Entrevista com Jorge Uribe
e Jerónimo Pizarro
Jerónimo Pizarro é professor da Universidade dos Andes, titular da
Cátedra de Estudos Portugueses do Instituto Camões na Colômbia e
doutor pelas Universidades de Harvard (2008) e de Lisboa (2006), em
Literaturas Hispânicas e Linguística Portuguesa. Participou de diversos projetos referentes ao espólio de Fernando Pessoa, como Obra
completa de Álvaro de Campos (2015) e Obra Completa de Ricardo
Reis (2016), publicadas pela Tinta-da-China, além de ensaios críticos
como A Arca de Pessoa  HPSDUFHULDFRP6WHႇHQ'L[HPessoa Existe? (Ática 2012).
Jorge Uribe é doutor pelo Programa em Teoria da Literatura da UniYHUVLGDGHGH/LVERDFRPWHVHGHGLFDGDDELRJUD¿DLQWHOHFWXDOGH)HUnando Pessoa e os conceitos de crítica estética e despersonalização
dramática nas obras de Oscar Wilde, Walter Pater e Matthew Arnold.
É membro do projeto crítico e editorial Estranhar Pessoa, associado
DR,QVWLWXWRGH)LORVR¿DGD/LQJXDJHPGD8QLYHUVLGDGH1RYDGH/LVboa (IFL) e tem colaborado com diversas edições críticas das obras
de Fernando Pessoa, dentre elas, Sebastianismo e Quinto Império
(Ática, 2011), Prosa de Álvaro de Campos (Ática, 2012), e Obras
Completas de Ricardo Reis (Tinta-da-China, 2016).
_______________________________

IPSEITAS: O que despertou seu interesse pelo estudo da obra
de Fernando Pessoa?
JERÓNIMO PIZARRO: 'HVFXOSHP D WDXWRORJLD PDV D REUD
PHVPDRHVSDQWRTXHJHUDPFHUWRVWH[WRVSRpWLFRVHHPSURsa. Mas o momento-revelação foi o arquivo: a sua materialidaGHDVVXDVIRUPDVQmRWH[WXDLVGHLOXPLQDUFHUWRVWH[WRVDVXD
vastidão, o seu segredo, a sua beleza, a sua diversidade. Toda
uma literatura para passar ali imerso toda uma vida, embora
tenha preferido fugir...
JORGE URIBE: Bem, acho que foi um processo de contínuos
acasos. O interesse e a prática sobre esse interesse, isto é, o
estudo, foram acordando e tomando posse sem que eu desse
por isso, e continua um pouco assim, como se eu tivesse adquirido um hábito que foi encontrando formas de se desenvolver.
1DSDUWHDQHGyWLFDSRVVRFRQWDUTXHQDDGROHVFrQFLDFDLXQDV
minhas mãos uma edição “pirata”, que alguns sebos em Bogotá
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faziam autônoma e ilegalmente de livros difíceis de encontrar.
Essa edição tinha uns poucos poemas assinados por Fernando
Pessoa, Ricardo Reis, Alberto Caeiro e Álvaro de Campos, e
QmRYLQKDPDFRPSDQKDGRVGHQHQKXPDQRWDH[SOLFDWLYDQHP
créditos de tradução. Eu tive a sorte rara de ler, pela primeira vez, esses autores desconhecidos sem ter que pensar que
eram um só; eu era, portanto, absolutamente ignorante de qualquer coisa acerca de Pessoa, um autor que, para esse momento – começos da década de 2000 –, era conhecido nos círculos
especializados de Bogotá mas ausente nos currículos escolares
e universitários, e certamente distante de adolescentes como eu
que não tínhamos uma biblioteca em casa. O resultado foi que
gostei muito de Álvaro de Campos, enquanto Fernando Pessoa me pareceu ter uns poucos versos contundentes; lembro
perfeitamente onde estava sentado a primeira vez que li “AuWRSVLFRJUD¿D´3RURXWURODGR&DHLURH5HLVPHUHVXOWDUDPGHsinteressantes, não me disseram nada nesse momento... o meu
primeiro pensamento foi o de achar muito estranho que alguém
tivesse posto esses autores todos num mesmo livro, sendo que
uns eram tão bons e os outros não. Eu era um leitor muito desnorteado e demorei talvez um ano com essa ideia, eram tempos
sem Google. Mais tarde, e com acesso a melhores edições e
traduções, o estranhamento se consolidou quando soube que
o motivo pelo qual esses autores todos partilhavam um mesmo
livro era ainda muito mais surpreendente do que eu tinha imaJLQDGRORJRYLURXGHVD¿R-iHQTXDQWRHXHUDDOXQRGRSURJUDma de Humanidades e Literatura da Universidad de los Andes,
Pessoa virou um nome resplandecente num santoral que eu ia
cultivando nas conversas com os amigos, ao lado de César ValOHMR:LOGH3L]DUQLN'RVWRLpYVN\TXDQGRFKHJRXRPRPHQWR
GHID]HUXPDPRQRJUD¿DGH¿QDOGHFXUVRHXTXHULDTXHIRVVH
sobre um desses autores, que na época eram os que mais me
entusiasmavam, e Pessoa era o único que nunca tinha sido parte dos cursos da faculdade. Portanto, havia muita coisa para
ir procurar pela minha conta; escolhi-o e, sendo a minha uma
faculdade muito liberal no sentido clássico do termo, concederam-me a oportunidade. Veio também o Eça de Queirós, espeFL¿FDPHQWHA Correspondência de Fradique Mendes, e o meu
WUDEDOKRGH¿QDOGHFXUVRDFDERXVHQGRXPDDSUR[LPDomRHQWUH
GRLVWH[WRVHGRLVPRPHQWRVGDOLWHUDWXUDSRUWXJXHVDjYROWDGR
problema da autoria, embora eu não tivesse nenhuma formação
HVFRODUL]DGDHPOHWUDVSRUWXJXHVDV1HVVHFRQWH[WRIRLPXLWR
importante ter como orientador um dos maiores especialistas na
REUDGH3HVVRD-HUyQLPR3L]DUURTXHHUDH[DOXQRGDPLQKD
faculdade – hoje professor – que morava então em Portugal, e
TXHFRQKHFLSRUDFDVRFRPHFHLDDSUHQGHUSRUWXJXrVHSRXFR
WHPSRPDLVWDUGHFKHJXHLD3RUWXJDOHjJLJDQWHVFDVXUSUHVD
que é o espólio de Fernando Pessoa. Com isso, uma viagem
que teria sido de 4 meses acabou sendo de 6 anos... desde
então a leitura estranhada da obra pessoana é para mim prática
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quase quotidiana, e não a tenho longe da vida.
