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FERNANDO PESSOA: SOBRE A DISPERSÃO 

• Vera Lucia Albuquerque de Moraes 
, Jj professora rio J)epartanJento de Literatura da UFC 

Cursou o 111estrado en1 '{eon'tt da Literatura na UFRJ e o 
doutorado e!IJ Sociologia na UFC. Di.rsertação de n1estrado: 
l{eJJista CLA�· trajetón·as do JJJodernismo no Ceará. 'fese de 

doutorado: Por uma sociologia do discurso amoroso no 
romance de José de Alencar. l)uhlicou vários ensaios 

críticos na área de literatura. 

Vera Lucia Albuquerque de Moraes é licenciada em Letras pela 
Universidade Federal do Ceará. Cursou especialização em Literatura 
Brasileira e mestrado em Teoria da Literatura na Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. Lecionou 1 O anos na Universidade Federal de 
Pernambuco e na UNICAP (Universidade Católica de Pernambuco). 
Em Fortaleza, foi professora da UECE e atualmente leciona no 
Mestrado do Departamento de Literatura da UFC. Em 2003, con
cluiu seu curso de doutorado em Sociologia, defendendo a tese: Por 
unta sociologia do discurso amoroso no romance de José de Alencar. Publicou os 
livros A arte poética de Artur Eduardo Benevides e A mulher na literatura de 
cordeL Em 2004, seu ensaio Revista Clã: trqjetórias do Modernismo em revista 
foi publicada pela Fundação Demócrito Rocha, na Bienal do Livro. 
Também em 2004, ganhou o Prêmio Osmundo Pontes com o ensaio: 
En Ire Narciso e Eros: a con.rtrução do discurso amoroso en; ]o .ré de Alencar. Es
creveu pesquisas na área de Literatura, püblicadas em periódicos e re
vistas especializadas, entre elas: Helena) um romance de aprendizagen; e As 
( des)artic!tlações ja11tiliares no .r contos de Clarice Lispector (VestLetras - Funda
ção Detnócrito Rocha), () 11arrador e as dimensões da intersubjetividade (Re
vista de Letras da UFC), LJ dottceur. d11 foyer: a j11nçcio conutnicah·va do poen;a 
lín.co (Livro dos professores do mestrado em Letras da UFC), LTJJJa 
poética da imagz'nclçào nos liJJJbo.r do Pacífico e E.rtratégias di.rcu1:ri�·a.r de Jo.ré de 
Alencar (Revista do GELNE). 

Disseminadas nos poemas de Fernando Pessoa, encontramos 
idéias que exprimetn sentitnento de angústia pela não-revelação do 
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fundan1ento. De quetn são as palavras que ele utiliza é a grande indaga
ção de sua poesia. Esses questionatnentos sobre a origem da lingua
gen1 e do hotnetn, essa ânsia de "retorno" à fonte originária, de reen
contro cotn a perfeição, caracterizam o pensamento tnoderno, 
enfatizando um ponto muito importante - a certeza da "dispersão" 

do hotnetn. 
O que define propriamente essa "dispersão"? Michel Foucault, 

etn A.r Pt�lavra.r e as Coiras, explicita sua teoria a esse respeito: o homem é 
produto do próprio Sistetna cujo centro organizador sempre escapa à 
racionalidade humana. Durante a época clássica, a Razão era considerada • 
como centro organizador da Verdade. Foucault, entretanto, afirma que, 
a partir do século XIX, o hometn tomou consciência de que não é capaz 
de explicar a totalidade dos fenômenos, uma vez que existem variações 
do campo epistemológico que independem da Razão. 

O Sistema em que o homem está inserido é composto por um 
complexo de estruturas culturais. Os fatores que impulsionam as trans
formações dentro desse Sistema, possibilitando as diferenças entre as 
estruturas, constituirão sempre "espaços brancos" para o homem, já 
que depen detn de uma modificação inconsciente do campo 
epistemológico. Em conseqüência disso, vem ocorrendo uma ((mu-. 
dança de .ordem", em que o homem não é mais considerado como 
centro, passando a ser visto apenas como um entre os múltiplos ele
mentos componentes desse Sistema. 

Na concepção de Foucault, existe utna "ordem profunda", uma 
configuração global, que possibilita essas transformações estruturais. O 
homem é, portanto, um indivíduo condenado a estar sempre separado 
de sua origem pela própria dispersão temporal. Essa constatação instau
ra o sentimento de angústia, porque é na existência que a· experiência se 
conce�tra e se manifesta em toda a sua plenitude. 

