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O fenómeno da heteronímia 

no contexto do projecto cultural pessoano 

O fenómeno da heteronímia é com certeza um dos aspectos mais inte-
ressantes da obra de Fenando Pessoa que não só contribuíram para o desper-
tar do interesse dos investigadores no mundo inteiro já há algumas décadas, 
mas que continuam a fascinar e inspirar tanto os leitores, como os artistas 
contemporâneos. A originalidade desta ideia, ou antes da sua realização, 
apesar da existência de vários precedentes, não pode ser posta em dúvida, 
mesmo que haja os investigadores, tais como Maria Irene Ramalho, que 
recusam a criatividade ao poeta, considerando a heteronímia a mera conti-
nuação da tradição da máscara que na literatura inglesa foi iniciada com 
Shakespeare, e continuada por Keats, Browning e Pound1. É igualmente 
possível e não raro indicar as ideias, que, particularmente na cultura portu-
guesa, de alguma forma se assemelham à heteronímia, tais como a figura de 
Fradique Mendes de Eça de Queirós, que, além de todas as parecenças, não 
passa de uma tentativa tímida duma pseudonímia amplificada. Neste con-
texto parece mais fértil a tentativa do estabelecimento de alguma ligação 
entre os conceitos que surgiram na contemporaneidade do poeta, no moder-
nismo britânico, nomeadamente o conceito do objective correlative de Tho-
mas Stearns Eliot que se aproxima da teoria do fingimento poético de Pessoa. 

                                                        
1 Cf. M.I. Ramalho de Sousa Santos, Um imperialismo de poetas. Fernando Pessoa  

e o imaginário do Império, “Penélope. Fazer e desfazer a história”, Publicação quadrimestral, 
n.o 15/1995, pp. 53–78. 



O fenómeno da heteronímia no contexto do projecto cultural pessoano 557

Antes de passarmos à apresentação da contextualização do fenómeno 
heteronímico no âmbito do projecto cultural pessoano, é necessário assinalar 
o facto pela primeira vez observado talvez em 1979 por Jorge de Sena2,  
e comprovado no início dos anos oitenta pelo Esboço de uma bibliografia 
pessoana de José Blanco, nomeadamente a circunstância de Pessoa não ser 
um poeta desconhecido e desprezado pelos seus contemporâneos, como con-
tinua a ser apresentado na omnipresente versão lendária da sua biografia. 
Antes pelo contrário, parece que tanto a sua poesia foi apreciada não só pelos 
colaboradores do Orpheu, mas sobretudo pela nova geração poética da 
Presença – é preciso reparar que segundo as contas de José Blanco, Pessoa 
publicou durante a sua vida 299 poemas, para não falar já dos 132 textos de 
outro género. Também o seu papel de crítico activo da vida cultural e socio-
política não pode ser porto em dúvida. A minha abordagem pretende tratar 
todos estes factos da biografia pessoal e pública, que ao lado dos elementos 
da sua biografia artística, tais como sobretudo a heteronímia e o lançamento 
de várias correntes literárias podem ser vistos como os constituintes dum 
plano mais vasto, nomeadamente o projecto cultural pessoano que consta do 
pro-jecto existencial do poeta. 

Fernando Pessoa é responsável pela criação de 72 personagens heteroní-
micas. O acontecimento fundamental da sua biografia artística é com certeza 
a fundação e a publicação, em 1915, de dois números de Orpheu, a revista 
que ambicionou introduzir várias correntes modernistas em Portugal e que 
teve como o objectivo “crear a sensibilidade portuguesa”3. No seio do Orpheu 
Pessoa é fundador dos três “ismos”: o “paulismo” sob a forte influência do 
simbolismo francês e de Camilo Pessanha (o poema Impressões do Crepús-
culo, que ainda antes da publicação no único número da Renascença,  
o órgão do paulismo, circulava em manuscrito entre os amigos do poeta),  
o “interseccionismo” inspirado na vanguarda, cubismo e futurismo (Chuva 
Oblíqua, escrita no mês seguinte da publicação das Impressões... e editada no 
segundo número do Orpheu) e o “sensacionismo”, cujo mestre foi Alberto 
Caeiro, uma figura concebida com o objectivo (entre outros) de contrariar  
a poesia saudosista. Segundo a celebérrima carta a Adolfo Casais Monteiro de 
13 de Janeiro de 1935, Alberto Caeiro apareceu a Pessoa no dia 8 de Março 