IPSEITAS: Em 2015, juntamente com Antonio Cardiello e Felipa
)UHLWDVYRFrVSDUWLFLSDUDPGDHGLomRGRYROXPHObra completa
de Álvaro de Campos9RFrVDFUHGLWDPTXHHPWHUPRVHGLWRriais, o trabalho com esse heterônimo esteja concluído, se é que
podemos falar em conclusões quando tratamos de Fernando
Pessoa?
JERÓNIMO: Praticamente, sim. Mas com algumas ressalvas:
Essa Obra Completa teve um primeiro anúncio e uma primeira preparação: o livro Prosa de Álvaro de Campos, aparecido
HPMXQKRGHHPTXHVHLQFOXLXSRUH[HPSORXPDPDLRU
TXDQWLGDGHGHPDWHULDOSUHSDUDWyULRRXJHQpWLFRGHDOJXQVWH[tos, tal como de “Ultimatum”, que tinha sido publicado em Sensacionismo e Outros Ismos  GHIRUPDH[WHQVD(VVDObra
completa foi posterior a artigos como “Sobre a primeira gazetilha de Álvaro de Campos” (2012, www.pessoaplural.com), e
começou, há pouco, a ser complementada por contributos, tais
como “Editar Álvaro de Campos: o primeiro Arco de Triumpho”
(em Genuína Fazendeira – os frutíferos 100 anos de Cleonice
Berardinelli HRXWURVHPSURFHVVRGHSXEOLFDomR1mRFRQVLGHro que a Obra completa de Álvaro de Campos seja uma conclusão, mas o que falte nela, que é mínimo, será apresentado e
GLVFXWLGRHPSUy[LPRVDUWLJRV
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JORGE: Acho que é uma questão agudizada pela presença do
adjetivo “completa” no título. Porém, esse adjetivo possui um
VLJQL¿FDGR PDLV UHVWULWR GR TXH VHULD HVSHUDGR PDLV UHODFLRnado com a história editorial da “obra de Campos” do que com
XPDGHVFULomRHVVHQFLDOLVWDGHOD([SOLFRGHVGHRVDQRV
Campos foi apresentado pelos editores póstumos de Pessoa
principalmente como autor de poemas, embora essa imagem
GHL[DVVHGHIRUDXPDSDUWHLPSRUWDQWHGDTXLORTXH3HVVRDGHX
D FRQKHFHU VRE HVVH QRPH GXUDQWH D VXD YLGD 1D YHUGDGH
“Campos publicou” várias e importantes prosas nas revistas
Portugal Futurista, Contemporânea, Athena e Presença. Contudo, durante um tempo considerável a ideia foi, como disse, que
a obra de Campos eram os poemas conhecidos e os que estavam ainda inéditos. Foi esse o principal interesse dos primeiros
editores da Ática, Luís de Montalvor e João Gaspar Simões, e
IRLLVVRTXHSURFXUDUDPHGLWDUFRPRR³&DPSRVGH¿QLWLYR´6y
QR ¿QDO GRV DQRV RLWHQWD7HUHVD 5LWD /RSHV DEULX R ROKDU GRV
leitores noutra direção, e publicou, durante a década de 1990,
vários livros com a autoria “de Campos”: Vida e obra do engenheiro, Livro de Versos e Notas para a recordação do meu mestre Caeiro, para nomear alguns, que surgiram com uma ideia de
complementaridade entre si, mas não de integração. Em 2012,
Jerónimo, Antonio e eu organizamos o volume Prosa de Álvaro
de Campos, para uma nova série da Ática, que infelizmente dei-

[RXGHH[LVWLUSRXFRWHPSRGHSRLV2YROXPHUHLYLQGLFDYDFRP
força e pela primeira vez de forma abrangente, essa faceta de
Campos, menos referida pela crítica, mas que já desde antes
da morte de Pessoa era fundamental para a vida pública do
KHWHUyQLPRHWDPEpPSDUDDFRQ¿JXUDomRGRFKDPDGR³GUDPD
em gente”. Portanto, esse “completa” no título de 2015 refere-se
PDLVDRIDWRGHTXHSDUWHVTXHHVWDYDPGLVSHUVDVHVWmR¿QDOPHQWH UHXQLGDV 1mR GHYHUi HQWHQGHUVH SRU ³FRPSOHWD´ GH¿nitiva. Todo os leitores pessoanos, e mais incomodamente os
