
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGUÍSTICA 

 

 

 

 

 

MARCELA ITALO RODRIGUES E SILVA 

 

 

 

 

 

O FAUSTO PESSOANO SEGUNDO A COMPREENSÃO  

FREUDIANA DE MELANCOLIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia 

 2013 

 



                                                                                                          

TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR AS TESES E 

DISSERTAÇÕES ELETRÔNICAS (TEDE) NA BIBLIOTECA DIGITAL DA UFG 

 

Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de Goiás 

(UFG) a disponibilizar, gratuitamente, por meio da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

(BDTD/UFG), sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o do-

cumento conforme permissões assinaladas abaixo, para fins de leitura, impressão e/ou down-

load, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. 

 

 1. Identificação do material bibliográfico:        [X] Dissertação         [  ] Tese 

  

 2. Identificação da Tese ou Dissertação 

Autor (a): Marcela Italo Rodrigues e Silva 

E-mail: marcelaitalo3@hotmail.com   

Seu e-mail pode ser disponibilizado na página?   [x]Sim            [  ] Não 

Vínculo empregatício do autor  

Agência de fomento:  Sigla:  

País:  UF:  CNPJ:  

Título: O Fausto pessoano segundo a compreensão freudiana de melancolia 

 

Palavras-chave: Fausto pessoano; Fernando Pessoa; Melancolia; Freud; Modernida-

de. 

Título em outra língua: Le Faust de Pessoa selon la compréhension freudienne de la 

mélancolie 

 

Palavras-chave em outra língua: Faust de Pessoa; Fernando Pessoa; Mélancolie; 

Freud; Modernité. 

 

Área de concentração: Estudos Literários 

Data defesa: (03/05/2013)            

Programa de Pós-Graduação: Estudos Linguísticos e Literários 

Orientador (a): Prof. Dr. Rodrigo Vieira Marques 

E-mail: rodriggus@gmail.com 

Co-orientador 

(a):* 

 

E-mail:  
*Necessita do CPF quando não constar no SisPG 

 

3. Informações de acesso ao documento:  

 

Concorda com a liberação total do documento [X] SIM          [   ] NÃO1 

 

Havendo concordância com a disponibilização eletrônica, torna-se imprescindível o en-

vio do(s) arquivo(s) em formato digital PDF ou DOC da tese ou dissertação. 

O sistema da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações garante aos autores, que os ar-

quivos contendo eletronicamente as teses e ou dissertações, antes de sua disponibilização, 

receberão procedimentos de segurança, criptografia (para não permitir cópia e extração de 

conteúdo, permitindo apenas impressão fraca) usando o padrão do Acrobat.  

 

 

________________________________________             Data: ____ / ____ / _____ 

                                                 
1
 Neste caso o documento será embargado por até um ano a partir da data de defesa. A extensão deste prazo suscita 

justificativa junto à coordenação do curso. Os dados do documento não serão disponibilizados durante o período de 

embargo.  



2 
 

MARCELA ITALO RODRIGUES E SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

O FAUSTO PESSOANO SEGUNDO A COMPREENSÃO  

FREUDIANA DE MELANCOLIA 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Letras e Linguística da Faculdade de Letras da 

Universidade Federal de Goiás, para a obtenção do título 

de Mestre em Letras e Linguística. 

Área de Concentração: Estudos Literários 

Linha de pesquisa: Estudos culturais, comparativismo e 

tradução.  

Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Vieira Marques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia 

2013 

G06
Caixa de texto



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação na (CIP) 
 

 
S869f 
 

 
Silva, Marcela Italo Rodrigues e. 

O Fausto pessoano segundo a compreensão freudiana de 
melancolia [manuscrito] / Marcela Italo Rodrigues e Silva. - 
2013. 

90 f. 
 
Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Vieira Marques. 
Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Goiás, 

Faculdade de Letras, 2013. 
       Bibliografia. 
 

1. Fausto pessoano. 2. Fernando Pessoa. 3. Melancolia.  
 4. Freud. 5. Modernidade. I. Título. 

                                        CDU:821.134.3.09:159.964.26 
  

 



3 
 

MARCELA ITALO RODRIGUES E SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

O FAUSTO PESSOANO SEGUNDO A COMPREENSÃO  

FREUDIANA DE MELANCOLIA 

 

 

Dissertação defendida no Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da 

Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás, para a obtenção do grau de Mestre, 

apresentada em ______ de ___________ de 2013, constituída pela seguinte Banca 

Examinadora: 

 

 

       _____________________________________________ 

Prof. Dr. Rodrigo Vieira Marques 

Presidente – Orientador 

 

 

_____________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Leila Borges Dias Santos  

Membro 

 

 

_____________________________________________ 

Prof. Dr.ª Teresa Cristina Barbo Siqueira 

Membro 

 

 

_____________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Sueli Maria de Oliveira Regino 

Suplente 

G06
Caixa de texto



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha mãe, Isamar Gonçalves Rodrigues.  

 

 

G06
Caixa de texto



5 
 

AGRADECIMENTOS 

A Deus, amor infinito, minha força e meu sustento. Por mostrar-me, por meio de 

caminhos estranhos, que o impossível dos homens é sempre o possível para aqueles que 

buscam os seus passos.  

À minha mãe Isamar e minha irmã Marilya. Por caminharem comigo lado a lado e 

por nunca terem desistido. 

Ao meu esposo Nicolas, pela compreensão de todos os adiamentos e depois. Ao 

Davi, filho amado, desde então, promessa de Deus cumprida em nossas vidas.  

Ao meu pai Décio e minha irmã Maria Emília, pelo carinho. Às minhas sobrinhas 

Estela e Alice, o colorido dos meus dias.    

Aos meus sogros Claude e Doracy, pelo incentivo e apoio. 

Ao orientador, Professor Dr. Rodrigo, pela compreensão, leituras sugeridas, 

orientação atenta, profissionalismo e seriedade.  

Às Professoras Dra. Leila e Sueli, pela participação em minha banca examinadora, 

pela leitura atenta e sugestões em minha pesquisa. 

À Professora Dra. Goiandira, pela atenção e encaminhamento da conclusão dessa 

pesquisa. 

E à Capes, pela bolsa concedida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G06
Caixa de texto



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―Nós não somos melancólicos porque 

acreditamos no inferno, mas acreditamos no 

inferno porque somos melancólicos‖ (Leslie 

Stephen). 

 

G06
Caixa de texto



7 
 

RESUMO 

A presente dissertação se propõe a analisar de que forma a compreensão freudiana de 

melancolia está presente no Fausto pessoano. Veremos de que forma a melancolia como 

característica da modernidade projeta, no Fausto de Pessoa, outro momento do mito fáustico. 

Analisaremos o retorno subjetivo para si como a saída encontrada, pelo sujeito poético, para 

expressar os tempos modernos, na transformação/construção do Fausto pessoano. Iniciamos 

nosso trabalho apresentando um breve percurso histórico sobre as principais leituras do mito 

de Fausto na Literatura Ocidental, em Spiess, Marlowe, Goethe e Mann. A partir desse 

percurso, verificamos como o mito de Fausto passa a ser apreendido na modernidade por 

Fernando Pessoa. Sobre o Fausto pessoano, percebemos como a obra é construída em  suas 

três organizações pelos editores Freitas da Costa, Duílio Colombini e Teresa Sobral Cunha. 

No capítulo seguinte, iniciamos apresentando um embasamento teórico sobre as concepções 

freudianas de mal-estar na modernidade e melancolia. Observamos a maneira pela qual a 

melancolia aparece como traço de uma época orientada pelo mal-estar. Compreendemos de 

que forma o mal-estar provoca, no ser humano, um desamparo legado à sua subjetividade, 

traço da modernidade. Na parte final de nosso trabalho, analisamos como os poemas se 

relacionam com a temática da melancolia presente na obra do Fausto pessoano. Entendemos o 

Fausto de Pessoa como expressão, ao mesmo tempo, de melancolia e genialidade do artista. 

Palavras-chave: Fausto pessoano. Fernando Pessoa. Melancolia. Freud. Modernidade. 
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RÉSUMÉ 

La présente dissertation se propose à analiser de quelle forme la compréhension freudienne de 

la mélancolie est présente dans le Faust de Pessoa. On vera de quelle forme la mélancolie 

comme caractéristique de la modernité projete dans le Faust de Pessoa une autre phase du 

mythe faustique. On va analiser le retour subjectif sur soi-même comme une issue rencontré 

par le sujet poétique pour exprimer les temps modernes, dans la transformation/construction 

du Faust de Pessoa. On commence notre travail présentant um bref parcours historique des 

principales lectures du mythe de Faust dans la littérature ocidental, de Spiess, Marlowe, 

Goethe et Mann. À partir de ce parcours, on va vérifier comment le mythe de Faust 

s’apréhende dans la modernité par Fernando Pessoa. À propos du Faust de Pessoa, on 

découvre de quelle manière l’oeuvre est construite dans ses trois organisations, par les 

editeurs Freitas da Costa, Duílio Colombini et Teresa Sobral Cunha. Dans le chapitre suivant, 

on commence en présentant un embasement théorique des conceptions freudiennes du malaise 

dans la culture et la mélancolie. On va voir de quelle manière la mélancolie apparaît comme 

marque d’une époque orienté par la malaise. On va comprendre comment le malaise provoque 

dans l’être  humain un délaissement hériter de sa subjetivité et caractéristique de la modernité. 

À la fin de notre travail, on va analiser comment les poèmes se relacionnent avec les 

thématiques de la mélancolie présente dans l’oeuvre du Faust de Pessoa. Nous comprenons le 

Faust de Pessoa comme une expression, à la fois, de la mélancolie et le génie de l’artiste. 

Mots-clé: Faust de Pessoa. Fernando Pessoa. Mélancolie. Freud. Modernité. 
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INTRODUÇÃO 

  

 O Fausto de Fernando Pessoa é um texto pouco conhecido dentre os diversos 

trabalhos do poeta português. Tratando-se de uma obra inacabada e constituída por poemas 

que, num primeiro momento, estavam destinados a constituir um teatro, em muitos pontos, 

Pessoa deixou-a inconclusa. Nesse sentido, ao encararmos um texto repleto de fragmentos, 

mas nem por isso menos denso, certamente a sensação é de desconforto. Nesses fragmentos, 

encontramos poemas nos quais a subjetividade constantemente se desnuda, processo este que 

nos permite inferir e identificar temas ligados à melancolia e a todo mal-estar presente, muitas 

vezes, na experiência realizada pela subjetividade na modernidade, temas tais como o 

ceticismo, o pessimismo e confronto com o mistério. Permeando estes temas, encontramos 

também a importância da imaginação criadora como o meio encontrado pelo sujeito moderno 

em sua busca de redenção para os sofrimentos desnudados pela existência. 

 Todavia, juntamente com as muitas dificuldades e dúvidas no enfrentamento 

desse texto de Pessoa, devido as suas indefinições, vale salientar que as possibilidades de 

interpretação de uma obra não conclusa são várias. É de se notar tal dificuldade colocada pelo 

vasto emaranhado apresentado no texto pessoano: a) a existência da obra só é possível graças 

as suas organizações por meio de diferentes edições; b) traz uma nova leitura de um mito 

recorrente na literatura ocidental, mostrando a maneira como tal mito é tratado por um poeta 

moderno; c) traz uma temática que coloca o homem perante um labirinto sem saída, no qual a 

queda do sujeito poético evidencia os seus estados de alma e relega a subjetividade ao 

desamparo e ao pessimismo; d) apresenta uma obra composta de fragmentos que parecem 

repetitivos, demonstrando uma circularidade de temas e poemas. Ora, apesar de todas essas 

questões, mesmo parecendo confuso em razão de suas várias possibilidades de leitura, não 

podemos deixar de notar a impossibilidade de adentrar esse texto e dele sairmos ilesos. 

Assim, procuramos o enfrentamento com uma obra pouco conhecida no universo pessoano, 

mas que acreditamos importante a fim de elucidar de que forma Fernando Pessoa apresenta 

sua versão do Fausto. 

 Por conseguinte, nesta dissertação, pretendemos investigar de que maneira a 

concepção freudiana de melancolia é apreendida no Fausto pessoano, bem como a construção 

de um universo subjetivo posto pelos estados do eu poético. Portanto, o presente estudo tem, 

como objeto de pesquisa, o conceito freudiano de melancolia no Fausto pessoano. Para que se 

realize essa leitura, todavia, é primeiramente necessário estabelecer mecanismos de 

G06
Caixa de texto



11 
 

entendimento desse livro repleto de indefinições – verdadeiro labirinto de possibilidades, 

motivos, gênero e edições.  

 Dessa forma, pretendemos mostrar como a melancolia se manifesta nos textos de 

Pessoa que constituem o nosso corpus, tomando, como base de nosso trabalho, o estudo 

teórico de Freud, especialmente, o seu artigo ―Luto e Melancolia‖ (1917). Na experiência da 

modernidade, apresentada por Pessoa, o mito fáustico não poderá mais ser apreendido tal 

como as outras versões do Fausto. Nesse sentido, a aventura do homem passa a ser, em 

primeiro lugar, daquele que explora os labirintos de sua própria alma. O Fausto de Pessoa não 

consegue ser o homem de ação, assim, a melancolia é uma das marcas desse sujeito moderno, 

que encontra, nos estados de inércia, apatia e pessimismo, expressões de seus estados de alma. 