                                                        
2 Cf. J. de Sena, Inédito de [...] sobre o “Livro de Desassossego”, “Persona” n.o 3, Porto, 

Julho 1979, pp. 3–40. Mesmo que esta ideia fosse a partir de então confirmada pelos pessoa-
nos mais notáveis (cf. por exemplo T.R. Lopes, “Mensagem” de uma vida, [in:] F. Pessoa, 
Mensagem. Poemas esotéricos. Edição crítica, red. J.A. Seabra, Madrid 1993, pp. 344–353 ou 
J. Serrão, Nas origens do projecto cultural de Pessoa, [in:] Actas do 1º Congresso Internacio-
nal de Estudos Pessoanos, Porto 1978, p. 329), a lenda de Pessoa desconhecido e desprezado 
pelos contemporâneos continua. 

3 F. Pessoa, Pessoa Inédito, coord. T. Rita Lopes, Lisboa 1993, p. 311. 
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de 1914, o seu dia triunfal, em que, de acordo com o seu depoimento, sur-
giram também os discípulos de Caeiro: o sensacionista Álvaro de Campos, 
cujo primeiro poema foi a Ode Triunfal (não incluindo o Opiário, escrito 
depois) e Ricardo Reis, o neopagão estóico e epicurista, o autor das odes 
horacianas. Como indica Pessoa na mesma carta, a génese dos heterónimos 
reside na sua “tendência orgânica e constante para a despersonalização  
e para a simulação”4 – não é ilícito sublinhar esta componente do fingi-
mento, tão relevante na arte poética pessoana, se bem que o poeta relacio-
nasse a heteronímia também com o diagnóstico de carácter psiquiátrico, 
nomeadamente o traço histérico. 

A partir deste momento aparecem cada vez mais personagens hetero-
nímicas5, algumas com a obra e personalidade atribuída, outras só com os 
planos (na maioria nunca realizados) dos textos por escrever. Vale a pena 
mencionar alguns para assinalar a diversidade do projecto cultural pessoano, 
contido também no conceito da heteronímia: Alexander Search é o poeta da 
juventude pessoana que escreve em inglês e estabelece um pacto com  
o diabo; Jean Seul de Méluret havia-de ser o autor da poesia satírica e moral 
em francês; Thomas Crosse ficou encarregado de escrever em inglês sobre as 
questões relacionadas com a mitologia portuguesa e a maçonaria; Barão de 
Teive seria um parente do Monsieur Teste; António Mora, o autor das obras 
da teorização neopagã; Rafael Baldaya, o heterónimo astrólogo; Vicente 
Guedes, substituído por semi-heterónimo Bernardo Soares. Este ultimo,  
o segundo e principal autor do Livro do Desassossego, é segundo Pessoa “um 
semi-heterónimo porque, não sendo a personalidade a minha, é, não dife-
rente da minha, mas uma simples mutilação dela. Sou eu menos o raciocínio 
e a afectividade”6, tudo isto porque é muito mais difícil “outrar-se” em prosa 
do que em poesia.  

Há várias teorias que pretendem tornar inteligível o conceito da hetero-
nímia e que determinam várias atitudes perante toda a obra pessoana. As 
especulações mais antigas e ao mesmo tempo mais simplistas reduzem-na às 
conturbações de tipo psicológico, considerando Pessoa um doente mental. 
Esta explicação psiquiátrica que aposta no desdobramento da personalidade, 
elimina da ideia da heteronímia a componente da criação artística con-
sciente e metódica, o que faz com que não seja considerada satisfatória. 
Independentemente das perturbações psíquicas que Pessoa talvez tivesse (ele 
próprio era convencido das suas neuroses e psicoses) e das provas que evo-
cam os psicanalistas para a evidenciação da instabilidade psíquica do poeta,  

                                                        
4 F. Pessoa, Correspondência (1923–1935), Lisboa 1996, p. 340. 
5 Ainda que, como o próprio Pessoa confessou, a sua primeira figura heteronímica fosse  

o Chevalier de Pas, concebida na idade de seis anos, cf. ibidem, p. 341. 
6 Ibidem. 
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a ideia de a heteronímia ser uma criação artística é mais próxima da nossa 
perspectiva.  