As teorias arqueológicas de Michel Foucault foram influenci
adas grandemente pelo estruturalismo psicanalítico de Jacques Lacan. 
A questão fundamental da Psicanálise é: quen1 fala, quando se trata 
do Inconsci�nte. Lacan responde que é o Outro, lugar transcendental, 
"memória" que a fala evoca setnpre que inter vén1. Esse Outro é 
exatamcnte a mola da fala - o Inconsciente é o discurso do ()utro. 
Se "isso" fala no Outro, é que é lá que o sujeito, por utna anteriori-
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dnde lógica a todo acontecin1ento do significado, encontra seu lu
gar s.igniticante. 

Devido à sua religiosidade, Fernando Pessoa tende ao 
n1etatlsico, na tentativa de captar o transcendental. Tem consciência de 
ser apenas sín1bolo de algo que é, ao qual ele tudo deve. Oscilando entre 
o conforn1istno e a revolta, a tetnática de sua obra está centrada nessa 
"febre de i\létn", no Absoluto de onde ele se encontra exilado- Expul
são-ser do Universo longínquo - habitando o deserto, morte de si mes
tno, negação do próprio Mistério, da própria Vida. 

O poeta sente a lünitação humana para desvendar o que 
não pode ser apreendido pelos sentidos e, portanto, considera que é a · 
Irrazão ou o Inconsciente que dirige os nossos passos para a casa do 
Desconhecido: 

Creio na existência de mundos superiores ao nosso e de 
habitantes desses mundos em experiências de diversos 
graus de espiritualidade, subutilizando-se até se chegar a 
um Ente Supremo, que presumivelmente criou este mun
do. Pode ser que haja outros Entes igualmente Supremos, 
que hajam criado outros universos, e que esses universos 
coexistam com o nosso, interpenetradamente ou não". 
(P ágina.r íntimas e de auto-interpretação) 

A escritora do nouveau roman Nathalie Sarraute afirmava que sen
tia dentro de si movimentos fortuitos, que apareciam e desapareciam 
tnuito rapidamente, e ela desejava passá-los, em câmera lenta, para a 
consciência do leitor. As personagens de seus rotnances não seriam 
tnais do que expressões dos movünentos que deslizavatn em sua men
te. A partir dessa perspectiva, consideramos que·Fernando Pessoa sen
te necessidade de uma divisão de seus tnovimentos interiores para a 
expressão de suas tnúltiplas dimensões. Ele tetn, contudo, consciência 
de que mergulha numa grande tensão dialética com un1 Desconhecido, 
na tnedida em que reconhece seus limites hutnanos de realização. Por 
isso, a firma: 

Q11erendo, q11ero o it�jinito. 
Fazendo, nada é JJerdade. (Cancioneiro - 13.9.1933) 
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· ,.  · da existência de uma realidade absoluta e a criação 1\ consctencta .. 
. . _ 

·t- -0 poética con1o tentattva de transm1ssao dessa re-
de un1a tnant es taça ' . 

l.d d 1 atn Fernando Pessoa na hnha dos poetas gue, no século 
a 1 a e, co oc . . . . 

,. , essa consciência c tntctaratn utn tnovunento em di re-XX, possutratn .. ' 
, . 

,ção a essa especificidade ten1atlca. . 
A procura da integração total atravessa toda a obra de Fer�ando 

Pessoa, que procura pertencer a tudo para pertence� cada vez ma1s a si 

Por isso sua obra está sempre em aberto, Jnacabada, em v ias mesmo. , . 
de fazer, porque "tudo é mistério e tudo é prenhe de significado". To-
dos os meios de procura foratn consider-ados válidos pelo poeta, nessa 

tentativa de captar o Absoluto. A procura da participação do divino,leva-

0 a crer insuficiente a forma intelectual ou ritual do catolicismo, no 

esforço de captar ou mestno vislumbrar a transcendentalidade. A busca  

empreendida por Pessoa processar-se-á mais no âmbito da mística que 
no da religião, numa aventura pessoal em direção ao 1\lém. 

