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A pena conservadora de Fernando Pessoa:  

breve incursão nos caminhos autoritários que levam Portugal ao seu Destino 
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Resumo:  
O objetivo deste artigo é explorar o desmembramento de dois planos diversos da análise da 

cultura a partir do posicionamento político de um expoentes do modernismo português: 

Fernando Pessoa. Tratar-se-á de enfatizar a reflexão política manifesta pelo autor, 

declaradamente conservadora, a despeito do traçado vanguardista de sua obra literária. O 

percurso de suas posições políticas, exploradas de forma contextualizada na cena política 

portuguesa do início do século XX – em que se destaca a  defesa de um governo militar 

como o único que poderia resgatar a unidade nacional perdida com a instauração da 

República e restabelecer a estabilidade política necessária para salvaguardar a 

superioridade do espírito português e a hegemonia de uma Aristocracia da Inteligência –, 

permitirá apontar a dificuldade na opção metodológica que envolve desdobrar da análise 

das biografias dos artistas os significados inscritos em suas obras. O sentido último do artigo 

será o de demonstrar a pertinência de preservar os instrumentos analíticos pertinentes a 

cada uma dessas dimensões sem que qualquer uma delas possa ser derivada 

imediatamente da outra. 
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Abstract:  
The purpose of this article is to explore the dismemberment of two different levels of culture 

analysis from one of the exponents of Portuguese modernism: Fernando Pessoa. To this 

end, it will be necessary to emphasize the political reflection manifested by the author, 

overtly conservative, despite the avant-garde stroke of his art works. The course of their 

political positions, contextualized in Portuguese political scene of the early twentieth century 

– which includes the defense of a military government as the only one who could rescue the 

national unity lost with the establishment of the Republic and restore stability policies needed 

to safeguard the superiority of the Portuguese spirit and the hegemony of an Aristocracy of 

Intelligence - will highlight the difficulty in methodological option that involves unfolding the 

meanings inscribed in the works from the analysis of the biographies of the authors. The 

ultimate meaning of this article is to point the relevance of preserving the analytical tools 

proper to each art dimension without deriving any of them directly from the other. 
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Para Olívia e Cao, sempre 

 

“E o regime está, na verdade, expresso 

naquele ignóbil trapo que, imposto por uma 

reduzidíssima minoria de esfarrapados morais, nos 

serve de bandeira nacional – trapo contrário à 

heráldica e à estética, porque duas cores se 

justapõem sem intervenção de um metal e porque é a 

mais feia coisa que se pode inventar em cor. Está ali 

contudo a alma do republicanismo português – o 

encarnado do sangue que derramaram e fizeram 

derramar, o verde da erva de que, por direito mental, 

devem alimentar-se.” 

 

Fernando Pessoa 

Considerações Pós-revolucionárias  

 

Portugal como problema de reflexão é uma das questões mais 

exaustivamente perseguidas por Fernando Pessoa, tanto em sua obra poética quanto em 

sua prosa, seja ela literária, ensaística ou de análise política. Ao poeta não foi possível 

passar ao largo dos percalços políticos enfrentados por seu país nas três primeiras décadas 

do século passado, ao mesmo tempo em que a ebulição das vanguardas que transtornava o 

cenário das artes no contexto europeu encontra nas linhas de Pessoa uma das 

manifestações portuguesas mais inquietantes. Em direções diversas, a implantação da 

República em 1910 e a sequência de solavancos estéticos imposta pelas vanguardas 

europeias assaltam o poeta numa efervescência que será por ele sintetizada em textos de 

grande variação formal. 

Contudo, se Portugal aparece como questão que insemina a obra pessoana 

em diferentes aspectos, esse elemento comum não permite traçar uma ordem interna de 

coerência entre as posições políticas do poeta e sua forma de manufaturar literatura, ou, 

para ir direto ao ponto, não permite fazer coincidirem vanguarda estética e vanguarda 

política quando se trata de analisar o conjunto de sua obra. Em sentido amplo, essas duas 

esferas se constituem como planos diversos de análise, e, nesse sentido, requerem do 

analista bastante cautela para que se costure com firmeza e pertinência uma justaposição 

coerente. No caso de Pessoa, tal justaposição não parece possível, de maneira que, na 

análise de sua obra, não se pode desdobrar um posicionamento político revolucionário, do 

qual ele é severamente crítico na medida em que o toma como sinal de desequilíbrio social, 
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de seu alinhamento artístico com as vanguardas ou da contribuição que dá ao conjunto das 

vanguardas de sua época.  