seus editores, sabemos que no caso de Pessoa está-se sempre
a correr riscos e a fazer apostas: alguns manuscritos são muito
difíceis de ler, e certamente ainda pode haver melhorias (até por
motivos tecnológicos, as ferramentas de edição vão mudando
para melhor); também pode haver papeis que estejam perdidos
e venham a aparecer, supomos que são poucos. A arrumação
GHWH[WRVTXHIRUDPGHL[DGRVHPHVWDGRVGHGLVSHUVmRHIUDJmentação por parte do autor é sempre uma tarefa especulativa,
também o é a datação e serialização de suportes e materiais geQpWLFRV0HOKRUHVIRUPDVGHRUJDQL]DUDOJXPWH[WRSRGHPYLUD
ser propostas ou “descobertas” por editores futuros. Eles, assim
como nós, terão a vantagem de basear-se no trabalho já feito
para acatá-lo, melhorá-lo ou contestá-lo.
IPSEITAS:&RPRYRFrVDYDOLDPRHVWiJLRDWXDOGHHGLo}HVFUtticas que procuram estabelecer um padrão editorial para os manuscritos? Ainda há uma “Equipa Pessoa” como a de 1985, aos
moldes de uma força-tarefa, ou tem prevalecido o trabalho de
investigadores isolados? Como são planejadas as publicações?
JERÓNIMO: A edição crítica é um sonho que, como Portugal,
está por cumprir. “Cumpriu-se o Mar, e o Império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal!” Falta cumprir-se um Pessoa
plenamente editado. Mas essa é uma tarefa monumental que
nunca foi assumida como tal. Há muitos trabalhos e esforços,
mas os políticos ainda não perceberam o valor simbólico da
obra pessoana. A “Equipa Pessoa” que houve foi pouco apoiada
e, passado pouco tempo, esquecida por diversas instituições
portuguesas, e não só. Se Pessoa fosse reconhecido como o
tesouro nacional que foi declarado (para evitar leilões que se
tornaram vendas silenciosas), Portugal e os países de língua
portuguesa seriam um sonho ainda maior.
JORGE: É uma questão muito pertinente, porque está desenYROYHQGRVHGHIRUPDLQRYDGRUDHQTXDQWRUHVSRQGRjSHUJXQWD
A Equipa Pessoa, tal como constituída nos anos oitenta, sob a
direção de Ivo Castro, teve diversos períodos, alguns de alta
SURGXomRRXWURVGHVLOrQFLRTXDVHDEVROXWR3RUH[HPSORHQWUH
2006 e 2010 a equipa publicou uns oito títulos, enquanto entre
2011 e 2015 somente dois. Contudo, o último título é talvez um
GRVPDLVLPSRUWDQWHVGDVpULHHHPFHUWRVHQWLGRHVWiQDJr13
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nese mesma da constituição da Equipa: trata-se dos poemas
de Alberto Caeiro, organizados por Ivo Castro. Todos os títulos
da coleção são de grande importância para qualquer leitor que
queira aprofundar o seu conhecimento da obra pessoana, e são
também a melhor porta de entrada ao espólio, antes do espólio.
1RPHVFRPR/XtV3ULVWD-RmR'LRQtVLRH/XtV)DJXQGHV'XDUWH
PHPEURVGD(TXLSD3HVVRDFRQWLQXDPVHQGRUHIHUrQFLDVLPSRUWDQWHVHHGLo}HVFRPRRGD3DXO\(OOHQ%RWKHRXGR(QULFR
0DUWLQHVVmRUHIHUrQFLDVGHJUDQGHXWLOLGDGHSDUDTXDOTXHUHVWXGRVREUH3HVVRD$LQGDD,PSUHQVD1DFLRQDO&DVDGD0RHda, editora da Equipa Pessoa, inaugurou em 2015 uma coleção
ensaística dedicada ao Pessoa, e que a começos de 2016 terá
um segundo título que reúne algumas das listas de projetos do
espólio pessoano. Portanto, esse labor continua, embora não
saibamos se haverá novas edições da chamada “Série Maior”.