Isso conduz à necessidade de estruturar o repertório temático da melancolia, verificando se é 

possível o seu alcance nos poemas do corpus de nossa pesquisa. A nossa hipótese foi gerada 

pela necessidade de entender uma das maneiras pelas quais o mito fáustico pode aparecer na 

modernidade. Nesse sentido, entendemos que a temática da melancolia alcança a perspectiva 

do sujeito moderno, que, preso ao desencanto desse novo tempo, muitas vezes, não consegue 

se mover. Além disso, procuramos compreender de que forma a modernidade pode provocar, 

no sujeito, um mal-estar e conduzi-lo a uma experiência subjetiva do desamparo. Ao almejar 

estudar cuidadosamente o Fausto pessoano, por conseguinte, procuramos observar que o 

retorno para o eu tornou-se a saída encontrada pelo poeta para dar corpo à sua obra. E ainda 

que, apesar dos sentimentos enfrentados pelo eu fáustico na modernidade – quer sejam eles de 

melancolia, mal-estar ou pessimismo –, ele ainda consegue encontrar, por meio da sublimação 

de sua arte, a redenção.  

 Assim, o trabalho da compreensão freudiana de melancolia, no Fausto pessoano, 

gerou uma estrutura do trabalho em três capítulos. O primeiro capítulo foi dedicado a fazer, 

brevemente, uma retomada do mito fáustico nas obras mais relevantes da literatura europeia – 

de acordo com Ian Watt (1997). A primeira obra que mencionamos é o Faustbuch, de Spiess 

– uma espécie de literatura de cordel – escrita no limiar da modernidade e com o sentido de 

organizar as histórias orais que giravam em torno da figura de Fausto na Alemanha do século 

XVI. A segunda obra que mencionamos é o Doctor Faustus de Marlowe, em que o 

personagem Fausto já aparece convertido no homem da Renascença. Essas duas primeiras 

obras de Fausto configuram um primeiro momento pelo qual o mito fáustico passou. Nesse 

sentido, o Fausto do século XVI é ainda o homem da Renascença que convive o paradoxo 

entre assumir as consequências da modernidade e, ao mesmo tempo, conviver com as suas 
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raízes medievais. A terceira obra que mencionamos é o Fausto de Goethe, que mudará o 

percurso do mito fáustico. Esse Fausto configura um novo momento do mito, no qual os 

desejos de liberdade, valores trazidos com o período romântico, fará do ser fáustico um ideal 

de busca do homem desse período. A última obra que mencionamos, antes de chegar 

propriamente no Fausto pessoano, é o Doutor Fausto de Thomas Mann. Inserido já no 

período da modernidade, a aventura fáustica, nesse contexto, está marcada pelo fracasso. O 

Fausto de Mann configura uma etapa do mito fáustico moderno, na qual o homem passa a 

encarar toda a vontade e potência de se viver no século XX. Assim, as conquistas do homem 

moderno passam a ter as faces do bem e do mal; de um lado os grandes feitos da 

modernidade, e, de outro, as consequências trágicas que esses resultados provocaram na vida 

das pessoas. Nessa perspectiva, com a finalidade de verificar de que maneira o mito fáustico é 

apreendido na modernidade, o Fausto pessoano também pode ser lido como o advento de um 

novo tipo de herói. Com o fracasso desse tempo, a obra pessoana espelha o abismo de uma 

época marcada pela consciência ácida e o desencanto perante a vida. Valemo-nos ainda, nesse 

capítulo, da forma pela qual a obra pessoana é organizada em suas três edições por Freitas da 

Costa, Duílio Colombini e Teresa Sobral Cunha. 

 O segundo capítulo foi dedicado a compor um embasamento teórico sobre a 

concepção freudiana de mal-estar, bem como a concepção de melancolia em seu texto ―Luto e 

Melancolia‖ (1917). Privilegiamos o texto de Pessoa como o corpus de nossa pesquisa, e 

verificamos como a crítica psicanalítica pode contribuir, de maneira significativa, para a 

leitura do Fausto pessoano. Nesse sentido, tentamos vislumbrar a possibilidade do conceito de 

melancolia de Freud estar presente no Fausto pessoano. Porém, antes de se chegar ao conceito 

de melancolia propriamente dito, observamos de que maneira a modernidade pode provocar 

também um mal-estar, e, assim, situamos o Fausto de Pessoa como um paradigma desse 

contexto histórico. Para tratar a modernidade, embasamo-nos na teoria crítica do texto 

freudiano ―O Mal-Estar na Civilização‖ (1929). Sendo que, especialmente na modernidade, 

nas sombras do ideário de uma Razão absoluta, o homem civilizado é colocado frente a um 

dilema, a sua condição de civilização não lhe permite mais dar vazão aos seus impulsos 

instintivos, a tudo que pode ser considerado irracional. Esses impulsos seriam aquilo que lhe 

traria a felicidade na realização e satisfação de suas necessidades instintivas. Para Freud, a 

civilização faz com que o homem sacrifique a sua vida, dominando, dessa forma, o próprio 

ego, na medida em que reprime seus impulsos instintivos.  
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 Desse modo, o que seria a civilização para o homem é também, em grande 

medida, responsável pelos seus sofrimentos e pelas suas infelicidades, pois, para Freud 

(1929), a conquista do estado de civilização não trouxe grandes felicidades para os homens. 

Nessa perspectiva, o conceito de civilização foi tomado por Freud (1929) com o cuidado de 

não se tratar simplesmente de um meio que levasse os indivíduos à perfeição. Logo, a 

civilização passa a ser o meio pelo qual o homem é conduzido às modificações operadas em 

suas habituais disposições instintivas. Freud analisa que o homem civilizado optou pela 

segurança em lugar da felicidade. No processo de desenvolvimento da civilização, a 

satisfação de felicidade do indivíduo, bem como os seus objetivos e necessidades, 

desaparecem, como se o objetivo da felicidade não estivesse mais colocado em primeiro 

plano, para o desenvolvimento da comunidade e do bem-estar coletivo. As necessidades 

individuais e a busca da felicidade se oporão contra o desenvolvimento da civilização. Para 

Freud, os processos que ocorrem na modernidade – a conquista da civilização e suas 

consequências – recaem sobre a individualidade. Para tal constatação, basta analisar o mal-

estar gerado nas relações sociais modernas.  

 Prosseguindo nossos estudos nesse tópico, para compreendermos melhor a 

modernidade, fizemos uso também da teoria de Antoine Compagnon (1996). Por fim, 

concluímos esse tópico de nosso trabalho apresentando o Fausto pessoano como o símbolo 

dessa modernidade, o momento pelo qual o homem passa a questionar a sua condição 

humana. Do mito fáustico em Pessoa, apreende-se as características condizentes com esse 

momento histórico, tais como: consciência, desencanto pela vida e vontade de tudo querer 

saber e compreender. Esse também é o anseio fáustico, no qual o sujeito sente suas forças 

fracas e uma vontade de transpor essa limitação de tudo conhecer, daí a busca pelo 

conhecimento último de todas as coisas. Mesmo inserido em uma tradição literária de Faustos 

na literatura ocidental, percebemos que essa tradição histórica é apenas o ponto de partida 

para a criação moderna do Fausto pessoano. A nosso ver, pelo momento histórico da 

modernidade, não há a possibilidade de um Fausto ―positivo‖. Desse modo, visamos 

compreender, no segundo capítulo, de que forma a temática da melancolia está presente em 

vários dos versos do Fausto pessoano.  

 Nessa temática, o que se observa é a preponderância de uma lucidez ácida em 

relação à precariedade da condição humana, bem como uma não adaptação à vida posta nas 

formas do cansaço de existir e numa inação do ser, características estas do estado 

melancólico, e que observamos no sujeito poético em questão. Freud (1917) observa que a 
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melancolia propicia ao sujeito uma consciência da sua pequenez, de seus limites, assim ele 

passa a não ter nenhuma ação, pois a lucidez o faz enxergar a ignorância própria do homem, 

haja vista que a melancolia estaria ligada a um excesso de verdade. Freud (1917) se detém, 

em seu texto, no complexo melancólico, na ferida aberta, na queixa, na autoacusação, na 

sombra do objeto que recai sobre o eu como características desse estado afetivo. Na 

depreciação do sentimento de autoestima, o melancólico encontrará, nos insultos e nas 

censuras a si mesmo, o modo pelo qual irá exprimir-se a partir de então. No entanto, todas 

essas acusações são, na verdade, aplicáveis ao objeto que o melancólico perdeu. A queixa de 

si, na realidade, é um ódio contra o outro, que o melancólico, ao instalar em si, passa a odiar o 

seu próprio eu – daí a satisfação no desmascaramento de si mesmo. Esse estado deprimente 

revela que o indivíduo teve o seu ego ferido e sua tristeza é a expressão de um sentimento de 

abandono, que o sujeito não consegue dar nome, nem saber ao certo o que perdeu. A 

tendência do melancólico para o suicídio está na sua busca pela morte, como se a morte lhe 

trouxesse liberdade, uma vez que, para o melancólico, a vida está desprovida de valor, de 

sentido, assim, a morte figuraria talvez como o único meio de vencer esse mal que o devasta. 

O sujeito, dessa maneira, estaria envolto numa pulsão de morte que o empurra para a 

destruição. 

 Neste segundo capítulo, verificamos ainda de que maneira o sujeito poético cria, 

em sua melancolia, uma barreira entre o exterior e o interior, restando-lhe uma vida de 

imaginação calcada no sonho. Convocamos, nesse momento, Fernando Pessoa teórico, em 

suas Ideias Estéticas, para esclarecer a questão do sonho tão cara à arte moderna. Pessoa 

teoriza que a arte moderna é a arte do sonho e o seu momento está ligado a uma decadência de 

ideias e ideais. Assim, Pessoa analisa que a arte moderna representa a expressão de um tempo 

em ruínas, no qual o sonho é a saída encontrada pelo poeta moderno para representar, com 

riqueza inédita, as suas emoções. A partir dessa concepção de Pessoa, passamos a inferir que 

a melancolia irá fazer parte do horizonte existencial do artista moderno e a arte, por sua vez, 

passa a ser a arte do sonho. Por conseguinte, no Fausto pessoano, o conhecimento e a 

consciência da arte moderna se harmonizam à experiência da melancolia. 

 Ao longo do terceiro capítulo, analisamos de que modo a temática da melancolia 

está presente no corpus que adotamos. Para tanto, procuraremos conferir, em alguns poemas 

por nós selecionados, a recorrência da melancolia posta nas formas da poesia subjetiva 

apresentada no Fausto pessoano. O procedimento utilizado na escolha dos poemas se deu, em 

relação à temática da proposta, mostrando como as estações da existência, apontadas por 
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Ludwig Scheidl (1982), iam se configurando nos poemas de Fausto. Nesse sentido, a primeira 

estação é a do sábio especulador, que reflete sobre o mistério do mundo. A segunda estação é 

a da descrença e da náusea perante o saber; a condição desse eu está fadada ao fracasso de 

tudo querer compreender. Diante da impossibilidade dessa compreensão, o eu se volta para si 

mesmo, resultando em sentimentos de descrença e náusea. A terceira estação seria a da busca 

existencial por meio do amor e da sexualidade, o desejo do outro está posto na vontade do 

sujeito de querer ou mesmo tentar relacionar-se, no entanto, o outro lhe causa horror. Na 

verdade, esse horror parte de um horror de si mesmo, da própria impossibilidade desse eu de 

se conhecer. Na quarta e última estação da existência, temos o tema da morte como vontade 

de dominar o desconhecido. O sujeito poético busca, na morte, uma tentativa de encontrar a 

paz existencial. No entanto, a morte traria, para esse sujeito, outros maiores mistérios, pois 

encontrar-se com ela face a face não lhe seria garantia de encontrar a paz almejada. Ora, essa 

divisão em estações visa mostrar em que medida o tratamento da temática da melancolia 

aparece em nosso corpus, pois, em cada estação da existência desse Fausto, encontramos as 

características da melancolia expressadas pelo eu poético. 

 Nessa perspectiva, concluímos o nosso último capítulo formulando o lado reverso 

da melancolia por meio de sua face ―luminosa‖, que seria a sua tendência em transformar-se 

em mania. Ancorados na teoria freudiana de melancolia, entendemos a mania como a fase de 

triunfo do sujeito, que, após longo período de inibição melancólica, consegue expressar-se e 

sair de sua fase de inação. Nesse sentido, partindo do próprio Pessoa, em Ideias Estéticas, 

percebemos que a genialidade, portanto, poderia ser também a outra face da melancolia, o seu 

lado capaz de criar e produzir.  

 Por fim, vale salientar que o nosso trabalho partiu da constatação da existência de 

poucos estudos sobre o Fausto de Fernando Pessoa. Mesmo com tantos estudos sobre a obra 

vasta do poeta português, o Fausto é uma obra pouco conhecida no universo pessoano. Do 

mesmo modo, partilhamos do interesse em compreender em que medida esse corpus poderia 

ajudar na compreensão de Fernando Pessoa, elucidando, especialmente, a sua vontade em 

construir a obra de um mito bastante recorrente em literatura europeia. Desse modo, como 

cerne de nossa pesquisa, procuramos mostrar que a melancolia, como uma das características 

da modernidade, pode ser entendida também como um modo de o poeta construir o seu 

Fausto. 
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CAPÍTULO I 

O FAUSTO PESSOANO 
 

 

 

1.1.  O mito fáustico: breves considerações 

 

A figura de Fausto aparece na literatura ocidental há mais de 400 anos. De acordo 

com Watt (1997, p. 33), a primeira manifestação escrita da história do Fausto se deu no início 

da modernidade, o Faustbuch, publicado na Alemanha em 1587 por Johan Spiess. O 

Faustbuch foi escrito como uma tentativa de se organizar uma biografia a respeito da vida e 

das histórias que circulavam em torno da figura do Fausto. No entanto, o que se observa é que 

essa publicação é uma espécie de literatura de cordel, com os acontecimentos e histórias de 

fontes antigas sobre o que se acreditava a respeito do personagem histórico, embora não se 

sabe, de fato, que tipo de pessoa era o Fausto original e se realmente existiu. Mas o que nos 

dizem essas referências a esse possível Fausto histórico?  