Também a redução da heteronímia ao jogo, pura mistificação (ainda que 
criadora)7, ou simulação, pela analogia com a pseudonímia, ou ao equiva-
lente dos vários níveis estilísticos8, não nos convence. No que se refere às 
teorias mais fundamentadas na obra literária, as mais cautelosas centram-se 
na ideia da despersonalização como um dos motivos obsessivos de toda  
a escrita pessoana.  

Segundo Robert Bréchon, a função principal da heteronímia foi o esva-
ziamento da consciência do vácuo que Pessoa diagnosticou ser o seu inte-
rior9. Os partidários desta explicação como a raiz deste fenómeno indicam 
principalmente a crise da identidade, nítida na Europa modernista, respon-
sável pela perda da transparência cartesiana, pelo conceito do sujeito que 
desta maneira se tornou pelo menos problemático para os contemporâneos, 
para não dizer que ocupou a posição da questão fundamental do moder-
nismo. Esta, em geral, é a explicação mais plausível, dada a grande quanti-
dade de vestígios do desejo da despersonalização nos textos pessoanos, assim 
como as suas teorias referentes à poesia e literatura em geral.  

Porém, há também outra atitude, digamos metatextual, que tenta exami-
nar a heteronímia de ponto de vista do jogo interno dos significados no 
metatexto da obra pessoana. Já em 1973 Eduardo Lourenço, responsável pelo 
redimensionamento fundamental das investigações dedicadas a Pessoa, apre-
senta a heteronímia como uma criação puramente poética, na qual os hete-
rónimos não só não podem ser considerados os criadores dos poemas, mas ao 
contrário, limitam-se aos seus efeitos – são os poemas que criam os heteró-
nimos, não tendo estes existência fora deles10. A proposta de Eduardo Lou-
renço radicaliza-se ainda mais no seu famoso texto escrito e publicado após  
a primeira edição do Livro do Desassossego, ou seja a ideia do Livro como 
texto-suicida em relação à mitologia da heteronímia clássica, ordenada  
e coerente, pelo menos aparentemente. Segundo este filosofo e ensaísta,  
o Livro do Desassossego apresenta-nos o “memorial da comédia”11 das “fic-
ções do interlúdio”, revelando o “heteronimismo” muito mais profundo, 

                                                        
7 O exemplo desta atitude são as leituras de Jorge de Sena, cf. idem, Fernando Pessoa  

& C.a Heterónima, 2 vols., Lisboa 2000. 
8 Cf. L. Stegagno Picchio, La Méthode Philologique, 2 vols., Paris 1982. 
9 Cf. R. Bréchon, Estranho Estrangeiro. Uma biografia de Fernando Pessoa, Lisboa 1996, 

p. 215. 
10 Cf. E. Lourenço, Pessoa Revisitado. Leitura Estruturante do Drama em Gente, Lisboa 

2003 (a primeira edição de 1973), p. 29 e seg. 
11 E. Lourenço, “O Livro do Desassossego” texto suicida?, [in :] idem, Fernando Rei da 

Nossa Baviera, Lisboa 1993, p. 89. 
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original, denominado “labirinto sem saída”12, cuja manifestação superficial 
constituía até aquele momento o universo heteronímico. 

Outra proposta do género metatextual é da autoria de José Augusto 
Seabra e parte da valorização pessoana do género dramático, consistindo na 
introdução dos conceitos do “poetodrama” e “poemodrama” e as relações 
entre eles. Na leitura deste investigador, o drama não é senão o diálogo das 
linguagens poéticas dos heterónimos no interior da obra13. Assim Seabra, 
partindo das classificações pessoanas dos géneros literários, assim como das 
suas definições da heteronímia, chega ao estabelecimento da rede das rela-
ções e correspondências que se revela no diálogo das linguagens poéticas, 
sendo esta sua interpretação do fenómeno heteronímico, como se vê, pura-
mente textual.  

