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Prefácio

1. A forma do presente livro
Fernando Pessoa deixou muitos escritos em forma de fragmentos, e alguns deles são fragmentos pequenos. Todavia, um
fragmento não é apenas algo que resta, ou que não chegou a
ser terminado. Um fragmento é também, por vezes, um modo
específico de escrita, um estilo, uma forma própria de escrever,
concisa mas terminada, e que foi utilizada por alguns escritores,
como por exemplo Novalis, August Schlegel, Friedrich Schlegel, ou Stendhal. A escrita em forma de um curto texto, de uma
simples frase, de um aforismo, ou de um fragmento, foi também
utilizada por filósofos, como por exemplo os pré-socráticos, ou
por Marco Aurélio, Montaigne, La Rochefoucauld, Pascal, Bacon, Helvétius, Gracián Y Moráles, Nietzsche, Walter Benjamin, e Wittgenstein. Nestes e noutros autores, a concisão, assim
como a descontinuidade, fazem parte da própria estética literária, ou da própria reflexão filosófica.
Fernando Pessoa inclui-se também neste modo de escrever,
por isso incluímos no presente livro tanto os excertos de textos
desenvolvidos, como textos curtos, os pequenos fragmentos, e
simples frases, pois Fernando Pessoa cultivou os vários modos
de escrita. Alguns dos textos aqui inseridos são apenas fragmentos, pequenos textos, ou apenas frases, pois foi mesmo assim
que Fernando Pessoa os escreveu e os deixou. As pequenas frases surgem em cadernos e manuscritos, nas margens ou mesmo
no meio de textos, com os quais não têm qualquer relação. Surgem também de forma isolada, escritos em pequenos pedaços
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de papel, ou em série, separados por traços horizontais. Por
isso, pode-se fazer uma recolha de frases isoladas, ou de pequenos fragmentos, pois em muitos casos foi assim que Fernando
Pessoa os deixou escritos.
Quando não se trata de frases isoladas ou de fragmentos, mas
de textos, dos quais apresentamos um excerto, acontece que
esse excerto encontra-se também por vezes isolado, embora
contido dentro de um texto. Em alguns casos, o facto de haver
apenas uma parte do texto que expressa sentimentos homossexuais, que fala de homossexualidade, ou que está relacionado
com ela, é obra do próprio Fernando Pessoa. Por um lado, são
excertos de um texto que no seu todo não têm a ver uns com
os outros, como sucede por exemplo no Livro do Desassossego,
em que não existe ligação entre os fragmentos sucessivos, havendo antes uma sequência que varia de acordo com as diferentes edições dessa obra. Por outro lado, mesmo dentro de um
fragmento como os do Livro do Desassossego também aparecem
por vezes frases sem nexo com o resto do texto, frases essas
que têm a ver com a homossexualidade, a identidade de género,
ou as mulheres. Daí não considerarmos necessário incluirmos a
totalidade desses textos do Livro do Desassossego, pois em alguns
casos trata-se de um texto muito grande, e por outro lado não
têm a ver com o resto do texto, e que tratam portanto de outros
assuntos. Em vez disso, extraímos os parágrafos que se referem
ao tema do presente livro.
Os textos de Fernando Pessoa têm também muitas imagens
ou ideias sugeridas, nas entrelinhas, subtis, periféricas, e escondidas. Muitas frases ou parágrafos, aparecem eles mesmo sem
nexo ou contexto. Fernando Pessoa mistura frases que têm a
ver com a homossexualidade ou a identidade de género, sem
os abordar propriamente como tema do texto. Vão aparecendo
por vezes essas frases a meio dos textos, ou parágrafos, por
vezes frases enigmáticas, sem nexo com o resto do texto, como
sucede por exemplo na Carta da Corcunda para o Serralheiro, do
heterónimo Maria José, em que a aparece de súbito a figura da
Rainha de Inglaterra, sem nexo com o resto do texto, ou numa
das cartas de Fernando Pessoa a Mário de Sá Carneiro, em que a
determinada altura afirma: “Foi por isto que o Príncipe não reinou. Esta frase é inteiramente absurda”, também sem nexo com
o resto do texto, como aliás ele próprio afirma. Por exemplo no
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Livro do Desassossego Fernando Pessoa fala de algo, depois divaga,
e no seu devaneio poético entra em outras considerações e sentimentos, e só mais à frente, no mesmo texto, encontramos uma
passagem que tem ligação com a de trás, e temos que as juntar,
como peças de um puzzle, e foi o que fizemos com alguns dos
excertos aqui incluídos.
Muitos textos de Fernando Pessoa tratam de outros assuntos, como por exemplo de arte e literatura, e referem o tema da
homossexualidade apenas de passagem. Por isso, centramo-nos
nessa passagem, sem incluirmos a totalidade do texto, pois por
um lado o texto por vezes é muito extenso, e por outro lado
o texto não é sobre o tema da homossexualidade. Há textos
muito extensos, em que a homossexualidade não é o tema do
texto, mas que contém partes significativas que falam de homossexualidade, como por exemplo a desenvolvida crítica literária sobre o drama Octávio, de Vitoriano Braga, ou poemas que
expressam sentimentos homossexuais, como por exemplo os
longos poemas Ode Marítima, e a Ode Triunfal. Por isso, não apresentamos esses textos na sua totalidade, mas sim transcrições de
partes significativas: aquelas onde estão presentes as referências
à homossexualidade. Procurámos neste nosso trabalho o meio
termo: não reproduzir os textos na sua totalidade (quando são
textos muito extensos), e também não pôr apenas os versos de
conteúdo homossexual, mas sim partes do poema onde esses
versos aparecem. O mesmo fizemos com os textos em prosa,
como por exemplo o conto O Eremita da Serra Negra, um extenso conto, que não é sobre a homossexualidade, mas onde existem algumas passagens que falam sobre isso. Há outros textos
que não tratam de homossexualidade propriamente dita, mas
sim de literatura, tendo a homossexualidade como algo subjacente. São textos que divagam, como por exemplo alguns textos sobre António Botto e Raul Leal, que se perdem muito em
considerações de carater literário. Por isso, colocámos apenas
alguns excertos: os que dizem respeito diretamente ao tema da
homossexualidade. Assim como uma boa imagem vale mais do
que mil palavras, por vezes também um bom parágrafo ou uma
boa frase valem mais do que mil palavras. Por vezes o leitor
perde-se no desenvolvimento de um texto em prosa, que argumenta filosoficamente, ou que contém floreados literários (não
obstante a sua qualidade). Ora, o nosso objetivo, em relação
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a esses extensos textos em prosa, é focarmo-nos no essencial
(naquilo que tem a ver com o tema do presente livro), por isso,
tal como no cinema, fazemos um grande plano, centrando-nos
numa passagem, citamos determinadas frases ou pequenos textos, que têm a ver com o tema deste livro, ou que consideramos
que são mais representativos.