Paralelamente, não considero que nas edições pessoanas tenha havido muitos pesquisadores isolados, em realidade posso
pensar sobretudo num caso notável e muito importante: o da
Teresa Sobral Cunha. A maior parte das edições de Pessoa,
embora assinadas por um ou dois nomes, são elaboradas no
marco de esforços editoriais para os quais contribuem muitas
SHVVRDVeRFDVRGDVHGLo}HVGD,1&0HWDPEpPGD$VVtULR 
Alvim, que reúne nomes como Manuela Parreira da Silva, Ana
Maria Freitas, Fernando Cabral Martins e Richard Zenith, esSHFLDOLVWDV TXH SDUWLOKDP LGHLDV H PDQWrP FRPXQLFDomR HQWUH
si. Por outro lado, ainda que os critérios de apresentação das
HGLo}HVGD$VVtULRGL¿UDPGDTXHOHVGDHGLomRFUtWLFDGD,1&0p
impossível ignorar que há um diálogo no interior das edições, e
nenhum editor, uma vez reconhecida uma melhoria conseguida
SRURXWURGHL[DUiGHFRQVLGHUiODQDVXDSUy[LPDHGLomR8P
caso paradigmático é o do Livro do Desassossego. Claro, sobrevivem polémicas, mas só temos (nós leitores) a ganhar com
elas, sempre e quando sejam levadas de maneira clara no âmELWRDFDGrPLFR0DLVUHFHQWHPHQWHHPVXUJLXDFROHomR
pessoana da Tinta-da-China, onde Jerónimo Pizarro conta com
FRDXWRULDV H FRODERUDo}HV GH XP JUXSR VLJQL¿FDWLYR GH SHVsoas, entre os quais Antonio Cardiello, Patricio Ferrari e José
%DUUHWR1HVVHVHQWLGRD³IRUoDWDUHID´FUHVFHHPXOWLSOLFDVH
ao contrário de tornar-se um círculo restrito como pode ter sido
R SULPHLUR SODQR SDWURFLQDGR SHOR HVWDGR SRUWXJXrV QRV DQRV
oitenta com uma agenda bem delimitada. Ainda, recentemente
a Tinta-da-China começou a imprimir seus livros no Brasil, e é
de esperar que isso traga novas possibilidades e novos olhares. É também importante notar que alguns dos atuais editores
de Pessoa, embora mantenham um vínculo forte com Portugal,
não residem nesse país. A tecnologia tem permitido que esse
movimento descentralizador se manifeste produtivo. O principal
continua sendo o esforço por dar a conhecer, responsavelmenWHDREUDGH3HVVRDDXPS~EOLFRFDGDYH]PDLRU1HVVHVHQtido, trata-se de um esforço colaborativo. Pessoalmente, para

mim o mais interessante ainda está por acontecer. À medida
TXH3HVVRDQHFHVVDULDPHQWHFRPHoDDPLJUDUHDGHVD¿DUDV
possibilidades da edição digital, de acesso livre internacional,
DV SRVVLELOLGDGHV GH OHLWXUD GRV VHXV WH[WRV H PDQXVFULWRV H
GHSHQHWUDomRHPQRYDVREUDVHQRYDVYLGDVFUHVFHP([LVWH
um importante projeto dedicado ao Livro do Desassossego, sediado na Universidade de Coimbra, e em breve será conhecido
um projeto de publicação digital de grandes dimensões, produto da colaboração entre universidades de Portugal, Alemanha
e, mais recentemente, da Universidade de São Paulo (USP),
instituição onde se consolida atualmente um Grupo de Estudos
Pessoanos, coordenado pelo professor Caio Gagliardi. Cada
YH]PDLVHVWDHPSUHLWDGDH[LJHJUXSRVGHWUDEDOKRSRUYH]HV
GHFDUiWHUPXOWLGLVFLSOLQDUQRFRQWH[WRGRTXHKRMHpFRQKHFLGR
como digital humanities. Contudo, o método de planejamento
dos novos esforços editoriais continua sendo muito semelhante
ao das edições críticas da Equipa Pessoa: revisitar o que já foi
IHLWRFRQIURQWDUFRPRVRULJLQDLVTXHVWLRQDULGHQWL¿FDUODFXQDV
ou possíveis melhorias e oferecer ao público novas portas e janelas para o vasto legado que é a escrita de Fernando Pessoa.
IPSEITAS:4XDORSDSHOGHLQWHUSUHWDo}HVELRJUi¿FDVHPTXH
pesa a análise de teor psicológico do autor, como o livro Vida e
obra de Fernando Pessoa de João Gaspar Simões, nessa tarefa
GHGH¿QLUXPSDGUmRHGLWRULDOSDUDDREUD"
JÉRÓNIMO: A meu ver, quase nenhum. Pode levar a criar tenWDWLYDV IDQWiVWLFDV GH WH[WRV tQWLPRV RX DXWRELRJUi¿FRV GH XP
DXWRUPXLWRLQWURVSHFWLYRDOHUPRVHPH[FHVVRDVVXDVFDUWDV
GHDPRUDIDODUDSHQDVGDVXDVH[XDOLGDGHFRPRGHXPIHWLFKH
PDVDELRJUD¿DTXHLQWHUHVVDHPWHUPRVHGLWRULDLVQmRpXPD
de teor psicológico, mas intelectual: Pessoa pode ter tido medo
da loucura por volta de 1907; mas o que estava a ler para, a
VHJXLU HVFUHYHU WDQWRV HVFULWRV VREUH R JrQLR H D ORXFXUD" e
isto último que me interessa mais. Claro: quero saber da avó
'LRQtVLRHGDIDPtOLD3HVVRDTXHHQFRQWURXHP/LVERDTXDQGR
regressou em 1905; mas quais foram as suas investigações?