Embora tenha produzido inúmeras páginas que trataram do andamento da 

vida política portuguesa – de que são exemplo Textos de intervenção social e cultural; 

Portugal, Sebastianismo e Quinto Império; os textos coligidos por António Quadros nos dois 

volumes de Páginas de Pensamento Político; etc. – e tenha sido um crítico permanente das 

diversas faces que a República assumiu em seus primeiros vinte anos, poucas delas vieram 

a público no momento de sua escrita, quando poderiam, de fato, se inserir no debate que as 

ensejou. Como se sabe, a maior parte do que produziu permaneceu inédita até ser 

recuperada pela crítica especializada e se encontra na forma de fragmentos, por vezes 

truncados, de difícil leitura. 

Sua postura frente à instauração da República vai se transformando conforme 

também ela sofre processos de adaptação: inicialmente, é um entusiasta do novo regime, 

embora crítico do Governo Provisório e do Partido Republicano Português. Sua perspectiva 

do que foi o declínio da Monarquia e o primeiro instante da República aparece nos 

fragmentos que compõem o projeto de um livro intitulado Da Ditadura à República, no qual o 

poeta analisa o período que vai da ditadura de João Franco, ainda durante a Monarquia, à 

instauração da República. Nesse texto, Pessoa, ainda empolgado com a derrocada do 

regime que havia patrocinado o declínio moral do povo português, atribui a queda da 

Monarquia a três razões fundamentais: 1) o estar demasiado imiscuída do espírito católico; 

2) o não ter chegado a desenvolver propriamente uma forma autenticamente portuguesa, 

mantendo-se muito próxima do modelo francês que lhe chegou de importação através da 

monarquia constitucional inglesa; e 3) o não ter havido partidos ideologicamente 

delimitados, cuja luta pelo poder foi quase que exclusivamente pautada pelo conflito de 

interesses e não pela contraposição de projetos (Cf.PESSOA in QUADROS: 1986b, p. 36).  

Será nas notas feitas para o livro Considerações Pós-Revolucionárias, mais 

sistematizadas do que aquelas que fez para a obra Da Ditadura à República, que sua 

perspectiva do Governo Provisório e, assim, a crítica à Primeira República, ficam claras para 

o leitor. Ela só se compreende, no entanto, se inserida no espectro mais amplo da crise 

política que se inaugura com o Ultimatum Inglês de 1890 cujos dividendos foram 

amplamente colhidos pelos diferentes levantes republicanos, que culminaram com a 

derrocada final da Monarquia em 1910 (Cf. TEIXEIRA, 1990). 

Fernando Catroga considera que,  
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de facto, é unanimemente reconhecido que o Ultimatum desencadeou um 

movimento de protesto que veio a estar na base da intentona republicana 

de 1891. E por mais condicionantes de média duração que possam ser 

aduzidos para se inteligir o significado da insurreição (agudização dos 

conflitos interimperialistas, grande depressão internacional, crise financeira 

e política expressa, entre nós, na contestação do livre-cambismo e do 

rotativismo constitucional e na defesa do chamado trabalho nacional), a 

explicação será incompleta se não postular a causa imediata, a saber: o 

choque da opinião pública perante a intimação do imperialismo britânico. 

(CATROGA, 2010, p.76) 

 

Se a crise que leva a Monarquia à bancarrota tem seu estopim no Ultimatum 

Inglês de 1890, fica claro que o problema inicial enfrentado por Portugal é concernente à 

política externa do país, e, como tal, requer ser entendido menos como uma crise da Nação 

do que uma crise de governo, cifrada em termos de crise do regime, ou, de forma mais 

precisa, como um problema que assolava a Nação advindo de uma gestão desastrosa por 

parte de uma Monarquia decaída e moribunda. Não se tratava, portanto, de uma crise da 

nacionalidade portuguesa, mas de uma crise do regime monárquico. Daí a necessidade da 

Revolução de 05 de outubro para findar o regime e dar ocasião à constituição de uma forma 

política adequada à vida portuguesa, que dela brotasse ao invés de se impor a ela. 