O próprio Fernando Pessoa foi também um grande citador
de frases e de excertos, como por exemplo quando afirma:
“A cultura é um resultado, não uma soma. É possível mostrar
que se conhece os gregos num poema onde nem se fala deles
nem se é influenciado por eles. A experiência é uma forma de
cultura. Hegel, ao criticar Goethe, disse numa das suas grandes
frases, que ele tinha “toda a pobreza da juventude”.1 A frase
“Navegar é preciso; viver não é preciso”, é uma frase muito
conhecida em Fernando Pessoa, que lhe é atribuída, mas que
foi escrita por Plutarco, que por sua vez citava Pompeio. Muitos
mais exemplos poderíamos dar de frases e de pequenos excertos de textos que o próprio Fernando Pessoa também reuniu, e
comentou de outros autores, e por vezes de um outro citador.
Através dessa tarefa Fernando Pessoa condensou em algumas
palavras-chave o pensamento de determinados autores que lhe
interessavam, pois como ele próprio afirma: “Entendamo-nos
bem. Ninguém pode ler tudo, sequer sobre um só assunto. É, pois
necessário, muitas vezes, citar em segunda-mão, quando não
ainda mais translatamente”.2
Editar passagens dos textos de Fernando Pessoa, publicar
excertos da sua muito vasta obra, é algo que tem acontecido
diversas vezes. Em 1988 publicou-se uma seleção de duzentas
citações de Fernando Pessoa, intitulada: O poeta é um fingidor,
organizado por António Tabucchi, que inclui textos curtos, excertos, frases, e algumas passagens mais extensas. Em 2010, no
Brasil, publicou-se um livro intitulado Eu sou uma antologia: frases
de um raciocinador, organizado por Carlos Felipe Moisés. Em 2011
publicou-se também um livro intitulado Citações e Pensamentos e
Fernando Pessoa, organizado por Paulo Neves da Silva, que inclui cem excertos, e trezentas e cinquenta citações. Em 2013
Aforismos e afins, org. Richard Zenith, Lisboa, Ed. Assírio & Alvim, 2005,
p. 62.
2
Pessoa Inédito, org. Teresa Rita Lopes, Lisboa, Ed. Livros Horizonte,
1993, p. 91.
1
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publicou-se um livro intitulado Aforismos e Afins, organizado por
Richard Zenith, com mais de duzentas frases ou parágrafos, e
em 2014 publicou-se um outro livro, pelo mesmo organizador, intitulado Como viver (ou não) em 777 frases de Fernando Pessoa.
Em 2013 publicou-se um livro intitulado Eu sou uma antologia,
organizado por Jerónimo Pizarro, que reúne um conjunto de
textos de cento e trinta autores fictícios de Fernando Pessoa,
com muitos excertos. Em 2015 publicou-se um livro intitulado
Pensamentos e citações, organizado por Nuno Hipólito, também
com vários excertos.
O objetivo do presente livro é também esse: reunir um conjunto de excertos, fragmentos, frases, e poemas de Fernando
Pessoa. A diferença está no conteúdo, pois este livro tem como
tema a homossexualidade, a identidade de género, e as mulheres, apresentando excertos nos quais Fernando Pessoa fala sobre isso, e não apenas de forma explícita mas também implícita
O livro divide-se em pequenos textos (uns são excertos, e outros são textos que foram assim escritos por Fernando Pessoa),
em frases soltas, e em poemas. As frases soltas são apresentadas
assim, tal como Fernando Pessoa as escreveu, isto é, isoladas,
como um aforismo. No que diz respeito aos poemas, quando
são de conteúdo integralmente homossexual, apresentamo-los
na sua totalidade.
Em relação ao modo de disposição dos textos aqui apresentados, à sua sequência ao longo do livro, tendo como fio condutor uma classificação, trata-se de uma tarefa difícil, sobretudo em autores como Fernando Pessoa. Conforme ele próprio
afirma, “os classificadores de coisas, que são aqueles homens
de ciência cuja ciência é só classificar, ignoram, em geral, que o
classificável é infinito e portanto se não pode classificar. Mas o
em que vai meu pasmo é que ignorem a existência de classificáveis incógnitos, coisas da alma e da consciência que estão nos
interstícios do conhecimento”.3
Por um lado, é costume classificar os textos pelos autores que
Fernando Pessoa atribui a esses textos, e por outro lado é costume classificá-los cronologicamente. Mas estes modos de classificar os textos de Fernando Pessoa trazem diversas dificuldades,
Bernardo Soares, Livro do Desassossego, fragmento 378, Lisboa, Ed. Assírio & Alvim, p. 346
3
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pois há textos que Fernando Pessoa não atribui a ninguém, e
que também não são do ortónimo (por exemplo, os textos em
que se critica o próprio Fernando Pessoa, ou a revista Orpheu),
e por outro lado existem muitos textos que não estão datados, e
noutros datados a sua data é apenas um cálculo, e portanto não
podem ser datados com precisão. Por esta razão, optámos por
não os ordenar cronologicamente. Em vez disso, ao longo deste
livro ordenámos os textos por grandes temas. Todavia, também
é difícil ordenar os textos por temas, pois embora por vezes eles
sejam sobre determinados temas, nos mesmos textos aparecem
outros temas misturados, e não são suficientes para constituir
temas diferenciados, claros, e distintos. Por isso é problemática
e discutível a classificação que fizemos por grandes temas, em
prosa autobiográfica e prosa poético-ficcional, pois a prosa autobiográfica tem também por vezes um carater poético e ficcional, assim como a prosa poética e ficcional tem também por vezes um carater autobiográfico (como por exemplo os textos do
Livro do Desassossego). O mesmo acontece ao classificar os textos
por prosa, e por poesia, até mesmo esta divisão é problemática,
e portanto discutível, como todas as outras, pois por vezes a
prosa não é apenas prosa mas também poesia (a prosa poética).