Quando descobriu os termos histeria e neurastenia? É isso que
tentei responder em edições e estudos anteriores.
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JORGE:0DLVGRTXHDVLQWHUSUHWDo}HVELRJUi¿FDVSRUVLPHVmas, o que resulta marcante para a edição e leitura da obra é
a importância da questão escrita-vida, que não escapou a Simões, já em 1929 e particularmente no seu livro icônico dos
anos cinquenta. Esse problema está no núcleo duro da obra
pessoana, e especialmente na ideia do “drama em gente”. Se
LVWR p SHUFHELGR HP FKDYH FRQIHVVLRQDOELRJUi¿FD SVLFDQDOtWLFDRXFRPRH[SORUDomRO~GLFDGDVSRVVLELOLGDGHVGDOLQJXDJHP
GHSHQGHGRVOHLWRUHV2VFRQFHLWRVGHDXWRELRJUD¿DFRQ¿VVmR
H ¿FomR VmR REMHWLYDPHQWH FRQVWLWXWLYRV GD REUD VmR SRVWRV

HP FDXVD H LQVWUXPHQWDOL]DGRV FRQWLQXDPHQWH QRV WH[WRV TXH
DFRQIRUPDP)D]VHQHFHVViULRTXHROHLWRUUHÀLWDDFHUFDGHVses conceitos, pois a categorização mesma depende da sua
participação. Para isso é importante que conte com algumas
LQIRUPDo}HVELRJUi¿FDVFRPGLIHUHQWHVJUDXVGHKLVWRULFLGDGH
O trabalho de João Gaspar Simões é de grande importância
e continua sendo fundamental, embora possamos não estar já
igualmente interessados nas conclusões de algumas das suas
análises “psicologistas” e possamos corrigir (e tem sido assim)
PXLWDVGDVLQIRUPDo}HVKLVWyULFRELRJUi¿FDVTXHHOHDFKRXWHU
¿[DGR &RQWXGR D FRPSUHHQVmR GH DVSHFWRV GR SHUFXUVR YLtal de Pessoa enquanto autor, as instâncias editoriais das suas
publicações em vida e o desenvolvimento dos seus múltiplos
projetos, como particularidades do seu processo criativo, são
todos aspectos que interessaram a Simões e que continuam
tendo grande importância para uma leitura abrangente da obra.
As mais recentes edições estão cada vez mais atentas a essas
informações que contrastam a atividade editorial de Pessoa –
enquanto esteve vivo – e o seu legado/arquivo. Por outro lado,
DVHGLo}HVFUtWLFDVLPSOLFDPQHFHVVDULDPHQWHXPDDSUR[LPDção ao processo criativo do autor a partir da sua componente
PDWHULDO1RFDVRGH3HVVRDRVHGLWRUHVSRGHPHVWDUPDLVRX
PHQRVFHUWRVGHHVWDUHPVHJXLQGRFRP¿GHOLGDGHD³LQWHQomR´
do autor ou a pragmática materialidade do suporte documental,
mas sempre as suas próprias convicções e vieses críticos tomam parte no jogo interpretativo. Reconhecer isso é importante; não há edição sem leitura, nem leitura sem interpretação, e
pode haver diversos graus de participação por parte dos editores nas edições, mas eles sempre estão aí; a mediação editorial
não é transparente, o que não quer dizer que por isso seja condenável. Como leitores, e em geral como animais pensantes,
tendemos a achar sentido em processos causativos ou sequenFLDLVSRULVVRQRVLQWHUHVVDSRUH[HPSORVDEHUVHXPWH[WRIRL
escrito antes ou depois de outro, pela mesma mão ou por outra.
(QWHQGHPRVQHVVDVVHTXrQFLDVXPDUHODomRTXHVHWHFHHQWUH
dois ou mais elementos de maneira distinta a se a relação fosse
contrária. Uma cronologia da obra, uma cronologia do desenvolYLPHQWRGRVWH[WRVHPERUDQmRH[LVWDSDUDUHVROYHUGHPDQHLUD
irrevogável o sentido dos mesmos, faz parte de aquilo que os
torna, para nós, legíveis e sedutores; essa cronologia constitui
XPDYLVmRELRJUi¿FDGDREUDOLWHUiULDFRPRSURFHVVRYLWDOHPbora encenado, nos limites e possibilidades da linguagem.
IPSEITAS: A famosa carta de Fernando Pessoa a Adolfo Casais
0RQWHLURHVFULWDHPGHMDQHLURGHSDUHFHWHUJXLDGR
SRUDQRVD¿RSDUWHFRQVLGHUiYHOGDFUtWLFDSHVVRDQD2TXHYRFrVSHQVDPDUHVSHLWRGRXVRIUHTXHQWHGHVVHGRFXPHQWRTXH
DRODGRGHSRHPDVFRPR³,VWR´H³$XWRSVLFRJUD¿D´SXEOLFDGRV
HPDEULOGHQDPresença, costuma servir de base para a
interpretação do processo criativo nos heterônimos?
