os “traços das 

suas feições já apagados”, isto é, a invisível herança de um passado literário imerso no corpo 

da escrita, só passível de ser resgatado pelo “leitor único”, mencionado no poema 

“Homenagem à literatura” (2006: 235), ou seja, por aquele leitor capaz de reconhecer que 

“(…) cada verso encontra em outro poema/ o mesmo verso” (2006: 432).  

 

3.3. Ana Luísa Amaral e Camões  

 

Tal como a de Fiama, também a poesia de Ana Luísa nos reenvia para a escrita do nosso 

grande vate, sendo várias as remissões intertextuais ao nível microtextual, encontrando-se 

em poemas como “Epopeias de luz”, de Epopeias, ou em “Três estações”, de A arte de ser 

Tigre, coligidos posteriormente em Inversos (2010). Ainda, ao nível microtextual, destaca-se o 

diálogo com o poema épico, como ocorre em “Nem tágides nem musas”, de Coisas de Partir 

(Poemas) (2010:88). O título do poema remete de imediato para o sintagma “Tágides minhas”, 

do Canto I (I.4.1), na invocação do poema, relegando “a musa antiga” da Antiguidade Clássica, 

como referem os versos “cesse tudo o que a Musa antiga canta/ que outro valor mais alto se 

alevanta” (I. 3. 7-8), e optando por invocar as “Tágides” “como fonte de inspiração da epopeia” 

(Pereira 2012: 60). Importa salientar que o vocábulo “tágides” tem origem num “Patronímico 

poético primeiramente cunhado em latim por André de Resende com o sentido de ‘Ninfas do 

Tejo’ e depois adotado por Camões (…) (Pereira 2011: 917). Assim se explica que “entre a 

Antiguidade Clássica e os modelos estrangeiros” (Pereira 2012: 52), Camões tenha preferido 
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as ninfas pátrias, em detrimento de “a Musa antiga” para narrar os feitos de os Lusíadas.62 Ao 

invés de o narrador d’ Os Lusíadas, o sujeito poético de “Nem tágides nem musas” rejeita 

qualquer invocação às divindades, como se verifica na primeira estrofe:  

 
Nem tágides nem musas: 
só uma força que me vem de dentro,  
de ponto de loucura, de poço 
 que me assusta, 
(…) 

 

Na verdade, a fonte de “inspiração” do eu lírico reside na “força que [lhe] vem de dentro”, 

que, ora se situa num ponto de loucura, ora advém do abismo “poço que me assusta”. Essa 

“força” que impele o eu para a criação não o impede de se atemorizar perante a produção 

poemática, pois o “eu” está ciente das dificuldades subjacentes ao fazer poético e à “rasura” 

de que fala Fiama, até que da escrita-reescrita emerja o poema, tal como o almeja o sujeito 

poético. Por outro lado, as expressões “ponto de loucura” ou “poço que me assusta” revelam 

vários sentidos. Assim, o ““poço que me assusta” poder-se-á abeirar de um “ponto de 

loucura”, ou seja, da paralisia criativa que que não raro atinge o criador.63 Enquanto herdeira 

da tradição poética ocidental, Ana Luísa alude ao poema épico quinhentista a fim de 

demonstrar que o que subjaz à génese do seu poema e, metonimicamente, da sua poesia, 

difere da invocação às entidades divinas e, consequentemente, da inspiração por elas 

concedida.  

 No poema “Amordaçando a serpente (variações) ” (2011: 40), Ana Luísa traça uma 

relação hipertextual com o soneto camoniano “Amor é um fogo que arde sem se ver”:  

 
Não será só o que arde sem se ver 
Mas olho de serpente amordaçado, 
Bordado de viés e facetado, 
Água aos milhares de limos e correntes. 
 
Nem é essa que dói e não se sente,  
Mas ferida a bramir fúrias de razão  
(Varia, consoante o coração,  
Mas que se sente, é espinho consumado). 
(…) 

                                                      

62 “Os Lusíadas” são, neste contexto, os Lusitanos ou os Portugueses.   
63 A meu ver, Ana Luísa Amaral retrata magistralmente a problemática da paralisia criativa no poema “Nem 
diálogo, ou quase”, de Vozes (2011: 30).  



73 
 

E chegam os punhais, os comprimidos,  
Sonha-se a veia a rebentar em cor,  
Sonha-se a paz em vinte mil gemidos. 
 

E assim de enganos se amordaça o amor.  

 

Perante este excerto, atenho-me a tecer um pequeno comentário a partir dos versos do 

hipotexto camoniano “Amor é um fogo que arde sem se ver, / é ferida que dói e não se sente,” 

da primeira quadra e as “variações” criadas pela poeta “Não será só o que arde sem se ver,” 

e “Nem é essa que dói e não se sente,”. A dependência palimpséstica do poema da autora de 

Escuro é manifesta no que respeita a um dos mais antologiados sonetos camonianos. Com 

efeito, segundo Rita Marnoto (2012: 41), Camões ter-se-á inspirado no trecho “Est enim amor 

latens ignis, gratum vulnus, sapidum venenum, dulcis amaritudo, delectabilis morbus, 

iucundum supplicium, blanda mors”, 64 do tratado latino De remediis utriusque fortunae, da 

autoria de Petrarca, efetuando as suas “variações”, por forma a descrever “o amor em termos 

petrarquistas” (idem: 37). De acordo com Maria Vitalina Leal de Matos, trata-se de uma 

definição constante do amor pelo paradoxo, pelo contraditório” (1981: 271):  

 
Amor é um fogo que arde sem se ver, 
é ferida que dói, e não se sente; 
é um contentamento descontente, 
é dor que desatina sem doer. 
 
 

De facto, a forma contraditória e paradoxal de definir a natureza complexa do “amor” é 

acentuada pelo recurso aos oximoros, conspicuamente percetíveis nos três últimos versos do 

quarteto. Com base na tradução do excerto petrarquiano, verifica-se que Camões recorre à 

imitatio, porquanto “Amor é um fogo que arde sem se ver” equivale semanticamente a “amor 

é um fogo oculto”. No entanto, em “é ferida que dói, e não se sente”, Camões vai além de 

Petrarca, para quem a “ferida” é paradoxalmente “uma agradável ferida”. A partir do segundo 

verso de “Amor é um fogo que arde sem se ver”, assistimos a um desfilar de “paradoxais 

contraposições” (Marnoto 2012: 37), acabando o poeta por concluir que o “amor” é 

                                                      

64 Tradução “amor é um fogo oculto, uma agradável ferida, um saboroso veneno, uma doce amargura, uma 

deleitável doença, um jucundo suplício, uma afável morte” (Marnoto 2012: 41).  
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impossível de definir, através do verso que culmina na questão “se tão contrário a si é o 

mesmo amor?”. 

 Ao contrário de Camões, Ana Luísa não pretende definir o “amor”, mas exprimir a sua 

visão sobre tal temática. No ensaio intitulado “Uma terra de ninguém com gente dentro: as 

impurezas da poesia”, a poeta lembra-nos que “[a] poesia, herdeira de tempos, é sempre 

testemunho do seu lugar e do seu tempo” (2013: 19). Daí que “Amor é um fogo que arde sem 

se ver” se transmute em “Não será só o que arde sem se ver”, ou seja, Ana Luísa não alude 

apenas ao “amor” de acordo com a definição camoniana, mas às “variações” do amor vivido 

e sofrido nos dias de hoje, como (…) the love that dare not speak its name”, que encerra o 

poema “Two Loves” de Alfred Douglas (1894: 26-28), ou seja, o amor que tem vivido 

amordaçado. Por isso, esse amor “Nem é essa que dói e não se sente”, “Mas ferida a bramir 

fúrias de razão” e, apesar de variar consoante o coração, é ferida “que se sente”, logo “espinho 

consumado”, logo sofrimento, em alusão à tortura a que foi submetido Jesus Cristo, no 

momento da crucificação, metaforizando o sofrimento, que transforma o amor em desamor. 

Mas, o amor de que fala o eu lírico neste poema poderá igualmente aludir a “várias formas”, 

sendo tecido de “linhas”, que incluem identidades diversas e fluidas, como nos diz o 

enunciador de “A vitória de Samotrácia” (2011:73): “ter várias formas as linhas do amor: não 

viver/ só de mar ou de planície, nem embalada/ em fogo (…)”. Por outras palavras, o amor 

cantado por Ana Luísa é todo o amor que extravasa o amor heterossexual, embora sem o 

excluir, subvertendo a instituição da heterossexualidade compulsória.65A relação hipertextual 

de “Amordaçando a serpente (variações) ”, com base no hipotexto “Amor é um fogo que arde 

sem se ver”, que, por sua vez, age hipertextualmente com o fragmento de De remediis 

utriusque fortunae, de Petrarca, acaba por demonstrar que “Todo o texto é um intertexto” 

(Barthes 1974: 6), colocando em questão a originalidade do texto literário. Acresce que 

também se poderá aventar a hipótese de que o texto petrarquiano terá sido construído a 

partir de um texto já existente. Assim se prova que o texto literário resulta de um diálogo com 

os textos que o antecedem e que se intertextualizam.   

                                                      

65 Cf. “Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence”, in Adrienne Rich’s Poetry and Prose, organização de 
Barbara Chralesworth Gelpi e Albert Gelpi (1999: 203-204).  
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 Concluo este capítulo refletindo sobre alguns poemas do livro A Génese do Amor 

(2010: 451-482), atendo-me àqueles em que o sujeito poético estabelece relações 

hipertextuais com o soneto camoniano “Na metade do Céu subido ardia”. 66No poema do 

nosso vate, é patente o sofrimento de Liso67, provocado pelo amor não correspondido por 

Natércia, sua amada. 68 À imagem de Camões, verifica-se que nos poemas de A Génese do 

Amor, à exceção de “Topografias em quase dicionário”, se assiste à elisão do eu lírico, para 

dar voz às diferentes personagens que povoam o poema. Porém, enquanto, no soneto de 

Camões, as personagens Liso e Natércia nos são apresentadas pelo narrador heterodiegético, 

em Ana Luísa assistimos à encenação das falas das personagens.69 A título de exemplo cito os 

poemas: “Camões fala a Natércia” (2010: 462) e “Natércia fala a Camões (idem: 463) ”. Daí 

que A Génese do Amor, embora não sendo um poema dramático, à imagem de Próspero 

morreu, é “qualquer coisa de intermédio” entre o lírico e o dramático. Em A Génese do Amor, 

a autora textual procede a um ato de desestabilização que mina a distinção entre os dois 

géneros literários. Recorrendo a um género literário híbrido, Ana Luísa revisita o cânone 

poético ocidental para o subverter, fazendo com que as musas cantadas pela tradição, a quem 

fora negada a palavra, sejam transformadas em protagonistas do discurso poético. O primeiro 

ato de subversão face à lírica camoniana surge em “Camões fala a Natércia”, nos versos “Não 

quero desejar/chamar-te minha:/ nem musa, nem senhora” (idem: 462). Mas, mais 

importante que a fala de Camões, é a voz de Natércia no poema “Diálogo ente Camões e 

Natércia” (idem: 468- 469), já que a personagem feminina assume a posição de sujeito, 

revertendo a posição de objeto a que era submetida no hipotexto camoniano: “E não fales de 

mim/ fala comigo” (idem: 468). De facto a musa muda que inspirava o poeta de quinhentos 

transmuta-se em mulher amante, ao exigir que o amado lhe fale. Porém, o amante insiste: “- 

Eu falarei/ com mais suave voz/ de ti, amada/” (ibidem: 468). Perante a recusa de Camões em 

                                                      

66 A transcrição integral deste soneto encontra-se no capítulo anterior.   
67 “Liso”, anagrama de Luis.  
68 “Natércia”, anagrama de Caterina, poderia ter sido D. Caterina de Almada ou D. Caterina de Ataíde. Vide nota 
8, do capítulo anterior.  
69 No artigo “ ‘O manto mais brando de pensar’ – Lendo A Génese do Amor de Ana Luísa Amaral”, Paula Morão 
considera que é “a própria fala, o próprio discurso” que são postos em cena, através de falas, diálogos e réplicas 
e “não tanto as matrizes tradicionais que os nomes das personagens convocam” (2011: 517).  
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anuir ao pedido da amada/amante, Natércia subverte70 claramente o modelo da mulher 

cantada na lírica camoniana (idem: 468-469):  

 
- Meu brando amor, 
fala comigo antes 
não deixes que os meus olhos 
assim fiquem, 
vagos, ainda antigos,  
sem saudades 
Seduz-me novamente,  
traz-me versos 
em que queira sentir 
que em ti navego 
 

Ao usar da palavra, Natércia rejeita o estádio de submissão da mulher, pondo cobro ao silêncio 

imposto, durante milhares de anos, ao sexo feminino. Mais, a despeito do tom intimista e 

apaixonado, a mulher “posta em cena” no poema de Ana Luísa é a agente que faz implodir a 

dama colocada num pedestal, musa silente, bela e queda, para, através do verbo, pedir 

“versos” que metaforizam o desejo erótico e a respetiva concreção sexual. Mas, num tempo 

do poema que ultrapassa o tempo, Natércia é igualmente a tecedora-poeta da tradição 

masculina, que dela se pretende liberta, ao querer “reaprender o mundo em prisma novo” 

(2010: 453).  