No livro O EsoterisJJJO de Fernando Pessoc1, Dalila Pereira da Costa 

põe em questão um importante problen1a: quais as formas de conheci

tnento esotérico expresso na sua obra que o poeta atingiu pessoalmente 
- através da intuição e da Ílnaginação - e as que foi buscar em conhe
cimentos já expressos e constituídos, em livros e seitas de caráter 
esotérico? Os dois aspectos do probletna serão interdependentes, pois 
esse acesso seria vedado ao p·oeta se ele anteriormente 1. á não tivesse , ) ' 
um conhecimento por experi�ncia própria. Fernando Pessoa, com suas 
estimativas e intuições, irá colher fora de si - nas correntes esotéricas e 
na sua literatura, não mais que confirtnações e aprofundatnentos des-• • 
sas suas tntwções prévias. 

Nos anos em que se multiplicatn os poetnas de feição iniciática, 
ele

. 
se conf�

'
ssará "abundantemente em s imbolismo templário e 

rostcructano c como aqti .:1>1 " . 
,. . 

' c c que tem para con1 a ��Iaçonana e os 
�açontcos um sentitnento profundatnente fraternal". En1. carta a �fá-
rio de Sá-Carneiro fala · · d d · · 

_ 

' rta atn a a crtse Intelectual que proYocou a 
traduçao que fizera em 1915 d C � . 

. . " 
' , o on1pend1o de Teo.rojia, de Leadbeater, 

cnse esta 1dentica à qu f . . .. 

. e so rera cotn a lettura anterior do livro tngles 
sobre os Ritos e Mi rte', .. ;o r Jos R C 

"� 

. , ·' l/i o.ra- rllz. 
Para aquele que se d' · ,, . 

d , , , . _ , 

tzta oposto a todas as Igrejas orgaruza-
as , e cnstao agnostico'' fi . . ' a teoso ta, cotno I greja invisível, e as for-
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n1as do eso teristno cristão serão as correntes espirituais que 
preferenten1ente in1pregnarão a sua obra, segundo opinião de Dalila 
Pereira da Costa. Ainda na tentativa de vislutnbrar correntes esotéricas 
c1ue suscitarian1 a sua atenção, transcrevcretnos uma confissão em que 
o poeta se diz: ''Fiel, ( . . . ) à Tradição Secreta do Cristiarúsmo, que tem 
íntin1as relações con1 a Tradição Secreta em Israel (a Santa Cabala) e 
con1 a essência oculta da I\1açonaria". 

A poesia foi, para Fernando Pessoa, o alongamento do mundo 
conhecido e da sua consciência. Ele quer ver. E. ver a Realidade últirna, 
para alétn das diferentes camadas, dos diferentes tnundos, num pene
trar cada vez mais fundo, não parando na realidade aparente. Sua expe
riência não se fez no mundo desta primeira realidade, mas além dela -
na realidade transcendente. Entre as três vias de conhecimento- poéti
ca, iniciática e contemplativa, não haverá oposição: elas serão caminhos 

. 

diversos levando a utn mesmo oonto central único . 
.L 

Etn Páginas íntimas e de auto-interprelafão, Fernando Pessoa consi-
dera que o cristianismo está se deteriorando. O que antes era misticis
tno e interioridade des�rta-o para fortnar agrupamentos ocultistas. Se
gundo o poeta, o mundo nbandonou aquela restrita obediência ao Cris
tianismo e valorizou outras religiões. Observa, ainda, que essa emer
gência de diversos sistetnas religiosos teve utn resultado particular: 
reerguer o paganismo dos gregos e dos romanos. 

Nos seus últimos anos de vida, caminhos iniciáticos foram ten
tados pelo poeta. São anos de crise etn que a aventura espiritual não se 
realiza no tetnpo do tnun3o etnpirico, tnas no da altna. Fernando Pes
soa se identifica unicamente com um motnento e um ponto espacial e 
tem consciência de que s�n eu, como devir, dispersa-se continuamente, 
desintegrando-se no tempo e no espaço. 

Aliás, essa idéia já está contida na dialética de Platão, que conflr-
, 

ma � fundatnentação do mundo sensível no tnundo inteligível. E preci-
so que se admita um conhecitnento d:-ts idéias incorpóreas que antece
de anos de crise cm que essa aventura espiritual não se realiza no ten1-
po do tnundo etnpírico, tnas no da altna. O eu é utn fenôn1eno da 
linguagetn como transcendência. A \Terdade é dita pelo conjunto dos 
fcnôn1enos cultt.1rais e nós pertn:u1ccen1os fora dela - não poderetnos 
ter coJno nossos os di seu rsos con1 que nos falan1os. A partir desse 
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· , · p · :11· se }Jrocura ex}Jlicar a angústia existencia] hutnana 
ractoctnto, a stcana .. 