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JERÓNIMO: É uma carta fundamental e foi concebida como
um testamento por Fernando Pessoa. A meu ver, não serve “de
base para a interpretação do processo criativo nos heterônimos”, mas para discutir a “verdade” desse processo e a relação,
como diria Goethe, entre poesia e verdade. Ora, cada pormenor
dessa carta abre mil e uma questões relevantes e é difícil assiQDODURXWURWH[WRSHVVRDQRTXHJHUHWDQWDVHWmRDSDL[RQDQWHV
questões linha a linha e palavra a palavra.
JORGE: Pessoalmente, o que mais me interessa é ver como a
FRUUHVSRQGrQFLD GH 3HVVRD HP SDUWLFXODU DV FDUWDV D &DVDLV
Monteiro, mas também as cartas a João Gaspar Simões, a Armando Côrtes-Rodrigues, entre outros, podem ser lidas ao lado
GHSRHPDVFRPR³$XWRSVLFRJUD¿D´RXHQWmR³7DEDFDULD´RXDV
RGHV GH 5HLV H QmR SRU FLPD GHOHV FRPR VH ¿]HVVHP SDUWH
de um nível diferente do discurso da obra. A relação que me
LQWHUHVVD PDLV QHVVHV WH[WRV p GH FRQWLJXLGDGH H QmR GH VREUHSRVLomR6HDOJXPD³H[SOLFDomR´SRGHVHUUHWLUDGDGDFDUWD
a respeito dos poemas é por semelhança, por analogia, uma reODomRGHIDPLOLDULGDGHTXHH[LVWHQRPHLRGDTXLORTXHSRGHPRV
chamar a “escrita de Fernando Pessoa”. Acho justo que esses
WH[WRVHVWHMDPQDEDVHGHDOJXPDVLQWHUSUHWDo}HV±VmRWH[WRV
H[WUDRUGLQiULRV±HHQWHQGRTXHVHMDPSUHIHULGRVSHORVOHLWRUHV
em contraposição a outros. Porém, como eles, a obra toda, na
sua incontornável dimensão inconclusiva, é relevante para ler
“Fernando Pessoa”, o homem implicado na literatura de si próprio. Considero suspeita a posição de um crítico que se convença de que por ter lido a carta a Casais Monteiro, que foi batizada
de maneira espúria “carta sobre a génese dos heterónimos”,
REWHYHXPDLPDJHPGH¿QLWLYDGRSURFHVVRJHQpWLFRDOLGHVFULWR
e que ache que essa imagem é de natureza radicalmente disWLQWDGDRIHUHFLGDSHODV³1RWDVSDUDUHFRUGDomRGRPHXPHVWUH
Caeiro” de Álvaro de Campos. Acho menos interessante ainda a
posição de outro crítico que leia essa carta e pense que se trata
de uma cambada de mentiras.
IPSEITAS:$WXDOPHQWH SDUHFH FRUUHWR D¿UPDU KDYHU SHOR PHQRVWUrVPRGDOLGDGHVGHSHQVDPHQWRHPMRJRQRVKHWHU{QLPRV
RSRpWLFRR¿ORVy¿FRHRPtVWLFR"9RFrVDFKDPSRVVtYHOIDODU
de um pensamento cultural, político ou pedagógico em escritos
FRPRSRUH[HPSORRVGH5LFDUGR5HLVHRVGH$QWyQLR0RUD
VREUHRSDJDQLVPR"4XDOELEOLRJUD¿DYRFrVLQGLFDULDPSDUDR
estudo dessas diferentes perspectivas?
JERÓNIMO:1mRVHLEHPRTXHUHVSRQGHU1HPVHPSUHYHMR
um pensamento “místico” nem sempre vejo uma vertente “pedagógica”. Talvez fuja parcialmente da questão citando um artigo
de Antonio Cardiello, “O devir-pagão e o regresso aos deuses”,
publicado em Nietzsche e Pessoa. Ensaios (2016): “Transcen17

dendo todas as Igrejas, todos os sistemas, todas as crenças,
na aceitação superior das diversas verdades em que se possa
indagar a Verdade, o neopagão admitiria então, segundo a variante perspectivada pelo ortónimo, todos os deuses na larga
capacidade do seu panteão. O Paganismo Superior ou paganismo transcendental, para Fernando Pessoa, seria ainda uma
forma de politeísmo supremo, já que, na eterna mentira de toGRV RV GHXVHV GH WRGDV DV GR[DV H GH WRGDV DV DSDUrQFLDV
as várias religiões e metafísicas mais não seriam do que frutos
mitológicos da Verdade, perspectivas do mistério a haver.