Como observa Watt (1997, p. 20), há muitos registros que mencionam o possível 

―Fausto histórico‖. Dentre os registros mais completos, encontra-se a carta de um adversário 

de Fausto, Johannes Tritheim, datada de 1507. Conhecido erudito beneditino, Tritheim analisa 

a figura de Fausto como sendo um ―falastrão‖, ―patife‖, que se apresentava como um louco e 

não como um filósofo. Ao que parece, Fausto teria sido uma figura pouco admirável em vida. 

O mágico que se dizia astrólogo tinha pretensões de erudição clássica dos gregos e dos 

romanos, e aparentava ter uma cultura que não tinha. Suspeito de charlatanice, Fausto foi 

desprezado por todos os humanistas e personagens eruditos que o mencionam em 

documentos. Nessa perspectiva, inclusive o título de Doutor – Doutor Fausto –, ao que tudo 

indica, não passava de uma propaganda pessoal, que Fausto havia intitulado para si, pois não 

há provas suficientes de ter frequentado o mundo acadêmico da época. Seus estudos de magia 

em Cracóvia, cidade famosa pelos estudos de magia, e as suas viagens a Roma e a Paris 

parecem pertencer à imaginação lendária, construída pelo povo e pelas histórias orais que 

giravam em torno de sua figura. 

Da figura do Jorge Fausto ―histórico‖ para a figura legendária do mágico, que 

efetivou um pacto com o demônio, Watt (1997, p. 31) atribui à reação negativa dos luteranos, 

no horizonte histórico da sociedade alemã em pleno movimento da Reforma contra a Igreja 

G06
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Católica, a responsabilidade por transformar a história de Fausto em uma lenda. A doutrina de 

Lutero – o primeiro protestante a lutar contra os dogmas da Igreja Católica – era marcada pela 

ideia de um diabo, sempre a atormentar o homem. Lutero começou as pregações, de uma nova 

doutrina filosófica cristã, obcecado pela ideia de que o diabo era presença constante na vida 

dos homens. A partir de Lutero e de seus seguidores, a relação entre Fausto, personagem 

―histórico‖, e o diabo começa a existir. Até então, o ―Fausto histórico‖ não tinha ganhado a 

dimensão legendária e mitológica, sendo alcançada graças a Lutero, que encontrou, na figura 

do mágico, a personificação daquele que, perturbado, entregou sua alma ao diabo (WATT, 

1997, p. 31).  

Tanto os humanistas quanto os luteranos eram hostis à figura de Fausto, mas 

enquanto os humanistas negavam que Fausto possuísse realmente os poderes que dizia ter, os 

luteranos acreditavam que realmente o mágico havia tais poderes, atribuindo-os, porém, ao 

diabo. Watt (1997, p. 31) analisa que foi essa reação negativa dos luteranos que acabou por 

transformar o Jorge Fausto ―histórico‖ em uma lenda e, sobretudo, em um mito, ao inventar 

seu pacto com o demônio e o seu trágico desfecho, apresentando um fundo moral condizente 

com os valores cristãos dessa época. O que se percebe, portanto, é uma reflexão sobre o 

momento histórico, a Reforma e as aspirações renascentistas:  

 

Os dois grupos eram hostis ao Fausto; contudo, enquanto os humanistas negavam 

que Fausto possuísse realmente os poderes que dizia ter, os luteranos pensavam que 

ele realmente detinha tais poderes, atribuindo-os, porém, ao Diabo. Foi essa reação 

negativa dos luteranos que acabou por transformar o Jorge Fausto histórico em uma 

figura legendária, mitológica, ao inventar seu pacto com o Demônio e seu terrível 

desenlace. (WATT, 1997, p.31). 

 

No entanto, foi somente com a peça teatral do dramaturgo inglês Christopher 

Marlowe, denominada Doctor Faustus, que o mito fáustico finalmente se estabeleceu. Sua 

trágica versão da história do Fausto permaneceu viva na história da literatura e do teatro, e 

depois de dois séculos, Goethe dá, ao personagem, uma dimensão mais ampla. Marlowe 

extraiu da fonte do Faustbook – o mesmo que Faustbuch, tradução para o inglês da biografia 

alemã –, os elementos necessários para elevar a lenda de Fausto ao mito. Para tanto, o 

personagem Fausto, na peça desse dramaturgo inglês, eleva-se à condição trágica naquilo que 

Watt (1997, p. 42) chama à atenção, a saber, na omissão de episódios burlescos e cômicos da 

fonte de Spiess. Fausto agora passa a ser o grande conhecedor, cuja insatisfação pela 

curiosidade acabará condenando-o à danação eterna: 
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A esse processo de elevação por omissão deve se acrescentar a mais positiva 

transformação trazida pela grandeza poética de Marlowe. Talvez não haja em 

literatura nada mais difícil do que conferir realidade àqueles três temas básicos do 

mito do Fausto: a excitação pelo conhecimento, o entusiasmo pela beleza terrena, e a 

danação espiritual. Marlowe triunfa nos três casos, e, desse modo, pela primeira vez, 

dá à voz do seu protagonista uma simpatia comovente (WATT, 1997, p. 42-43).  

 

 

Na peça de Marlowe, Fausto aparece como o homem convertido da Renascença, 

aquele que está sempre à procura de novos conhecimentos, experiência e poder. Marlowe traz, 

para a sua peça, os três temas básicos que envolvem a figura do mito fáustico: ―a excitação 

pelo conhecimento, o entusiasmo pela beleza terrena e a danação espiritual‖ (WATT, 1997, p. 

44). Para Watt (1997, p. 52), o Doctor Faustus de Christopher Marlowe é ―a imagem 

fundadora de um dos pressupostos básicos do individualismo secular moderno‖ e a sua 

condenação deriva justamente de ser um produto desse individualismo moderno. Dessa forma, 

o que se percebe é que o mito fáustico, desde a sua fundação, é apreendido como moderno. 

Mesmo o Faustbuch de Spiess demonstra essa reflexão de novos tempos na busca do 

personagem pelos ideais e valores renascentistas. 

O Fausto, que mudará todo o percurso do mito fáustico, encontrará, em Wolfgang 

von Goethe, o seu expoente máximo. Esse drama de Goethe, inserido na geração dos poetas 

precursores do romantismo, tornar-se-ia uma obra canônica no quadro da Literatura Alemã e 

Universal, em especial, por consagrar um novo tipo de Fausto. Alguns dos primeiros trechos 

dessa obra começaram a ser escritos por volta de 1771, e acompanhou todo o período de 

escrita de Goethe – o poeta terminou o seu segundo Fausto, a parte II da obra, pouco antes de 

morrer, entre os anos de 1825 e 1831. A diferença entre Fausto parte I e Fausto parte II é de 

60 anos um do outro, um no final do século XVIII e o outro no início do século XIX. Esse 

Fausto foi concluído durante um dos períodos mais conturbados da história europeia: a 

Revolução Francesa, as Guerras Napoleônicas e o início da Revolução Industrial. 

O herói de Goethe, de acordo com Berman (2005, p. 53) é um empreendedor que 

sofre de profundo desejo de modernidade em uma Alemanha afastada dos centros 

modernizadores da Europa. O personagem de Goethe vai ganhando a significação da figura 

idealizada de herói nacional, tornando-se uma espécie de encarnação típica da alma alemã 

desse período. Como o próprio Goethe, esse Fausto acredita no caminho da modernização 

para a superação dos problemas sociais e econômicos das sociedades europeias, sobretudo, da 

Alemanha. Para Berman (2005, p. 83), Fausto seria um ―entusiasta da modernização‖, como 

foi a figura do próprio poeta Goethe: 
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 Assim Goethe encara a modernização do mundo material como uma sublime 

realização espiritual; Fausto, em sua atividade como ―o Fomentador‖ que põe o 

mundo em seu passo certo, é um herói moderno arquetípico. Todavia, o fomentador, 

como Goethe o concebe, é não apenas heróico, mas trágico. Para compreender a 

tragédia do fomentador, é preciso julgar sua visão de mundo, não só pelo que ela 

revela — pelos imensos novos horizontes que abre para a espécie humana —, mas 

também pelo que ela esconde: pelas realidades humanas que se recusa a ver, pelas 

potencialidades que não é capaz de enfrentar. Fausto vislumbra, e luta para criar, um 

mundo onde crescimento pessoal e progresso social possam ser atingidos com um 

mínimo de sacrifícios humanos. Ironicamente, sua tragédia decorre exatamente de 

seu desejo de eliminar a tragédia da vida. 

 

 

Esse Fausto encarna o homem romântico com seus grandes ímpetos e sua 

constante hesitação entre os desejos imediatos e as aspirações profundas do seu ser. A partir 

desse drama, começa-se a difundir uma visão otimista do destino grandioso do Fausto: o 

grande conhecedor, sempre insatisfeito, buscando mais para si, opondo-se, assim, aos homens 

comuns. O mito fáustico começa, então, a repercutir de modo bastante expressivo em toda a 

sociedade daquela época, em especial, por incorporar os novos tempos românticos – tempos 

estes de revoluções e grandes mudanças, ―tempos modernos‖. 

Dessa maneira, uma nova figura ideal da humanidade moderna começa a aparecer 

inspirando a liberdade, a ação e o progresso. Para esse Fausto, o sonho de modernização e 

progresso impulsiona o seu ser. Contudo, para que o ideal romântico de progresso de uma 

nova ordem seja construído, Fausto troca a sua alma pelo acesso ilimitado ao conhecimento 

histórico e científico que proporcionaria seus sonhos de modernidade. Goethe termina o seu 

drama diferentemente de todas as versões anteriores sobre o mito fáustico. Nesse sentido, 

mesmo o personagem Fausto tendo feito um pacto com o diabo, não é conduzido à danação 

eterna, e consegue ganhar a sua salvação, assim, Mefistófeles perde a aposta feita com Deus. 

No final dessa obra, o teor punitivo original do mito é quase inteiramente esvaziado. Como 

analisa Berman (2005, p. 47), ―a heroicidade do Fausto goethiano provém da liberação de 

tremendas energias humanas reprimidas, não só nele mesmo, mas em todos os que ele toca e, 

eventualmente, em toda a sociedade a sua volta. O Fausto de Goethe é a primeira e ainda a 

melhor tragédia do desenvolvimento‖. Deste modo, 

 

A força vital que anima o Fausto goethiano, que o distingue dos antecessores e gera 

muito de sua riqueza e dinamismo é um impulso que vou designar com desejo de 

desenvolvimento. Fausto tenta explicar esse desejo ao diabo, porém não é fácil fazê-

lo. Nas suas primitivas encarnações, Fausto vendia sua alma em troca de 

determinados bens, claramente definidos e universalmente desejados: dinheiro, sexo, 

poder sobre os outros, fama e glória. O Fausto de Goethe diz a Mefistófeles que, 

sim, ele deseja todas essas coisas, mas não pelo que elas representam em si mesmas. 

O que esse Fausto deseja para si mesmo é um processo dinâmico que incluiria toda 

sorte de experiências humanas, alegria e desgraça juntas, assimilando-as todas ao 
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seu interminável crescimento interior; até mesmo a destruição do próprio eu seria 

parte integrante do seu desenvolvimento (BERMAN, 2005, p. 45-46). 

 

 

No entanto, caso pensemos no Fausto de Thomas Mann, mesmo nos 

possibilitando também uma leitura da modernidade, o que encontramos é um herói, em 

muitos aspectos, diferente do herói positivo de Goethe, pois será, na fonte primitiva do Fausto 

de Spiess, o Faustbuch, que Mann irá fundamentar a sua história. Situado no período entre as 

duas guerras mundiais, o Fausto de Mann contrasta com o de Goethe justamente por essa 

nova perspectiva moderna, a guerra de 1914 e depois a crise de 1920-1930, culminando na 

Segunda Guerra. Mann escrevera seu Fausto durante o seu exílio nos anos de agonia da 

Alemanha em guerra. As consequências da Segunda Guerra Mundial, com o advento do 

nazismo, parece ser uma das inspirações de Mann na consagração de um novo tipo de herói 

moderno. Fausto, nesse momento, passa a ser visto como o símbolo da Alemanha que pactuou 

com o nazismo demoníaco. 

Nesse sentido, Fausto terá que pagar um preço pelos seus pecados, bem como a 

Alemanha nazista. A partir dessa condição moderna do século XX, o herói de Mann não 

ganha misericórdia e paga, com a sua morte, todos os seus pecados. Assim, essa visão trágica 

do destino de Fausto se opõe com o destino otimista e positivo do personagem de Goethe. 

Doutor Fausto, publicado em 1947, é uma obra erudita de um verdadeiro tratado de filosofia, 

teologia e música. O personagem principal da obra de Mann, o músico Adrian Leverkühn, 

representa a figura fáustica. Para levar ao máximo a sua genialidade artística, o músico e 

compositor pactua com Mefisto para alcançar o limite de seu talento musical. E isso realmente 

acontece, Adrian consegue criar uma nova escala musical, a escala dodecafônica, mas morre 

sozinho, louco e doente. Nesse sentido, Dabezies (1997, p. 338) observa que a vida de Adrian 

confunde-se com a história da Alemanha da primeira metade do século XX: 

 

Adrian alimenta ambições imensas: para obter o poder criador e escrever uma 

música nova (no caso: dodecafônica), ele é levado a uma espécie de pacto diabólico 

que lhe garante o gênio, mas também a solidão e, finalmente, a loucura. Seu 

itinerário simboliza aquele da sociedade alemã em que ele vive durante o primeiro 

terço do século XX, e que, como ele, deixa-se levar pela vertigem – aqui, a vertigem 

coletiva de um nacionalismo fatal. Nas entrelinhas dessa dupla história, o leitor 

advinha o destino de Fausto e aquele da Alemanha inteira desde a Reforma. 