" . 
1\ 

•  

, l , ltl'plos <.Juestionatnentos provocados peJa consctcncta arraves L os n1u .. 
, · 

d · ·" · ' '  pelo pressentimento do Outro- fonte transcendental a tnconsctencta , .. .. 

não captável pela Razão, que impulsiona e possibilita todas as nossas 

n1anifes rações. . . . 
!\létn de Lacan, outro grande influenctador das teortas de Michel 

Foucault foi Martin Heidegger que afirmava: "A. Litlf!,H��enJ é a casa do 
Sere 11e!c1 habitei 0 hon1en/'. A linguagem, nessa visão, é o dínamo subjacente, 

aquela "intenção implícita" que impulsiona o dito e o não-dito. O ho

n�em manipula utn sistema de signos já dado: "Nó.r nâo fala!JJOs, somos 
jczladol'. Heidegger identifica a força da linguagem à da própria poesia 

- para ele, o poeta é aquele indivíduo predestinado a pressentir a força 

instauradora da linguagem, verdadeira fonte de libertação. 

Desobjetivando o signo lingüístico (estrutura estabelecida) em 
busca da instauração do signo literário, o poeta desestrutura a realidade 
aparente, visando à captação da essencialidade do pensamento. O pen
samento essencial heideggeriano exige uma preparação aqui e agora 
para o catninho de volta à essência, ao fundamento. Heidegger afttma 
que nós não devemos procurar a força no que foi pensado, mas em 
algo impensado, do qual o que foi pensado recebe o seu espaço essen
cial. Entretanto, sotnente o já pensado prepara o ainda impensado que 
setnpre se manifesta de várias maneiras: o itnpensado é o próprio fun
damento, o inconsciente. 

A linguagem, portanto, é um fenômeno transcendental além da 
racionalidade hutnana, que "fala" através de nós, tnanipulando e dina
mizando o sistema de signos estabelecido; Esse desequilíbrio entre fun
datnentado e fundamento aciona a dialética existencial humana no sen
tido de utna transcendência dos limites individuais, visando à captação 
da força instauradora da "lint,ruagem". 

Como pudetnos observar pelas teorias analisadas, existe utn ponto 
de conta to muito importante entre elas- a incessante busca en1 direção à cssencialidade, ao fundamento, à origem, tentativa essa consta�te
mente fr�s

.
trada �ela progressiva conscientização de que a racionalidade 

hutnana e 1nsufic1ente para explicar a totalidade dos fenôn1enos. 
Vejamos como se manifesta, na poesia, a temática da "dispersão 

hutnana" totnand b · , o por ase os poetnas de Fernando Pessoa reunidos • 64 



sob o título de O ..r ])a.rso.r da Cruz.: Existetn dois aspectos a seretn anali
sados con1 rclaçno ao assunto, segundo nosso ponto de vista: 1°. - o 
desejo de n1ultiplicidade do poeta, procurando atingir a totalidade do 
real; 2". - a sua angústia pela não-captação do fundatnento, mediante a 
certeza de ser apenas "emissário" das mensagens do Desconhecido. 

Con1o poeta, sente-se predestinado a servir de veículo transmis
sor das idéias de utn Ente Supremo a pessoas cotnuns. O que possibi
lita essas buscas multiformes em Fernando Pessoa é o seu enorme po
der de in1aginação, a ponto de sentir "cansaço da própria imaginação". 
Mediante a hipertrofia da função de pensar, o poeta chega a confundir 
"sentir" e "pensar". Para ele, muitas vezes o sentimento "pensa" e o 
pensatnento "sente". 

i\ sensação e a emoção artísticas são quase sempre racionaliza
das em Fernando Pessoa. Percebemos, em seus poemas, a consciência 
da sensação e a consciência da consciência da sensação, em progressivo 
grau de racionalização, à tnedida que ele vai conseguindo decompor 
essas sensações: "A tínica realidade da vida é a sensação. A única realidade em 

arte é tl consciência da sensacão". 
J 

Fernando Pessoa questiona-se, freqüentemente, quanto à fmali-
dade da vida humana, que ele considera uma série de vidas distintas, 
desdobramentos da vida elementar. A idéia de que algo possa ser deter
tninado por Deus ou pelo mundo, aflige-o, por não entender o começo 
e o fim das coisas, uma vez que são pontos definidos. 