Há ainda outras propostas interessantes nesta linha de investigação, por 
exemplo a explicação de Dionísio Vila Maior que emprega as ideias bakhti-
nianas, sobretudo o conceito do dialogismo14. Igualmente José Gil aborda  
a questão dos heterónimos por via textual, considerando o heterónimo “um 
dispositivo de produção de <sensações literárias> e da multiplicação destas 
sensações”15. Existem também tentativas da explicação da heteronímia que 
podíamos classificar como esotéricas, expressamente alquímicas – como por 
exemplo os textos de Luís Filipe B. Teixeira16. 

Nós queríamos conciliar estas duas atitudes fundamentais (a que acentua 
a crise da identidade e a textual) ao reuni-las no quadro mais vasto, nomea-
damente o do projecto cultural português compreendido como o objectivo 
de toda a vida e obra pessoana. Nesta perspectiva a heteronímia – tanto 
como a dialéctica interna da obra, denominada o poeto(poemo)drama, como 
a ideia da despersonalização, relacionada com as reflexões acerca do carácter 
nacional e da mentalidade dos portugueses, ganham novo sentido na projec-
ção da civilização futura, universal e perfeitamente transnacional, contida na 
metáfora do Quinto Império ou império espiritual17. “A dispersão do eu”, da 
qual provas se encontram com facilidade em toda a sua obra, sendo o prin-

                                                        
12 Ibidem, p. 91. 
13 Cf. J.A. Seabra, Fernando Pessoa ou Poetodrama, Lisboa 1988, p. 31.   
14 Cf. D. Vila Maior, Fernando Pessoa: heteronímia e dialogismo. O contributo de Mikhaïl 

Bakhtine, Coimbra 1994. 
15 J. Gil, Fernando Pessoa ou a metafísica das sensações, Lisboa s.d., p. 227. 
16 Cf. L.F.B. Teixeira, O nascimento do Homem em Pessoa: A heteronímia como jogo da 

demiurgia divina, Lisboa 1992. 
17 Também Luísa Maria Bernardino de Medeiros de Brito Mendes considera os heteróni-

mos sobretudo como criadores de civilização, assim como indica para a ligação da obra da 
criação da civilização com a produção artística de Pessoa, cf. idem, O Quinto Império de 
Fernando Pessoa ou a criação literária em língua portuguesa, Tese de doutoramento não 
publicada, Lisboa 2004, pp. 21 e 72. 
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cípio fundamental do sensacionismo, relaciona-se ao mesmo tempo com  
a regra poética fundamental do poeta, ou seja, a ideia do fingimento poético, 
fazendo com que estejam interrelacionados vários elementos da obra pesso-
ana: o desejo de aniquilação da individualidade e da sinceridade, a teorização 
de tipos da poesia lírica e do processo da criação literária, assim como os 
escritos acerca do carácter nacional dos portugueses e do cariz da nova civi-
lização. Esta hipótese é reforçada pelos estudos existentes sobre o papel da 
língua portuguesa em Fernando Pessoa.  

A literatura portuguesa criada até à época moderna não representa para 
Pessoa, com raras excepções, um grande relevo – sendo na maioria uma 
manifestação imatura, estrangeirada ou torcida pelo carácter nacional. Toda-
via, a literatura de valor também, na sua opinião, já começou a ser criada  
– ora por Antero de Quental ou Guerra Junqueiro, ora por alguns artistas do 
meio da Renascença Portuguesa, ora pelo grupo dos poetas de Orpheu, para 
não mencionar já o supra-Camões anunciado na figura do próprio poeta. 
Paradoxalmente, o facto de ainda não haver em Portugal uma grande litera-
tura não é, do ponto de vista pessoano, um obstáculo na obra do estabe-
lecimento do império cultural, dado que esta situação faz com que a criação 
da literatura possa ser levada a cabo de maneira perfeita18. Mais ainda, como 
o arauto Pessoa aclama de maneira evangélica à preparação do “caminho dos 
grandes génios portugueses”19, o que significa que a vinda dos grandes escri-
tores já está próxima. Como afirma o poeta, o saudosismo demarca o início 
da Época Áurea (“the Golden Age”) da literatura portuguesa, que difere 
tanto do saudosismo, como da tradição portuguesa pelo seu cunho univer-
salista: 