Em relação aos títulos dos textos, sendo um texto apenas
sobre o tema da homossexualidade, da identidade de género, ou
sobre as mulheres, sempre que o próprio Fernando Pessoa colocou título, colocámos o título que ele deu ao texto. Quando Fernando Pessoa não deu título ao texto (por exemplo, nos casos
em que deixou muitos textos por acabar), colocámos geralmente como título a primeira frase do texto, e em alguns casos um
título que expressa a ideia do excerto, ou colocámos uma frase
retirada do texto, que está relacionada com o tema do presente
livro. Quando extraímos uma parte de um texto grande, parte
essa onde existe uma frase central para a compreensão do texto, nomeadamente para se entender porque razão o consideramos como fazendo parte do tema do presente livro, colocámos
essa frase central como título, como por exemplo nos textos do
Livro do Desassossego, pois nas edições que existem desta obra,
salvo raras exceções, os textos não têm título, estando apenas
divididos pela numeração dos fragmentos, numeração essa que
os investigadores resolveram dar-lhe (havendo edições com diferentes sequências e diferentes números de fragmentos).
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Conforme já referimos, Fernando Pessoa fala sobre homossexualidade, identidade de género, ou mulheres, por vezes a
propósito de outros temas, inserindo portanto passagens em
textos cujo assunto é outro, ou que contêm vários assuntos, e
que têm outros títulos. Por isso, quando colocamos excertos
desses longos textos, não colocamos nos excertos o título do
texto de onde foi retirado, pois esse título não tem a ver com o
excerto, e não reproduz a ideia do excerto. Colocamos um título
que expressa a ideia do excerto, como sucede por exemplo no
heterónimo António Mora, que desenvolveu um texto intitulado Programa geral do neopaganismo português, mas onde existem
afirmações sobre as mulheres. Não damos aos excertos sobre as
mulheres o título do texto, mas o título A função da mulher, pois é
disso que fala o excerto. Adotamos este procedimento para outros excertos, sempre que nos deparamos com idêntica situação.
Finalmente, chamamos a atenção para o facto de, embora na
quase totalidade dos textos e fragmentos presentes neste livro
seja visível que são sobre homossexualidade, ou que têm a ver
com a homossexualidade, em alguns dos fragmentos e textos
aqui apresentados isso não é explícito, e portanto a sua inserção
neste livro resulta de uma interpretação. Os textos literários, enquanto tais, precisam de ser interpretados, e até mesmo outros
textos, como por exemplo os de ensaio, ou as cartas de Fernando Pessoa (por exemplo as cartas a Sá Carneiro), que contém
conteúdos literários, e que portanto precisam também de uma
interpretação.
Comparando a literatura com as artes visuais (por exemplo
com uma pintura ou com uma escultura), constatamos que as
artes visuais são mais explícitas e diretas, mostram-se ao nosso olhar, por isso é mais fácil dizer se uma pintura e uma escultura são ou não de conteúdo homossexual. Pretendendo-se
encontrar homossexualidade explícita através dos conteúdos,
existe maior dificuldade no caso da literatura. Vê-se uma cena
de um filme, olha-se para o conteúdo uma pintura ou de uma
escultura, e percebe-se mais facilmente se neles há ou não
homossexualidade. Ora, a literatura tem muitas formas, mais
subtis, de apresentar uma mensagem: jogos de linguagem, metáforas, entreditos e não ditos, subentendidos, muitas formas
de falar de um determinado assunto através de diferentes palavras, de modo implícito. Vítimas da censura ou da autocensura,
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muitos escritores elaboraram, ou elaboram, ao nível simbólico,
uma espécie de mística do desejo homossexual, utilizado para tal
certas técnicas de expressão (transposição, sugestão…), que se
por um lado enriqueceram a linguagem e tornaram mais criativa
a literatura, por outro lado deixam o leitor por vezes perdido,
perante as diferentes e complexas hipóteses de interpretação.
Por outro lado, o problema não está apenas no texto, enquanto obra aberta, mas também no leitor, devido ao carater situado de toda a interpretação, por isso deve abandonar-se a tendência para buscar um “sentido original verdadeiro” do texto.
O processo interpretativo constrói-se sempre a partir de uma
situação individual, cultural, e espácio-temporal, de uma série
de pressupostos pessoais, sociais e epocais acerca do conceito
de homossexualidade. Os textos trazem em si diferentes possibilidades de interpretação, e essas diferentes possibilidades provém
de diversos fatores: a sensibilidade do leitor, a cultura, o contexto geográfico, histórico, e social. Tendo em conta as indeterminações e dúvidas que o texto por vezes apresenta, o leitor é
levado a fazer uma interpretação sobre o texto, considerando-o
ou não como tendo conteúdo homossexual. Os silêncios e as
falas, os jogos literários e estilísticos entre o dizer e o não dizer,
entre o explícito e o implícito, que estão presentes na literatura,
suscitam diversas e complexas interpretações.
A homossexualidade num texto enquanto conteúdo (latente),
ou enquanto estilo, deriva não apenas do seu autor, mas também
da interpretação do leitor, sobretudo quando se está perante um
texto de poesia, e ainda mais quando se está perante autores
complexos e por vezes tão enigmáticos como Fernando Pessoa.