Esse Mistério que o faz procurar ansiosamente seu próprio ser é 
tnais que a fixação em determinado sistema filosófico ou a escolha de 
uma religião ou de um deus. Conclui que, na sua obra, só existe um 
Deus-Destino e esse é, quase sempre, a negação de um Deus-Atnor. A 
idéia de que o momento atual é utn dilatado tnomento de tetnpos-seres 
o domina continuamente, chegando, mesmo, a identificar esse momen
to pritnordial com a noite - "noite antiga e caltna" etn que poderá 
finalmente repousar. 

Outra idéia constante associada a essa busca do Absoluto é a noção • 

do Silêncio - ora tetnido, ora desejado e quase sempre unido à sotnbra. O 
• 

poeta não "fala", ele é a "tela", onde se projetatn as instl.uções de 1\lén1. 
Essa é un1a das impressões mais constantes que nos deixa Fernando Pes
soa: a convicção do transcendental, a "presença da ausência": 
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Não sou eu quem descrevo. Eu sou a tela 
, . 

E oculta mão colora alguem em rntm. 

Pus a alma no nexo de perdê-la 

E o meu princípio floresceu etn Fitn. 

Que importa o tédio que dentro etn tnitn gela, 
E o leve Outono, e as galas, e o marfim, 
E a congruência da alma que se vela 
Com os sonhados pálios de cetim? 

Disperso . . .  E a hora como um leque fecha-se . .  . 
Minha alma é um arco tendo ao fundo o mar . .  . 

O tédio? A mágoa? A vida? O sonho? Deixa-se . . .  

E, abrindo as asas sobre Renovar, 
A erma sombra do vôo cotneçado 
Pestaneja no campo abandonado . . .  

Súbita mão de algum fantasma oculto 
Entre as dobras da noite e do meu sono 
Sacode-me e eu acordo, e no abandono 
Da noite não enxergo gesto ou vulto. 

Mas um terror antigo, que insepulto 
Trago no coração, como de um trono 
Desce e se afirma meu senhor e dono 
Sem ordem, sem meneio e sem insulto . 

• 

E eu sinto a minha vida de repente 
Presa por uma corda de Inconsciente 
A qualquer mão noturna que me guia. 
Sinto que sou ninguém salvo utna sombra 
De um vulto que não vejo e que tne asso111bra, 
E em nada existo como a treva fria. 

• 



\lenho de longe c trago no perfil, 
lJn1 forn1a nevoenta c afastada, 
O perfil de outro ser c1ue desagrada 
1\o n1eu atual recorte hutnano e vil. 

Outrora fui talvez não Boabdil , ' 
tv!as o seu tnero últitno olhar da estrada , 
Dado ao deixado vulto de Granada 
Recorte frio sob o unido anil. . .  · 

Hoje sou a saudade imperial 
Do que já na distância de mim vi . .  . 
Eu próprio sou aquilo que perdi . .  . 

, 

E nesta estrada para Desigual 
Floretn etn esguia glória tnarginal 
Os girassóis do império que morri . . .  

Esqueço-tne das horas transviadas ... 
O Outono tnora tnágoas nos outeiros 
E põe um roxo vago nos ribeiros . . .  
Hóstia de assombro a alma, e toda estrada . . .  

Aconteceu-me esta paisagem, fadas 
De sepulcros a orgíaco . . .  Trigueiros 
Os céus da tua face; e os derradeiros 
Tons do poente segredam nas arcadas . . .  

No claustro seqüestrando a lucidez 
Um espastno apagado em ódio à ânsia 
Põe dias de ilhas vistas do convés 
No tneu cansaço perdido entre os gelos, 
E a cor de outono é um funeral de apelos 
Pela estrada da tninha dissonância ... 

I 
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Para Fernando Pessoa, se existe um Mestre Desconhecido, sua 
comprovação dar-se-á pela inteligência. Na apreens�o sensorial, o poe
ta apenas constata sua impossibilidade de se ver a st mesmo como um 
todo coerente e homogêneo, definido e uno. Daí, essa tendência à 
multiplicidade, à dispersão, essa ânsia de ser vários entes ao mesmo 
tempo, para tentar atingir a essência em sua totalidade: "Sinto-me múlti
plo. Sou como um q11arto com imímeros espelhos qm torcem para reflexões falsas 
11ma única realidade que não e.rtá em nenhuma e está em todas': 

Através das discussões teóricas que propusemos em torno da 
temática da "dispersão" e da dimensão que ela atinge na produção po
ética da modernidade, observamos que se trata de uma característica 
tnarcante de nossa época. Os constantes questionamentos sobre a fon
te originária provocam a fragmentação do indivíduo, na esperança de 
abranger todas as possibilidades do fundamento. Entretanto, temos 
verificado, freqüentemente, reações contrárias aos objetivos desejados: 
querendo ser múltiplo para atingir a totalidade do real, o homem frag
menta-se e dispersa-se em direção ao esvaziatnento de sua essência e de 
seu próprio humanismo. 