Por outro lado, se, à exceção de alguns grupos localizados, havia um certo 

consenso a respeito da necessidade de substituição do regime, esse processo só poderia se 

dar por meio de uma revolução. Esse aspecto aparece como o primeiro ponto de crítica de 

Pessoa ao processo de implantação da República. Para ele era imprescindível que fosse 

reduzidíssimo o período de permanência dos envolvidos diretamente na deposição da 

Monarquia à frente do novo governo. Isso porque, a seu ver, o processo revolucionário 

requer homens prontos a destruir, e para a instauração de uma nova ordem, ao contrário, 

necessitava-se de homens aptos a construir. Assim, aqueles que empreenderam a 

Revolução deveriam, nos termos de Pessoa, permanecer num Governo Provisório, para 

varrer os escombros, num período que não poderia exceder seis meses (e de fato chegou a 

onze, período necessário à confecção da nova Constituição). 

Nesse texto, Pessoa entende que haja uma linha de continuidade entre a 

Monarquia e a República estabelecida pelo povo português, moralmente decaído pelos anos 

da Monarquia. Nesse sentido, a crítica de Pessoa à República não pode ser entendida como 

uma crítica retrógrada que valoriza o regime anterior. Ao contrário, é precisamente o que há 

de permanência do antigo regime no novo, incluindo personagens cujo posicionamento 
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ideológico se transforma juntamente com o regime, ajudando a compor o grupo 

propriamente revolucionário, que será o seu foco de crítica. A permanência dos 

revolucionários no momento de construção da nova nação é nociva e impede a consagração 

da nova ordem. Se há permanência dos revolucionários no poder, o que se tem é a 

manutenção da face ditatorial que se pretendia desmontar com a revolução. Para Pessoa, 

não há atestado mais inquestionável da permanência dos vícios da Monarquia no período 

republicano do que a absoluta identidade, segundo ele, entre João Franco – primeiro 

ministro português quando do Regicídio – e Afonso Costa – por três vezes primeiro ministro 

de Portugal durante a Primeira República, sucedido por Sidónio Pais. 

João Medina ressalta a avassaladora migração para junto do novo regime 

daqueles que antes eram adeptos incontestes da monarquia, os chamados adesivos, ex-

monárquicos republicanos que, uma vez feita a revolução, trataram de cavar seu lugar no 

novo regime mantendo-se quase que exatamente no mesmo lugar que, em verdade, nunca 

deixaram. O fato de ser a República o sonho de uma elite burguesa intelectualizada e 

citadina, portanto de uma pequena minoria, dificultou uma revolução substantiva que 

alterasse as estruturas econômico-sociais do país, no mesmo passo que, em nome de uma 

nova ideologia fincada no ideal de liberdade, aceitava aqueles que “reconheciam”, ainda que 

tardia e superficialmente, a importância da implantação do novo regime. A adesivagem, 

fenômeno de uma amplitude que impressiona nesse momento de transformação política, se 

apresenta como  

 

um certo número de homens – que agora se via ser imenso – [que]  

pretendia sobreviver à queda da monarquia, agasalhando-se ao calor do 

novo regime que eles tinham hostilizado, ou mesmo combatido, enchendo-o 

com uma enxurrada de súbitos conversos, da mais duvidosa lealdade e da 

mais tenebrosa moralidade, numa duplicidade que nada augurava de bom 

para o renome daquela esplêndida, límpida, honestíssima e perdulária 

matrona romana cantada por Pérez Galdós e celebrada em litografias, de 

amplos seios oferecidos a todos os famintos, mormente aos que, como 

agora se estava vendo, nunca tinham passado fome, verdadeira fome. 