É necessário interpretar o texto, e considerá-lo como tendo a
ver com a homossexualidade, em sentido lato, ou em sentido
estrito. Há textos em que apenas uma parte é de conteúdo homossexual, enquanto que outros o são totalmente. Há textos
que têm a ver com a homossexualidade integralmente, como
por exemplo a maioria dos poemas aqui reunidos, enquanto que
há outros textos, como muitos dos textos em prosa aqui citados,
onde a homossexualidade é apenas referida em algumas passagens, e por vezes de forma muito subtil. Há que ler os vazios
do texto, a ausência, aquilo que se sugere, que deste modo por
vezes fala mais do que aquilo que diretamente diz. A ambiguidade, as alusões, as referências indiretas, as preterições, são uma
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das principais características da literatura, especialmente dos
textos de Fernando Pessoa, por isso, embora na maioria dos
textos aqui reunidos se perceba claramente que são textos sobre
homossexualidade, alguns textos é necessário interpretá-los e
considerá-los como sendo sobre homossexualidade, ou como
tendo a ver com ela, direta ou indiretamente, e foi portanto o
que fizemos ao pesquisá-los e reuni-los no presente livro.

2. O conteúdo do presente livro
Encontram-se no presente livro textos, fragmentos e frases
de conteúdo homossexual, que expressam sentimentos homossexuais, ou que falam sobre a homossexualidade direta ou indiretamente, e portanto com ela relacionados, nomeadamente os
afetos, o amor, e a sexualidade entre pessoas do sexo masculino,
pois é essencialmente sobre esta homossexualidade que os excertos aqui incluídos falam.
Assim como não existe apenas uma sexualidade mas muitas,
também não existe apenas uma forma de viver a homossexualidade, mas muitas. Neste caso, lembrando o verso de Álvaro
de Campos: “Sentir tudo de todas as maneiras”, pode também
falar-se em: “homossexualidade em tudo, e de todas as maneiras”. Até mesmo nos poucos poemas que Fernando Pessoa escreveu a mulheres (como tema poético), conforme aliás o fizeram outros escritores homossexuais, que também escreveram
poemas a mulheres, em alguns desses poemas de Fernando Pessoa está presente a homossexualidade, por exemplo quando no
poema sobre uma rapariga inglesa, Álvaro de Campos afirma
que “os feios também são amados, e às vezes por mulheres”, ou
nos poemas de Alberto Caeiro, que são supostamente dirigidos
a uma mulher, mas que têm um profundo significado homoerótico (que neste curto espaço não cabe analisar), ou até mesmo
nos poemas de Ricardo Reis, aparentemente dirigidos a destinatários femininos, mas que, segundo palavras textuais do próprio
Álvaro de Campos, são disfarces dirigidos a rapazes.
A homossexualidade nos escritos de Fernando Pessoa
encontra-se expressa de muitas maneiras: a paixão; o amor romântico; o amor platónico; o amor físico; o sexo ocasional; a
atração pela beleza masculina; o enamoramento; a paixão por
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indivíduos jovens; a paixão por indivíduos mais velhos; a exaltação de figuras representativas da masculinidade (o marinheiro,
o cavaleiro, os piratas, o príncipe, etc.); a grande admiração por
escritores homossexuais famosos (Shakespeare, Walt Whitman,
Verlaine, Rimbaud, Óscar Wilde, etc.); a defesa da literatura
homossexual (António Botto; Raul Leal); o uso simbólico de
determinada linguagem erótica (masturbação, orgia, etc.), o emprego de metáforas para falar de homossexualidade (histerismo, narcisismo, etc.); o emprego de metáforas literárias que têm
muito a ver tradicionalmente com a homossexualidade (decadentismo, degenerescência, etc.), as fantasias de sadomasoquismo; a androginia; a questão da identidade de género; a feminização, etc.
Incluímos também textos, fragmentos e frases em que se
mistura a identidade de género (masculino-feminino), e ainda
textos, fragmentos e frases de feminização do masculino, devido ao facto da mesma, por vezes, estar ligada à homossexualidade, e do próprio Fernando Pessoa também fazer essa ligação.
Associa-se frequentemente as pessoas LGBT (lésbicas, gays,
bissexuais e transgéneros) à questão da identidade de género
(veja-se por exemplo a Declaração sobre os direitos LGBT e a identidade de género da ONU). A questão da identidade de género, e da
sua indefinição, ultrapassando portanto as rígidas separações de
género, tem também a ver com a junção do masculino e do feminino, isto é, com a feminização do masculino e a masculinização do feminino. Por outro lado, no tempo de Fernando Pessoa,
e ainda hoje, a feminização do masculino, e a masculinização do
feminino, estavam conotadas com a homossexualidade, e a homossexualidade estava também conotada com essa feminização
e masculinização. O desejo de se relacionar eroticamente com
homens passava pela feminização, conforme se vê por exemplo
em Mário de Sá Carneiro, quando no seu poema Feminina diz
o seguinte: “Eu queria ser mulher para ter muitos amantes /
E enganá-los a todos – mesmo ao predileto”.
Associar a feminização à homossexualidade masculina, e a
homossexualidade masculina à feminização, é uma atitude que
não provém apenas da opinião pública, ou de alguns poetas
(como por exemplo Mário de Sá Carneiro), mas dos próprios
autores que no século XIX se começaram a interessar pela homossexualidade, do ponto de vista do seu estudo académico.
Karl Heinrich Ulrichs descreveu assim a homossexualidade:
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“uma alma feminina num corpo de um homem, que expressa
paixão apenas por homens viris”. O termo inversão sexual apontava também nesse sentido, pois 1897, Havelock Ellis empregou
pela primeira esse termo para referir-se à alma ou à sensibilidade
feminina dos homens ditos “invertidos”. O próprio Fernando
Pessoa afirma: “Sou um temperamento feminino com uma inteligência masculina. A minha sensibilidade e os movimentos que
dela procedem são de mulher. (…) É uma inversão sexual fruste”.