(DABEZIES, 1997, p. 339). 

 

Se, para o Fausto de Goethe, a modernização ainda era uma possibilidade de 

desenvolvimento do país, para o Fausto de Mann, no século XX, a proposta modernizadora se 

mostrava enganosa e com consequências trágicas. A aventura da modernidade alemã termina, 

nesse Fausto, na barbárie das duas grandes guerras e no advento do nazismo. O entusiasmo 
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fáustico pela ciência e pela potência, em Mann, demonstra que os impulsos do homem em 

tudo conquistar e a ambição desmedida pelo poder podem ser uma escolha para o mal, uma 

espécie de pacto diabólico. Assim, por meio dessa invenção fáustica, o que percebemos é o 

fracasso do período moderno. Desse modo, Dabezies (1997, p. 340) analisa três momentos 

importantes pelos quais o mito fáustico passou. Quais seriam esses momentos? 

O primeiro momento, colocado como a primeira etapa desse mito, consiste no seu 

aparecimento, o Fausto do século XVI. O que se observa, nesse Fausto, é uma oposição entre 

dois arquétipos de homens convivendo dentro de si. Esse fato demonstra o paradoxo pelo qual 

o homem do período renascentista passava. De um lado, a agonia de tudo querer saber, 

aprender, o poder proporcionado pelo conhecimento e, de outro, as suas raízes medievais, 

limitando as suas possibilidades, de todo conhecimento que esse novo tempo poderia lhe 

proporcionar, trazendo consequências trágicas. No caso, a perdição da própria alma, pois ser 

Fausto, querer o conhecimento, era um pecado inexpiável para o senso cristão e teológico da 

época. 

O segundo momento do mito fáustico é apontado por Dabezies (1997, p. 340) 

como a grande transformação no ser do Fausto. Nessa etapa, as aspirações do homem passam 

a ser levadas em conta, e os ideais do Fausto primitivo são definitivamente transfigurados 

num desejo metafísico de infinito. As aspirações ao conhecimento, bem como ao amor, 

demonstram toda a grandeza do homem e dá a ele uma dimensão além de sua humanidade, no 

entanto, transpor esses limites pode conduzir o ser à ruína, ao desespero e ao fracasso, pois o 

acesso ilimitado a todo o saber, simbolizado pelo pacto com o diabo, pode levar o homem a se 

corromper e mesmo a perder a sua vida. Contudo, ao final, o que se observa, nessa etapa, é 

que esse Fausto, considerado romântico, bem ou mal, é um modelo da humanidade, um herói 

capaz de se repercutir, de maneira significativa, em toda a cultura desse tempo. 

Dabezies (1997, p. 340) observa, no terceiro e último momento desse mito, a 

conversão do Fausto em um ideal de ―homem moderno‖. Finalmente liberto de outras 

representações antigas de Fausto, na modernidade, esse homem passa a encarnar toda a 

vontade e potência de se viver no século XX. Desse modo, o Fausto representa a consciência 

de que o homem não afasta sua vida tão facilmente do mal ou do erro e de que seus impulsos, 

mesmo sendo os mais belos ideais pelo conhecimento, pelas novas descobertas científicas, 

podem partir de desejos ambíguos com resultados inesperados. Assim, a liberdade, conquista 

do homem moderno, passa a ter duas faces, a do bem e do mal; de um lado, os grandes feitos 
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da modernidade com todos os seus benefícios e avanços, e, de outro, as consequências 

trágicas que esses resultados podem provocar na vida das pessoas. 

Nessa perspectiva, do mito fáustico apreendido na modernidade, o Fausto 

pessoano também pode ser lido como um advento de um novo tipo de herói na era moderna. 

Com o fracasso desse tempo, a obra pessoana espelha o abismo de uma época marcada pela 

consciência ácida e o desencanto perante a vida. O anseio fáustico, retratado em outras 

versões do mito, permanece, em Pessoa, com a mesma insatisfação e o desejo de tudo 

transpor, a fim de transcender-se por meio do conhecimento. No entanto, esse sujeito lírico, 

na modernidade, já não é mais o mesmo, e o sentimento de impossibilidade, experimentado na 

liberdade de tudo querer saber e transpor, não o permite a uma aventura positiva de ser 

Fausto. A modernidade traz à tona as características que darão a tônica para esse Fausto, a 

incompletude do indivíduo que, fragmentado, observa que esse novo tempo lhe provoca um 

desamparo e uma impotência diante da realidade. A busca desse Fausto, de tudo querer 

conhecer, somente poderia estar fadada ao fracasso, que é o projeto condizente com os tempos 

modernos.   

Pensando nisso, no próximo tópico, veremos como o Fausto pessoano se 

apresentará em um novo momento histórico. Como procuramos mostrar, desde o 

aparecimento do mito fáustico, Fausto representava o paradoxo pelo qual o homem do 

período renascentista passava, entre, de um lado, tudo querer saber e, de outro, as forças que o 

impulsionavam ao não conhecimento. Ainda assim, as primeiras manifestações do mito 

mostraram como Fausto, aos poucos, conseguiu enfrentar e sair do mundo medieval. Em 

seguida, procuramos mostrar também a transformação do ser fáustico, na qual as aspirações 

ao conhecimento passaram a ser um grande bem, mostrando toda a grandeza do homem, para, 

por fim, depararmo-nos com um Fausto moderno capaz de nos representar toda a potência de 

se viver no século XX, no qual a liberdade do homem moderno apresenta a sua face voltada 

para o mal. Nessa perspectiva, o mito fáustico somente poderá ser apreendido, na 

modernidade, por seu lado negativo. Pensando nessas questões, a seguir, veremos como a 

obra pessoana resulta de um momento marcado pela consciência de um período precário, de 

pessimismo, desencanto e melancolia. Esse Fausto não poderá mais ser o mesmo de outros 

períodos, pois, depois de percorrer várias etapas, chega à modernidade com as consequências 

trágicas dessa época. Conforme procuraremos mostrar, a subjetividade será o traço marcante 

do Fausto pessoano, especialmente, ao denunciar os sentimentos negativos condizentes aos 

tempos modernos. 
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1.2. O Fausto no horizonte poético de Fernando Pessoa 

 

O Fausto de Fernando Pessoa é constituído, em sua poesia ortônima, por poemas 

dramáticos. Ao arquitetar uma estrutura dramática para o seu Fausto, Fernando Pessoa alegou 

que pretendia entrecruzar as coordenadas temáticas de sua poesia. A esse respeito, Seabra 

(1991, p. 20) sugere que o Fausto pessoano poderia aglutinar todo o núcleo da obra de 

poemas dramáticos do poeta português, caso a sua obra não tivesse se desintegrado na 

pluralidade dos heterônimos. Nesse sentido, pode-se perceber, nesse Fausto, grande parte da 

temática da obra pessoana: 

 

(...) uma análise do drama poético inacabado (ou, mais precisamente, dos poemas 

inacabados – e quase diríamos ―imperfeitos‖) do Primeiro Fausto permite-nos supor 

que ele aglutinaria o núcleo central da obra poemo-dramática de Pessoa, se ela não 

se tivesse desintegrado na pluralidade dos heterônimos, no poetodrama. A esta luz, 

os fragmentos não são meros resíduos da poesia heteronímica, mas verdadeiros 

indícios da sua origem. Neles detectamos não só os ―motivos‖ polares que se 

repercutem de heterônimo a heterônimo, mas ainda o fundamento da multiplicidade 

de linguagens poéticas em que se fixaram. (SEABRA, 1991, p.19, 20). 

 

 

Esse Fausto é construído a partir de um tema geral da obra, a vida como um 

mistério doloroso com o qual as pessoas devem enfrentar – não existindo um enredo como fio 

condutor da história, nem ações, ou o conflito entre personagens. Sendo assim, o caráter lírico 

se sobrepõe ao caráter dramático. A subjetividade desse eu poético faz com que o poema se 

feche em uma poética circular, tendo sempre os mesmos temas recorrentes: ―o mistério do 

mundo‖, ―a impossibilidade do amor e do prazer‖, ―o temor da morte‖. O que resulta, a partir 

disso, é uma ausência de acontecimentos, de ações que determinariam o trajeto evolutivo de 

uma história. Nessa perspectiva, esse Fausto é caracterizado por uma dada temática, pois a 

tônica em questão é o exercício desse eu poético recaindo sobre as suas questões de angústia 

existencial. Ainda sobre a questão do lirismo em Fausto, Seabra nos diz o seguinte: 

 

Que esta estrutura dramática seja prefigurada mais como um conflito de conceitos 

abstratos do que como um conflito vivo de personagens em cena, apenas comprova a 

incapacidade experimentada por Pessoa de exteriorizar o seu projeto dentro da 

―poesia dramática‖ propriamente dita. Ela não poderá ganhar corpo senão pelas vias 

da poesia lírica, isto é, do lirismo dramático, que se manifesta no poema drama 

(SEABRA, 1991, p. 21). 

 

Ao analisar o Fausto pessoano mais de perto, o que se percebe é uma 

subjetividade afetada por um forte sentimento de pessimismo e melancolia perante a vida. 

Esse é um sentimento de ser Fausto, já retratado em outras versões do mito. O que caracteriza 

o ser fáustico, presente na obra pessoana, seria a individualidade, a indiferença perante outros 
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seres, e a melancolia como forma encontrada pelo eu poético para compreender 

profundamente as questões que o anseiam. No entanto, o Fausto pessoano em muito alargou 

tematicamente a dramatização da figura do nigromante lendário, das outras versões de Fausto. 

E mesmo se comparado à versão de Goethe, em que o Fausto é tido como um herói positivo, o 

Fausto de Pessoa afasta-se da tradição goetheana. O que Pessoa faz é colocar o seu Fausto 

como o representante das angústias e da problemática fundamentalmente existencial do ser, 

retratando, de forma negativa, o homem na modernidade. 

Somente em alguns aspectos, Pessoa recorreu ao Fausto de Goethe na composição 

de sua obra, talvez por este representar o modelo máximo da tradição dos Faustos. De acordo 

com Scheidl (1982), o Fausto goetheano é o homem rebelde da segunda metade do século 

XVIII, e a sua versão definitiva vai basear-se na dramatização biográfica do nigromante – de 

acordo com a fonte de Spiess –, mas a sua temática, em muito, é alargada em relação a essa 

primeira fonte histórica de Fausto. Goethe representa o seu herói como modelo absoluto do 

homem do período racionalista, isto é, o homem que encarna o otimismo do progresso. Desse 

Fausto de Goethe, Pessoa retoma a possibilidade de dar expressão à angústia existencial do 

homem moderno em busca de um sentido para a existência diante da certeza da morte: ―Só 

uma cousa me apavora / A esta hora, a toda hora: / É que verei a morte frente a frente / 

Inevitavelmente. / Ah, este horror, como poder dizer? / Não lhe poder fugir! Não podê-lo 

esquecer!‖ (PESSOA, 1991, p.60). Assim, para Scheidl (1982), Pessoa apresenta, em seu 

Fausto, o problema do ser e da existência. Para tanto, reinterpretou Goethe na ambição 

desmedida da atuação do homem nesse mundo, como forma de superar as suas próprias 

dúvidas existenciais. O homem de ação, o ―criador de civilizações‖ goetheano, deu lugar ao 

especulador sombrio que busca a morte ou a existência suprema de seu ser para a própria 

superação ou, quem sabe, para a sua salvação.  

Dessa maneira, o Fausto pessoano será muito mais do que uma dramatização 

biográfica de outras tradições de Faustos, tais como seria o de Goethe ou de Spiess. O texto, 

com poemas essencialmente dramáticos, pelo conflito interior que expressa, apresenta em tom 

de lamento, mas também de revolta e de desespero, a consciência de existir e, 

simultaneamente, o peso dessa existência concebida como maldição. Em Pessoa, Fausto 

rejeita o conhecimento dado pelo mundo e questiona o significado e o paradoxo da existência. 

A busca incessante desse eu, a partir da problemática existencial, poderia ser comparada com 

um longo caminho a ser percorrido, o que Scheidl (1982) chama de as ―estações da 

existência‖ desse ser. Esse caminho, colocado pela trajetória individual, é marcado por essa 
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busca desmedida que atormenta o eu de todas as formas. Assim, o sujeito lírico de Pessoa, 

para Scheidl (1982), percorre diferentes estações existenciais: a do sábio especulador, a da 

descrença e náusea perante o saber, a da busca de realização existencial por meio do amor e 

da sexualidade e, finalmente, a da procura desesperada de paz existencial que a morte talvez 

possa trazer. 

Com essas reflexões, percebe-se que o Fausto, na perspectiva de Fernando Pessoa, 

toma os ares de um drama subjetivo. Sua peculiaridade está nas expansões líricas que o poeta 

dá às ações tradicionais do mito. Se o clássico de Goethe traz uma narrativa linearizada da 

história de Fausto, com seu início, meio e fim, o pessoano trará mais a formação de situações, 

de estados de alma, de uma linguagem que rodeia o tema sem optar por uma ótica mais 

realista. O conflito interior desse eu está claramente posto na problemática existencial. A 

partir desse conflito, todas as situações se formam para criar a matéria poética. O eu do poema 

percebe o mistério a sua volta, debruçando-se sobre ele para interrogá-lo. Mas quando sente 

que suas forças são fracas, volta-se para o estudo do mundo real, sem mergulhar nele por 

completo. Daí a melancolia e o pessimismo desse eu, que diz do modo de se ter uma lúcida 

consciência de que a vida não é compreensível. Para tanto, essa existência será apreendida 

como maldição. Com isso, o que temos, na obra, é um grande enigma a ser tratado por parte 

desse eu. Em Pessoa, o enigma é dado pela obra retratada: o mito de Fausto, que lida com o 

mistério do mundo e com o fato de nele haver o homem. 