 Tal como muitos outros grandes poetas do século XX, quer Ana Luísa quer Fiama 

dialogam com os textos camonianos. Contudo, o tipo de interlocução estabelecida com o vate 

quinhentista assume moldes diferentes. Fiama alude à poesia do autor d’Os Lusíadas, tecendo 

uma relação intertextual com fragmentos de textos do vate, de um ponto de vista reverencial 

e laudatório. Ana Luísa presta igualmente homenagem à escrita de Camões, para a subverter, 

ou como diria Linda Hutcheon, para a parodiar. Segundo a académica canadiana “parodiar” 

significa simultaneamente “consagrar e questionar o passado” (cf. Hutcheon: 126). E assim, 

ao questionar a herança literária e mesmo ao subvertê-la, a autora de Inversos não deixa de 

lhe prestar tributo.  

 

 

                                                      

70 Em entrevista concedida a Anabela Mota Ribeiro, Ana Luísa Amaral afirma: “A subversão é construir uma 
versão sob a versão existente e fazer com que essa versão existente se esboroe” (2011a:s.p.).  



77 
 

Capítulo 4 – Diálogos com Fernando Pessoa 

No capítulo precedente, debrucei-me sobre as relações de ordem intertextual com a 

obra camoniana patenteadas na poesia de Fiama Hasse Pais Brandão e de Ana Luísa Amaral, 

aludindo concomitantemente aos poetas do século passado que dialogaram com a escrita do 

nosso vate quinhentista. O contacto com Luís de Camões originou, por parte desses poetas, 

leituras profícuas, geradoras de uma fecundidade poética, resultando numa atitude de 

homenagem.  

Neste capítulo serão analisadas as relações mantidas pelas obras das duas autoras em 

estudo com a escrita de Fernando Pessoa. Como diz Angel Crespo, Pessoa “é considerado por 

grande parte da crítica literária como o mais importante dos poetas portugueses aparecidos 

depois de Camões (…)” (1984: 239), daí ser natural que a presença de Pessoa se manifeste na 

escrita de poetas que surgiram depois dele, tais como Eugénio de Andrade, Mário Cesariny de 

Vasconcelos e Ruy Belo.   

 

4.1.  Exemplos de intertextualidade com Fernando Pessoa em poetas do 

século XX 

Inicio a interlocução estabelecida com a poesia pessoana salientando o diálogo 

intertextual que Eugénio de Andrade entretece com a escrita de Fernando Pessoa e recordo 

que o poeta tinha apenas dezasseis anos quando ouviu Ode Marítima, pela voz de um amigo 

de António Botto (cf. Andrade 2013: 67-68), facto que teria estado na origem da dedicatória 

de “Primeiros Poemas”, À memória de Fernando Pessoa (2017: 14). Embora, com o decorrer 

do tempo, o entusiasmo do autor de Os amantes sem dinheiro, em relação à poesia pessoana, 

comece a esmorecer, o que importa, para o presente estudo, é a atração exercida pelo nosso 

maior modernista sobre a poesia do autor de As Mãos e os Frutos.71 Com efeito, em alguns 

poemas de Eugénio de Andrade, como “Ao Eduardo Lourenço, na Flor da sua Idade” (2017: 

268-269), da secção “Homenagens e outros Epitáfios”, o nome de Pessoa é evocado, num 

                                                      

71 No poema “A Vitorino Nemésio, alguns anos depois” (1983) de Homenagens e outros epitáfios, Eugénio de 
Andrade escreve “(…) A moda é o Pessoa, coitado: dá para tudo; /e a culpa é dele, com aquela comovente/ 
incapacidade para ser ele próprio. / (…) (2017: 267).  
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gesto de admiração literária, que o coloca ao mesmo nível de Hölderlin, Keats e Pessanha, 

como comprovam os versos “Hölderlin, Keats, Pessanha e o Pessoa/ eram então – e não o 

serão ainda? - / os nossos amigos (…)”(2017: 269).  O poema “F P.”, inserido no mesmo livro, 

de que transcrevo o primeiro verso “De rosto em rosto a ti mesmo procuras”, remete para o 

fenómeno da heteronímia e da dispersão em várias personae, traduzindo, no entender do 

autor, a busca do “eu”, perdida na fragmentação eleita pelo autor de Mensagem. Também 

em “Com um Verso da Ceifeira”, de Ofício de Paciência (2017: 525-526), estabelece Eugénio 

de Andrade uma relação hipertextual com o poema de Pessoa ortónimo “A Ceifeira”, ao 

integrar o verso pessoano “Ah, canta, canta sem razão!”, no fecho do poema, mas 

modificando-o ligeiramente. Aliás, a tessitura de “Com um Verso da Ceifeira” serve de 

pretexto para Eugénio de Andrade falar do corpo que “corre ao encontro (…) doutro corpo, e 

canta, canta sem razão” (2017: 526), expondo a dissemelhança entre o corpo que “deixa de 

ser hesitação” (ibidem) e o corpo ausente de “A Ceifeira” (2014: 171), que “julgando-se feliz 

(…) canta e ceifa”, não obstante “(…) a sua voz  de alegre e anónima viuvez (…)”, como se  o 

canto, embora provindo do corpo, fosse viúvo do mesmo corpo.  

Em contraste com a poesia de Fernando Pessoa ele-mesmo, da qual estão 

praticamente ausentes os tópicos do “corpo” e do “erotismo”,72 em Eugénio de Andrade tais 

temas são celebrados. Porém, em contraponto com o criador dos heterónimos, a 

representação do “corpo”, do “erotismo” e da “sexualidade” integra parte da obra do 

sensacionista Álvaro de Campos, como nos é dado a ler em “A passagem das horas – Parte b”, 

com o verso “(Freddie, eu chamava-te Baby, porque tu eras louro, branco e eu amava-te,” 

(2013b: 198). A partir deste verso, o autor de Ofício de paciência escreve o poema em prosa 

“O rapazito de York”, (2017: 430-431), estabelecendo assim  uma relação intertextual indireta 

com o poema de  Álvaro de Campos. Com base no fragmento citado, Eugénio de Andrade cria 

uma narrativa ficcional que se desenvolve em torno de uma relação entre o jovem finalista da 

Universidade de  Glasgow, que se tornará engenheiro naval,  e um jovem pupilo, chamado 

                                                      

72 Excetuam-se, em Pessoa ortónimo, os poemas “Antinous”, e “Epithalamium” escritos em inglês, bem como 
alguns poucos poemas de “Quadras”, de que cito “A tua saia, que é curta, /Deixa-te a perna a mostrar. Meu 
coração já se furta/ A sentir sem eu pensar” (2014: 450). Acresce que os sonetos “O outro amor” (2014: 58-59) 
e “Amem outros a graça feminina”(idem: 66) celebram o amor homoerótico, o que não tem sido referido pela 
crítica pessoana.   
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Frederik.  O sujeito textual mostra-nos o relacionamento do mestre com o discípulo, realçando 

a amizade mútua e expondo o desejo sexual de Freddie por Álvaro de Campos, ao mesmo 

tempo que narra a atração homoerótica que se vai desenvolvendo entre ambos. Cito um 

excerto do texto, onde o “corpo” desempenha um papel primordial: “Ao despedir-se, Freddie 

pediu-lhe que passasse pelo seu quarto na manhã seguinte. Apesar da  casa estar deserta a 

essas horas, o medo quase impediu que o amor lhe baixasse ao corpo.” (2017: 431).73  

Detenho-me agora em Mário Cesariny, poeta que em 1953 dá à estampa um folheto 

intitulado Louvor e simplificação de Álvaro de Campos (cf. Marinho 1982: 30), embora este e 

outros poemas tenham sido escritos na década de 40 e dados a conhecer ao grande público 

em Nobilíssima Visão (1991). O texto é construído sobre fragmentos de poemas do 

heterónimo pessoano que lhe servem de hipotexto, através de “apropriações e 

transformações” (Marinho 1982: 30), contribuindo para a produção de uma composição 

poética em que o humor é fator preponderante. Cesariny reescreve o “texto” do heterónimo 

mais interessante de Pessoa, subvertendo-o e parodiando-o.74. Paradoxalmente, ao 

dessacralizar a escrita do maior poeta português do século XX, Cesariny presta-lhe 

homenagem, se bem que utilizando um registo de língua pouco canónico, visto não se 

enquadrar no padrão discursivo do poema-homenagem. Donde, e contrariamente ao que é 

                                                      

73 Note-se o que Fernando Pessoa havia escrito acerca de si próprio: “Reconheço sem ilusão a natureza do 
fenómeno. É uma inversão sexual fruste. Pára no espírito. Sempre, porém, nos momentos de meditação sobre 
mim, me inquietou, não tive nunca a certeza, nem a tenho ainda, de que essa disposição do temperamento não 
pudesse um dia descer-me ao corpo. Não digo que praticasse então a sexualidade correspondente a esse 
impulso; mas bastava o desejo para me humilhar” (Pessoa s. d. b: 28). Este trecho ilumina a discussão sobre a 
orientação sexual do poeta e, simultaneamente, demonstra o pavor de a pôr em prática. Acresce que na obra 
heterónima de Álvaro de Campos, nos deparamos com passagens de temática homossexual. Estando ciente da 
distinção entre “autor empírico” e “autor textual”, recordo, todavia, Eduardo Lourenço, para quem “(…) Campos 
é o Pessoa mais nu, deixando correr à solta a corrente de angústia que o sufoca (…)” (cf. Lourenço 2000: 152).   
74  Álvaro de Campos é, a meu ver, o heterónimo mais interessante de Pessoa no que respeita aos temas tratados 
e à forma como os trabalha. Acresce que a evolução por que passa a sua poesia é um factor digno de registo. 
Como refere Teresa Rita Lopes, na obra de Campos, confontamo-nos com “duas grandes épocas”: “A primeira 
(1913-1914) revela esse poeta que se nutria da cultura francesa (…) e se exprimia num verso ainda obediente ao 
metro e à rima, embora com voluntárias e e displicentes dissonâncias. Dentro da segunda, considerei três fases: 
a das «grandes odes» do início, do Engenheiro Sensacionista (1014-1922), (…) em seguida, a fase do «Engenheiro 
Metafísico» (1923-1930), já incapaz de se atordoar com o lá-fora da vida, (…) e, finalmente a do «Engenheiro 
Aposentado» (1931-1935), o Campos envelhecendo, de ímpeto e passo cada vez mais curto, mais 
desencantado.” (Lopes in Pessoa 2013b: 15).  
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defendido por certa crítica,75 entendo que o autor de Pena Capital, ao empregar o lexema 

“louvor” no título do poema, remete de facto para uma apologia da obra heterónima de 

Álvaro de Campos.76 Com efeito, em “Louvor e simplificação de Álvaro de Campos”(1991: 64-

73), Cesariny pinta um retrato vívido do quotidiano lisbonense dos anos quarenta, à maneira 

de Campos, descrevendo a urbe e o desenrolar dos acontecimentos que nela ocorrem, mas 

manipulando-os, para, em tom jocoso, denunciar o que acontece na cidade, ao ritmo veloz do 

capitalismo. Daí que os sujeitos que figuram no poema surjam como marionetas 

telecomandadas e sem vida, como ilustram os versos “(…) a gente – certa gente – sai para a 

rua,/ cansa-se, morre todas as manhãs sem proveito nem glória” ( 1991: 67).  É a cidade dos 

mortos-vivos, dos anos de chumbo de Salazar, onde um jovem alienado cola cartazes, 

apelando ao voto no ditador. Daí, não parecer estranho que, referindo-se em particular a este 

poema, Gastão Cruz considere Mário Cesariny como poeta realista (2008: 171-172).  

Ao visitar a poesia de Cesariny em diálogo com Pessoa, não posso deixar de me referir 

a O Virgem Negra - Fernando Pessoa explicado às criancinhas naturais & estrangeiras por M. 

C. V. (2015).  O subtítulo é manifestamente irónico, na medida em que as “criancinhas naturais 

& estrangeiras” não serão capazes de compreender o conteúdo do texto cesaryniano, sem 

terem lido previamente a obra pessoana, o que reforça o tom sarcástico do título da obra do 

autor.  