As própria leituras realizadas por Fernando Pessoa revelam
também a sua tendência para a ligação entre homossexualidade
masculina e feminização. As anotações das leituras de Fernando
Pessoa, feitas por ele nos seus livros, revelam à medida que se
vai lendo, aquilo que para o qual ele pretende chamar a atenção,
e pelo qual mostra particular interesse, ao sublinhar e anotar
determinadas passagens que ele destaca. Um exemplo em como
Fernando Pessoa põe em relevo à ligação entre homossexualidade masculina e feminização, encontra-se nos sublinhados e
nas suas anotações a uma obra que Fernando Pessoa tinha na
sua biblioteca, de autoria W.C. Rivers: Walt Whitman’s anonaly
(“A anomalia de Walt Whitman”), nomeadamente o capítulo
Whitman’s feminility (“A feminilidade de Whitman”), capítulo
esse cujas frases mais significativas Fernando Pessoa sublinhou
com a sua caneta, e ao lado das quais escreveu por vezes as letras: N, ou N.B. (“Note-se”, ou “Note Bem”).4
Há também textos escritos por Fernando Pessoa onde existe
a homossexualidade masculina associada ao problema da identidade de género, nomeadamente a indefinição desta, assim como
a feminização associada à homossexualidade masculina, e esta
associada àquela, ou textos nos quais se pode fazer essa associação. Vejamos disso alguns breves exemplos em Fernando Pessoa, apresentando nesta sequência primeiro o nome do texto, e
depois uma citação, pois cada texto tem, por vezes, mais frases
em que se faz a associação explícita entre a homossexualidade
masculina e a questão da identidade de género, neste caso, a
feminização.
No poema Antínoo: “Ó corpo viril de feminino ar”. No poema O outro amor: “Todo o fêmea em teu corpo de mancebo”.
W. C. RIVERS, Walt Whitman’s anomaly, London, Ed. George Allen &
Co., 1913, pp. 20, 21, 22, 64, 65.
4
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No poema Livro do outro amor: “Se eu vivesse contigo, dia a dia,/
Eu seria mulher, trabalharia/ Seria só formosa, satisfeito”. No
poema Ó dia pesado que nasce assim a brilhar: “Minhas mãos
estendo em sua direção,/ Mas ele não vem./ Parece uma mulher
e o gesto da mão/ De mais fez nascer/ Sonhos de estranho
vício na terra do coração”. No poema Meu coração é uma princesa
morta: “Entrou a paz longínqua do eleito/ Dentro de mim”.
No poema Amem outros a graça feminina: “Ó Vénus masculina!”,
etc.
Nos textos em prosa aparece também o masculino e o feminino no mesmo indivíduo, e alguns deles com ligação à homossexualidade: no texto Às vezes, em sonhos distraídos, que me surgem das
esquinas: “Às vezes sou costureira masculina, e tenho príncipes,
que são princesas”. No texto Elogio do charlatão: “Um (a) vício
oculto”. No texto Sou um temperamento feminino com uma inteligência
masculina: “É uma inversão sexual fruste”. Nas Comunicações mediúnicas, cujo tema é sobre o amor e a sexualidade, no texto Sim,
mulheres e rapazes: “rapazes de forma feminina”. No heterónimo
Álvaro de Campos, na Ode Triunfal: “A graça feminina e falsa
dos pederastas que passam, lentos”. Na Ode Marítima: “Ser no
meu corpo passivo a mulher – todas-as-mulheres (…) Ser no
meu ser subjugado a fêmea que tem de ser deles”. Na Passagem
das Horas: “Os braços de todos os atletas apertaram-me subitamente feminino/ E eu só de pensar nisso desmaiei entre músculos supostos”. No texto Uma aventura amorosa: “Aproximou-se
de mim uma rapariga, por assim dizer – aluno, segundo depois
soube, do liceu local”. Nas Odes de Ricardo Reis, que segundo
Álvaro de Campos são dirigidas a rapazes, os nomes deles são
nomes femininos (Lídia e Chloe). No Livro do Desassossego, no
fragmento 84: “Aquela rapaz”; no fragmento 123: “A mulher
que sou quando me conheço”; no fragmento 343: “Não ter sido
madame de harém !”; no fragmento 370: “A minha melhor amiga – uma (deliciosa) rapaz que eu inventei”; no fragmento 394:
“Outrora eu fui tua princesa”; na Declaração de Diferença: “Aqueles
de nós que não são pederastas desejariam ter a coragem de o ser.
Toda a inapetência para a ação inevitavelmente feminiza”. No
texto de um heterónimo não identificado, que critica a revista
Orpheu chamando-lhes “invertidos”, o narrador diz que esta é uma
revista de mulheres. Outro exemplo em como Fernando Pessoa
associa a chamada inversão sexual à feminização do masculino,
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é o da seguinte frase que aparece destacada e isolada num dos
seus manuscritos: “Uma alemão – brincadeira sobre a inversão”.
Por conseguinte, incluímos no presente livro não apenas os
textos em que Fernando Pessoa fala sobre homossexualidade,
ou a expressa através dos seus sentimentos amorosos, mas também os textos em que Fernando Pessoa expressa a feminização
do masculino, e que podemos considerar como uma forma implícita, ou metafórica, de referência à homossexualidade, como
ele faz nos textos em que essa associação é explícita.
Fernando Pessoa desconstrói o binarismo de género, e fala
da componente feminina do homem, e da componente masculina da mulher, seja essa componente física ou psicológica, e
que existe afinal em todos os seres humano, embora mais desenvolvida nuns do que noutros. Fernando Pessoa partilha do
desejo ultrapassar a rígida dicotomia masculino-feminino, como
se pode ver por exemplo numa carta de Mário de Sá Carneiro
a Fernando Pessoa, em que Sá Carneiro lhe revela que andava a
escrever o conto O homem dos sonhos, e lhe diz: “O homem dos
sonhos está em meio. Mas ultimamente não tenho mexido nele.
Há lá uma frase nova. Diga-me o que pensa dela: Decididamente
na vida anda tudo aos pares, como os sexos. Diga-me: conhece alguma coisa
mais desoladora do que isto de só haver dois sexos? Depois o homem descreverá a voluptuosidade dum país em que haverá um número infinito de sexos, podendo possuir “ao mesmo tempo” os vários corpos. Por todo este mês
terminá-lo-ei. Rogo-lhe porém que me diga se devo incluir esta nova ideia da
diversidade dos sexos ou não”.5 Como é sabido, as quase totalidade
das cartas de Fernando Pessoa a Sá Carneiro perderam-se, mas
numa carta de Sá Carneiro a Luís de Montalvor, Sá Carneiro
revela qual foi a resposta de Fernando Pessoa: “O Fernando
Pessoa, segundo me escreveu, acha muito bela esta ideia”.6 Por
outro lado, Fernando Pessoa não só achou muito bela esta ideia,
como foi precisamente a ele que Sá Carneiro dedicou esse mesmo conto.