Na retomada pessoana do mito fáustico, encontra-se um Fausto construído a partir 

de características marcantes de sua própria criação poética. Dessa maneira, o Fausto pessoano 

terá uma experiência subjetiva, evidenciando a sua grande dor frente às questões inquietantes 

do homem. Esse quadro nos dará elementos para acompanharmos a fusão do gênero 

dramático ao gênero lírico, no que chamamos de tragédia subjetiva do Fausto pessoano. A 

abertura para a hibridização de gêneros no Fausto de Fernando Pessoa é verificada na própria 

tentativa do poeta em construir um texto dramático. No entanto, muito mais do que um drama, 

o texto pessoano ganha um caráter profundamente lírico, como analisa Manuel Gusmão 

(1986). O projeto de Pessoa, por conseguinte, consiste em construir um Fausto confrontado 

por questões cruciais da vida, tais como o mistério de haver o mundo e nele o homem, a busca 

e o limite do conhecimento, do prazer e do amor e o temor da morte. Tal qual o Fausto de 

Goethe, o Fausto de Pessoa também aparece, logo no início do poema, em seu laboratório, 

refletindo sobre ―o mistério do mundo‖ (CUNHA, 1991, p.6). Aristides Alonso (1995) 

observa que há um tom de profunda melancolia e nostalgia que se ramificará ao longo de 
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todos os fragmentos do poema. Esse é um aspecto bastante particular do poema que destoa do 

caráter positivo do Fausto, principalmente se comparado à versão de Goethe, em que a 

melancolia é apenas passageira e não traço marcante. 

Desde o princípio, no discurso monológico do eu poético, há o reconhecimento de 

um mistério profundo que perpassa o mundo e todas as coisas, os reconhecimentos dos limites 

do saber e das ciências. E é esse o sentimento que acompanha as indagações do eu poético. O 

ocultismo junta-se à vontade do Fausto de conhecer-se, conhecer o mundo e as forças que o 

mobilizam. Mas o empreendimento não dá certo e o Fausto pessoano não é redimido tal como 

na lenda antiga. Sua constituição pessoal é continuamente dispersa e, consequentemente, sua 

felicidade não é semelhante à felicidade de homens que não estiveram face a face com o 

mistério. A hybris desse Fausto parece ser a de se voltar demasiadamente para uma força 

maior que a sua e desafiá-la. Homem demasiadamente humano, Fausto, ao final, encontra-se 

no lugar do homem que segue com sua vida, expondo sua tragédia aos outros homens. 

Pensando nessas questões, no próximo tópico, observaremos como esse Fausto irá se 

configurar na estrutura de organização de uma obra inacabada por Pessoa, bem como a sua 

configuração temática.                      

 

1.3. As edições e estrutura temática do poema dramático do Fausto pessoano  

 

O Fausto de Fernando Pessoa, projetado como uma trilogia de poemas 

dramáticos, nunca chegou a ser concluído. A obra que acompanhou toda a vida literária de 

Pessoa – de 1908 a 1933 – permaneceu inacabada pelo fato de a própria organização dos 

poemas não ser concluída pelo poeta, e pelo fato de que, no início de seus planos para a 

construção de Fausto, Pessoa almejava escrever três Faustos – Primeiro, Segundo e Terceiro 

Fausto –, restando apenas uma parte. Portanto, não há uma versão final da obra organizada 

por Pessoa. Sabe-se, contudo, que ele elaborou vários projetos para a publicação de Fausto.  

Os poemas dramáticos projetados por Pessoa, destinados ao Primeiro Fausto, 

dessa maneira, permaneceram únicos, e apresentaram-se como fragmentos e planos de 

construção, que três organizadores, mais tarde, editaram de formas diferentes. Os editores e 

leitores de Pessoa participam do jogo da criação literária desse Fausto, e são eles que 

decidiram o critério de organização dos fragmentos, sendo que a primeira organização 

publicada foi a de Eduardo Freitas da Costa, em 1952, com o título de Primeiro Fausto; a 

segunda foi a do brasileiro Duílio Colombini, em 1986, e a obra continuou com o mesmo 

título de Primeiro Fausto; e a terceira e última foi a de Teresa Sobral Cunha, em 1988, com o 
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título de Fausto: Tragédia Subjectiva. A partir dessas edições propostas até os dias de hoje, os 

organizadores oscilaram entre agrupar os fragmentos por temas ou dividi-los em atos. Desse 

modo, o que há de mais singular no Fausto pessoano é que o poema mais se assemelha a uma 

enorme coleção de fragmentos montados, peça por peça, como um enorme quebra-cabeça. Em 

todas as edições publicadas, as versões sofreram variadas organizações, que foram sendo 

alteradas conforme quem as estabelecesse. Nesse sentido, Aristides Alonso observa (1995, p. 

225), em relação ao inacabamento do Fausto pessoano, que, ―seja qual for o resultado final 

desse Fausto, justificado ou não, concordando-se ou não, sempre será uma conjectura, uma 

hipótese da obra final, que não há‖. 

A primeira organização para o Fausto de Pessoa foi a de Eduardo Freitas da 

Costa, primo do poeta, intitulada Primeiro Fausto, que veio a público no ano de 1952. Nessa 

edição dos poemas dramáticos, o Primeiro Fausto é composto por cerca de 90 fragmentos 

distribuídos por temas, resultando em 70 páginas. Os fragmentos publicados por Freitas da 

Costa foram retirados do baú de Pessoa que continha os seus textos. Em sua organização, 

Freitas da Costa suprimiu vários trechos por estarem incompletos. Do mesmo modo, suprimiu 

os poemas de difícil compreensão, não conseguindo dar a finalidade primeira a que foram 

destinados. Colombini (1996, p.10) analisa, em notas à edição de seu Primeiro Fausto, que a 

maioria desses fragmentos destinados ao Fausto era formada por manuscritos, e a grande parte 

deles fora escrito a lápis por Pessoa em uma caligrafia, por vezes, ilegível. O poeta registrava 

os poemas até em linguetas de envelope. Em contrapartida, Freitas da Costa trabalhou com os 

poemas dramáticos com a finalidade de agrupá-los segundo os grandes temas tratados por 

Pessoa. Por isso mesmo, deixou de lado alguns poemas que não se prestassem à coerência de 

sua proposta, na tentativa de organizá-los por temas. Na edição de seu Fausto, em suas notas 

explicativas, Freitas da Costa esclarece que,  

 

Porque não existiam nem atos nem sequer cenas completas, adotou-se o critério – 

que configurou o único legítimo – de ordenar os fragmentos selecionados segundo 

os grandes temas tratados. A arrumação desses fragmentos, assim ordenados, pelos 

atos do que seria o drama – não será difícil perante a esquematização, acima 

transcrita, do próprio autor. (COSTA, 1952, p.50).  

 

 

 A esquematização da qual menciona Costa é a do próprio Pessoa, encontrada em 

seu espólio, em planos para o Fausto. Assim, os temas distribuídos por Costa são: (1) o 

mistério do mundo, (2) o horror de conhecer, (3) a falência do prazer e do amor e (4) o temor 

da morte. Para esse organizador, o critério de ordenar os fragmentos selecionados segundo os 

temas tratados se dá pela impossibilidade de distribuí-los em atos e entreatos. Ao enfrentar os 
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textos para o Fausto, Costa não reconhecia, nos fragmentos, nem atos ou, ao menos, cenas 

completas. 

No primeiro tema tratado, ―o mistério do mundo‖, Fausto, em seu discurso 

monológico, reconhece o mistério profundo do mundo, dos seres que o habitam e de todas as 

coisas. Reconhece também os limites do saber e da ciência, percebendo o quão pequeno é 

diante do mundo e do mistério que o perpassa, e que nada pode fazer como homem para 

mudar a realidade das coisas e da vida como um todo. Esse sentimento de impotência e de 

ignorância acompanhará todas as indagações de Fausto ao longo do poema. 

O segundo tema, ―o horror de conhecer‖, é desdobramento do primeiro. Fausto 

sente a limitação do saber. Entende que não pode compreender todas as coisas. O desejo de 

conhecer leva o eu poético à insistência para que se chegue a esse conhecimento. A partir 

disso, a condenação de Fausto se dá nesse sentido, de nunca poder ultrapassar os limites do 

mistério, que perpassam a vida. 

O terceiro tema, ―falência do prazer e do amor‖, diz respeito a não realização 

amorosa. A falência se dá na medida em que, para Fausto, o horror de conhecer implica o 

horror de si e do outro também. As formas idealizadas e realizadas do amor não poderiam ser 

completadas para esse Fausto pessoano, para o qual a impossibilidade amorosa acontece 

justamente na negação de si e do outro. Permanecendo, assim, impossibilitado de realizar 

qualquer coisa.   

No quarto e último tema, o ―temor da morte‖, Fausto sente o horror produzido 

pela sua ignorância da possibilidade da existência ou não de uma eternidade. Para o eu 

poético, muito além do medo perante o desconhecido, o que realmente o perturba é o horror 

do reconhecimento de suas limitações frente ao grande mistério que se coloca numa vida além 

dessa realidade.  

Fausto invoca a morte no desejo de poder saber e conhecer o que, para ele, seria o 

desconhecido e o inominável, pois deseja transpor a sua limitação humana e descobrir o que 

estaria para além de uma realidade física. Mas o horror e o temor da morte não param aqui, se 

a morte traz o conhecimento do mistério, ela também pode trazer a consciência da finitude do 

ser. 

Costa assinala, em suas notas explicativas para os poemas dramáticos, que o seu 

trabalho foi de relativa facilidade, pois teve como suporte para a sua organização apenas o 

plano de Pessoa para o Fausto. No entanto, o organizador estava enganado, pois, o que se 

observa é que ele, mesmo agrupando o Fausto por temas, perdeu-se na armadilha dos 
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fragmentos ao tratá-los como uma obra terminada. Nesse sentido, a organização de Costa é 

extremamente falha ao tratar o Fausto como uma obra terminada e pela supressão de grande 

parte dos fragmentos destinados para tal obra, como conclui Cunha (1991, p. I). 

Trinta anos após a publicação desse Primeiro Fausto dada pelo primo de Pessoa, 

vem a público, em 1986, a edição do Fausto organizada por Colombini, com o mesmo título 

Primeiro Fausto. Essa edição não se opõe a da Ática, mas inclui os textos por ela suprimidos 

e os que não haviam sido publicados anteriormente naquela edição. A existência de um acervo 

maior de textos destinados ao poema dramático Fausto superou os 90 selecionados por Costa. 

No espólio de Pessoa, os poemas para o drama se totalizavam em 227 documentos. Em notas 

à edição de Primeiro Fausto, Colombini observa que, além de publicar e transcrever 

fragmentos inéditos do projeto do Fausto pessoano, sua intenção, ao organizar a obra, era o 

enfrentamento com o texto, com a finalidade de integrar, da melhor maneira, aqueles 

fragmentos que já haviam sido publicados – visto que, na edição de Costa, apareciam notas do 

tipo: ―13 versos suprimidos, por incompleto‖, ―19 versos suprimidos‖, etc. (COLOMBINI, 

1986, p. 9). 

 A partir disso, Colombini (1986) estudaria a possibilidade de ordenar os 

fragmentos em atos. Como o critério de organização para os poemas utilizados por Costa era 

por temas, o primo de Pessoa deixou de lado trechos de alguns poemas, a saber, aqueles que 

não se prestassem à coerência da sua proposta temática. No entanto, os parêntesis retos – 

colchetes – palavras cuja leitura se afigura duvidosa ou obscura e as lacunas deixadas no texto 

pessoano seriam os trechos que o poeta não considerava definitivo ou simplesmente quisera 

deixá-los daquela forma. A dificuldade em estabelecer uma organização, para Colombini, se 

dá no sentido de que, nem mesmo o próprio Pessoa deixou clara a maneira de estabelecer seus 

poemas.  

Colombini (1986, p. 11) observa que optou por respeitar as características 

próprias do texto pessoano, pois, se o poeta deixou-os lacunosos, convém respeitar a forma 

como aparecem os fragmentos no texto original. Para ele, faltou ao poeta oportunidade de 

retornar ao texto, como se Pessoa não tivesse tido tempo de concluir o seu Fausto. No entanto, 

ao entrar no universo poético pessoano, observa-se que não foi a falta de tempo que impediu o 

poeta de concluir seus textos, mas a característica inacabada própria de sua obra. 

Ainda em notas à edição de Primeiro Fausto, Colombini (1986) analisa a 

dificuldade de escolha para a organização dos textos encontrados para esse projeto. Mesmo 

criticando o trabalho de Costa, Colombini, no fundo, segue o mesmo critério de escolha para 
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os fragmentos. Ele observa que a sua edição talvez não contenha todos os textos que foram 

encontrados para Fausto, tendo em vista a falta de coerência que encontrou em alguns textos, 

em particular, aqueles que não estivessem em conformidade com a organização do Primeiro 

Fausto, porque existia, nos planos de Pessoa, projeto para mais dois Faustos. Para Colombini 

(1986), o impasse maior estaria na coleta de textos para esse Fausto. É certo que ele entende 

que os textos de Pessoa seriam para o Fausto, mas para qual dos três?  Ao adotar um critério 

de escolha de textos para esse projeto, talvez Colombini estivesse almejando realizar um 

trabalho de coautoria. Essa é a crítica feita por Josiane de Souza (1989) ao trabalho de 

Colombini, o qual, a seu ver, pretendia assumir uma coautoria ao organizar os poemas por 

atos e entreatos. Para Souza (1989), a única existência possível para o Fausto de Pessoa seria 

a sua existência fragmentária, e o maior erro dos organizadores Colombini e Costa consiste no 

fato de querer dar, ao conjunto dos fragmentos, um tratamento de obra acabada. Nesse 

sentido, a organização de Colombini é precária e em nada acrescenta à de Costa. Sobre o 

projeto de Pessoa em escrever três Faustos, em notas para o plano de sua obra, o poeta 

escreve: ―Plano dos três Faustos‖, com o seguinte esquema: 

 

I – Oposição entre Inteligência e a Vida                                                                                                      

 II – Oposição entre o Desejo e a Realidade 

 III – Oposição entre Não-Ser e Ser. 