 Para aprofundar aquilo que o título e o subtítulo irónica e sarcasticamente antecipam, 

nada melhor do que justapor um excerto de um soneto de Pessoa inserto em “Passos da Cruz” 

e outro de Cesariny, no qual o autor de Titânia relê e reescreve o poema pessoano, 

oferecendo-nos uma nova leitura que o subverte. Embora a forma poética cesaryana respeite 

a do texto de partida, já que o poeta-pintor mantém a estrutura do soneto, as alterações 

introduzidas ao nível do conteúdo provocam uma rutura semântica:

1 

                                                      

75 Recordo o que esclarece Fernando J. B. Martinho a propósito do título do poema: “ O heterónimo de Pessoa 
será mais propriamente objecto, no poema de Cesariny, de um processo de simplificação do que de louvor, 
reservado este na realidade para Mário de Sá-Carneiro (…)” (2010: 88).  
76  Como faz notar José Gil “(…) a obra heterónima pertence a um autor «fora da sua pessoa»” (1987: 205). 
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Na verdade, o hipertexto cesaryano constrói-se a partir de um mito propagado pela 

crítica pessoana: “O mito de um poeta sem corpo, só feito de inteligência” (Martins 

2016: 67). Contudo, esse mito é posto em causa pela obra. Como já antes referi, o 

“corpo” é tematizado em textos de Pessoa ortónimo, ainda que com parcimónia, e é um 

tópico relevante em Álvaro de Campos, cuja “Ode marítima” serve de paradigma para a 

omnipresença de um “ corpo (…) altamente sexualizado, de uma maneira homoerótica 

muito complexa” (Santos 2010: 244). No entanto, Cesariny parte de um texto do 

ortónimo onde o corpo da mulher se esvaece para dar lugar ao gesto. Com efeito, o 

sujeito poético rejeita o corpo e exprime o desejo de beijar o incorpóreo, que 

paradoxalmente só se manifesta enquanto reflexo do corpo, exprimindo a negação do 

desejo pelo feminino e elidindo simultaneamente a fisicalidade da mulher. É com base 

nesta negatividade do desejo pela figura feminina que Cesariny parodiará o texto 

pessoano e escreverá um poema que acabará por desmitificar a conceção do desejo 

incorpóreo, expresso no soneto que subjaz à sua composição. Em Cesariny, o sujeito 

poético traveste-se no sujeito pessoano, exprimindo o desejo de “beijar o corpo” 

feminino, rompendo com a construção heteronímica, ao unir os “quatro sexos meus”, 

que, como é sabido, aludem à fragmentação entre Pessoa ortónimo e aos três principais 

heterónimos. Assim, a corporalidade pessoana é representada na sua plenitude erótica, 

pelo que se conclui que a unificação dos “quatro sexos” desconstrói a ficção 

heteronímica, manifestando um desejo de unidade da parte de Cesariny, em relação ao 

autor do “drama em gente”.  

Termino esta breve exemplificação de diálogos com Fernando Pessoa, 

centrando-me em Ruy Belo, cuja poesia evidencia multímodas relações intertextuais 

com a obra pessoana. Cito fragmentos de poemas que entretecem laços intertextuais 

com a poesia de Pessoa ortónimo de forma implícita, como é caso de “Esta rua é alegre”, 

de Homem de Palavra(s) ( 2009: 305). Na verdade, os versos “Não costumo por norma 

Ó tocadora de harpa, se eu beijasse  
Teu gesto, sem beijar as tuas mãos!, 
 E, beijando-o, descesse p’los desvãos 
 Do sonho, até que enfim eu o encontrasse 
Tornado Puro Gesto (…) 
(Pessoa 2014: 95)  

 

Ó tocadora de harpa, se eu beijasse 
Teu corpo sem beijar a tua poma 

E beijando-o me unisse pela soma  
Aos quatro sexos meus (…) 

(Cesariny 2015: 59 



82 

dizer o que sinto / mas aproveitar o que sinto para dizer qualquer coisa” evocam a 

quadra que abre o citadíssimo poema pessoano “Autopsicografia”, datado de 1931 (201 

4: 241), e a questão do “fingimento” em poesia:  

 
 
O poeta é um fingidor 
Finge tão completamente  
Que chega a fingir que é dor  
A dor que deveras sente. 
 
 

Questão esta contradita no incipit do poema “Isto”77, publicado em 1933 (2014: 262):  
 
 

Dizem que finjo ou minto  
Tudo que escrevo.  
Não. Eu simplesmente sinto  
Com a imaginação.  
Não uso o coração.  
 
 

A relação intertextual beliana com os excertos citados dos poemas de Pessoa alude à  

dissonância do conceito expresso pelo verbo “sentir” em ambos os poetas, já que o 

autor de A Margem da Alegria afirma sentir com “o coração”, ao passo que o autor da 

obra ortónima sentiria “com a imaginação”.   

Segundo Chevalier e Gheerbrant, o “coração” tornou-se “a sede dos 

sentimentos” no mundo ocidental (cf. Chevalier/Gheerbrant 1984: 224), por oposição à 

“razão”. Ora, se Pessoa “sente com a imaginação”78, podemos dizer que o “sentir” 

pessoano,  no contexto poemático, se situa entre a  “emoção” e  a “razão”.  Para 

                                                      

77 O poema “Isto” estabelece um diálogo intratextual com o poema “Autopsicografia”, escrito a 1 de abril 
de 1931 (Pessoa 2014: 241), tendo sido publicado, pela primeira vez, em 1932, pela Presença 
˂http://multipessoa.net/labirinto/fernando-pessoa/1˃. Já o poema “Isto” foi publicado em Abril de 1933 
(Pessoa 2014: 263).  
78 Tendo Pessoa conhecimento da obra poética de Percy Bysshe Shelley, que descreveu como a “figura 

máxima” do Romantismo inglês (cf. Pessoa 1980: 62), avento a hipótese de o nosso poeta empregar o 
termo “imaginação” segundo a conceção proposta pelo poeta romântico inglês em A Defense of Poetry, 
de que cito o seguinte trecho em tradução: “ De harmonia com o critério de encarar os dois modos de 
acção mental, chamados razão e imaginação, pode considerar-se o primeiro como o espírito que 
contempla as relações entre os pensamentos – não importando como estes foram produzidos; e o 
segundo, como o espírito que age sobre esses pensamentos, a fim de os colorir com a sua própria luz, e 
compondo a partir deles, como se elementos fossem, outros pensamentos, contendo cada um em si, o 
princípio da sua própria integridade” (Shelley s.d.: 39).  

http://multipessoa.net/labirinto/fernando-pessoa/1
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sustentar a minha asserção, atendo ao emprego do verbo sentir, enquanto “verbo 

intransitivo”, sendo que tal intransitividade assume o significado de “ter sensibilidade”. 

No entanto, o verso “Não uso o coração”, ao completar a proposição anterior, mostra 

claramente que Pessoa privilegia a “razão” em detrimento da “emoção”. Esta questão 

encontra-se aliás muito bem ilustrada em “Os graus da poesia lírica” (s.d.a: 67-99), texto 

teórico no qual o autor de Mensagem propõe, por ordem crescente de 

despersonalização, cinco graus, sendo que aquele em que o poeta atinge a 

despersonalização é o quinto grau. E é neste que se insere o poeta Pessoa, como 

comprova o seguinte trecho: “Suponhamos, porém, que o poeta, evitando sempre a 

poesia dramática, externamente tal, avança ainda um passo na escala da 

despersonalização. Certos estados de alma, pensados e não sentidos, sentidos 

imaginativamente e por isso vividos,79 tenderão a definir para ele uma pessoa fictícia 

que os sentisse sinceramente” (idem: 39).80 Ou seja, no que se refere à poesia, em  

Pessoa,  os “estados de alma” são primeiramente pensados, com recurso à imaginação 

e só por esse motivo são sentidos. Daí que a sua vivência só ocorra no plano mental, 

logo racional, e não se insira no campo dos sentidos efetivamente vividos. Porém, como 

“o poeta é um fingidor”, poder-se-á, por outro lado, argumentar que o “sentir com a 

imaginação” advirá eventualmente do recurso ao arquivo da memória para expressar 

sensações “imaginadas”, a partir de uma experiência anterior, vivida e, por isso, sentida 

pelo sujeito empírico, mas elidida no texto poético, locus por excelência da criação  

exercida pelo autor textual.  

Em “Da poesia que posso” (339), do mesmo livro em que se insere o poema 

acabado de mencionar, consta a citação do verso “Aqui na orla da praia, mudo e 

                                                      

79 Itálico meu.  
80 Recordo o que José Augusto Seabra profere, a respeito do “sentir” pessoano : “O subjetivismo de Pessoa 
“ele mesmo” (…) nada tem pois a ver com uma expressão direta das sensações (ou emoções), como no 
confessionalismo romântico. O poeta cria-se, no sentido próprio do termo, a si mesmo como sujeito 
fictício de sensações fictícias, mesmo se estas são efetivamente sentidas como tais” (1974: 148). O 
argumento do estudioso pessoano, ao distinguir o poeta romântico do poeta modernista, reforça a ideia 
de que o poeta se cria no próprio texto que escreve, o que remete para a distinção entre o autor empírico 
e o autor textual. Assim, o autor textual é, em Pessoa, o poeta que “finge”, “imagina” e “compõe” o 
poema.  
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contente do mar”, de Pessoa ortónimo. Acresce que neste poema se observa a 

admiração de Ruy Belo pelo maior poeta modernista português, como testemunham os 

versos “(…) Pouco me importa o quê? Não sei/ o resto vem no pessoa/ Pessoa é o poeta 

vivo que me interessa mais” (2009: 339). Se Pessoa é o poeta que mais interessa a Ruy 

Belo, não admira que surjam traços de intertextualidade na escrita beliana, conforme se 

verifica na alusão à “Ode Marítima” de Álvaro de Campos presente no poema “Os 

Estivadores” de Homem de Palavra(s) (2009: 282), de que transcrevo os versos que 

iniciam a quinta quadra do poema: “Ode marítima é que chamo à ode/ escrita ali sobre 

a pedra do cais”.  

Porém, é no poema “A autêntica estação”, da secção “Verão”, de Homem de 

Palavra(s) (2009: 343), que se estabelecem relações de hipertextualidade explícita com 

o poema “Ao volante do Chevrolet pela estrada de Sintra” (2013b: 348-350), do 

heterónimo Álvaro de Campos. Merecendo o poema beliano uma profunda análise 

comparatista com o hipotexto que lhe subjaz, questão não relevante para este estudo, 

limito-me a um pequeno apontamento sobre o exercício da hipertextualidade que se dá 

a ver em “A autêntica estação”, transcrevendo os versos que lhe dão início: “É verão. 

Vou pela estrada de sintra/ por sinal pouco misteriosa à luz do dia/ ao volante de um 

carro que não é um Chevrolet (…)”, comparando-o com a abertura do hipotexto de 

Pessoa/Campos: “Ao volante do Chevrolet pela estrada de Sintra,/ Ao luar e ao sonho, 

na estrada deserta, (…)”. Na verdade, o sujeito poético de cada um dos poemas segue 

“pela estrada de sintra/ Sintra” ao volante de um carro que, no caso de Campos, é um 

Chevrolet, mas que não o é em Belo, tornando-se evidente a oposição no que respeita 

ao tempo da diegese. Enquanto no poema de Ruy Belo a ação decorre “à luz do dia”, em 

Campos ocorre à noite, onde a luz é mais delicada e reveladora do universo. É, pois, no 

tempo banhado pelo “luar” que o poeta imerge no mundo do “sonho” que perpassa o 

poema, permitindo-lhe a evasão do real. Em contrapartida, o incipit do poema beliano 

apela à vida concreta, por oposição ao mundo do “sonho”. Por outro lado, poder-se-á 

acrescentar que ambos os poemas versam o tópico da viagem, embora no “tempo 

nocturno de Álvaro de Campos” (Lourenço 2004: 123) a viagem se insira no mundo 

onírico em que se inscreve a obra heteronímica de Campos. Tendo-me limitado à 
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abertura dos dois poemas, destaquei apenas muito sumariamente exemplos das muitas 

relações hipertextuais que se estabelecem entre o poema beliano e o hipotexto de 

Pessoa/Campos. 81  

 

4. 2. Fiama Hasse Pais Brandão e Fernando Pessoa 

Concentro-me doravante em Fiama Hasse Pais Brandão e em Ana Luísa Amaral, 

a fim de demonstrar a presença pessoana na poesia das autoras, mormente no que 

respeita às relações intertextuais estabelecidas com a obra do maior modernista 

português. Ocupo-me primeiramente da poesia da autora de Noites de Inês-Constança, 

começando por uma referência à figura pessoana e à questão da heteronímia, 82 que 

consta do poema “A imprecisão das coisas”, de Era (2006: 168-169).  Como se pode 

verificar, trata-se de uma remissão imediatamente detetável pelo leitor, tornando-se, 

por conseguinte, desnecessária qualquer interpretação intertextual:  

 
“ (…) Recordai Pessoa teoricamente 
impedido de se sentir uno, por um conceito 
de unicidade pontual e homogénea. Perante 
o diverso deduzia da heterogeneidade  
para a heteronímia. (…)   
 
 

Limito-me, portanto, a reconhecer que “impedido de se sentir uno”, logo “homogéneo”, 

Pessoa teria criado uma heterogeneidade de discursos, quer em prosa quer em verso, 

“cujos sujeitos são hipostasiados em heterónimos, semi-heterónimos ou ortónimos, 

numa gradação de diferentes formas de ‘se outrar’ (…)”, como escreve  José Augusto 

Seabra (1996: 12). Ora, se a referência a Pessoa, acabada de citar e de aclarar, é visível 

a uma mera leitura de superfície, o mesmo não ocorre num outro poema de Fiama, que 

só muito indiretamente age intertextualmente com a problemática do “fingimento” 

                                                      

81 Para uma análise das relações hipertextuais estabelecidas por Ruy Belo com o poema de Álvaro de 
Campos, recomenda-se a leitura da primeira secção do artigo de Rosa Maria Martelo, intitulado “Alegoria, 
fragmento e montagem nos poemas longos de Ruy Belo” (2015: 111-126).  
82 Recordo, o que diz Anne Claire Gignoux, a propósito da “referência”, no âmbito da intertextualidade: 
“La référence (…) a cette capacité de permettre la seule intertextualité réellement obligatoire” (Gignoux 
2005:60).  
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pessoano e com a primeira quadra do poema “Autopsicografia”, atrás transcrita. Cito o 

trecho de Fiama: “O poeta/ finge que as emoções são partes/ do corpo putrefactas”, do 

poema “O fim do rumor dos alos, o êxtase”, da secção “Sinais de Vida”, de Área Branca 

(2006: 326). Na realidade, nestes versos de Fiama, estamos perante uma alusão, ou  

seja, “(…) un fait d’intertextualité discret, implicite, voire totalement caché” (Gignoux 

2005: 60) e que, no entender de Maria de Lourdes A. Ferraz,  não pode ser ignorado 

“quando procuramos entender Fiama” (2011: 75). Se em “Autopsicografia”, “O poeta é 

um fingidor/ (…) /Que chega a fingir que é dor/ A dor que deveras sente”, o que desde 

logo se apresenta como uma contradição, em Fiama, “O poeta/ finge que as emoções 

são partes/ do corpo putrefactas”. Na realidade, em Pessoa, a dor fingida é “a dor que 

[o poeta] deveras sente”, o que, enquanto paradoxo,83 desconstrói o conceito de 

“fingimento”. Ao invés, em Fiama, o poeta não “finge as emoções”, mas “finge que as 

emoções são partes/ do corpo putrefactas”. Donde se poderá inferir que as “emoções” 

que são fingidas como parte de um corpo em vias de decomposição não deixam de ser 

emoções no corpo vivo do poema.  