Essa atitude de Fernando Pessoa pode ver-se na sua poesia,
pois também há poemas em que Fernando Pessoa não se vê
nem como homem nem como mulher, mas em que se situa para
além da dicotomia masculino-feminino. São poemas em que
5
Mário de Sá Carneiro, Em ouro e alma – correspondência com Fernando Pessoa,
Lisboa, Ed. Tinta da China,2015, pp. 56-57.
6
Idem, p. 57.
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Fernando Pessoa expressa a ambiguidade e a indefinição dessa
separação, como por exemplo no poema: Quando se está cansado,
em que fala de “Uma coisa indecisa que não é/ Masculina ou
feminina”, ou no poema Deus te livre de estar onde estás, em que
Fernando Pessoa afirma: “Deus te livre de que te tomem/ Por
mulher e também por homem”. Há também alguns textos em
prosa, em que Fernando Pessoa fala de uma outra identidade de
género, que supera o binarismo tradicional masculino-feminino,
e a separação entre um e outro, como por exemplo quando diz
“sou costureira masculina”, ou por exemplo quando diz “aquela rapaz”, ou ainda por exemplo no heterónimo Maria José, a
Carta da corcunda para o serralheiro, quando Maria José afirma:
“Eu não sou mulher nem homem”, ou no Livro do Desassossego,
os textos O mesmo sexo que não existe, e Sonhar que sou o homem e a
mulher, etc., etc.
Fernando Pessoa ao expressar a indefinição da identidade
género nem sempre fala em homossexualidade, assim como ao
expressar sentimentos homossexuais ou ao referir-se à homossexualidade, nem sempre fala da indefinição da identidade de
género, uma coisa não implica necessariamente a outra, pois o
masculino e o feminino são categorias não apenas sexuais mas
também sociais. Assim como não existe um único significado
para a palavra homossexual, também não existe um único significado para as palavras homem e mulher. No entanto, é importante
salientar que a homossexualidade é uma das formas de pensar
a identidade de género, e levanta esse problema, assim como a
identidade de género é uma das formas de pensar a homossexualidade, e levanta também esse problema. Alguns homossexuais sentem e cultivam a feminização, e através da sua homossexualidade ficam envolvidos também num problema com a sua
identidade de género. Por seu turno, há homens que gostam de
mulheres mas que têm um problema devido à sua identidade de
género, e portanto têm um problema em relação ao corpo que
têm. Desejando ser fisicamente mulheres, ou transformando-se
em mulheres (como hoje é possível através de intervenções
cirúrgicas), e continuando no entanto a gostar de mulheres,
transformam-se em lésbicas. Por outro lado, há mulheres que
gostam de homens, mas que têm um problema devido à sua
identidade de género, e portanto têm também um problema em relação ao corpo que têm. Desejando ser fisicamente
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homens, e transformando-se em homens (também através de
uma intervenção cirúrgica), e continuando no entanto a gostar
de homens, transformam-se em homossexuais masculinos. Tanto no primeiro como no segundo caso, através de um problema
derivado da sua identidade de género, tornam-se homossexuais.
Por isso, assim como incluímos neste livro textos de conteúdo
homossexual em que Fernando Pessoa não fala propriamente
do problema da identidade de género, incluímos também textos
em que Fernando Pessoa fala do problema da identidade de género, mesmo que não fale propriamente de homossexualidade.
Dado que em alguns textos, frases e fragmentos, Fernando Pessoa é omisso quanto à ligação de uma coisa com a outra, deixamos ao leitor a liberdade de interpretar, e de portanto fazer ou
não essa ligação. No entanto, embora em Fernando Pessoa por
vezes não esteja explicita a ligação da indefinição da identidade
de género com a homossexualidade, certamente que existe a
tendência para se fazer essa ligação, devido ao facto do próprio
Fernando Pessoa fazer essa ligação em vários dos seus textos
que expressam sentimentos homoeróticos ou que falam sobre
homossexualidade, apresentando a indefinição da identidade de
género como uma das especificidades da homossexualidade.
Assim como não existe apenas uma sexualidade mas vários
tipos de sexualidade, também não existe apenas uma homossexualidade mas vários tipos de homossexualidade. Desde logo,
existem dois grandes tipos bem distintos de homossexualidade: a masculina e a feminina. No entanto, referimo-nos aqui à
homossexualidade masculina, dado ser essa a que está presente
na generalidade dos textos de Fernando Pessoa aqui reunidos.
Ora, dentro da homossexualidade masculina existem muitas variedades, há diversos tipos de vivência, incluindo a feminização
como uma das suas componentes, e dentro da feminização há
ainda que distinguir diversas formas: feminização física, psicológica, e estética. Por outro lado, há muitos homossexuais que
se situam, do ponto de vista da sua identidade de género, e da
sua sexualidade, para além do masculino e do feminino, e que
portanto não se identificam nem com um nem com outro.
A feminilidade do homem, e a masculinidade da mulher,
não têm a ver apenas com a aparência física, nem com os papéis sexuais desempenhados. A feminilidade e a masculinidade
tem também muito a ver ou com os papéis sociais, e com as
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caraterísticas psicológicas, ou ainda com os estados de alma, conforme se pode ver por exemplo, neste último caso, em certas
correntes místicas e esotéricas, que misturam a sexualidade com
a espiritualidade, e o masculino com o feminino.
Vem aqui a propósito referir O Banquete, de Platão, um das
obras em que este filósofo fala sobre a homossexualidade, e
em que fala da lenda dos andróginos, seres completos que continham em si o masculino e o feminino. Terrivelmente fortes,
ousaram desafiar a própria Divindade, escalando os céus. Zeus,
para puni-los, divide-os em dois, separando assim o masculino
do feminino, gerando incompletude e carência. Geralmente as
narrativas mitológicas consideram a homossexualidade, a bissexualidade, e o transgénero, como um símbolo de experiências
sagradas, e como uma forma de restabelecer a unidade perdida. Também em Raul Leal, na sua obra Sodoma Divinizada, que
Fernando Pessoa admirava e que defendeu, o homoerotismo
restabelece a união, contra a divisão entre os dois sexos, entre o
masculino e o feminino. Existem também alguns textos de Fernando Pessoa que falam de androginia, tanto textos em verso
como em prosa. Alguns desses textos, mesmo quando falam sobre outros temas, como o esoterismo ou o misticismo, utilizam
figuras homoeróticas, fazendo uma fusão entre homoerotismo
e espiritualidade, e espiritualidade e homoerotismo (pode ver-se
alguns desses exemplos no capítulo do presente livro intitulado
Prosa genérica).