A Inteligência busca compreender 

O Desejo busca possuir (compreender de perto) 

O Não-Ser busca Ser. 

(COLOMBINI, 1986, p.14).                                                                                                                          

 

Em outro manuscrito encontrado para o plano dos três Faustos, Pessoa ainda 

escreve:  

Primeiro Fausto, o atual, meio escrito, e apenas simbólico do isolamento, etc. e 

outras cousas da vida (indivíduo). Segundo Fausto: Fausto reincarna? Símbolo da 

aspiração insaciável que, casada com Helena, a Helênica, produz o espírito moderno 

– a perfeição humana – e é castigado com a falência, a imperfeição, o desastre, como 

acontece ao espírito moderno (sociedade). Terceiro Fausto: A Tragédia mais 

transcendentemente ainda (reincarnação futura?) (COLOMBINI, 1986, p.14).                                                               

                                                                                                                                                          

Para Colombini (1986, p.14), várias dúvidas decorrem dessas observações do 

próprio autor do poema, como por exemplo, a que momento o poeta aludiria ao fazer 

referência ao Fausto, que ele mesmo denomina de ―o atual, meio escrito‖, como também 

quantos poemas já estariam prontos para o Primeiro, o Segundo e o Terceiro Fausto. No 

entanto, Colombini (1986) observa que, pelos dizeres de Pessoa como lemos logo acima, 

deve-se presumir que ainda não havia poemas para o Segundo e o Terceiro Fausto. Diante dos 

planos de Pessoa, o que se percebe é que coube, aos organizadores, encontrar os poemas 
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destinados para o Fausto e decidirem quais, dentre eles, seriam para o Primeiro Fausto, já que 

um plano para três Faustos seria, por sua vez, demasiado extenso como arrojado.  

Colombini (1986) acredita que os poemas realizados por Fernando Pessoa para o 

Fausto acabaram por deixar indistintos os três planos, pois somente o poeta teria condições de 

decidir quais textos seriam destinados para este ou aquele Fausto. Ou ainda, acredita que 

alguns dos elementos cogitados, sobretudo, para o Segundo Fausto, tenham sido incorporados 

nos propósitos dos planos para os atos, resultando na consecução de textos sem destinação 

segura, mas passíveis de figurarem no Primeiro Fausto. Não podendo ser diferente e, em face 

da inexistência dessa chave única, Colombini (1986, p. 15) observa que a sua maior 

preocupação é ater-se à correlação entre planos e textos existentes. Com o corpus constituído, 

o organizador distribui os textos em blocos temáticos por meio dos atos e de sua sequência no 

interior de cada ato. Dessa maneira, conclui a sua organização: ―a opção pelos atos creio 

favorecer o reconhecimento de uma unidade constituída de partes interligadas e um mínimo 

de dados, factuais ou de outra ordem, facultadores de uma evolução‖ (COLOMBINI, 1986, 

p.16). Dessa forma, o conteúdo temático dos atos seria assim distribuído por Colombini 

(1986) de acordo com o esquema: 

1º ato – representa o ―Conflito da Inteligência consigo própria‖, sendo que esse 

conflito tem o mesmo princípio do pensamento e da sua dor. Tudo parte do caráter reflexivo 

de uma mente sempre inquisidora, o cansaço de nada saber e a tentação da ciência por querer 

compreender. Todos esses sentimentos, como a única maneira de que Fausto dispõe para o 

conhecimento, geram insatisfação para o seu eu.  

2º ato – representa o ―Conflito da Inteligência com outras Inteligências‖, ou a 

―Luta da Inteligência para dirigir a Vida‖. Nesse ato, o conflito é colocado nas formas de 

representar a vida, quando a inteligência tenta dominá-la a todo custo. A inteligência tenta 

dirigir a vida, no entanto, ao final, sofre a derrota de si mesma. 

3º ato – representa o ―Conflito da Inteligência com a Emoção‖, em que se dá a 

luta da inteligência para se adaptar à vida, nesse sentido, o amor é representado por meio da 

figura feminina de Maria. Fausto tenta encontrar formas de relacionamento com aspectos da 

realidade, que provoquem nele reações subjetivas. 

4º ato – representa o relacionamento de Fausto com a realidade, da maneira como 

esta se apresenta para esse eu. Nesse ato, Fausto, ao invés de tudo querer perscrutar e refletir 

sobre a essência das coisas, deixa-se levar pela vida comum. Assim, o problema é colocado 

no ―Conflito da Inteligência com a Ação‖, em que Fausto procura, por meio da ação, abstrair, 



32 
 

de alguma forma, a mortalidade e o amor. O desejo de Fausto agora é de abdicar a sua 

individualidade, no sentido de querer sentir a vida. Esse ato, para Colombini (1986), deveria 

integrar os textos incluídos por Costa em seu terceiro tema – ―A falência do prazer e do amor‖ 

– em que Fausto se dá conta da impossibilidade de ser como os outros: os que vivem a 

inconsciência da vida, sem atingirem a mínima noção da complexidade de existirem. 

5º ato – representa a ―Derrota da Inteligência‖, ―Morte‖, ―Cansaço final – 

abdicação da individualidade na morte‖ e ―Tentação da Morte‖. Esse ato apresenta o 

sentimento de desistência à vida, pela exaustão da inteligência consciente de sua derrota. 

Contudo, há uma distinção entre ―aspiração‖ à morte e ―terror‖ da morte. Fausto não deseja a 

morte, pois, se ela é vista como condutora a um estado de ignorância, o que ele busca, ao 

contrário, é o enfrentamento da verdade, mesmo sendo esta última aniquiladora dos projetos 

existenciais. Em outro sentido, Fausto admite aspirar à morte, a qual ―veiculadora da 

ignorância/inconsciência exige, por coerência, que se aceite igualmente a evasão para a 

inconsciência da vida comum, como meio de anular a dor de pensar‖ (COLOMBINI, 1986, p. 

21). 

Colombini (1986, p. 26) observa que ―(...) a distribuição de todos os textos 

coligidos, os já publicados (e, na medida do possível, integralizados) e os até agora inéditos, 

por atos e em deliberada sequência no interior de cada ato, pressupõe boa dose de 

subjetividade, que o bom senso exige não sendo confundida com arbitrariedade‖. Nesse 

trecho, Colombini procura justificar a sua interpretação para a organização da obra, pois, para 

ele, a objetividade e a totalidade da obra somente poderiam ser possíveis se fossem feitas pelo 

próprio Pessoa, pois o que se tem desse Fausto é, de um lado, um conjunto de textos 

selecionados previamente como destinados ao ―Fausto‖, e, de outro, o que o poeta deixa 

escrito em ―Notas para um poema dramático sobre o Fausto‖, em parte confirmadas, em parte 

deixadas sob reserva à luz de outros planos, bem sintéticos. No entanto, a questão a ser 

compreendida é de que talvez a objetividade e completude da obra não fosse o que Pessoa 

desejava.  

No ano de 1988, vem a público uma nova organização feita por Teresa Sobral 

Cunha dos poemas dramáticos do Fausto pessoano. Cunha (1991) organiza os poemas na 

tentativa de ser fiel aos recursos pretendidos por Fernando Pessoa para a construção de seu 

Fausto. A organizadora deixa os espaços não preenchidos pelo poeta, assinalados por pontos 

de reticências entre parêntesis curvos, funcionando as reticências entre parêntesis retos para 

significarem a palavra, ou palavras, por descobrir, ou ainda, traduzindo uma incerteza de 
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leitura com um ponto de interrogação. Com isso, Cunha entende que os poemas destinados ao 

Fausto não se tratam de uma obra completa, e o fato de Pessoa não ter concluído ou resolvido 

algumas palavras ou mesmo partes dos poemas, trata-se da característica de sua particular 

poética do fragmentário. Por isso, a organizadora encara os fragmentos com o devido cuidado, 

respeitando a forma como apareciam assinalados pelo poeta. Em suas notas à edição de 

organização do poema Fausto: tragédia subjetiva, Cunha observa que: 

 

A produção de textos para um Fausto deve, pois, ter-se iniciado num tempo em que 

estaria muito aceso em Pessoa um primeiro fascínio por Goethe e um ainda juvenil 

anseio de emular a sua grandeza, propondo-se o poeta a constituir uma réplica, em 

português, à majestosa saga do romantismo germânico. Daí o projecto de um 

Primeiro, de um Segundo e de um Terceiro Fausto (...). (CUNHA, 1991, p. III). 

 

 Como Pessoa gostava de identificar a sua poética com a particular poética do 

fragmentário, assim também ficou por acabar o seu projeto do Fausto, pois, como ele mesmo 

dissera, ―os meus escritos todos eles ficaram por acabar, sempre se interpuseram novos 

pensamentos extraordinários, inexpulsáveis associações de ideias cujo termo era o infinito. 

Não posso evitar o ódio que os meus pensamentos têm a acabar seja o que for (...)‖ (CUNHA, 

1991, p. II). Diferentemente do que se verifica na organização de Colombini, Cunha consegue 

dar a sua organização uma sequência lógica na ordenação dos fragmentos. Essa edição é 

dividida em atos, cinco ao total, separados por entreatos líricos. No entanto, essa estrutura 

dramática mais se assemelha a um conflito de conceitos abstratos do que a um conflito vivo 

de personagens em cena. Nesse sentido, como analisa Seabra (1991, p. 21), essa estrutura 

ganha forma apenas pelas vias da poesia lírica, isto é, do lirismo dramático. Assim, 

percebemos que Cunha logo compreendeu, ao organizar a sua edição do Fausto, que Pessoa 

não tinha condições de exteriorizar o seu projeto na perspectiva de uma poesia dramática 

propriamente dita. 

No que diz respeito à temática, a proposta referendada por Cunha busca 

aproximar-se do projeto pessoano, que concebe um tema central como núcleo irradiador de 

todas as tensões da obra. Segundo a pesquisadora (CUNHA, 1991, p. 190), ―o conjunto do 

drama representa a luta entre a Inteligência e a Vida, em que a Inteligência é sempre vencida. 

A Inteligência é representada por Fausto, e a Vida diversamente, segundo as circunstâncias 

essenciais do drama‖. Por conseguinte, cada um dos atos em que o drama se desdobraria não 

seria senão, na concepção de Pessoa, uma maneira particular das várias formas que tomaria o 

conflito. Dessa maneira, ―no 1º ato a luta consiste em a Inteligência querer compreender a 

Vida; no 2º ato a luta passa a ser da Inteligência para dirigir a Vida; no 3º ato envolve a luta 
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da Inteligência para se adaptar à Vida; no 4º ato a tentativa que falha é a de dissolver a Vida; 

no 5º ato temos, finalmente, a Morte, a falência final da Inteligência ante a Vida‖ (CUNHA, 

1991, p. 190). Desse modo, Souza (1989, p. 57) entende o Fausto pessoano como uma 

impossibilidade de se construir como obra literária. Em outros termos, entende a 

fragmentação do drama poético como constituição de uma totalidade inatingível. Souza ainda 

observa que a única existência possível desse Fausto seria a sua existência fragmentária. 

Assim, qualquer tipo de organização, baseada no esboço do poeta português, seria uma 

tentativa fracassada e uma obra do organizador. 

Nessa perspectiva, Cunha tenta organizar a obra pessoana respeitando o seu 

aspecto fragmentário, procurando não distorcer os fragmentos no conjunto total da obra – 

daqueles textos destinados para o Fausto. Ao contrário dos outros dois organizadores, Cunha 

procura agrupar os textos de forma coerente, e não somente agrupá-los de maneira desconexa. 

Para tanto, trabalhou exaustivamente no espólio de Pessoa e resgatou todos os fragmentos do 

poema dramático. Logo, Souza (1989) reconhece a importância desse trabalho, e ressalta que, 

somente depois da organização de Cunha é que os críticos da obra pessoana tomaram 

conhecimento desse texto no contexto total de sua obra. 