(MEDINA, 1990, pp. 162-163) 

 

O problema fundamental da instauração da República na ótica pessoana não 

advém da possibilidade de que o partido não estivesse pronto para a Revolução, mas de 

que não estivesse suficientemente nacionalizado, como não o esteve a Monarquia. Assim, 

se a Monarquia era de inspiração francesa, inadequada à forma social portuguesa, também 
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a República naquele momento o era, e repetia o mesmo erro: o da importação e imposição 

de uma forma de governar, por isso mesmo, inautêntica. 

Num cenário de migração dos vícios da Monarquia para o regime republicano, 

dada pela continuidade daqueles que mudam de ideologia para permanecer no poder, 

Pessoa aponta, já nesse texto, as vantagens de uma Revolução Militar posta pela 

possibilidade efetiva de substituição da classe dominante. Se um governo militar 

apresentava a desvantagem de exceder-se no amor à disciplina, posto que com frequência 

aqueles que se sentem demasiado disciplinados facilmente chegam à conclusão de que são 

oprimidos e tendem ao desmantelamento da unidade, por outro lado apresenta a vantagem 

de incutir nos revoltosos um novo amor por sua instituição contribuindo para um sentimento 

de coesão social. 

A democracia aqui é inteiramente afastada por Pessoa como uma 

possibilidade consistente de instauração de um Portugal moralmente restaurado. Tal é o seu 

argumento: em todas as formações sociais houve uma espontânea cisão entre governantes 

e governados, de tal maneira que não há exemplo histórico de uma formação anarquista. 

Daí que seja de fundamental importância escolher a forma pela qual essa cisão se dá. Uma 

característica recorrente é a de que o grupo de governantes é sempre uma minoria, o que é 

razoável uma vez que governar é uma atividade especializada. Numa aristocracia, a minoria 

que governa é uma classe,  

 

especialista pelos hábitos e tradições e aprendizagem do governo, como os 

sapateiros, os alfarrabistas e outros artistas no seu ramo; ao passo que 

numa democracia os governantes são, não uma classe, mas uma 

acumulação de indivíduos” (PESSOA in QUADROS, 1986a, p. 58). 

 

Daí que a democracia tenha sempre um perfil individualista, ao passo que a 

aristocracia, diz Pessoa, é condizente com a unidade nacional e permite que governem 

aqueles que se especializaram nesse ofício. 

Finalmente, se a monarquia não havia sido capaz de garantir a unidade 

nacional, o que se verificava pela aliança entre oposicionistas de orientação ideológica 

diversa, tais como republicanos e anarquistas, a República, mantendo-se nas mãos de um 

grupo revolucionário, ao mesmo tempo incapaz de extinguir os monarquistas que 

constituíam uma nova oposição, não chegava a promover a almejada união nacional, mas 

contribuía para a multiplicação das cisões. A nação estava, então, dividida não mais em 

duas, mas em três partes, pois, se “a monarquia não conseguira resolver o problema da 
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ordem; a república [por sua vez] instituiu a desordem múltipla.” (Pessoa in Quadros, 1986a, 

p. 59). 

Não é, portanto, surpreendente que Pessoa tenha se entusiasmado com a 

chegada ao poder, em 1918, de Sidónio Pais, militar autoritário e nacionalista, defensor de 

uma reunificação nacional (entre republicanos e monarquistas) que se daria pela inspiração 

em valores nacionais e cristãos. Pessoa trabalha, provavelmente ao longo do ano de 1918, 

no livro O sentido do Sidonismo, em que defenderá a ideia de uma República Nova, crítica a 

um só tempo da Monarquia e da República Velha. 

A capacidade de unificação nacional que Pessoa tributa a Sidónio Pais 

permitiria uma amarração de teor messiânico capaz de conduzir o país na direção da 

restauração de seus valores fundantes. Nesse texto ele defende claramente a necessidade 

de manutenção da República assim como a do abandono da democracia. Ele dirá: 

 

No limiar dessa publicação desejamos saudar o Sr. Dr. Sidónio Pais, 

Presidente da República, pela vontade do Destino, o direito da Força, 

direitos maiores que o sufrágio de empréstimo que o elegeu. (...) Saudamos 

também todos, de qualquer partido que sejam, [os que] crêem e confiam na 

República (com ou sem Democracia). Saudamos também todos, de 

qualquer partido que sejam, que descrêem da Democracia (PESSOA in 

QUADROS, 1986c, p.150). 