we are not Portuguese writing for Portuguese; we leave that to journalists and 
political leader-writers. We are Portuguese writing for Europe, for all civili-
sation; we are nothing as yet, but even what we are now doing will one day be 
universally known and recognised20 

– é porém nítida a consciência do valor da obra dos modernistas reunidos no 
meio do Orpheu (o texto vem provavelmente de 1914) e do papel desta lite-
ratura no contexto do princípio da nova era não só da literatura portuguesa, 
mas também de Portugal em si (como afirma Pessoa, em Portugal só duas 
coisas merecem o interesse: a paisagem e o Orpheu21). O valor da poesia 

                                                        
18 F. Pessoa, Sobre Portugal. Introdução ao problema nacional, introdução e organização  

J. Serrão, Lisboa 1979, p. 239. 
19 Ibidem, p. 240. 
20 F. Pessoa, Páginas íntimas e de auto-interpretação, textos estabelecidos e prefaciados 

por G.R. Lind e J. do Prado Coelho, Lisboa 1966, p. 119. 
21 Cf. ibidem, p. 54. 
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sensacionista deriva do carácter nacional português, que é cosmopolita  
e universal, da indefinição e dum poder inusitado de despersonalização22.  
O que Pessoa salienta em vários sítios é a importância do sensacionismo 
“como primeira manifestação de um Portugal-Europa, como a única <grande 
arte> literária que em Portugal se tem revelado”23, o que foi possível já 
depois da libertação da influência directa de Pascoaes. 

A literatura verdadeiramente grande e transnacional, o sinónimo da 
cultura, é o significado da metáfora do Quinto Império pessoano, sendo a sua 
produção o conteúdo da nova missão civilizacional dos portugueses, do pro-
jecto cultural iniciado pelo próprio poeta. A criação de uma literatura não só 
nova, mas também a única verdadeiramente grande é o objectivo principal 
do projecto cultural pessoano. Dadas as suas características da universalidade 
e transnacionalidade, é lícito acrescentar a outra, nomeadamente o carácter 
sintético (ou até antropofágico), que se liga directamente à produção poética 
de Pessoa, que, segundo Eduardo Lourenço, é constantemente “uma disputa 
concreta com outra obra sobre que se apoia para a transcender ou lhe impri-
mir um desvio que inteiramente a desloca, na forma e na substância, do seu 
lugar matricial”24. 

A heteronímia enquanto conceito da despersonalização suprema rela-
ciona-se também na teoria pessoana com as características da mentalidade 
portuguesa. Nos famosos textos, tais como O provincianismo português,  
O caso mental português ou o Interregno. Defesa e Justificação da Ditadura 
Militar em Portugal, para não evocar já inúmeros fragmentos dedicados  
a este assunto, Pessoa indica várias fragilidades e defeitos do carácter portu-
guês, tais como disciplinação excessiva, incapacidade de acção firme e per-
sistente, morbidez, provincianismo, estrangeirismo, “espírito de imitação”25, 
“ausência do espírito crítico”26, desnacionalização, cosmopolitismo, “ausência 
de personalidade, afectividade impulsiva e incoerente, discontinuidade de 
vontade e de pensamento, amor pátrio animal e firme”27 ou falta de auto-
consciência. 