Ainda no que diz respeito ao projeto do Fausto pessoano, a edição de Cunha 

também aponta outro dado importante para a compreensão do texto. Cunha constata que o 

modelo do Fausto goetheano não pode ser o único parâmetro para a condução da organização 

do texto de Pessoa, pois a opção de organizar os fragmentos, tendo o Fausto de Goethe como 

fio condutor, não consegue sustentar o processo criativo do Fausto pessoano, que, em muito, 

distanciou-se do goetheano. Outro dado importante é o fato de Pessoa ter passado grande 

parte de sua vida na escritura dos poemas de seu Fausto, dessa maneira, várias modificações 

foram sendo operadas no interior de sua construção. Assim, em notas à edição de Fausto: 

Tragédia Subjectiva, Cunha observa que somente os poemas do primeiro período de criação 

do Fausto pessoano assemelham-se ao romance de Goethe: 

 

Desse primeiro período de criação procederão os poemas que mais sinais de 

enquadramento cénico contêm e mais cripto-goetheanos se apresentam: os que 

supõem Fausto no seu laboratório questionando-se em toda a sua circunstância, os 

que consideram a misantropia anti-humanitarista que a inconsciência do ―povo 

alegre‖ lhe suscita –, os embrionários diálogos com os discípulos, a experiência 

amorosa vivida com Maria – no seu ―horror metafísico de outrem‖ –, a ânsia tão 

Campos de tudo experimentar – aquele ―terrível excitar da vida‖ que o Velho em 

instâncias de morte lhe faculta – e os vários momentos, truculentos, das cenas na 

taberna, bem evocadoras da atmosfera de Auerbach. (CUNHA, 1991, p. IV).  
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  Nesse sentido, ao longo de todos os anos de escrita e construção do Fausto, é 

natural que o modelo fáustico que Pessoa tinha como referência sofresse as suas devidas 

alterações – principalmente porque o poeta esboçou a criação de três Faustos, ao contrário de 

Goethe. O que compreendemos, a partir dessas considerações, é que, num primeiro momento, 

o poeta português buscou o Fausto goetheano como modelo fáustico, mas, à medida que seu 

texto ia ganhando corpo, o Fausto ―de inércia‖ pessoano ia se afastando cada vez mais do 

Fausto ―de ação‖ de Goethe. Todavia, vale ressaltar que, nesse Fausto pessoano, o que nos 

interessa não é analisar o que levou Pessoa a não concluir a sua obra, mas observar como a 

sua poética do inacabado e do fragmentário lida com os dramas subjetivos como marca da 

modernidade. Assim, entre o inacabado e o fragmentário, dando a tônica do Fausto pessoano, 

é possível encontrar a experiência da melancolia. Desse modo, muito nos ajudará estabelecer 

uma relação entre a noção freudiana de melancolia e os sentimentos expressos pelo eu poético 

no Fausto de Pessoa. Antes, no entanto, precisaremos compreender o significado que Freud, 

especialmente em ―Luto e Melancolia‖, dá a essa experiência. É o que procuraremos fazer no 

próximo capítulo. 
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CAPÍTULO II 

O mal-estar e a melancolia:  

o Fausto como paradigma da Modernidade 

 
 

 

2.1. A modernidade e o mal-estar na civilização 

 

  

Em seu artigo ―O Mal-Estar na Civilização‖ (1929), Freud analisa a precariedade 

da condição humana, especialmente, no que diz respeito aos processos civilizatórios que 

ocorreram na Modernidade. Para tanto, ele faz uma crítica contundente a esse projeto, ao 

observar que todos os malefícios gerados por ela recaem sobre a individualidade, e atesta tal 

observação por meio do mal-estar que orienta as relações sociais modernas. Para o autor, na 

tentativa de resolver o problema precário da condição humana, o homem buscará, na religião, 

um meio de solucionar os seus anseios e uma resposta para o sentido de sua existência.  

Assim, a necessidade de uma religião parte da dificuldade dos homens perante a vida, que, 

para eles, é bastante árdua da forma como se apresenta. Somente o sentimento de 

religiosidade, para muitos, poderia resolver a questão do propósito da vida, pois, 

 

Esse sentimento, acrescenta, configura um fato puramente subjetivo, e não um artigo 

de fé; não traz consigo qualquer garantia de imortalidade pessoal, mas constitui a 

fonte da energia religiosa de que se apoderam as diversas Igrejas e sistemas 

religiosos, é por eles veiculado para canais específicos e, indubitavelmente, também 

por eles exaurido. (FREUD, 1929, p. 81-82). 

 

Para Freud (1929, p. 90), a religião é uma ilusão criada pelos homens com o 

intuito de produzir alívio para o sofrimento, e a busca de uma base sólida a fim de se 

apoiarem. Com isso, o sentimento de religiosidade revela uma busca desesperada por um 

sentimento de paternidade que esteve ausente na infância. Freud acredita que a religião limita 

a inteligência humana, no sentido de restringir as suas escolhas para o caminho de aquisição 

da felicidade. Assim, a religião só deprecia o valor da vida e faz com que os homens se 

tornem massificados. Dessa maneira, o sentimento de insatisfação gerado, na sociedade, faz 

com que os homens busquem desesperadamente uma saída para o alívio de suas dores, bem 

como algo que lhes proporcione algum tipo de prazer ou felicidade. Nesse sentido, Freud 

observa que o reconhecimento da exterioridade do mundo, daquilo que está além do eu, dá-se 
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justamente por meio do ego do sujeito. O sentimento do ego é construído justamente pelo 

vínculo entre o eu e o mundo que o cerca. Então, a partir do momento que o ego é formado, 

ele passa ao reconhecimento do princípio de realidade e o reconhecimento de tudo que lhe 

causa prazer e desprazer:  

 

Assim, acaba-se por aprender um processo através do qual, por meio de uma ação 

muscular apropriada, se pode diferenciar entre o que é interno – ou seja, que 

pertence ao ego – e o que é externo – ou seja, que emana do mundo externo. Desse 

modo, dá-se o primeiro passo no sentido de introdução do princípio da realidade, 

que deve dominar o desenvolvimento futuro. Essa diferenciação, naturalmente, serve 

à finalidade prática de nos capacitar para a defesa contra sensações de desprazer que 

realmente sentimos ou pelas quais somos ameaçados. (FREUD, 1929, p. 85). 

 

Consoante o autor, o reconhecimento do ego, daquilo que é realmente seu e, 

daquilo que é exterior ao sujeito, dá-se em meio às sensações de prazer e desprazer. Assim, as 

fontes de prazer se dão em meio às buscas do princípio de prazer, enquanto as fontes que 

originam dor são impostas pelo princípio da realidade, por meio da constatação do eu de uma 

exterioridade além dele, e que nem todas as suas satisfações podem ser realizadas: 

 

Um outro incentivo para o desengajamento do ego com relação à massa geral de 

sensações – isto é, para o reconhecimento de um ―exterior‖, de um mundo externo –  

é proporcionado pelas frequentes, múltiplas e inevitáveis sensações de sofrimento e 

desprazer, cujo afastamento e cuja fuga são impostos pelo princípio do prazer, no 

exercício de seu irrestrito domínio. Surge, então, uma tendência a isolar do ego tudo 

que pode tornar-se fonte de tal desprazer, a lançá-lo para fora e a criar um puro ego 

em busca de prazer, que sofre o confronto de um ―exterior‖ estranho e ameaçador. 

(FREUD, 1929, p. 85). 

 

De tudo isso, resulta um processo por meio do qual o ego, por meio de 

experiência e de atividades sensórias, começa a diferenciar o que é interno e o que é externo. 

Nesse sentido, a partir das descobertas de um limite entre a sua realidade exterior e interior, 

tem início a noção do princípio de realidade. Todo o sentimento do ego, então, corresponde a 

um vínculo mais íntimo entre o eu e o mundo que o cerca. Assim, para Freud (1929), o 

reconhecimento do ego, e, por conseguinte, do princípio da realidade, dá-se em meio a uma 

dor na qual o sujeito reconhece algo exterior a ele dado pelo sofrimento.  

Sendo assim, o princípio do prazer passará a nortear o comportamento e o ideal 

dos homens, a fim de que eles busquem um propósito para suas vidas. O objetivo dos homens, 

desse modo, passa a ser uma tentativa de obterem a felicidade. E para que alcancem tal 

objetivo, visam a todo custo à ausência de sofrimento e desprazer, por meio das experiências 

de intensos sentimentos de prazer. O princípio de prazer dominará todo o funcionamento do 
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aparelho psíquico dos homens, em suas buscas de satisfação, e isso desde o início de suas 

vidas. Contudo, Freud observa (1929, p. 95) que as possibilidades do homem ser feliz são 

mais restringidas do que as experiências proporcionadas pelo sofrimento, por meio do contato 

com o princípio da realidade. A felicidade passa a ser a experiência mais difícil de ser 

construída. A infelicidade, no entanto, é bem mais fácil de ser experimentada. Nesse sentido, 

o sofrimento ameaça o homem a partir de três direções: 

 

(...) de nosso próprio corpo, condenado à decadência e à dissolução, e que nem 

mesmo pode dispensar o sofrimento e a ansiedade como sinais de advertência; do 

mundo externo, que pode voltar-se contra nós com forças de destruição esmagadoras 

e impiedosas; e, finalmente, de nossos relacionamentos com os outros homens. O 

sofrimento que provém dessa última fonte talvez seja mais penoso do que qualquer 

outro. (FREUD, 1929, p. 95). 

 

A crítica feita por Freud ao projeto de civilização se dá justamente ao fato de que, 

na medida em que os homens entenderam as pressões por meio do princípio de realidade, com 

a probabilidade de uma vida de maior sofrimento, pela sua própria constituição e ameaças do 

mundo externo, passou a se acostumar a moderar as suas reivindicações à obtenção e a 

conquista de prazer. Dessa maneira, o mal-estar gerado na civilização passa pela imposição do 

princípio de realidade, visto que os homens tiveram que se acostumar com suas vidas de 

limitações e sofrimentos. Nesse sentido, a tarefa de se evitar o sofrimento colocou a de obter 

prazer em segundo plano, o homem acostumou-se a não procurar o princípio de prazer, 

acreditando ser feliz, simplesmente porque escapou à infelicidade ou sobreviveu ao 

sofrimento.  

 Consoante o autor, para suportar a vida, o homem encontrou meios para se evitar 

o sofrimento, que se constituem na fuga do desprazer, colocando, acima de tudo, a felicidade 

de lado, sob certa cautela do princípio do prazer, acarretando assim, o seu próprio castigo e 

insatisfação. Dessa maneira, muitos são os métodos encontrados pelo homem para se evitar o 

sofrimento. Uns são mais extremados, outros moderados, outros unilaterais, e ainda outros se 

posicionam frente ao problema do sofrimento, atacando-o de frente. Em primeiro lugar, Freud 

(1929, p. 96) situa a defesa por meio do isolamento voluntário, como maneira de se evitar o 

sofrimento humano, que poderia advir do relacionamento com outras pessoas. Esse método 

consiste em se manter à distância de outros homens, como uma defesa contra a infelicidade, 

que, por ventura, possa ser acometida por meio do contato com a humanidade. A felicidade 

que esse método pode trazer é somente de forma pacífica, de quietude, e não um gozo intenso 

de satisfação dos desejos. 



39 
 

Outra maneira encontrada para se afastar do sofrimento seria por meio da 

intoxicação, por meio de substâncias capazes de provocar sensações prazerosas e diminuir o 

sofrimento. Para Freud (1929, p. 96), porém, a medida encontrada por esse método, no 

entanto, pode ser a mais inferior ou mal feita de todas, justamente por não solucionar o 

problema. 

 Além disso, outro método para se afastar do sofrimento seria o deslocamento da 

libido, que consiste na reorientação dos instintos do homem, a fim de diminuir a frustração 

em relação ao mundo externo. Nesse método, o sujeito recai sobre o seu mundo interno numa 

sublimação de seus instintos. A sublimação seria o meio pelo qual o sujeito encontra prazer a 

partir das fontes de trabalho psíquico e intelectual. A qualidade especial da sublimação é fazer 

com que o sujeito torne-se independente do mundo exterior – já que a sua busca de satisfação 

se dá por meio de processos psíquicos internos. Nela a distensão do vínculo com a realidade é 

obtida mediante ilusões, imaginação e intelectualidade. O ponto fraco desse método, no 

entanto, consiste no fato de que a sublimação não é acessível para todos, pois nem todas as 

pessoas têm a predisposição para a arte e para a ciência. De acordo com Freud (1929, p.100), 

o método mais enérgico, utilizado pelo homem, para se afastar do sofrimento é aquele que 

considera a realidade como única inimiga e fonte de todo desprazer. Desse modo, o sujeito 

acredita que, para ser feliz, faz-se necessário romper com o mundo externo. Nesse método, 

outro mundo é recriado à parte dessa realidade, em que todos os aspectos insuportáveis não 

mais existirão e serão substituídos por outros que satisfaçam aos próprios desejos do sujeito. 

Contudo, a busca por esse caminho de felicidade não conduz o homem a lugar algum, 

podendo levá-lo à loucura. 

 O autor de O Mal- Estar na Civilização observa que todos esses métodos de se 

afastar o sofrimento do homem consistem na não satisfação dos instintos humanos, pois, para 

diminuir a sua dor, o sujeito se vê obrigado a deixar de lado as satisfações que poderiam lhe 

trazer felicidade. Nesse sentido, o homem deixa de obter a sua satisfação de gozo por meio da 

alegria, para evitar o sofrimento que o mundo externo pode lhe proporcionar, quando este não 

realiza os seus desejos. A insatisfação gerada na sociedade civilizada diz do modo de que, 

para o sujeito se libertar de uma parte de seus sofrimentos, ele procura a todo instante agir 

sobre os seus impulsos instintivos, uma vez que ―o sentimento de felicidade derivado da 

satisfação de um selvagem impulso instintivo não domado pelo ego é incomparavelmente 

mais intenso do que o derivado da satisfação de um instinto que já foi domado.‖ (FREUD, 

1929, p. 98). O que observamos é que, na civilização moderna, o homem deixou de ter uma 
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felicidade plena, por meio da satisfação de seus instintos, para se ajustar ao princípio da 

realidade, garantindo a conquista de uma boa convivência humana e protegendo-se contra o 

sofrimento causado pelo mundo externo. Para Freud, a civilização, bem como todas as 

conquistas humanas por meio dela, seja no campo dos relacionamentos sociais, do progresso, 

ou das relações modernas, são as grandes responsáveis pelo comprometimento da busca do 

homem pela felicidade: 

 

(...) o que chamamos de nossa civilização é em grande parte responsável por nossa 

desgraça e que seríamos muito mais felizes se a abandonássemos e retornássemos às 

condições primitivas. Chamo esse argumento de espantoso porque, seja qual for a 

maneira por que possamos definir o conceito de civilização, constitui fato 

incontroverso que todas as coisas que buscamos a fim de nos protegermos contra as 

ameaças oriundas das fontes de sofrimento, fazem parte dessa mesma civilização. 