 

Nesse texto Pessoa enaltece a República Nova encabeçada por Sidónio que 

se opunha tanto à Monarquia quanto à República dos primeiros anos. Ela incorpora, em 

princípio, alguns dos pontos destrutivos da República Velha (a abolição da Monarquia, a 

separação da Igreja e do Estado, a necessidade abstrata de quebrar a indolência econômica 

do povo), mas rejeita os processos empregados pela República Velha para implementá-los. 

Para isso, não pode aceitar a transferência de homens de governo ligados à antiga 

Monarquia para a nova República. Por isso, para uma verdadeira substituição da classe 

governante, impunha-se a necessidade de um governo militar que consolidasse uma 

república presidencialista capaz, finalmente, de abolir o caciquismo transplantado da 

Monarquia para a República Velha. 

O sonho sidonista acaba prematuramente com o assassinato do presidente 

no Rossio após ter concluído apenas oito meses de governo, mas Pessoa permanecerá 

alimentando a imagem do homem político que foi Sidónio como aquele capaz de 

encaminhar a pátria ao seu destino. 
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Será mais tarde, em 1928, que Pessoa escreverá o texto mais sistemático 

sobre a necessidade de implantação de uma ditadura militar em Portugal, e o faz inspirado 

no Golpe Militar que desembocaria na instauração do Estado Novo e nos quase 40 anos de 

permanência de Oliveira Salazar no poder. Intitulado “O Interregno – Defesa e Justificação 

da Ditadura Militar em Portugal”, esse texto apresenta uma perspectiva da instauração do 

Estado Novo como momento de passagem necessário para suprimir a permanente fratura 

nacional entre monarquistas e republicanos e encaminhar Portugal à formação política que 

lhe é condizente. As justificativas para a Ditadura Militar são 3: 1) a possibilidade de 

unificação pela força de um país cindido entre monarquistas e republicanos; 2) a garantia de 

estabilização institucional que a ausência de instituições socialmente estruturadas, por isso, 

não podia garantir; e, finalmente, 3) a ocupação pela força do espaço deixado pela ausência 

de uma opinião pública que justamente não existe pela falta de educação e pelo demasiado 

grau de catolicismo de que esta foi impregnada e lhe fazia sucumbir pela fraude. Onde não 

há opinião pública, argumenta Pessoa, ou se recorre à fraude ou à força, que tem de ser de 

caráter tradicional e nacional, e essa só há uma: a Força Armada.  

De fato, o movimento iniciado com o golpe militar de 28 de maio de 1926 lhe 

parece encaminhar Portugal ao seu destino, implementando o que ficara em suspenso com 

a passagem interrompida de Sidónio Pais pelo poder. O elemento messiânico que 

conduziria Portugal ao seu Destino, elemento que, na verdade, aparece de diferentes 

formas na obra poética pessoana de marcada entonação sebastianista, aparece também 

inseminando a reflexão pessoana sobre o andamento da política nacional. 

Em 1932 o poeta revê algumas de suas posições e escreve um texto 

intitulado “O Interregno e suas consequências”, o qual diz ser um substituto do anterior e no 

qual manifesta reservas e mesmo críticas ao Estado Novo. Frustrado tanto com a República 

Velha quanto com a Nova, Pessoa inverte novamente a perspectiva diante do regime 

monárquico, tomando-o como o mais adequado ao povo português porque capaz, a um só 

tempo, de superar suas fraturas internas e de fazer a filtragem intelectual que constituiria 

uma Aristocracia da Inteligência, noção mais abstrata do que a de uma ditadura militar, e no 

entanto mais condizente com a grandeza a que se destina Portugal. Como, contudo, julgava 

que os monarquistas portugueses eram passadistas retrógrados e não possuíam a 

necessária elevação espiritual para constituírem-se como uma tal aristocracia, Pessoa 

chega à formulação, em fragmentos que datam já do fim de sua vida, do quadro político 

ideal para a República Aristocrática: uma combinação entre Presidencialismo e consciência 

mítica da nação imperial; ideias universais e um caminho estritamente nacional idealizado 

na figura de Sidónio Pais. Tratava-se de uma apologia do poder das elites intelectuais, as 
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únicas preparadas espiritualmente para guiar Portugal no caminho de seu Destino. Pessoa 

dirá: 

 

As únicas duas formas governativas que podem dar glória e grandeza a 

uma nação são a monarquia absoluta e a república aristocrática. Sendo a 

tendência de toda sociedade a de ser uma oligarquia, ou uma colecção de 

oligarquias, só podem ser verdadeiramente grandes dois tipos de sistema 

social – o que destrua todas as oligarquias e o que ‘organize’ a oligarquia. 