Atento agora nas referências à “Ode Marítima” de Álvaro de Campos nos poemas 

“Índice” e “Obsido”, ambos da secção “Índice” do livro Era (1974). Em “Obsido” (2006: 

157) é clara a interlocução com a “Ode Marítima”: “Estas varandas são evocadoras 

desde que a ode/ marítima foi publicada por Pessoa”. As “varandas”, ponte de ligação 

entre o interior e o exterior, lugar de visualização do real concreto, aludem ao “olhar” 

do sujeito poético no poema de Campos, cujo incipit reproduzo:   

 

Sozinho, no cais deserto, a esta manhã de Verão, 
Olho pró lado da barra, olho pró Indefinido,  
Olho e contenta-me ver, 
(…)  
 
Olho de longe o paquete, com uma grande independência de alma,  
(…)  
 

                                                      

83 Apesar de ter conscientemente empregado o termo “paradoxo”, parece-me, no entanto, pertinente 
registar o que profere José Augusto Seabra acerca da utilização do referido lexema, em poesia: “Na 
linguagem poética, em verdade, não se pode nunca falar, senão impropriamente em paradoxo: desde que 
assumido como tal pelo poema, ele integra-se na sua lógica específica, deixando por isso mesmo de o ser” 
(1974: 58).  



87 

 

Num outro passo de “Obsido” (ibidem), podemos ler: “Além da ode marítima/ estas 

janelas mostram o que vês ainda.” Tal como “varandas”, o lexema “janelas” permite ao 

sujeito o exercício do “olhar”, da observação e da reflexão acerca do mundo. Mais, o 

“ver” excede o “olhar”, na medida em que “ver” significa compreender através da 

“visão”, apelando concomitantemente à associação de imagens. Assim, “ver” evoca a 

“imaginação”, signo várias vezes presente em “Ode Marítima” e conceito imprescindível 

para a construção do poema, permitindo-nos aceder à passagem do real para o 

imaginário e ao desfilar de um mundo de sensações “imaginadas”, mas também 

desejadas e “sentidas” no corpo do “eu” inscrito no corpo do poema.84. Em “Ode 

Marítima”(2013b: 107-142), verificamos que as imagens “reais”, captadas pela visão e 

as “imagens” fictícias, produto da imaginação e do labor poético, se fundem para darem 

lugar a um mundo onírico, a que Campos chama “delírio” (idem: 114). “Delírio”, 

momento do poema em que o sujeito poético se arroga o direito de “Sentir tudo de 

todas as maneiras” (2013b: 191) e onde o “eu” se manifesta, enquanto elemento 

transgressor da moral burguesa dominante, já que a exaltação da libido e do prazer 

sexual surgem como topoi dominantes. “Delírio” que o sujeito poético acaba por 

abjurar, ao sentir “um remorso comovido e lacrimoso” devido à “histeria das sensações” 

(idem: 132). Este sentimento de culpa, gerador de infortuna, fará com que o poeta 

busque um passado feliz, situado na infância, apesar de estar ciente da sua 

irreversibilidade. Ao deparar-se com o vazio do presente e a nostalgia de uma felicidade 

perdida, o poeta é “Vertigem ténue de confusas coisas na alma!” (idem: 134). Também 

Fiama, leitora exímia de Campos, dirá ao concluir o poema “Índice”: “Na distância os 

textos são cada vez mais reais porque também a ode marítima/ me permite ser ainda 

alheia e confusa” (2006: 165). Ou seja, a “Ode Marítima” diz a Fiama da necessidade de 

aperfeiçoar a ars poetica. Como refere a autora, noutro poema: “Este tecido encandeia-

me. Eu estou atenta ao tecido da minha vida” (2006: 183). Ora, o tecido é o texto que 

                                                      

84 Registo as palavras de Richard Zenith a propósito do “sentir”, em Álvaro de Campos: “O maior triunfo 
de Álvaro de Campos é (…) uma descomunal capacidade de sentir. É a capacidade que marcou o 
surgimento de Campos e que o distinguiu dos outros heterónimos e até de Fernando Pessoa (…) (2015: 
15).  
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lhe ofusca a visão, contribuindo para que a poeta se sinta “alheia e confusa”. Assim, o 

tecido/texto e o tecido/vida fundem-se, fazendo com que a poeta defina a sua vida 

“como o fiar” (ibidem), o que nos diz da demanda incessante de rigor, comprovado pelo 

sujeito lírico, ao declarar “(…) jamais me basta ver e/ rever (…) (2006: 197). Por outro 

lado, ao declarar que “não é simbologia o facto literal de eu assumir (…) a minha vida 

como o fiar” (2006: 183), o sujeito poético evoca Penélope e o fazer e desfazer da teia, 

ao ponto de poema e  poeta se identificarem, como assinala Fiama num poema de Área 

Branca: “Reparo que me torno/ homónima do poema. Abençoo o meu texto/ que não 

me despreza” (2006: 327).   

 Termino a interlocução de Fiama com a poesia fernandina através da análise do 

poema “Hora obscura” (2006: 162-163):  

 
Por muito que a minha escrita decalque as páginas de fernando pessoa  
eu digo numa fissura do verso uma outra coisa. Que nas comemorações  
da sua morte me apercebi de que ele não regressaria aonde estivera presente:  
a calecute.  
 
Aí, perante as flâmulas, afastando-se começara a escrever  
a mensagem com incidências subtis como a da duplicidade  
de pedro o regente ou a das duas batalhas.  
A bibliografia de um verso é-me, na vigília, essencial.  
O poeta não subira, pois, à cobertura das naus, lera as oitavas.  
 
Depois, na sua própria longínqua ortografia dos symbolos,  
inscrevera novo desígnio filosófico ou desenho. Leio-o   
com a avareza de quem herda os antigos e os contemporâneos.  
Apercebo-me de que apenas no fim do texto, no último poema, 
o país onde o leio tem na hora obscura o historiógrafo, cujo nome  
como o de um leitor antecede esta ambígua e ubíqua biografia.  
 
 

Os versos que dão início ao poema, “Por muito que a minha escrita decalque as páginas 

de fernando pessoa/eu digo numa fissura do verso uma outra coisa” refletem o 

conhecimento profundo da escrita pessoana por parte do sujeito poético e o aparente 

processo mimético, empreendido pelo autor textual acerca dessa mesma escrita, 

veiculado pelo lexema “decalque”. Mas, apesar da pretensa imitatio da escrita 

pessoana, a poeta distancia-se claramente do poeta modernista, ao afirmar: “eu digo 

numa fissura do verso uma outra coisa”, proposição que sintetiza a homenagem a 
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Pessoa, juntamente com a asserção de uma poética outra: a da autora de Sob o Olhar 

de Medeia. 85  

Os versos que fecham a primeira estrofe: “(…) Que nas comemorações/ da sua 

morte me apercebi de que ele não regressaria aonde estivera presente:/ a Calecute” 

dizem-nos que,  tal como Pessoa, Fiama recorre  à “imaginação”, ao  colocar o poeta na 

cidade onde aportara Vasco da Gama,  em 1498.  Mas se pensarmos em termos da 

História da Literatura Portuguesa, o leitor advertido está ciente de que a autora alude a 

Os Lusíadas e à chegada da lusa gente a “Calecu” (VII.16.4), cidade “que esperava/ Com 

desusada festa o nobre Gama”( VII. 44.3-4). De facto, é com base na leitura do poema 

épico camoniano que o sujeito poético retrata a “viagem” de Pessoa a Calecute e o situa 

a ler o opus magnum camoniano, como comprova o verso: “O poeta não subira, pois, à 

cobertura das naus, lera as oitavas.”86 Na realidade, a autora de Em Cada Pedra Um Voo 

Imóvel evoca o poeta que se evade do real, refugiando-se no “sonho”, a fim de “viajar” 

e viver todas as “sensações”, como a “sensação” de regressar ao passado e de escreviver 

a História de Portugal. Por outro lado, a localização de Pessoa em Calecute provoca a 

disrupção do tempo linear, obedecendo a uma “(…) concepção de tempo não linear, que 

é próprio da poesia lírica” (Ramalho 2006: 385). Digamos então que Pessoa é 

transportado para Calecute, aonde arribou o Gama pela primeira vez, facto este narrado 

e recriado por Camões, em Os Lusíadas. Destarte, Fiama provoca o cruzamento de 

tempos, ou da “(…) transtemporalidade, de personagens que vêm de tempos 

diferentes” (Gusmão 2001: s.p.) e, concomitantemente, questiona o modelo da História 

diacrónica ao romper  com a  premissa da linearidade, em que tal modelo assenta.87 

Com efeito, a transposição de Pessoa para Calecute onde, segundo Fiama, o poeta  

                                                      

85 Cf. a questão do “distanciamento” de Fiama em relação a Pessoa, em Lápide & Versão: ensaios sobre 
Fiama Hasse Pais Brandão, seguidos de Memorial da Pedra antologia poética, de Jorge Fernandes da 
Silveira (2006: 30).    
86 Apesar de Luís de Camões não constar da biblioteca particular de Pessoa (cf. Lourenço 2011: 142), 
sabemos que o leu. Se mais razões não houvesse, assim o como comprovaria um texto, publicado no 
Diário de Lisboa, de 4 de Fevereiro de 1924, que assim principia: “Camões é Os Lusíadas. O lírico, em quem 
os inferiores focam a admiração que os denota inferiores, era, como em outros épicos de sensibilidade 
também notável, apenas a excedência inorgânica do épico” (Pessoa 2018:109).  
87 Note-se que já em Mensagem se assiste a uma narrativa não sequencial, donde não linear da História 
de Portugal.      
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“começara a escrever a mensagem”,  simboliza a fusão do passado recente,  do primeiro 

quartel do século XX,  com o passado remoto de finais do século XVI. Não será por acaso 

que Fiama faz regressar Pessoa a Calecute, por esta cidade representar o apogeu da 

expansão marítima portuguesa, ou seja, a concretização da descoberta do caminho 

marítimo para a Índia.88 Para tal, contribuíram várias personagens da História de 

Portugal que Camões celebra como heróis e que, em Mensagem, surgem como heróis 

mitificados.89 Entre esses heróis-mitos, figura o Infante D. Pedro, cantado no poema “D. 

Pedro, Regente de Portugal”, que serve de hipotexto a Fiama, para criar os versos “Aí 

[Calecute] (…) começara a escrever/ a mensagem com incidências subtis como a da 

duplicidade/ de pedro o regente ou das duas batalhas”, remetendo obviamente para o  

díptico “Dúplice dono, sem me dividir,/ De dever e de ser – ” (2004: 31).  Ora, se a 

chegada de Vasco da Gama a Calecute concretiza o apogeu da expansão marítima 

portuguesa, como atrás se disse, a referência ao Infante D. Pedro remete para o início 

da mesma expansão. Na verdade, como esclarece Joel Serrão, “[é] sob o seu mandato 

que o País se lança abertamente na política dos Descobrimentos, desviando-se do 

objectivo norte-africano para declaradamente procurar a expansão comercial e 

marítima” (1992: 30-31). Assim, o “transporte” de Pessoa para Calecute, a fim de 

escrever Mensagem, bem como a referência ao Infante D. Pedro simbolizam “a colisão 

dos tempos” (Gusmão 2010: 133), no que se refere aos primórdios da expansão 

portuguesa e ao momento da sua concretização. Acresce que, para Fiama, a escrita de 

Mensagem em Calecute é objeto de uma razão maior, ou seja, motivo de exegese do 

poema. 

Retomo os versos citados: “(…) começara a escrever/ a mensagem com 

incidências subtis como a da duplicidade/  de pedro o regente ou das duas batalhas”. 