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JORGE:$FKRTXHKDYHUiTXDVHWDQWDVSHUVSHFWLYDVGHDSUR[LPDomRjREUDFRPROHLWRUHVePXLWRGLItFLOGHVWULQoDURVOLPLWHV
GHLQWHUHVVHGRVWH[WRVSHVVRDQRV7H[WRVH[FOXVLYDPHQWH¿ORVy¿FRVQmRVmRFDUDWHUtVWLFRVGDREUDHSRUWUiVGRVSRHPDVGH
5HLVRXGH&DHLURVySDUDGDUXPH[HPSORH[LVWHPUHÀH[}HV
¿ORVy¿FDVGHJUDQGHFDODGRTXHQmRHVWmRIRUDGRID]HUSRpWLFR
2PHVPRSRGHVHUGLWRVREUHRVWH[WRVDVVLQDGRVSRU3HVVRD
sobre Portugal ou de poemas como “A memória do presidente-rei Sidónio Paes”; neles a fronteira entre o poético e o político é
PDUFDGDPHQWHGLIXVD±SDVVHVHRR[tPRURSRUVHUSHUWLQHQWH
2 ³GUDPD HP JHQWH´ LPSOLFD XPD UHÀH[mR VREUH UHODo}HV GH
tipo pedagógico, mas a perspectiva é complementar entre, por
H[HPSORRTXHD¿UPD&DPSRVQDV³1RWDVSDUDUHFRUGDomRGR
meu mestre Caeiro” e o que Pessoa assina na sua carta a CaVDLV0RQWHLURDFHUFDGRPDJLVWpULRGH&DHLUR2VWH[WRVSHVVRDQRVWHQGHPjFRQÀXrQFLDHPERUDRUHVXOWDGRGHVVDFRQÀXrQFLDVHPDQLIHVWHSRUYH]HVHPRSRVLo}HV6mRWH[WRVHPFHUWD
forma pensados para resistir ao dogmatismo. Sobre a noção
de magistério na obra pessoana recomendo a leitura do mais
UHFHQWHOLYURGH$QWyQLR0)HLMyDFHUFDGH3HVVRDH7HL[HLUD
de Pascoais. Sobre o caso de Mora e Reis, uma das maiores
GL¿FXOGDGHVSDUDDOHLWXUDGHFRUUHGHWUDWDUVHGHGRLVHVWLORVGH
escrita que são frequentemente indistinguíveis, inclusive para o
SUySULR3HVVRDTXHIH]TXHGH]HQDVGHWH[WRVRVFLODVVHPHQtre um autor e outro, e em muitos casos parece ter desistido ou
DGLDGRLQGHWHUPLQDGDPHQWHDWDUHIDGHGH¿QLURTXHSHUWHQFHULD
a quem. Recentemente, começamos a conhecer melhor alguns
WH[WRV(P0DQXHOD3DUUHLUDGD6LOYDDSUHVHQWRXXPDYLsão bastante coesa do que seriam as obras de António Mora,
numa edição publicada pela Assírio. Em 2016, Jerónimo Pizarro
e eu publicamos a obra “completa” – veja-se o sentido do termo
numa resposta anterior – de Ricardo Reis, da qual uma das partes mais relevantes são as diferentes tentativas de elaborar um
SUHIiFLRjREUDGRPHVWUH&DHLURWDUHIDTXHWHYHYLJrQFLDQR
atelier de escrita pessoano, durante quase vinte anos. Sem dúYLGDRVWH[WRVUHXQLGRVQDVHGLo}HVPDLVUHFHQWHVFRQWULEXHP
para a leitura interpretativa de alguns assuntos importantes da
obra de Pessoa, tais como o “paganismo”, mas, sobretudo,
HVVDSHUVSHFWLYDPDLVDPSODDMXGDDYHUTXHQmRKiD¿UPDo}HV

completas ou cristalizadas a esse respeito. Pelo contrário, nos
WH[WRVHUDVFXQKRVID]VHUHFRQKHFtYHOXPGHVHQYROYLPHQWRGD
HVFULWDTXHLQVWUXPHQWDOL]DRVWHPDVQDFRQ¿JXUDomRGHHVWLORV
literários e entidades autorais: os temas estão ao serviço desses estilos e entidades, e não o contrário. Por outro lado, há
uma fronteira muito cinzenta entre o tipo de interesse por trás de
fazer mapas astrais, interpretar profecias e escrever centenas
GHYHUVRVGHFDVVtODERV$LPSRUWkQFLDTXHTXHLUDSRUH[HPSOR
VHUOKH FRQFHGLGD DR IDWR ELRJUi¿FR GH 3HVVRD WHU FRQKHFLGR
SHVVRDOPHQWH$OHLVWHU&URZOH\RIDPRVRPDJRLQJOrVYHQHUDGR SRU -LPP\ 3DJH H SRU 5DXO 6HL[DV HP  GHSHQGH GH
GLYHUVRVIDWRUHVPXLWRVGRVTXDLVDVVRFLDGRVjEDJDJHPLQWHUSUHWDWLYDGHFDGDOHLWRUHjVVXDVSUySULDVFUHQoDVHLQWHUHVVHV
6REUHHVVHDVVXQWRVmRUHOHYDQWHVSRUH[HPSORRVWUDEDOKRV
LQWHUSUHWDWLYRV H KLVWRULRJUi¿FRV GH 0DUFR 3DVL H 6WHႇHQ 'L[
3RURXWURODGRDHVFULWDSHVVRDQDDVVRFLDGDjPDoRQDULDRXR
rosacrucianismo também pode ser objeto de estudo, o que não
QHFHVVDULDPHQWHLPSOLFDTXHVHHVWHMDDGH¿QLUTXDOpRYtQFXOR
GH 3HVVRD FRP TXDOTXHU XPD GHVVDV RUGHQV 1HVVH VHQWLGR
VmRLPSRUWDQWHVHFRQWUDVWDQWHVRVWUDEDOKRVGH3HGUR7HL[HLUD
da Mota e de José Barreto. Pessoa oferece uma diversidade
de assuntos de leitura notável e o leitor pode encontrar muitos
WHPDVjPHGLGDGDVXDFXULRVLGDGHRGLItFLOpSUHWHQGHUTXHXP
deles possa submeter todos os outros para além de um conceito
muito generoso de “literatura”. Poderia ser pertinente, porém,
ter presente que em alguns casos os “temas” tratados por Pessoa, ou pelas suas criaturas, lembram o suculento pedaço de
carne do qual falava T. S Eliot: “The chief use of the ‘meaning’ of
DSRHPLQWKHRUGLQDU\VHQVHPD\EH  WRVDWLVI\RQHKDELWRI
the reader, to keep his mind diverted and quiet, while the poem
GRHVLWVZRUNXSRQKLPPXFKDVWKHLPDJLQDU\EXUJODULVDOZD\V
provided with a nice bit of meat for the house-dog” The use of
poetry and the use of criticism).