Essa inquietação do poeta em busca de sua verdadeira realidade 
- a verdade subjacente contida no fundatn e n t o  - empr esta, 
freqüentemente, a Fernando pessoa a sensação de exilado no mundo 
das aparências. Por isso, considera-se um "eu-objeto", impulsionado 
por um "eu-sujeito", que não vive nele, que está muito acima de sua 
manifestação material, e além das especulações metafísicas em torno 
do homem. 

Fernando Pessoa manifesta toda a ditnensão desse sentimento 
em Página.r íntima.r e de auto-interpretação, nutna passagetn de grande 
expressividade temática e beleza estética: 

Ficarei o if!ferno de .rer E11, a LtiJJitaçãoAb.ro/utcl, Expul.rào- Ser do LTniz/er
so longínquo: Ficarei nem Dms, nem homem, nem tmmdo, mero tJáct�opessoa.. it�finito de. 
Na�a con.rczente, pavor .rem nome, e:;...i/ado do próptio mirtétio, da próptia Vido. Habi
tarez et:rname�te o de.re�to morto de mim, erro ab.rtrato da criação q11e me dei;,:rJII atrás. 
Ardera em mzm eternamente, inutilnJe.llte} a ânsia (estén·� do 1·egresso a ser". 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entre Foucault e l)essoa estabelece-se um ponto de contato fun
dan1ental- a certeza da '(dispersão do hotnem". Essa idéia baseia-se na 
firn1e convicção de que nós não possibilitamos nada, somos possibili
tados. i\ Razão hutnana não consegue ultrapassar os limites de sua 
cotnpreensão e, portanto, captar o domínio do Inconsciente, da Irrazão. 
Existe um núcleo organizador, exterior ao homem, do qual ele partici
pa apenas cotno utn dos elementos. Mas o que será esse núcleo? 

Foucault nega o transcendente e acredita que o próprio sistema 
instaura a sua realidade. A "intenção implícita" que impulsiona as vari
ações, ocasionando as diferenças entre as estruturas culturais, escapa 
totaltnente ao homem, condicionado pelo centro de coerência de sua 
época. O próprio sistema fala através do homem, que é impulsionado 
inconscientetnente numa determinada Ordem. Para Foucault, o homem 
deverá libertar-se dessa inquietude, dessa preocupação milenária de 
acesso ao fundamento, pois ele lhe será sempre negado. 

Em Fernando Pessoa, a "presença da ausência" é carregada de 
sentitnento transcendente, de religiosidade. Bastante lúcido racional
mente e espiritualmente sensível às manifestações religiosas, Pessoa 
procurará, no ocultismo, a única realidade que considera - o Além, de 
onde veio e para onde retornará, quando terminar seu exílio no mundo 
dos entes. 
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RESUMO 

Á 

Este trabalho desenvolve-se em tres etapas: 

1 - Explicação das teorias de Michel Foucault contidas no livro 

A.r Palavras e as Coz�ras, em que ele conclui ser o homem um produto do 

próprio sistetna; dessa forma, o centro ordenador desse sistetna esca

pará sempre à percepção hutnana. Foucault prega o dotninio da Desrazão 

sobre a Razão. 
2 - Referências aos questionamentos de Fernando Pessoa sobre 

a "presença da ausência". Sua poesia desenvolve-se tendo como tema 
central "a febre de Além". O poeta indaga-se, fregüentemente, sobre a 
origetn dessa força que possibilita sua atuação poética. Espírito religio
so, o poeta acredita na transcendentalidade e no Absoluto - estrutura 
metafísica perfeita e acabada de quem somos cópias imperfeitas. Para 
ele, o homem anseia pelo retorno à fonte originária, quando reencon
trará a Perfeição, pondo fim ao seu estado indigente. 

3 -Justificação das idéias de Fernando Pessoa através da análise 
dos poemas reunidos sob o título de Os Passos da Cruz. 
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