                                                      

88 Eduardo Lourenço diz: “Antes de tudo, Mensagem supõe o conhecimento de uma História – a História 
de Portugal - e, mais do que isso, uma sua leitura (…)” (2013: 12). Do mesmo modo, a legente e poeta  
Fiama recorre à nossa História, para arquitetar o poema “Hora obscura”.  
89 Maria de Lourdes Belchior sustenta: “Os heróis de Os Lusíadas cometem obras valerosas e tornam 
realidade o sonho, não por virtude de prodígios sobre-humanos, mas porque com trabalho e com fadiga 
se empenham na obra a realizar (1981: 5). E mais adiante diz: “Em confronto com Os Lusíadas a 
Mensagem de Fernando Pessoa mitifica os heróis” (ibidem), empregando depois o sintagma “heróis 
mitificados”, para se referir às personagens de Mensagem (idem: 6).  
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Perante tais versos, surge a necessidade de escavar o texto, dadas “as incidências subtis” 

que caracterizam, como diz Eduardo Lourenço, a “(…) epopeia singular e obscura, que 

se  chama Mensagem” (2013: 12), de que a “duplicidade/ de pedro o regente” serve de 

exemplo. Recorde-se os versos pessoanos “Dúplice dono, sem me dividir,/ De dever e 

de ser – ”, intertexto principal do poema da autora de Noites de Inês-Constança. Se a 

leitura dos textos de Pessoa suscita “sentidos múltiplos” (Seabra 1996: 86), o mesmo se 

aplica a Fiama, como bem acentua Eduardo Lourenço, ao dizer: “Ninguém entra na 

hermética paisagem de Fiama como em casa” (2006: 7). Os versos pessoanos reenviam-

nos, numa perspetiva histórica, para o exercício das duplas funções do dever de regente 

do reino, após o falecimento do irmão D. Duarte, durante a menoridade de D. Afonso V, 

e para o ser humano culto e viajado. Ora, a “duplicidade” resultante da personalidade e 

do percurso de vida do Infante D. Pedro não o impede de sentir-se uno sem se dividir. 

Por outras palavras, o Infante não carece de cisão, ao invés do “eu” do autor de O 

Marinheiro. Mas, por outro lado, a “(…) duplicidade/  de pedro o regente (…)”revela-se 

como antítese de “unidade”, na medida em que “duplicidade”, no seu valor conotativo,  

designa “fingimento”. Daí que “Dúplice dono, sem me dividir, /De dever e de ser – ” 

aluda ao “fingimento” que, por seu turno, provém do étimo latino “fingere”, encerrando 

os significados “moldar” ou “modelar”. Acresce que, segundo Jorge de Sena, a raiz 

etimológica de “fingir” significa, quando aplicada à criação poética, “compor” (1978a: 

39). Assim, o herói mitificado de Mensagem exprime-se na primeira pessoa do singular, 

compondo um retrato imaginado de si mesmo, logo fingido, que só tem lugar no corpo 

poemático pessoano. Embora tal retrato resulte da fusão entre o facto e o ficto, 90 não 

deixa de nos alertar para a alusão às “incidências subtis” da Mensagem,  como as que 

são referidas pela autora de Morfismos. Com efeito, se, ao nível de uma leitura de 

superfície, nos defrontamos com a representação de um herói mítico, íntegro, donde 

inteiro, ao escavarmos o texto, verificamos que o monólogo dramático de “pedro o 

regente” é fingido ou composto poeticamente.  

                                                      

90 Como atesta José Augusto Seabra: “Na poética pessoana (…) não há lugar para dissociar o «ficto» (o 
imaginário) do «vivido» do real, pois este, no texto, mesmo quando efectivamente experimentado, é 
sempre fingido (1985: 74).  
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Prossigo com os versos: “Leio-o com a avareza de quem herda os antigos e os 

contemporâneos”, o que diz da necessidade, por parte da autora de “Hora obscura”, da 

leitura da opera omnia do poeta modernista, de forma a usufruir de todo o património 

da escrita pessoana e, concomitantemente, de toda a herança literária que precede o 

poeta e lhe sucede, ou seja, “os antigos e os contemporâneos”. Será, por conseguinte,  

a partir do conhecimento adquirido em virtude da “avareza” da autora que se fará a 

exegese dos versos: “Depois, na sua própria longínqua ortografia dos symbolos,/ 

inscrevera novo desígnio filosófico ou desenho”.  

Na verdade, o sintagma “na sua própria longínqua ortografia dos symbolos” 

alude ao “simbolismo hermético” (Almeida 1987: 56) característico de Mensagem, bem 

como à restante obra pessoana.91 Ora, o “simbolismo hermético” está intimamente 

relacionado com o interesse de Fernando Pessoa “pelas ciências do oculto” (Martins/ 

Zenith in Pessoa 2014: 9), que percorrem a sua escrita, desde a poesia do jovem 

heterónimo Alexander Search92, culminando na obra de Pessoa ortónimo, como 

comprovam Mensagem e Poemas Esotéricos. Diz Yvette K. Centeno que “a visão do 

mundo do poeta”, no que respeita ao hermetismo, “é altamente sincrética”, 

combinando várias doutrinas: “Maniqueismo, gnosticismo, joaquinismo, catarismo 

(além kabalismo, rosicrucismo. Maçonismo, etc.)” (Centeno 1985b: 15). De todas estas 

“doutrinas”, destaco o “joaquinismo”, atendendo à sua importância no que respeita à 

emergência de movimentos visionários e proféticos. O termo remonta à Idade Média e 

deriva do nome do monge cisterciense, Joachim de Fiore (1145-1202), o que poderá 

explicar o emprego do adjetivo “longínquo” no sintagma “(…) na sua própria longínqua 

ortografia dos symbolos”93. Será nessa “ortografia”, ou escrita, que Pessoa inscreverá 

“novo desígnio filosófico ou desenho”, ou seja, a profecia do Quinto Império.  

                                                      

91 Como refere José Augusto Seabra, “Se há obra em que os símbolos estão omnipresentes, na sua 
universalidade, numa polissemia proliferante, essa obra é a de Fernando Pessoa. Toda ela é marcada por 
um simbolismo hermético (…), de que a Mensagem é o exemplo mais acabado” (1996: 86).  
92 Como exemplos da preocupação com “o mundo do oculto”, em Alexander Search, Yvette K.Centeno 
destaca os poemas “Soul-Symbols” (1906), “The Curtain” (1907” e “The Circle”( 1907). Cf. Centeno (1985 
a: 51-52).  
93 Com efeito, acresce que, segundo Annabela Rita (1985: 27), Pessoa procede à “simbolização dos mitos”, 

declarando que “- Pessoa (a)firma-os, lê-os e torna-os símbolos –” (ibidem).  
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Segundo Yvette K. Centeno, a ideia do Quinto Império, na obra de Pessoa, fora 

estudada por Joel Serrão e António Quadros, tratando-se de uma “noção, religiosa, 

filosófica e histórica [que] é bebida na obra de Joaquim de Flora, conhecido místico 

cistercience da Calábria (séc. XII) (Centeno 2008: 704)”. 94 No entanto, muito antes de 

Pessoa, o Padre António Vieira recebera “a influência do joaquimismo na sua obra 

utópica” (Franco 2002: 89). Embora Pessoa sempre tivesse manifestado “uma profunda 

admiração pela figura de António Vieira” (Uribe/Sepúlveda 2012: 149) e pela ideia do 

Quinto Império proposta pelo padre jesuíta do século XVII, o facto é que a noção 

pessoana do Quinto Império difere da de Vieira, como sublinha Miguel Real:  

 
Pessoa (…) ressalva, porém, ser este Quinto Império português não o referenciado na Bíblia 
(separando-se assim da teoria de padre António Vieira, que defendia o quinto imperialismo com 
origem tradicional no Livro de Daniel: o primeiro império, o da Babilónia; o segundo, o Medo-
Persa; o terceiro, o da Grécia; o quarto, o de Roma, e o quinto o Português), mas aquele cujos 
antecessores tinham sido o Grego, o Romano, a Cristandade e a Europa laica pós-renascentista. 
Acrescenta Fernando Pessoa: “ ‘Aqui o Quinto Império terá que ser outro que o Inglês, porque 
terá de ser de outra ordem’ ” (2013: 197).  
 
 

Não sendo objetivo deste trabalho aprofundar a conceção do Quinto Império em 

Pessoa, finalizo a análise do poema “Hora obscura”: “Apercebo-me de que apenas no 

fim do texto, no último poema, /o país onde o leio tem na hora obscura o historiógrafo, 

cujo nome/ como o de um leitor antecede esta ambígua e ubíqua biografia.” A meu ver, 

a hora obscura remete hipertextualmente para o verso “É a hora!” que remata o poema 

“Nevoeiro” e que encerra Mensagem. Significando o adjetivo “obscuro” algo que é 

“difícil de entender”, saliento a relação de hipertextualidade da expressão de Fiama com 

o verso pessoano mencionado, socorrendo-me das palavras de Joel Serrão: “É a hora! 

De que enigmática ou emblemática hora se tratava?” (1983: 14). À maneira do 

historiador, Fiama exprime, em poesia, a perplexidade perante a significação do verso 

que finda o poema “Nevoeiro”, partilhando com o leitor a plurissignificação que ele 

encerra e convidando-o a fazer a exegese do fragmento:  

 

                                                      

94 Em “O pensamento esotérico de Fernando Pessoa”, Yvette K. Centeno declara: “Uma das influências 
que mais pesou em Portugal, desde a Idade Média foi a de Joachim de Fiore (1145- 1202), (…) que inspirou 
movimentos de visionários e profetas como o sapateiro Bandarra e o Padre António Vieira (1993: 360).  
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(…) 
Tudo é incerto e derradeiro.  
Tudo é disperso, nada é inteiro.  
Ó Portugal, hoje és nevoeiro...  
É a hora! 
 
 

Para Pessoa, Portugal é “nevoeiro”, ou seja, é uma nação carecente de visão e  

de clarividência. Concomitantemente vive-se uma situação em que “Tudo é incerto e 

derradeiro”, vislumbrando-se uma ausência de confiança no futuro e, se “Tudo é 

disperso [e]nada é inteiro”, Portugal surge como um país sem rumo e uma nação em 

decadência. Daí que tenha chegado a “Hora” do advento do Quinto Império “(…) isto é, 

da Restauração da nação portuguesa (…)”, como refere José Gil (2016: 84).   

 

4.3. Ana Luísa Amaral e Fernando Pessoa   

4.3.1. Pessoa e coterie 

À semelhança de Fiama, Ana Luísa Amaral dialoga intertextualmente com a arte 

pessoana, o que não surpreende, atendendo a que Fernando Pessoa se encontra entre 

os autores do cânone literário ocidental que mais marcaram a autora de Próspero 

morreu (cf. Amaral 2011b: 103). Transcrevo as duas primeiras estrofes do poema 

“Fingimentos poéticos”, do livro Epopeias, de 1994, inserto ulteriormente em Inversos 

(2010: 151):  

 
finge tão completamente 

  

Faz-me falta a tristeza  
para o verso:  
falta feroz de amante,  
ausência provocando dor maior.  
   
Tristeza genuína, original,  
a rebentar entranhas e navios  
sem mar.  
Tristeza redundando em mais  
tristeza, desaguando em métrica  
de cor.  

 (…) 
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Qualquer leitor familiarizado com a obra de Pessoa reconhecerá que o texto é 

construído a partir de “Autopsicografia”, isto é, “(…) o poema comummente aceite como 

enunciação explícita [do] fingimento poético” (Fernandes 1995: 215).95 De resto, a 

epígrafe escolhida assim o demonstra, sendo a transcrição do segundo verso do 

citadíssimo poema pessoano. Ana Luísa procede aparentemente a uma 

hipertextualidade paródica96, na medida em que presta tributo ao maior poeta 

modernista português, para, simultaneamente, o questionar, no que se refere ao 

conceito de “fingimento”. Com efeito, a uma primeira leitura, vemos como o sujeito 

poético nos fala da incapacidade de fingir, com vista à tessitura do verso, atendendo a 

que a criação poética só emerge de um contexto de tristeza e sofrimento vividos. 97 No 

entanto, apesar dessa falta de “inspiração”, que advém da infortuna, o sujeito lírico diz 

pessoanamente o que afirma, já que o poema se forja e se expressa na sua completude 

(cf. Amaral 2010: 151). Donde se conclui que a asserção “O poeta é um fingidor”, do 

primeiro verso do poema “Autopsicografia”, se aplica também à poeta Ana Luísa Amaral. 

Na verdade, ao retomar um poema da nossa literatura canónica e ao negar o conceito 

de “fingimento” poético, a poeta, irónica e sagazmente, acaba por demonstrar que o 

seu poema e metonimicamente a poesia nunca excluem o fingimento.  