                                                        
22 Cf. ibidem, pp. 143–144. 
23 F. Pessoa, Crítica. Ensaios, artigos e entrevistas, Lisboa 1999, p. 128. 
24 E. Lourenço, Camões e Pessoa, “Brotéria – cultura e informação”, vol. 110, n.os 7/8/9, 

Julho-Agosto-Setembro 1980, p. 56. 
25 Cf. B. de Sousa Santos, Modernidade, Identidade e a Cultura de Fronteira, “Revista 

Crítica de Ciências Sociais”, n.o 38, Dezembro 1993, p. 33. 
26 F. Pessoa, Ultimatum e páginas de sociologia política, recolha de textos M.I. Rocheta, 

M.P. Morão, introdução e organização J. Serrão, Lisboa 1980, p. 149. 
27 F. Pessoa, Da República (1910–1935), recolha de textos M.I. Rocheta, M.P. Morão, 

introdução e organização J. Serrão, Lisboa 1979, p. 380. 
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De outro lado, Pessoa cria também a visão dum português desejado, um 
português digno do futuro imperial que lhe é destinado. Este português, 
encarnado na figura do Super-Homem, aparece já nas páginas do Ultimatum 
de Álvaro de Campos. O processo a levar a cabo neste caso é a amplificação 
do conceito do português, o que faz com que ele se iguale ao europeu  
(a lógica do tipo: os europeus que não são europeus porque não são portu-
gueses28). Pessoa pergunta retoricamente: “Que português verdadeiro pode, 
por exemplo, viver a estreiteza de uma só personalidade, de uma só nação, 
de uma só fé?”29, e continua: “Ser tudo, de todas as maneiras, porque a ver-
dade não pode estar em faltar alguma cousa!”30. Podemos chamar a esta 
atitude o sensacionismo nacionalista e considerá-la a transposição do sensa-
cionismo poético (e do universalismo que neste se inclui) para o plano do 
“nacionalismo místico”31. Noutro texto, Pessoa chega à conclusão de que  
a essência do português reside na 

adaptabilidade, que no mental dá a instabilidade, e portanto a diversificação do 
indivíduo dentro de si mesmo. O bom português é várias pessoas. [...] Nunca me 
sinto tão portuguesmente eu como quando me sinto diferente de mim – Alberto 
Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Fernando Pessoa, e quantos outros 
mais haja havidos ou por haver32 

– esta citação é a prova da legitimidade da inclusão do conceito da hetero-
nímia no projecto cultural e identitário pessoano. Como a condição indis-
pensável para a criação da grande cultura aparece o imperativo de “não ter  
a alma [...] limitada pela nacionalidade”33. Num prefácio de Álvaro de Cam-
pos para a Antologia de Poetas Sensacionistas de 1916, Pessoa admite  
a índole universalista dos portugueses: 

the Portuguese temperament is universal: that is its magnificent superiority [...]. 
No people depersonalises so magnificently. That weakness is its great strength. 
That temperamental nonregionalism is its unused might. That indefiniteness of 
soul is what makes them definite34 

                                                        
28 Ibidem, p. 246. 
29 Ibidem, p. 245. 
30 Ibidem, p. 246. Cf. J. do Prado Coelho, O nacionalismo utópico de Fernando Pessoa, 

[in:] A letra e o leitor, Lisboa 1996, p. 205. J. Serrão fala aqui duma singular maiêutica hete-
ronímica, idem, Fernando Pessoa, Cidadão do Imaginário, Lisboa 1981, p. 41. 

31 Cf. Jacinto do Prado Coelho fala aqui da “projecção, num plano nacional, da ficção dos 
heterónimos”, idem, O nacionalismo..., op.cit., p. 206. 

32 F. Pessoa, Páginas íntimas..., op.cit., p. 94. 
33 Idem, Pessoa inédito, op.cit., p. 314. 
34 Idem, Páginas íntimas..., op.cit., p. 144. 
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– como se vê então, a indefinição e a falta da índole nacional dos portu-
gueses pode ser considerada vantagem no sentido da aptidão para a filosofia 
do sensacionismo, pois esta citação logo faz lembrar a ideia de Super-Ho-
mem do Ultimatum. No ensaio acerca da união ibérica Pessoa afirma: “pre-
cisamos ser internacionais para poder ser nacionais a qualquer ponto”35, 
salientando outra vez o cosmopolitismo dos portugueses. A esta constatação 
seguem-se os comentários irónicos sobre o carácter português: “the great fact 
about the Portuguese is that they are the most civilised people in Europe. 
They are born civilised, because they are born acceptors of all”36, e mais 
ainda: “nothing is less idle than a Portuguese. The only idle part of the 
nation is the working part of it. Hence their lack of evident progress”37. 