Portanto, a feminização do indivíduo do sexo masculino, ou
a masculinização do indivíduo do sexo feminino, encontrando
na homossexualidade um dos veículos privilegiados dessa fusão,
tem também um significado místico e esotérico. A feminização
do homem, e a masculinização da mulher, é uma busca de completude, de união do todo na mesma pessoa, e é também um
estado de espírito, tem a ver com um sentir interior, com uma
atitude não apenas física mas também psicológica, mesmo que
a aparência física, os papéis desempenhados sexualmente, ou
socialmente, não o expressem.
Do ponto de vista da sexualidade, há homossexuais que são
efeminados, e há outros que o não são (e uns são-no fisicamente, enquanto que outros são-no apenas psicologicamente).
Há muitas especificidades que revelam que tanto a homossexualidade como a feminilidade e a masculinidade são conceitos
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com diversos significados: há homens homossexuais fisicamente homens e psicologicamente mulheres, fisicamente mulheres
e psicologicamente homens, e fisicamente homens e psicologicamente homens. Há ainda a salientar os papéis sexuais, que
podem não corresponder ao que seria de esperar do seu físico
e da sua psicologia: há homens homossexuais masculinos física
e/ou psicologicamente, mas que têm um papel sexual dito feminino, assim como há homens homossexuais ditos femininos
física e/ou psicologicamente, mas que têm um papel sexual dito
masculino. Há ainda outras especificidades, do ponto de vista
da homossexualidade e da identidade de género, tendo em conta a pessoa de quem se gosta fisicamente e psicologicamente:
há homossexuais não efeminados que gostam de homens não
efeminados; há homossexuais não efeminados que gostam de
homens efeminados; há homossexuais efeminados que gostam de homens não efeminados; há homossexuais efeminados
que gostam de homens efeminados. Há também homens que
gostam de mulheres, mas que são psicologicamente mulheres,
e mulheres que gostam de homens, mas que são psicologicamente homens. E há também homens que gostam de mulheres
mas que são em parte fisicamente mulheres, e mulheres que
gostam de homens, mas que são em parte fisicamente homens.
Finalmente, há ainda a considerar os chamados papéis sociais,
sobretudo os papéis profissionais, que podem ou não corresponder à identidade de género e à sexualidade a eles geralmente
associada. Em todos estes casos surge a questão da identidade
de género e da sua pluralidade, surge a indefinição sobre o que
é ser masculino e feminino, assim como a indefinição sobre o
que é ser heterossexual e homossexual.
Conforme mostra hoje a teoria queer, a orientação sexual e a
identidade de género elaboram-se de forma muito complexa,
pela interseção de múltiplos grupos, critérios e possibilidades.
Não existem papéis sexuais essencialmente ou biologicamente inscritos na natureza humana, mas antes formas socialmente variáveis de desempenhar um ou vários papéis sexuais, assim como identidades de género. Encontramos nos textos
de Fernando Pessoa várias destas possibilidades, que cortam
com os estereótipos tradicionais sobre o que é ser masculino
e feminino, e sobre o que é gostar do masculino e do feminino. Fernando Pessoa desconstrói também a rígida dicotomia
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masculino-feminino, em que ao homem estaria associado um
determinado papel fixo, na identidade de género, assim como
no amor e na sexualidade, e à mulher outro papel, também fixo.
Pode ver-se isso em alguns poemas aqui reunidos, assim como
em alguns textos do Livro do Desassossego
A fusão e a interconexão entre o masculino e o feminino, a
masculinização do feminino, e a feminização do masculino, um
terceiro sexo, ou um terceiro género, por um lado podem não
ser apenas algo físico (podem não ter a ver com o corpo da
pessoa), e por outro lado podem não ser apenas algo psicológico (podem não ter a ver com o temperamento da pessoa), pois
podem ser antes um jogo, uma representação, uma fantasia, ou
um fetiche. De qualquer das formas, contribuem ou podem contribuir para estimular o imaginário homoerótico, podem funcionar como uma componente não apenas identitária mas também estética, e podem portanto incluir-se como uma vivência
da homossexualidade, como uma das suas várias modalidades,
do ponto de vista estético, físico, psicológico, ou da identidade
de género.
A forma por excelência de sentir e de viver a homossexualidade masculina é, em relação às mulheres, a atitude de desinteresse
(do ponto de vista afetivo), e não ver nela mais que mera biologia, como se pode ver em Fernando Pessoa, em algumas das
suas afirmações sobre as mulheres, como por exemplo quando
o heterónimo António Mora diz que a mulher é “necessária à
Humanidade para o facto essencial mas biológico apenas da sua
continuação” (sublinhamos a palavra: apenas). O heterónimo
Bernardo Soares afirma também que a mulher é “o sexo sujo”,
o que implica que há um sexo que não é sujo (o dos homens).
Como se poderá ver ao longo desta obra, existem muitas mais
afirmações em que Fernando Pessoa exprime o desinteresse pelas mulheres do ponto de vista afetivo.
Por vezes a homossexualidade está associada não apenas ao
simples desinteresse afetivo pelas mulheres, mas também à aversão por elas, assim como a aversão por elas por vezes está associada à homossexualidade. A aversão pelas mulheres (também
designada pela palavra misoginia) existe em alguns homossexuais,
e existiu em alguns escritores homossexuais famosos tais como
Shakespeare, Hans Christian Andersen, Óscar Wilde, Henry
de Montherland, Yukio Mishima, André Gide, Jean Cocteau,
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Somerset Maugham; Julien Greeen, etc. Um dos casos mais significativos, por ser um dos autores que Fernando Pessoa mais
admirava, é o de Óscar Wilde, que por exemplo no seu livro
Uma mulher sem importância tem várias passagens em que exprime
o seu desprezo pelas mulheres, assim como no Retrato de Dorian
Gray. Também algumas das personagens dos romances de alguns destes escritores, têm conteúdos misóginos, como sucede
por exemplo no romance de Yukio Mishima, Cores Proibidas, que
tem como personagem principal Shunsuke, que era um escritor
homossexual misógino.