Prossigo o diálogo intertextual de Ana Luísa com o poema “Qualquer coisa de 

intermédio”, do livro Minha Senhora de quê, de 1990, posteriormente coligido em 

Inversos (2010: 22):   

 

Eu não sou um nem sou o outro: 

Sou qualquer coisa de intermédio 

 

Se eu fosse o outro,  
o do chapéu macio e do bigode  

                                                      

95 Acresce que Manuel Gusmão considera “(…) o poema “Autopsicografia” (…) uma das peças 
fundamentais da poética do fingimento na poesia de Fernando Pessoa (Gusmão 2008: 67-68).   
96 Não tendo conhecimento da existência da expressão “hipertextualidade paródica”, baseio-me no 
sintagma “parodic intertextuality”, utilizado por Linda Hutcheon (cf. Hutcheon 1988: 129, 135),   
adaptando-o para “hipertextualidade paródica”, atendendo ao tipo de relação hipertextual que Ana Luísa 
Amaral estabelece com o poema pessoano.  
97 Em “Biografia (curtíssima)”, poema posteriormente publicado em Vozes (2011: 13-14), Ana Luísa 

refere-se ao sentimento de tristeza e de dor, necessário à construção do poema, nas três primeiras 
estrofes. Cito a terceira estrofe: “ (mas hoje penso/ que se não fossem/ os beijos que eu não tinha,/ não 
havia poema)”.  
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eternizado em cúbico arremedo,  
angústia dividida em tantas partes  
e óculos redondos,  
podia-te contar: eu guardador e sonhos  
 
Se eu fosse o outro,  
o delicado e bêbedo génio de nós todos,   
o que amou estranho e sabia dizer  
coisas enormes numa pequena língua  
e fraco império,  
se eu fosse aquele inteiro  
ditado de exageros e exclusões,  
falava-te de tudo em ingleses versos  
 
E mesmo se não foi ele quem disse  
(e podia até ser, que eram amigos  
e o século a nascer arrepiava como já não  
o fim) há razão nessa história do pilar  
e do tédio a escorrer de um  
para o outro  
 
 
 

Se na composição anterior era abordada a temática do “fingimento” poético, neste 

poema sobressai a questão da heteronímia pessoana, a despeito da epígrafe e do final 

do poema evocarem a quadra com o título «7», de Mário de Sá-Carneiro, publicada no 

n.º 1 de Orpheu, com data de fevereiro de 1914 (cf. Rocha 2017: 12). Porém, não será 

por acaso que Ana Luísa Amaral estabelece uma relação paratextual com os dois 

primeiros versos do poema do autor de A Confissão de Lúcio, dado que este poeta 

“formula desde muito cedo, a questão da fragmentação do eu” (idem: 10), tópico “que 

Fernando Pessoa levou até às últimas consequências ao conceber, de forma muito mais 

intelectualizada, aquilo a que chamou o seu «drama em gente»” (idem: 10-11).  

O poema abre com uma remissão para a representação do retrato físico e 

psicológico de Pessoa, partindo da vasta iconografia pictórica que a poeta bem conhece, 

através da fotografia ou da pintura e entremeando o aspeto psicológico, com o verso 

“angústia dividida em tantas partes”, aludindo claramente à heteronímia, questão que, 

segundo George Steiner, “continua a ser um dos fenómenos mais notáveis da literatura” 

(2017:126).  

Segue-se a alusão, que finda a primeira estrofe, a Alberto Caeiro, através da 

expressão “eu guardador e sonhos”. Se o lexema “guardador” aponta claramente para 

a obra maior de Caeiro, ou seja, “O Guardador de Rebanhos” (2015: 29-65), já a 
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expressão “eu guardador e sonhos” provoca estranheza, atendendo ao desrespeito pela 

norma sintática, característico de um ato de licença poética.98 Daí que “eu guardador e 

sonhos” se possa ler como “eu guardador de sonhos”, não obstante Alberto Caeiro ter 

escrito, no poema IX: “Sou um guardador de rebanhos./ O rebanho é os meus 

pensamentos/ E os meus pensamentos são todos sensações” (2015: 42). Em todo o caso, 

a expressão resultante da licença poética da autora de Escuro poderá entender-se como 

“guardador” de “sonhos”, prenunciando “poemas” que ficarão “guardados” nas páginas 

escritas. Donde o poeta criador ser igualmente “guardador” da sua criação.99 Por outro 

lado, a distorção sintática de “eu guardador e sonhos”, acarreta indubitavelmente uma 

ressemantização, o que nos reenvia simultaneamente para Alberto Caeiro (o 

Guardador) e para Álvaro de Campos que, em “Tabacaria”, diz ter em si “(…) todos os 

sonhos do mundo” (2013b: 320).   

Continuando a análise, concentro-me nestes versos:  

 

Se eu fosse o outro,  
o delicado e bêbedo génio de nós todos,   
o que amou estranho e sabia dizer    
coisas enormes numa pequena língua  
e fraco império,  
(…) 
 
 

Os versos “(…) e sabia dizer/ coisas enormes numa pequena língua/ e fraco 

império” remetem para o Pessoa de Mensagem, já que é em português, “pequena 

língua”, que Pessoa canta Portugal, celebrando os heróis-mitos da História lusa.100 

Contudo, face aos feitos valerosos dos vultos que construíram o império, a voz pessoana 

                                                      

98 Uso o sintagma “licença poética”, segundo a conceção de Martin Gray: “Poetic license. The necessary 
liberty given to poets, allowing them to manipulate language according to their needs, distorting syntax, 
using odd archaic or novel words and constructions (…)” (1992: 234).  
99 Veja-se as palavras de Ivo Castro, a propósito da fixação da obra pessoana: “Pessoa existe nos seus 
papéis (…)” (1990: 11). 
100 Neste contexto, julgo pertinente recordar o que Fernando Pessoa escreveu a propósito do título da 
sua epopeia: “O meu livro "Mensagem" chamava-se primitivamente "Portugal".” 
˂http://multipessoa.net/typographia/labirinto/multipessoa-portugal-21.pdf˃, último acesso em 
(17/04/2020).  

http://multipessoa.net/typographia/labirinto/multipessoa-portugal-21.pdf
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não deixa de lamentar a sua perda, como ilustram os versos da primeira quadra do 

poema “Prece” (2004: 63): 

 

Senhor, a noite veio e a alma é vil. 
Tanta foi a tormenta e a vontade! 
Restam-nos hoje, no silêncio hostil, 
O mar universal e a saudade. 
 
 

 Daí que Ana Luísa Amaral se refira ao Império Português como “fraco império”, 

estabelecendo um micro diálogo intertextual com um poema de Mensagem, que, em 

tom quase elegíaco, nos fala da morte do império. Acresce que Ana Luísa revisita este 

poema da nossa tradição literária, para a moldar a seu favor, contrariando o tom de 

Pessoa, na medida em que no sintagma “fraco império” se deteta um modo jocoso, 

revelador de uma posição antagónica à ideia de um Portugal imperial.  

Voltando ao início do poema para examinar a alusão a Álvaro de Campos 

enquanto “o delicado e bêbedo génio de nós todos,/ o que amou estranho”, detenho-

me agora no vocábulo “génio”, socorrendo-me das palavras de Harold Bloom, para 

quem “[o] génio literário é difícil de definir (…)” (2002: 28). Não obstante as dificuldades 

respeitantes à definição de “génio literário”, o autor de O Cânone Ocidental, descreve 

as várias aceções que tal sintagma encerra. Assim, para Bloom, “génio” é o artista “que 

claramente pertence à sua época, ao mesmo tempo que a ultrapassa (idem: 37) ”, 

sustentando a sua asserção nas palavras de William Blake, que afirmara: “ (…) o génio 

está sempre acima da sua época” (apud Bloom 2002: 35). Dentro da explanação acerca 

da dificuldade de encontrar uma definição de génio, Bloom estabelece a distinção entre 

“talento” e “génio”, declarando que “ o «génio» (…) não tem limites” (2002:32). Esta 

distinção da parte do autor de A Angústia da Influência evoca o que Fernando Pessoa 

nos deixou no datiloscrito, de 1932, a que deu o título de “Goethe”:  

 

O homem de génio é um intuitivo que se serve da inteligência para exprimir as suas intuições. A 

obra de génio — seja um poema ou uma batalha — é a transmutação em termos de inteligência 

de uma operação superintelectual. Ao passo que o talento, cuja expressão natural é a ciência, 

parte do particular para o geral, o génio, cuja expressão natural é a arte, parte do geral para o 

particular. Um poema de génio é uma intuição central nítida resolvida, nítida ou obscuramente 
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(conforme o talento que acompanhe o génio), em transposições parciais intelectuais (…). (Pessoa 

s.d.a: 123).  

 

Bloom acrescenta também que a originalidade é parte integrante do “génio literário”, 

questão que o aproxima do que, muitos anos antes, dissera Fernando Pessoa: “(…) 

muitos não sabem propriamente distinguir a originalidade da excentricidade; uma 

caracteriza o génio, outra manifesta o louco” (s.d.a: 121-122).101  

Se o autor do “drama em gente” é hoje indubitavelmente reconhecido aquém e 

além-fronteiras enquanto génio da literatura universal, como comprova a inserção do 

seu nome e a referência à sua obra, no livro Génio, de Harold Bloom (2002), também é 

verdade que a sua genialidade é geralmente considerada em função de uma 

característica que o distingue: o poeta que é vários poetas, ou, como diz Bloom “Pessoa 

que era vários génios ao mesmo tempo (…) ”( idem: 665). Porém, mais difícil será 

explicar a genialidade de Álvaro de Campos, ou a sua caracterização através das palavras 

de Ana Luísa Amaral, que a ele se refere como “o delicado e bêbedo génio de nós todos,/ 

o que amou estranho”.  

Se, como diz Bloom, Pessoa foi “vários génios ao mesmo tempo”, poder-se-á 

argumentar que Álvaro de Campos, a personagem mais complexa criada por Pessoa (cf. 

Vieira 2018: 90) é a mais genial, nomeadamente, pelo facto de “viver” para além do seu 

tempo,102 tornando-se no autor de uma literatura com inovações estéticas que só viria 

a ser compreendida muito mais tarde. Eduardo Lourenço, no ensaio “Uma literatura 

desenvolta ou os filhos de Álvaro de Campos” (2017: 379-399), refere-se ao poeta-

engenheiro, nos seguintes termos:  

 

                                                      

101 A asserção de Fernando Pessoa clarifica a confusão, por parte de espíritos menos esclarecidos, entre 
“génio” e “excentricidade”, a qual adviria de um Romantismo tardio. Sustento o que acabo de afirmar 
com as palavras de Robert A. Nisbet: “Not until the late eighteenth century did the word 'genius' acquire 
the meaning we are most familiar with even today, that is, a man possessed of innate preternatural 
powers of mind enabling, even driving him to prodigious feats of creation”, acrescentando que “The idea 
of genius became a cornerstone of the Romantic movement in the arts”. Mais adiante, o autor menciona 
que, com a passagem do tempo, “Increasingly, eccentricity and extravagance of behavior were held to be 
among the marks of genius, especially in the arts (…).”(1982: 441).  

102 As constantes revisitações à obra de Campos, bem como a crítica académica em torno da obra desta 
“personagem”, atestam isto mesmo. 
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(…) esse terramoto espiritual em contínua expansão que se chamou Álvaro de Campos. Nele, e 

nele só, teve lugar a contestação radical, não de nomes ou “ideias”, mas dos comportamentos 

viscerais da alma portuguesa, dos seus tabus milenários, do seu medo de si mesma” (idem: 386).  

 

E é no sentido em que Lourenço se refere ao autor “[d]a obra  mais assumidamente 

modernista dos heterónimos pessoanos” (Martelo, 2007: 16) que se poderá mencionar 

também a outra característica do “génio”,  a originalidade,103o que poderá explicar a 

aceitação tardia da obra de Campos, no espaço socio-temporal em que viveu, bem como 

o escândalo que causou. 104  

Tendo-me socorrido das características propostas por Bloom, numa tentativa de, 

à imagem do autor de A Angústia da Influência, definir o “génio literário” de Álvaro de 

Campos e, apesar de estar ciente de que o poeta modernista rejeita o papel da 

inspiração no exercício da criação,105 tal como era apanágio dos Românticos, reconheço 

a posição contraditória do autor de “Ode Marítima” quanto a esta questão. Daí que 

subscreva as palavras de José Emanuel Coelho Vieira, que passo a transcrever: “Álvaro 

de Campos parece ser uma exceção, atingindo, assim, o estatuto de génio, ainda que 

um génio bastante paradoxal, (…)” (2018:104),  afirmando mais adiante que “Campos 

não deixa de ser um romântico, ainda que falhado, ou ainda que vestido do avesso, por 

conta das suas explosões literárias e do esgotamento total das sensações” (ibidem).  