Portanto, a falta de personalidade e de carácter próprio, o mimetismo 
absoluto e o transnacionalismo são paradoxalmente por Pessoa valorizados 
positivamente como as qualidades que possibilitam a transgressão da condi-
ção limitativa da nacionalidade e a criação duma cultura universal. Os por-
tugueses parecem ser predestinados para esta obra exactamente por motivo 
desta especificidade que noutras circunstâncias podia ser considerada fra-
queza, sendo neste caso, assim como a cultura fronteiriça, indissoluvelmente 
ligada a este vazio, a qualidade que há-de possibilitar a construção do 
império de cultura. 

 
Em vista disso, podemos constatar que tanto o conceito, como a realiza-

ção da heteronímia, ao lado da actividade pessoana na invenção das novas 
correntes literárias (o paulismo, o interseccionismo38, o sensacionismo39)  
e novos conceitos estéticos e religiosos (a estética não-aristotélica e as teori-
zações do neopaganismo) e no contexto das suas reflexões sobre a cultura  
e mentalidade portuguesas, faz parte do mesmo projecto de criação da nova 
cultura portuguesa que há-de ultrapassar as limitações da condição perifé-

                                                        
35 Idem, Ultimatum..., op.cit., p. 177. 
36 Idem, Páginas íntimas..., op.cit., p. 144. 
37 Ibidem. 
38 Onésimo Teotónio Almeida também repara, a propósito da introdução do intersec-

cionismo, na ideia predominante da acção sobre o psiquismo nacional, com a finalidade de  
o arrancar da estagnação, cf. O.T. Almeida, “Mensagem” – uma tentativa de reinterpretação, 
Angra do Heroísmo 1987, p. 65. 

39 Maria José Canelo considera o lançamento do paulismo, interseccionismo e sensacio-
nismo a realização da vocação portuguesa para a universalidade, cf. idem, Nações em revis- 
tas, [in:] Entre ser e estar. Raízes, percursos e discursos da identidade, org. M.I. Ramalho  
e A.S. Ribeiro, Porto 2001, pp. 437–447, p. 458). Canelo acha mesmo a definição do sensa-
cionismo equivalente à da identidade nacional, o que resultaria na supra-nacionalidade que 
contém todas as nacionalidades, cf. ibidem, p. 459. 
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rica40, levando à transformação de Portugal num país de cultura capaz de 
atrair o mundo41. A heteronímia não é apenas a manifestação das perturba-
ções psíquicas do poeta modernista, sendo tampouco limitada ao jogo pura-
mente literário. No universo do pensamento pessoano este processo relacio-
na-se intimamente com a ideia da despersonalização no nível da existência 
nacional, no sentido do cosmopolitismo e transnacionalismo, constituindo 
um elemento indispensável da teorização do império espiritual de cultura. 
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SummarySummarySummarySummary    

The Phenomenon of Heteronymy 
in the Context of the Cultural Project of Fernando Pessoa 

The heteronymy of Fernando Pessoa is one of the most fascinating aspects of 
Portuguese culture. After the examination of the existing explications of this process, we 
try to interpret it in the context of Pessoa’s project of the renovation of national culture. 
Both the concept and the realization of heteronymy, as far as Pessoa’s invention of new 
literary currents, new aesthetics and religious principles correspond to his reflections 
about Portuguese mentality, becoming part of the project of the creation of the new 
transnational culture which is supposed to overcome the limitations of the peripheral 
condition, leading to the transformation of Portugal into the spiritual empire. From this 
point of view the heteronymy is much more than the manifestation of mental disorders 
of the modernist poet or just a kind of literary game. In the Pessoa’s theory, the 
heteronymy is closely related to the idea of depersonalization at the level of national 
existence in the sense of cosmopolitanism and transnationalism, constituting the 
essential element of the vision of the empire of culture. 
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