Ora, só o poder pessoal, à D. João II, pode esmagar as oligarquias; e só a 

república aristocrática, oligarquia dos melhores, aceitando o defeito 

fundamental dos melhores, triunfar dele por dentro. A república aristocrática 

é o sistema mais perfeito, porque é o mais estável dos dois. A monarquia 

absoluta depende de um homem; a república aristocrática é já uma 

instituição. Todos os outros sistemas de governo são maus. A chamada 

‘democracia’’ é apenas uma oligarquia complexa, ou uma complexidade de 

oligarquias. A monarquia constitucional é má porque é a média [?] entre o 

que morreu e o que não pode existir. A sociedade, verdadeiramente, não é 

composta de homens, mas de agrupamentos; é, portanto, uma 

potencialidade de oligarquias (PESSOA in QUADROS, 1986f, p.103). 

 

A perspectiva de uma saída política para Portugal formulada por Pessoa se 

aproxima da percepção de Portugal que se pode decantar de sua poesia: trata-se de um 

Portugal que não se dá a ver na concretude da luta política, mas de um Portugal idealizado, 

capaz de reconstituir o mito da Raça portuguesa e lhe moldar uma forma política adequada. 

Daí que se possa cantá-lo na forma de uma “saudade do que nunca houve, [d]o “desejo do 

que poderia ter sido” (PESSOA, 1996, p.190). 

Conquanto um poema como Mensagem não possa ser tomado como 

equivalente poético dos textos de crítica política, e tampouco o movimento inverso seria 

possível, posto que se trata de textos que requerem tratamentos analíticos de ordens 

diversas, ambas as dimensões da obra pessoana apontam para uma preocupação que 

persiste mobilizando a pena do poeta português: Portugal e seu lugar no mundo moderno, 

lugar que necessariamente terá que ser construído por meio de uma espécie de 

reconciliação de seu povo com o seu destino, já entrevisto em momentos diversos de sua 

história e inscrito como uma imagem idealizada na escrita de Pessoa. 

Uma aproximação cautelosa entre essa imagem de Portugal que se pode 

colher tanto da poesia quanto da crítica política pessoana, no entanto, não autoriza o 

analista a fazer coincidirem suas posições políticas e suas experimentações estéticas, como 
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se uma dimensão se desdobrasse da outra e guardasse com ela uma tal relação de 

determinação que se pudesse fazer deduzi-las uma da outra. Num movimento mais 

complexo do que esse, no entanto, uma imagem assemelhada de um Portugal idealizado 

pode se constituir, num poeta como Pessoa, tanto pelo cinzelamento de um alinhamento 

político profundamente conservador quanto pelo manejo de uma estética assombrosamente 

inovadora. Definitivamente, em Fernando Pessoa, uma dimensão não se dobra sobre a 

outra. 

O confronto entre essas dimensões desafia o analista que não encontra saída 

fácil para a compreensão de figuras do porte de Fernando Pessoa, autor cuja obra se 

compõe de dimensões diversas, igualmente pertinentes para a análise da cultura e, em 

larga medida, contraditórias entre si. A formulação típico ideal empreendida por Max Weber 

(1982) para compreender a cultura moderna considerada a partir de esferas autônomas, 

cada uma delas dotada de um deus próprio em razão da qual se estabelece uma legalidade 

singular, encontra no caso do modernismo português uma de suas expressões mais claras. 

Nesse contexto, política e arte em hipótese alguma se coadunam numa perspectiva comum 

de vanguarda. Ao contrário, podem ser tomadas de maneira inteiramente independentes. 
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