Na interlocução de Ana Luísa Amaral com o poeta-engenheiro, o lexema 

“bêbedo” é usado para qualificar o “génio literário” de Campos. Segundo o sujeito 

poético, espécie de porta-voz da coterie pessoana, Campos é “bêbedo génio”: ébrio de 

                                                      

103 Note-se que a originalidade do criador não emerge do nada. Como refere Harold Bloom: “A 
originalidade arrebatadora é um componente crucial do génio literário, mas essa originalidade é sempre 
canónica, na medida em que reconhece e se concilia com os seus precursores” (2002: 38).  
104Como alerta Caio Márcio Poletti Lui Gagliardi: “É preciso que se tenha em mente que, até 1927, não há 
recepção crítica sobre o poeta, e, para a maior parte de seus leitores, seus textos não passavam de mero 
caso de loucura expressa em versos que, por causarem indignação e espanto, estariam fadados ao rápido 
esquecimento” (2000: 152). No que respeita propriamente a Álvaro de Campos, atenho-me à forma como 
o cronista, André Brun, em A Capital, se refere ao poeta, no rescaldo da publicação do nº 1 da revista 
Orpheu: “ (…) o sr. Álvaro de Campos se afasta n’uma das suas composições, a Ode Triunfal, dos processos 
dos seus camaradas e canta as coisas menos delicadas e menos poéticas dos nossos tempos em 
espantosas expressões verbais por vezes pornographicas …” (1915, 30 de Março).  
105 São por de mais conhecidos os versos de Campos “Os antigos invocavam as Musas. /Nós invocamo-
nos a nós mesmos”, enquanto exemplo paradigmático da rejeição do papel da inspiração na criação 
poética.  
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sensações a explorar com toda a intensidade, ainda que restringido ao plano da 

imaginação ou do sonho. Mas “o bêbedo génio” é também “o que amou estranho”, pelo 

que no desejo da embriaguez de tudo “viver” se enquadra o “amar estranho”, que 

consta da vida de alguns dos seus poemas.106Acresce que o “génio” que “amou 

estranho” não é apenas “bêbedo”, mas também “delicado”. Através do emprego deste 

atributo, Ana Luísa alude ao poema “Saudação a Walt Whitman”, como se verifica nos 

seguintes versos:   

 

(…) 

               Se for preciso meto dentro as portas … 
Sim — eu franzino e civilizado, meto dentro as portas, 
Porque neste momento não sou franzino nem civilizado,  
Sou EU, um universo pensante de carne e osso, querendo passar, 
E que há-de passar por força, porque quando quero passar sou Deus! 
(…) 
 
 

Ora, em meu entender, este excerto clarifica o conteúdo de “o delicado e bêbedo génio 

de nós todos”. De facto, o “eu” do poema é “delicado”, porque é “franzino e civilizado”,  

mas sendo igualmente o seu contrário, embriaga-se de força para se transformar num 

“EU” gigante, tal como “um universo pensante de carne e osso”, indo ao ponto de 

usurpar o lugar de Deus, demonstrando, assim, que o génio não tem limites (cf. Bloom 

2002:32). 

Dou por finalizada a análise da interlocução intertextual com a poesia de 

Fernando Pessoa, com os versos que concluem a segunda estrofe de “Qualquer coisa de 

intermédio”. Se a alusão a Pessoa ortónimo e às “individualidades” dos dois autores das 

“obras heterónimas” acima analisadas remete para características dessas personagens, 

bem como para traços da sua escrita, a referência a Ricardo Reis, através dos versos “se 

eu fosse aquele inteiro/ ditado de exageros e exclusões,/ falava-te de tudo em ingleses 

                                                      

106 Cito as palavras de Fernando Arenas, que sustentam o que afirmo: “Assim, encontramos na ‘Ode 
Triunfal’ e na ‘Ode Marítima’ não apenas a expressão aberta do desejo homoerótico masculino, como 
também a sua integração num enquadramento de natureza explicitamente sadomasoquista” (2010: 140).   
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versos” estabelece-se exclusivamente através da relação hipertextual com a ode 

transcrita a seguir:  

 

Para ser grande, sê inteiro: nada 
Teu exagera ou exclui.  
Sê todo em cada coisa. Põe quanto és 
No mínimo que fazes.  
Assim em cada lago a lua toda  
Brilha, porque alta vive. (2013a: 130) 
 
 

No texto do poeta-médico, o sujeito emissor incita o leitor a atingir a consecução plena 

do ser. Com vista à concretização de tal estádio, o enunciador determina que tudo 

dependerá do total empenho do “ser” em “ser” e da dedicação exclusiva do “ser” ao 

“fazer”. Só assim, o “ser” alcançará a plenitude. Ora, o diálogo de Ana Luísa Amaral com 

Ricardo Reis parece contrariar o enunciado dos dois primeiros versos da ode transcrita 

e, por extensão, de todo o conteúdo do poema “[d]o mais longevo dos heterónimos de 

Pessoa” (Amado 2016:19). Como é sabido, a autora de Vozes revisita frequentemente a 

tradição poética para a subverter e a converter a seu bel-prazer, ou seja, para a escrever 

“ao contrário” (Amaral 2010: 191). Na realidade, o hipertexto de Ana Luísa Amaral, ao 

dizer o oposto do hipotexto do “autor” nascido no Porto, acaba por ir ao encontro dos 

“exageros” e das “exclusões”, presentes na poesia de Ricardo Reis. Abordemos, 

primeiramente, os “exageros” do poeta latinista, na ode “De novo traz as aparentes 

novas” (2013a: 28-29), da qual transcrevo os versos:  

 

(…) 
e tu, que Ulisses erigira, 
Tu, em teus sete montes, 
Orgulha-te materna, 
Igual, desde ele, às sete que contendem 
Cidades por Homero, 

(…) 

 

Segundo Maria Irene Ramalho “Pessoa não hesita em se apresentar como, pelo menos, 

igual a Homero. (…) Nesta ode, datada de 1923, Reis exorta Lisboa a que se orgulhe do 

poeta-semelhante-a-Homero (Fernando Pessoa, nascido em Lisboa, a 13 de Junho de 

1888) ” (Ramalho 2007a: 142). Independentemente da concordância com o proferido 
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pela ilustre académica coimbrã no que se refere a Ricardo Reis, enquanto “poeta-

semelhante-a-Homero”, julgo pertinente salientar que o facto de o “autor” do poema 

se querer igualar ao criador da Ilíada comporta uma atitude de arrogância. Esta mesma 

posição, ditada de “exagero” sobressai em vários poemas, cuja temática versa os deuses 

do Olimpo. Cito o trecho que encerra o poema “Não só quem nos odeia ou nos inveja”: 

“Quem quer pouco, tem tudo; quem quer nada/ É livre; quem não tem, e não deseja,/ 

Homem, é igual aos deuses” (2013a: 122). Verifica-se neste excerto que o Homem livre 

do desejo se vê equiparado aos deuses, em termos de plena igualdade. Sabendo-se da 

liberdade criativa que caracteriza toda a poesia, não deixa de ser interessante que, ao 

proclamar a igualdade entre os deuses e o Homem, Ricardo Reis, “poeta pagão”, destrua 

a sujeição do Homem ao divino. Apesar do exposto, podemos afirmar que é 

precisamente o paganismo de Reis que o leva a cometer o “exagero” de se colocar ao 

mesmo nível dos deuses do Olimpo.  

“Não há lugar para Eros no Panteão de Reis”, afirma Sergio Monteiro Zan (1975: 

286). Esta asserção serve de mote para a abordagem das “exclusões” na poesia do autor 

latinista e semi-helenista, já que são vários os poemas em que se verifica a renúncia ao 

amor intenso e a qualquer forma de paixão. Ora, o ato de renunciar equivale ao ato de 

excluir, e é a partir daqui que abordarei a forma como a ética estoica se reflete na poesia 

do “pagão por carácter” (Pessoa 1980: 267). Segundo Giovanni Reale e Dario Antiseri 

(2007: 292):  

 

As paixões, das quais depende a infelicidade do homem, são, para os Estoicos, erros da razão ou, 
de qualquer modo, consequências deles. Enquanto tais, ou seja, enquanto erros do logos, é claro 
que não tem sentido, para os Estoicos, "moderar" ou "circunscrever" as paixões: como já dizia 
Zenão, elas devem ser destruídas, extirpadas e erradicadas totalmente.  
 

 

Ora, sendo as paixões “erros da razão”, há que aniquilá-las, porque delas advém a 

perturbação da faculdade do juízo, enquanto consequência da dor e do sofrimento. O 

poema “Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio” (2013a: 44-45) é disso exemplo: 

Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio.   
Sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos  
Que a vida passa, e não estamos de mãos enlaçadas.  
(Enlacemos as mãos.)  
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(…) 
Desenlacemos as mãos, porque não vale a pena cansarmo-nos.  
Quer gozemos, quer não gozemos, passamos como o rio.  
Mais vale saber passar silenciosamente  
E sem desassossegos grandes.  
 
Sem amores, nem ódios, nem paixões que levantam a voz,  
Nem invejas que dão movimento demais aos olhos,  
Nem cuidados, porque se os tivesse o rio sempre correria,  
E sempre iria ter ao mar.  
 
Amemo-nos tranquilamente, pensando que podíamos,  
Se quiséssemos, trocar beijos e abraços e carícias,  
Mas que mais vale estarmos sentados ao pé um do outro  
Ouvindo correr o rio e vendo-o. 
 
(…) 
 
 

Atenho-me apenas à paixão amorosa, fruto da pulsão erótica, e à sua “exclusão”, como 

se verifica na proposição “Desenlacemos as mãos (…)”, já que o enlaçar das mãos poderá 

levar a “desassossegos grandes” e a “cuidados”. Daí que a paixão, em estado 

embrionário, pronta a brotar no ato de enlaçar as mãos, não chegue a entrar em estado 

de gestação. O impedimento do nascimento da “paixão” corresponde ao seu 

aniquilamento, mas também à recusa do sofrimento, como se pode observar na última 

estrofe transcrita. Mais, a “exclusão” da paixão também não é a “destruição” da vida, 

pois que o “amor” sem paixão é vivido a ouvir e a ver o rio que passa. Assim, a paixão 

não é apenas “um erro da razão”, mas um erro que impede o alcance da plenitude do 

ser humano.  

 No exercício da leitura intertextual de ALA, no poema “Qualquer coisa de 

intermédio”, com a poesia de Pessoa, (re)visitei aspetos das caraterísticas dos 

heterónimos: Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis e do ortónimo Fernando 

Pessoa, ou, como refere George Steiner, de “A desintegração [de Pessoa] numa 

incandescência quádrupla (…)” ( 2017: 126). 
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4.3.2. Desconstruir o Adamastor: relendo Pessoa com um regresso a Camões. 

Termino o diálogo de ALA com Pessoa, centrando-me no poema “Adamastor”, 

do livro Escuro (2014: 55). Trata-se de um texto que procede à re-visão de “O 

Mostrengo” de Mensagem, que, por sua vez, revisita o episódio do Adamastor, d’Os 

Lusíadas.107 Mas, ao invés do tom manifestamente expansionista e imperialista 

partilhado por Camões e Pessoa, o poema de Ana Luísa amaral deixa em aberto uma 

outra “história” que ficou por contar. Com efeito, o “Adamastor” da autora de What’s 

in a Name convida-nos a rever a historiografia oficial, desconstruindo, quer a 

representação da figura camoniana do “Adamastor”, quer a imagem pessoana do 

“Mostrengo”,108 na medida em que  ambas simbolizam o medo induzido nos nautas, 

enquanto elemento dissuasor do prosseguimento da viagem de descoberta do caminho 

marítimo para a Índia. Como diz Américo da Costa Ramalho, “(…) sem o seu grande 

antepassado [o Adamastor], o Mostrengo da Mensagem seria um poema sem relevo 

especial no conjunto do único livro publicado em vida do poeta [Pessoa]” (1993: 338). 

Revisitando “O Mostrengo” de Pessoa, Ana Luísa não deixa de recordar o hipotexto que 

lhe subjaz:  

  

Havia nesse tempo uma espécie de sol, 
E era ao cimo da água,  
e eu no fundo do mar 
 

E eu via aquele brilho sem saber que era sol, 
só uma linha difusa a clarear  
lugares do nunca 
 

Eu habitava a mais funda fundura, 
nela resplandecia  
a minha escuridão 
 

Feito entre limos, pedra e pesadelo, 

                                                      

107 Utilizo o termo “re-visão” na aceção que lhe dá Adienne Rich no ensaio “When We Dead Awaken: 
Writing as Re-vision” e que transcrevo “Revision – the act of looking back of seeing with fresh eyes, of 
entering an old text from a new critical direction (…) (1993: 167).  
108 Segundo Maria de Lourdes Belchior, “Na Mensagem, os valores que o mito do Adamastor concentra 
em Os Lusíadas estão no poema «O Mostrengo» (1981: 7).  
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eu era o pesadelo,  
e não sabia ainda poder ser 
 

o sustento de versos e de sonhos, 
de línguas novas 
a falar abismos 
 

Inventaram-me ali, 
naquele tempo, 
nessa espécie de sol 
 

Não chega o toque para dizer corpo, 
e o meu era de pedra  
a transformar-se  
 
E disseram-me carne,  
e eu fiz-me carne, 
e disseram-me lama, 
 
e a pedra no meu corpo fez-se lama, 
e deram-me cabelos,  
boca, olhar 
 
E eu olhei lá do fundo, 
da fundura mais funda onde vivia, 
e gritei, descoberto, 
 
e nu, e forte, 
e ouviu-me  
o mar 
 
Mas o que dele rebentou, profundo, 
foi a parte de mim 
que nada era 
 
A outra, que eu não sei,  
por não ter voz, 
ficou na escuridão 
  
por inventar – 

 
 