Não apenas estes e outros escritores, mas alguns homossexuais, manifestam-se contra a mulher, pois esta ter-lhes-ia imposto um martírio, que os obrigaria a representar um papel, e
essa atitude de aversão constitui portanto um mecanismo instintivo de resistência. A aversão pelas mulheres traz consigo uma
angústia pela diferença dos sexos, e o não saber comportar-se
perante essa diferença. A aversão pelas mulheres é uma atitude
que existe em alguns homossexuais, e essa aversão pode ter diversos significados: a repulsa pelo corpo feminino; o facto de
sentirem no corpo feminino o oposto e a negação daquilo de
que eles gostam e desejam; o facto das mulheres lhes “roubarem” os homens, sendo portanto encaradas como uma espécie
de rivais; o facto da presença física da mulher “obrigar” os homossexuais a terem uma postura e um comportamento que não
são capazes de ter (não conseguirem corresponder à expetativa
das mulheres em relação a eles), como por exemplo quando
Fernando Pessoa diz no Livro do Desassossego: “Sou daquelas almas que as mulheres dizem que amam, e não reconhecem quando as encontram”.
Fernando Pessoa, conforme tem sido dado a revelar nos
últimos tempos, através de textos inéditos seus que têm sido
decifrados, e através de alguns estudos importantes entretanto
publicados, era misógino.7 Também em Fernando Pessoa a misoginia está ligada à homossexualidade, nomeadamente a uma
certa forma de encarar a homossexualidade, conforme se pode
constatar por exemplo numa carta de Raul Leal a João Gaspar
Simões. Raul Leal, depois de, entre outras coisas, se ter referido,
Ver o livro Misoginia e antifeminismo em Fernando Pessoa, José Barreto (org.),
Lisboa, Ed. Ática, 2011.
7
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de passagem, à homossexualidade de Fernando Pessoa, diz o
seguinte: “(…) a teoria de que acabo de dar uma breve indicação, é minha e não de outros homossexuais superiores, mas
todos eles sentem a inferioridade ingénita – que Platão já reconhecia – do sexo feminino”.8
Fernando Pessoa expressa a sua misoginia em vários dos seus
textos, como se pode ver por exemplo nas suas comunicações
mediúnicas, em que um suposto espírito fala com Fernando
Pessoa, por um lado dizendo-lhe para não ter sexo com homens, e por outro lado criticando-o devido àquilo que afirma
ser a “aversão pelas mulheres”, e em que o espírito (melhor
dizendo, o próprio Fernando Pessoa) emprega mesmo a palavra
misoginia. Pode confirmar-se isso no presente livro, no capítulo
Textos autobiográficos. Além do amor de Fernando Pessoa pelo
sexo masculino, expresso em muitos dos seus poemas, o seu
desprezo pelo sexo feminino também é expresso em alguns dos
seus poemas, como se pode ver por exemplo no poema Amem
outros a graça feminina, no poema Oração (Súplica) aos novos deuses,
no poema Conselhos, etc.
Ter uma aversão sexual pelas mulheres, e criticá-las de forma
direta, ou de forma indireta, e até mesmo quando se buscam
outras justificações sem ser as afetivas, é algo que também está
ligado à homossexualidade em Fernando Pessoa, conforme se
pode ver também nos textos extraídos do Livro do Desassossego, onde Fernando Pessoa diz que a mulher é o “sexo sujo”,
e onde existem textos relacionados com a homossexualidade,
e por outro lado onde existem textos a recusar a mulher do
ponto de vista afetivo. Isto está presente não apenas no Livro do
Desassossego, mas também na poesia de Fernando Pessoa, como
já referimos (por exemplo no pequeno poema Conselhos, em que
Fernando Pessoa diz: “Sê generoso e puro./Não é cantando
seios de donzelas/ Que se é o futuro.”). Esta rejeição da mulher
está presente ao longo da vasta obra de Fernando Pessoa: na
poesia, nos diários, nos textos em prosa sobre as mulheres, nos
textos sobre arte e literatura, nos textos em prosa de assuntos
genéricos, nas comunicações mediúnicas, no Livro do Desassossego, e surge junto com textos em que se exalta a beleza masculina,
“Uma carta de Raul Leal a João Gaspar Simões”, in Arnaldo Saraiva,
Os órfãos do Orpheu, Porto, Ed. Eng. António de Almeida, 2015, p. 194.
8
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e os sentimentos homossexuais. Se já por si a rejeição da mulher
leva a pensar na homossexualidade como polo de preferência,
o facto de haver muitos textos em Fernando Pessoa que expressam sentimentos homossexuais, contribui também para se
compreender melhor essa rejeição.
Por conseguinte, a aversão pelas mulheres em Fernando
Pessoa é apresentada no presente livro como uma das componentes da homossexualidade (o que não significa que todos
os homossexuais tenham aversão pelas mulheres). Assim como
não existe apenas uma sexualidade mas vários tipos de sexualidade, também não existe apenas uma homossexualidade, mas
vários tipos de homossexualidade. Fernando Pessoa expressou
a sua misoginia, assim como expressou outras formas de sentir
a homossexualidade, que também estão presentes neste livro,
podendo dizer-se portanto que encontramos em Fernando Pessoa a homossexualidade de todas as maneiras. O objetivo do
presente livro não é defender que as formas de viver, sentir, ou
expressar a homossexualidade em Fernando Pessoa, pertencem
necessariamente à homossexualidade. O objetivo do presente
livro é mostrar que elas estão presentes em toda a sua pluralidade, na obra de Fernando Pessoa, para que se possa compreender melhor a sua obra, a sua personalidade, a sua angústia, o seu
desassossego.