IPSEITAS: Jerónimo, no livro Pessoa existe, publicado pela ÁtiFDHPYRFrHVFUHYHX³3DUDDOpPGDLQGLFDomR GHXPD
ordem, falta-nos muitas vezes uma visão de conjunto”. É possíYHOPHQVXUDUDVFRQVHTXrQFLDVGHVVDDXVrQFLDGHXPDYLVmR
de conjunto nos trabalhos de crítica e de edição?
JERÓNIMO:(QWHQGRTXHVLP1mRDSHQDVSRUTXHMiH[LVWLUDP
YiULRVSURMHWRVGH©2EUDFRPSOHWDªTXHIDOKDUDPSHODDXVrQFLD
GHVVDYLVmRHSRUTXHMiIRUDPHVFULWDVYiULDVELRJUD¿DVFRPLJnorância do espólio pessoano, mas porque para editar Pessoa,
HPERUDVHMD©FKDWRª HDH[SUHVVmR©TXHFKDWLFHªpPXLWRSRUtuguesa) é preciso percorrer milhares de papéis. Praticamente
nada está em um núcleo só, e depois interessa, e é relevante, o
diálogo entre leitura e criação, entre os livros lidos e os papéis
escritos.
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IPSEITAS: Ainda a propósito do livro Pessoa existe?, na ocaVLmRGHVHXODQoDPHQWRYRFrGLVVHDRSURJUDPDLer + Ler Melhor, da TV RTP: “Sinto que ultimamente estamos a falar muito
a sério de Fernando Pessoa, que estamos a torná-lo um objeto
de culto (...) Sinto que é necessário descontrair mais o discurso
sobre Fernando Pessoa, (...) tem que ser mais informal...”. Qual
estratégia podemos assumir na tentativa de conciliar a investigação crítica com a necessidade de um discurso mais descontraído sobre o autor? E quais implicações decorrem dessa
WHQGrQFLDHPWRUQDU)HUQDQGR3HVVRDXP³REMHWRGHFXOWR´"
JERÓNIMO:1yVWHPRVTXHSURFXUDUDPHXYHUVHUscholars
GHH[FHOrQFLDHLQYHVWLJDGRUHVFDSD]HVGHWUDQVPLWLURTXHGHVFREULPRVKiWH[WRV±FRPRDHGLomRFUtWLFDGRLivro do Desassossego (2010) – que tem que ter um tom e uma certa dimensão; e há outros – tipo Como Fernando Pessoa pode mudar a
sua vida (2016) – que devem ter outro tom e outras pretensões.
1XPDUWLJRLQWLWXODGR³2MRJRGRGHVDVVRVVHJR´  SXEOLFDdo em Central de Poesia II, escrevi: “Talvez seja o momento de
ensaiarmos uma escrita menos séria, ou melhor, com um tipo
de seriedade menos solene, em relação a Fernando Pessoa.
3RUTXr"3RUTXHDFUHGLWRTXH3HVVRDSUHSDURXXPDJUDQGHDUmadilha para a posteridade e que todos nós caímos nela. Creio
que há dias em que também nós temos de nos equilibrar numa
só perna como uma íbis, como Pessoa, como quem levita”. Uma
implicação delicada de tornar Pessoa um objeto de culto é a
SDUDOLVLD¿FDFRQJHODGRQRWHPSRHPERUDDLQGDHVWHMDSRUFRQKHFHUHQXPDHQWUHYLVWDGHHOHSUySULRWHQKDUHVSRQGLGRHPMHLWRGHFRQFOXVmRTXH³1DHWHUQDPHQWLUDGHWRGRVRV
deuses, só os deuses todos são verdade”.

Perguntas elaboradas pelos doutorandos Fabrício Lúcio Gabriel de
6RX]D 81%  0DULHOOD$XJXVWD 3HUHLUD 81,&$03  H 5XEHQV -RVp
da Rocha (UFSCar)
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