Verifica-se, assim, que, no poema da autora de E Todavia, se assiste a uma releitura da 

figura de “O Mostrengo”, sendo-lhe aposta a interlocução com o texto camoniano, 

dando origem a uma simbiose literária, de que resulta um novo “Adamastor”. Esta 

personagem do poema de Ana Luísa Amaral é a única que figura no poema, exprimindo-

se através de um monólogo, ao invés do diálogo travado com “o homem do leme”, como 
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se lê em “O Mostrengo”, ou como vemos no Canto V d’ Os Lusíadas (37-60), em que a 

representação do “Adamastor” é expressa em diálogo com Vasco da Gama. 109 

Na realidade, este último “Adamastor” metaforiza o não-dito pelos nossos dois 

grandes poetas canónicos. O que sobressai no poema é o lamento de um ser a quem é 

dada a oportunidade de contar parte da sua própria história. Deste modo, a autora de 

Vozes procede à transmutação da personagem, enquanto objeto de intimidação dos 

marinheiros e obstáculo à expansão do Império português, concedendo-lhe o estatuto 

de sujeito: um sujeito consciente de que “(…) era o pesadelo” para quem almejava o 

domínio dos seus mares, como refere Pessoa,  pela fala do homem do leme, na terceira 

estrofe de “O mostrengo”: “ Sou um Povo que quer o mar que é teu” (2004: 53). Ele é 

também o sujeito que recorda o passado: “ (…) habitava a mais funda fundura”,  “ (…) 

no fundo do mar” e que está ciente da objetificação a que fora submetido, em virtude 

de um ato de imaginação: “Inventaram-me ali,/naquele tempo,/nessa espécie de sol” e, 

por força dessa invenção, criaram “o sustento de versos e de sonhos,/de línguas novas/ 

a falar abismos”. Nesta quinta estrofe, a autora apela à remissão para textos literários 

que revisitam a figura do “Adamastor”.110Ao dotar o Adamastor de subjetividade, a 

autora dialoga com os textos que revisitou, permitindo-nos aceder à perspetiva daquele 

que fora “vencido”, através das relações hipertextuais que se tecem entre o seu poema, 

“O Mostrengo” e o episódio do Adamastor. Tal como em “O Mostrengo”, “Adamastor” 

habita “no fundo do mar”, ou “no fim de mar”, como diz Pessoa. Ora, o “fim/ fundo do 

                                                      

109 N’Os Lusíadas, o Adamastor é sujeito a várias mutações. Surge, primeiro, em forma de nuvem (V.37.7), 
transformando-se depois em gigante (V.39.1-3), identificando-se posteriormente com o Cabo 
Tormentório (V.50.1-2), para finalmente ver a carne converter-se em terra dura e os ossos feitos em 
penedos (V.59.1-2).  
110 Cito alguns exemplos do tratamento da personagem, em autores de língua portuguesa: o soneto de 

Bocage “Adamastor cruel!... De teus furores” (1969: 89) e o romance Memorial do Convento de José 
Saramago, através de referências explícitas (cf. Saramago 1995: 133 e 204). Também no Português do 
Brasil o poeta Olavo Bilac se refere ao Adamastor no poemeto “Sagres”, publicado em 1898. O Adamastor 
é igualmente referenciado no poema de Victor Hugo “À M. de Lamartine” do livro Les Feuilles d'automne 
(1831). No mundo de língua inglesa, sabemos hoje que Roy Campbell publicou o poema “Rounding the 
Cape”, em 1930, um tributo à criação camoniana, como assinala George Monteiro (1996: 124) e que 
Charles Eglington escreveu "The Blighter”, a partir de “O Mostrengo”, de Fernando Pessoa (cf. Monteiro 
1996: 128).  
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mar”111 simboliza o mundo das trevas, logo da “escuridão”, logo da ignorância, mas 

igualmente do desconhecido que afugenta os nautas, sendo que, para Pessoa, é 

também o mundo donde emerge o mostrengo a voar. Por outro lado, o “fim/fundo do 

mar” metaforiza o fim do mundo conhecido pelos portugueses, ou seja, o mundo que 

se encerra “[n] aquele grande Cabo (…) Tormentório (V.50. 1-2), d’Os Lusíadas, 

assistindo-se a partir da sétima estrofe do poema de Ana Luísa Amaral, ao diálogo 

hipertextual com o poema épico camoniano.  

 Com efeito, Ana Luísa Amaral alude às metamorfoses da figura do Adamastor 

que se observam no poema do nosso vate quinhentista. Assim, os versos “Não chega o 

toque para dizer corpo,/e o meu era de pedra/ a transformar-se” remetem para a 

estância 56 do canto V:  

 

Oh! Que não sei de nojo como o conte! 
Que, crendo ter nos braços quem amava, 
Abraçado me achei c’um duro monte 
De áspero mato e de espessura brava. 
Estando c’um penedo fronte a fronte, 
Que eu polo rosto angélico apertava, 
Não fiquei homem, não; mas mudo e quedo 
E, junto dum penedo, outro penedo!112 

 

Nas estrofes seguintes, o diálogo hipertextual com a obra camoniana abrange a 

metamorfose operada n’Os Lusíadas, aquando da transformação da nuvem em gigante, 

prolongando-se, de forma muito sintética, até ao final do episódio do Adamastor:  

 
E disseram-me carne,  
e eu fiz-me carne, 
e disseram-me lama, 
 
e a pedra no meu corpo fez-se lama, 
e deram-me cabelos,  
boca, olhar 
 
E eu olhei lá do fundo, 
da fundura mais funda onde vivia, 

                                                      

111 Através da narração de Vasco da Gama, já antes Camões aludira à morada do Gigante Adamastor 

“C’um tom de voz nos fala, horrendo e grosso,/ Que pareceu sair do mar profundo.” (V.40.5-6).   
112 Como observa António José Saraiva, referindo-se à parte final da estrofe “O rosto dele [Adamastor] 
era um penedo. Ele próprio emudeceu e ficou hirto como uma pedra.” (Saraiva in Camões 1978: 243). 
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e gritei, descoberto, 
 
e nu, e forte, 
e ouviu-me  
o mar 
 
Mas o que dele rebentou, profundo, 
foi a parte de mim 
que nada era 
 
(…) 
 

 

Na verdade, Ana Luísa Amaral concentra, nas duas primeiras estrofes deste excerto, a 

materialização da figura do gigante, conforme consta da estância 39:  

 

Não acabava, quando ũa figura 
Se nos mostra no ar, robusta e válida, 
De disforme e grandíssima estatura; 
O rosto carregado, a barba esquálida, 
Os olhos encovados, e a postura 
Medonha e má e a cor terrena e pálida; 
Cheios de terra e crespos os cabelos, 
A boca negra, os dentes amarelos. 

 

Em contraponto à representação da antropomorfização da personagem, as três últimas 

estrofes da passagem transcrita evocam o processo de desmaterialização da figura do 

gigante, remetendo para a estância 60, ou seja, para o final do Episódio do Adamastor 

do poema camoniano:  

 

Assi contava; e, cum medonho choro, 
Súbito d' ante os olhos se apartou; 
Desfez-se a nuvem negra, e cum sonoro 
Bramido muito longe o mar soou. 
Eu, levantando as mãos ao santo coro 
Dos Anjos, que tão longe nos guiou, 
A Deus pedi que removesse os duros 
Casos, que Adamastor contou futuros.  

 

Concluo a análise de “Adamastor”, debruçando-me sobre os versos que fecham o 

poema:  

 

A outra, que eu não sei,  
por não ter voz, 
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ficou na escuridão 
  
por inventar – 

 
 
Apesar de re-ver o poema pessoano como mote para a representação da sua 

personagem, a autora de Escuro retoma o nome atribuído pelo poeta quinhentista n’Os 

Lusíadas. Na verdade, a figura camoniana re-vista por Pessoa, surge, em Ana Luísa 

Amaral, não só como uma súmula muito própria da representação pessoana e 

camoniana: ao mesmo tempo que diz que a parte da personagem que “ficou na 

escuridão/ por inventar –”, a poeta sugere “que a história dos portugueses achamentos 

não está ainda toda contada” (Ramalho 2014: 164).  

Deste modo, a parte do Adamastor que “ficou na escuridão/ por inventar” evoca 

a exclusão das vozes incómodas da História da Expansão Portuguesa. Urge, então, 

reescrever a história e nela incluir a versão do “Adamastor” que ficou “por inventar”, ou 

seja, a história do Outro: do indígena africano, colonizado, escravizado e reificado.113 

Acresce que este Adamastor simboliza também aquele que é cativo em sua própria terra 

ou traficado entre continentes, contribuindo involuntariamente para o 

engrandecimento do império colonial português, o qual não teria sido possível sem a 

manutenção de um sistema escravocrata por parte do colonizador.114 Na condição de 

escravo ou de colonizado, o “Adamastor” não tem voz, porque foi privado da sua língua 

nativa e do seu nome próprio. Assim é a personagem de Ana Luísa Amaral, ao resgatar 

do silêncio e em silêncio “o lado avesso da História” da expansão portuguesa 115, ou seja,  

o do papel  do Outro na história do Império Colonial português, que até há bem pouco 

tempo permaneceu e ainda permanece na escuridão da História de Portugal.  

 

                                                      

113 José Capela refere que: “Os primeiros passos que levaram à formação do Império Colonial Português 
foram dados na captura de escravos na costa de África” (Capela 2002: 8), acrescentando que de entre 
todas as mercadorias “a mais apetecida (…) eram os cativos.” (idem: 10).  
114 À imagem do que aconteceu com a formação do Império Colonial Português, Frantz Fanon salienta 

que “O bem-estar e o progresso da Europa foram construídos com o suor e os cadáveres dos negros, dos 
árabes, dos índios e dos amarelos” (1961: 94).  
115 Devo esta expressão à leitura do ensaio “Rosa Maria Egipcíaca da Vera Cruz: O lado avesso da História, 
da autoria de Cláudia Castanheira (2009: 55).  
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Considerações Finais 

Esta dissertação pretendeu analisar as relações intertextuais que Ana Luísa 

Amaral e Fiama Hasse Pais Brandão estabelecem com os textos do cânone literário 

ocidental, partindo da premissa de que um texto literário não é uma entidade 

autónoma, mas um acontecimento discursivo que resulta de múltiplas leituras, 

provenientes de várias culturas que dialogam entre si. 

            Através da leitura dos poemas das autoras deste estudo, observaram-se aspetos 

comuns a ambas, como também se encontraram dissemelhanças. Assinalo, primeiro, as 

características comuns: a transgressão da sintaxe nos primeiros poemas de Fiama e a 

agramaticalidade que pauta a poesia de Ana Luísa, bem como o facto de ambas 

poderem ser apelidadas de “poetas artesãs”, na medida em que trabalham a linguagem, 

num fazer sujeito a desfazeres e refazeres, até que emerja o objeto poético. Daí que o 

poema seja frequentemente motivo de reflexividade poética, ilustrando a poiesis que 

lhe subjaz. 

No que respeita às diferenças entre as duas poetas, parece-me importante 

salientar o modo original como  cada uma delas tece a  intertextualidade com os textos 

da tradição literária. Assim, vimos como Fiama dialoga com o cânone, assumindo uma 

atitude de reverência perante os textos do passado, prestando tributo aos seus autores. 

Não é por acaso, que, em “O texto de Joan Zorro” (2006: 173), Fiama afirma que 

“Existimos sobre o anterior”, ou seja, os textos são agora escritos enquanto parte de um 

“gesto” que levado “ao limite” é “homenagem” ao passado literário, o qual, na literatura 

portuguesa, remonta ao seu início e ao despontar de Portugal enquanto país 

independente.  

Já em Ana Luísa Amaral, assistimos a um diálogo com a tradição que, sem deixar 

de a honrar, a coloca sob uma inquirição mais cerrada, e a atualiza sob a forma de uma 

escrita do avesso. Por outras palavras, a partir de um novo olhar, Ana Luísa re-vê 

e reescreve o legado cultural ocidental, com base numa perspetiva que se revela 

inovadora. Assim, a “a mulher-musa” deixa de ser bela, queda e muda para ter voz e 

reivindicar o direito à palavra, como lemos em “A Génese do Amor”; as formas 

“desviantes” de amar são muito implicitamente referenciadas em “Amordaçando a 
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serpente (variações)”,  no que toca ao sofrimento sentido e escondido numa sociedade 

heteronormativa; a grandiosidade dos descobrimentos portugueses é desconstruída, 

dando voz ao “descoberto”, escravizado e colonizado, como acontece em “ Adamastor”. 

Na poesia de Ana Luísa Amaral, o diálogo com o passado desvela questões candentes do 

presente, manifestando um fundo ético que não tem sido observado pela crítica.  

Ao longo desta dissertação pudemos observar que, nas duas autoras estudadas, 

os diálogos intertextuais surgem, com frequência, articulados com a experimentação 

discursiva e com a metadiscursividade, o que facilmente se compreende tendo em 

consideração o muito elevado grau de erudição e técnica oficinal que as caracteriza. Ana 

Luísa Amaral e Fiama Hasse Pais Brandão mostram-nos muito claramente que a 

imaginação literária é sempre devedora de um passado que a transgressão poética 

retoma em subtil homenagem. Cada uma, à sua maneira, faz questão de deixar esta 

perspetiva muito clara perante os seus leitores.  
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