(FREUD, 1929, p. 106). 

 

 

A atitude de hostilidade dos homens com a civilização é entendida, por Freud, no 

sentido de que, mesmo a civilização proporcionando inúmeros confortos, progresso e 

inúmeras conquistas sobre as forças da natureza – que antes impediam os homens de terem 

uma vida com maior qualidade –, isso não aumentou a satisfação de prazer e tão pouco os 

tornaram felizes. Nesse sentido, para o autor, é impossível também dosar em que medida 

outros povos de outras civilizações foram mais felizes dos que os da época moderna. O que é 

importante ressaltar é que a civilização não foi garantia para os homens em se tratando de 

conquistas de bem-estar e satisfação de felicidade. Freud observa que as conquistas do 

homem, em todos os sentidos, a fim de trazerem um grau maior de civilização, em variados 

aspectos, não puderam lhe abster do desconforto em relação à sociedade, e o seu lugar nela. O 

que o autor quer ressaltar, por meio dessas observações, é que as conquistas da civilização 

trouxeram um tolhimento à liberdade e às satisfações do sujeito. A redução de tantas 

exigências e a abolição de regras na vida civil, a partir talvez do retorno a um estado mais 

primitivo, poderiam resultar num retorno à felicidade do homem, pois somente, dessa 

maneira, os instintos humanos seriam satisfeitos e não seriam mais tolhidos pela civilização: 

 

O desenvolvimento da civilização nos aparece como um processo peculiar que a 

humanidade experimenta e no qual diversas coisas nos impressionam como 

familiares. Podemos caracterizar esse processo referindo-o às modificações que ele 

ocasiona nas habituais disposições instintivas dos seres humanos, para satisfazer o 

que, em suma, constitui a tarefa econômica de nossas vidas. (...) é impossível 

desprezar o ponto até o qual a civilização é construída sobre uma renúncia ao 

instinto, o quanto ela pressupõe exatamente a não-satisfação (pela opressão, 

repressão, ou algum outro meio?) de instintos poderosos. Essa frustração cultural 

domina o grande campo dos relacionamentos sociais entre os seres humanos. Como 

já sabemos, é a causa da hostilidade contra a qual todas as civilizações têm de lutar 

(FREUD, p. 117-118). 
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Nessa perspectiva, a palavra civilização é conceituada, por Freud (1929, p. 109), 

como o resultado das realizações humanas e as regras criadas pelos homens, que os fazem 

serem distintos de seus antepassados. Dessa maneira, a civilização teria dois intuitos. 

Primeiro, o intuito de proteger os homens contra a natureza e, segundo, a conciliação dos seus 

relacionamentos mútuos entre outros seres. O elemento de civilização, para o autor, começa, 

assim, por meio da tentativa dos homens de regular os relacionamentos sociais. Para tanto, tal 

tentativa se faz de extrema necessidade, pois, se não fosse feita, os relacionamentos humanos 

ficariam sujeitos ao caos, na vontade arbitrária dos indivíduos, em que o homem mais forte, a 

favor de seus próprios instintos e interesses, sempre iria dominar o mais fraco. No intuito de 

remontar às exigências impostas pela civilização, Freud ressalta a justiça como o primeiro 

meio encontrado pelo homem ao buscar garantias por meio de leis que favoreçam o indivíduo. 

Nesse sentido, para o ingresso a uma vida civil em sociedade, faz-se necessário o sacrifício 

dos instintos humanos, em detrimento do individual e favorecimento do coletivo. O autor 

enfatiza, por meio dessa primeira exigência imposta na construção do sentimento de 

civilização, que a liberdade não é uma condição da civilização. Pelo contrário, à medida que a 

civilização ia se desenvolvendo, a liberdade passou por muitas restrições e o direito à justiça 

impôs variados limites a ela.  

Além da justiça, o amor entre os seres tornou-se um dos fundamentos da 

civilização. Para se viver em comunidade, e renunciar às formas de vida individual, o amor e 

a vida em grupo foram, nesse sentido, as conquistas humanas. Por meio da vida em 

comunidade, o trabalho foi a maior necessidade imposta para essa boa convivência. A partir 

da conquista da vida comunitária, por meio do amor e do trabalho, o desenvolvimento da 

civilização progrediu enormemente, no sentido de um controle maior sobre o mundo externo e 

uma ampliação do número de pessoas incluídas na vida em sociedade. Freud acredita que, à 

medida que o homem descobriu o poder de dominar a natureza por meio do trabalho, passou a 

compreender a necessidade da vida em grupo, na garantia da sobrevivência da espécie e em 

outras ordens de seus desejos, como o sentimento do amor. Nesse sentido, para Freud (1929, 

p. 121), os princípios norteadores da civilização foram o amor e a necessidade. A necessidade 

dada pelo trabalho, como uma maneira encontrada pelo homem de procurar uma organização 

em grupo; e o amor, como meio de se viver em comunidade, o homem não se privando de seu 

objeto sexual, enquanto a mulher permanecendo ao lado do homem, para garantir a defesa de 

seus filhos: 
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A vida comunitária dos seres humanos teve, portanto, um fundamento duplo: a 

compulsão para o trabalho, criada pela necessidade externa, e o poder do amor, que 

fez o homem relutar em privar-se de seu objeto sexual – a mulher – e a mulher, em 

privar-se daquela parte de si própria que dela fora separada – seu filho. Eros e 

Ananke [Amor e Necessidade] se tornaram os pais também da civilização humana 

(FREUD, 1929, p.121). 

 

 

A civilização, na perspectiva de Freud, ainda exige outros sacrifícios enormes aos 

homens, e o maior deles consiste na não satisfação dos instintos e inclinações humanas quanto 

à forma de se relacionarem. Para ele, o homem é, por natureza, um ser agressivo e individual. 

Nessa perspectiva, a agressividade humana passa a ser uma ameaça constante à ordem da 

civilização, correndo o risco de desintegração da sociedade. Assim, a civilização utiliza de 

meios a fim de estabelecer limites para os instintos agressivos humanos. Desses meios 

utilizados para conter a agressividade, o mandamento ideal de amar ao próximo como a si 

mesmo aparece como o maior bem à continuação da ordem social: 

 

Daí, portanto, o emprego de métodos destinados a incitar as pessoas a identificações 

e relacionamentos amorosos inibidos em sua finalidade, daí a restrição à vida sexual 

e daí, também, o mandamento ideal de amar ao próximo como a si mesmo, 

mandamento que é realmente justificado pelo fato de nada mais ir tão fortemente 

contra a natureza original do homem. (FREUD, 1929, p. 134). 

 

Para Freud (1929, p. 137), na medida em que a civilização impõe sacrifícios tão 

penosos ao homem, no sentido de restringir a sua sexualidade, bem como dominar os seus 

instintos agressivos, entende-se porque é tarefa tão difícil, para o homem, ser feliz no estado 

de civilização. Daí a consideração de que o homem primitivo se achava em situação mais 

privilegiada, sem conhecer restrições aos seus instintos. Em contrapartida, o homem primitivo 

não tinha muitas perspectivas de vida igual ao homem civilizado, especialmente, no que diz 

respeito ao progresso e à segurança. Assim, as suas possibilidades de desfrutar a felicidade 

eram pouco garantidas, levando-nos a compreender porque ―o homem civilizado trocou uma 

parcela de suas possibilidades de felicidade por uma parcela de segurança.‖ (FREUD, 1929, p. 

137). Portanto, o mal-estar, gerado na civilização, consiste, para o autor, no fato de atender, 

de forma inadequada, às exigências do homem, no que concerne ao plano de vida para que 

sejam felizes, como também de lhes permitir enormes sofrimentos. Nesse sentido, para Freud 

(1929, p. 145), a civilização é uma luta a favor da continuidade da vida e da integração da 

sociedade, pois ela ―(...) constitui um processo a serviço de Eros, cujo propósito é combinar 

indivíduos humanos isolados, depois famílias e, depois ainda, raças, povos e nações numa 

única grande unidade, a unidade da humanidade‖.  
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Nessa perspectiva, para Freud (1929, p.145), lado a lado ao instinto de vida, 

convive o instinto de morte, sendo que o instinto de morte é derivado do instinto de agressão. 

Assim, o significado da evolução da civilização é a luta entre Eros e a morte, entre o instinto 

de vida e o instinto de morte, de destruição. Nessa luta, consiste essencialmente toda a vida, e, 

portanto, a evolução da civilização pode ser simplesmente descrita como a luta da espécie 

humana pela vida. Por meio dessas considerações, o autor acredita que a civilização é 

construída em bases de renunciar ao instinto humano, pela não satisfação e mesmo opressão e 

repressão dos mesmos. Para Freud, nisso encontramos a razão das hostilidades dos homens 

em relação à civilização, já que a frustração cultural e o mal-estar dominam o grande campo 

de nossos relacionamentos sociais. 

  Ora, o que se percebe, a partir desses conceitos, é que a modernidade trouxe uma 

consciência e um desencanto pela condição precária do homem, sendo essa experiência o que, 

a nosso ver, encontramos no Fausto pessoano. Logo vale salientar que o moderno, na arte, 

está atrelado ao progresso e à evolução. A esse respeito, Compagnon (1996) observa que, por 

muito tempo, a arte moderna se opôs ao que é tradicional. Consequentemente, moderno seria 

o que rompe com a tradição. No entanto, a arte moderna, em especial, é uma arte paradoxal, 

que nega a si mesma, e a expressão ―tradição moderna‖ passa a ser um conceito dessa arte. 

Por conseguinte, a partir do conceito de arte moderna, para Compagnon (1996), é possível se 

falar em tradição moderna, mesmo que parta de um paradoxo, de duas palavras de sentidos 

contrários. Contudo, à medida que se introduz a noção de ruptura na arte é possível conceber 

o termo ―tradição moderna‖, pois o que se percebe na história das gerações, e mesmo na 

história das artes, é que romper com o passado, a própria ruptura, constitui em si uma 

tradição. Rompe-se com o passado para se criar algo novo. Nessa perspectiva, a tradição 

moderna, para Compagnon (1996), começou com o nascimento do novo como valor.  Mesmo 

Baudelaire, poeta francês do século XIX, anunciou que o moderno estava atrelado a criar o 

novo e a sua relação estabelecida com a atualidade, ligada ao contemporâneo. No entanto, a 

arte moderna é constituída de muitos paradoxos que diz do modo da própria ruptura, a forma 

de se romper com o passado; dessa maneira, para Compagnon (1996, p.93), ela pode ser, ao 

mesmo tempo, tradição e ruptura, evolução e revolução, imitação e inovação. 

Por meio dos conceitos de tradição e ruptura, evolução e revolução, imitação e 

inovação, o que se percebe é que esses são os meios pelos quais a arte moderna está apoiada, 

bem como a sua relação de dependência com o passado, pois, para que haja a ruptura e se crie 

algo novo, seja por meio da inovação ou da revolução, Compagnon (1996) observa que a 
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sustentação dos antigos é necessária. O antigo é a base para que se crie algo novo, por meio 

de uma perspicácia de se compreender melhor o que se passou e criar o insólito, a novidade. 

Nesse sentido, Compagnon (1996) apresenta a modernidade como uma tradição, pois as 

rupturas tendem a tornarem-se algo repetitivo.  O que diferenciará o fazer novo, na atualidade, 

é o fato de que, nesse momento, o novo passa a ser compreendido como negação da tradição, 

como uma ruptura. Para Compagnon (1996), o novo sempre existiu, no entanto, somente a 

modernidade lhe atribuirá um sentido como valor de arte, uma característica de seu fazer 

artístico: 

 

Falar de tradição moderna seria, pois, um absurdo, porque essa tradição seria feita de 

rupturas. É verdade que essas rupturas são concebidas como novos começos, 

invenções de origens cada vez mais fundamentais; logo, porém, esses novos 

começos terminam e essas novas origens deverão ser imediatamente ultrapassadas. 

Na medida em que cada geração rompe com o passado, a própria ruptura constitui a 

tradição. (COMPAGNON, 1996, p.91). 

 

 

Com essas noções de tradição e ruptura, o que se observa é que o mito fáustico, 

nos horizontes de uma tradição histórica, é apenas o ponto de partida para a criação moderna 

do Fausto pessoano. Já a problemática central do poema continua sendo a existencial, a busca 

de uma razão do ser de sempre querer perscrutar os seus mistérios. No entanto, Pessoa 

reinterpreta uma tradição fáustica com características marcantes da sua própria poesia e da 

literatura moderna, características essas da modernidade apontadas por Compagnon (1996), 

como o caráter não acabado da obra de arte, a insignificância ou a perda de sentido da obra – 

pois é o leitor quem atribuirá sentido a ela –, a autonomia e a consciência crítica do artista, 

pois a obra moderna passa a fornecer o seu próprio manual de instrução, como autocrítica do 

artista.  

Outra característica da modernidade, por sua vez, presente no Fausto pessoano, é 

o caráter estático e lento na progressão da ação, a qual se constitui toda ela de conflito 

interior. Nesse sentido, mesmo quando esse Fausto está no mundo em busca de prazer, o 

sujeito mantém o seu caráter especulativo do homem que estuda, investiga o mistério, a 

essência do ser, dando predominância ao mundo interior. Por meio do texto fragmentário de 

Pessoa, encontramos uma linha de tensão dramática apresentada pela problemática 

existencial, e que torna clara a ideia desse longo monólogo extático e carregado de pathos. 

Somam-se, a essas questões, outras implicações da obra moderna, que faz o sujeito sentir-se 

incompleto, tendo a sua identidade fragmentada, o que retrata a crise interna do eu. Para 

Gusmão (1986), o que encontramos, no poema pessoano, é um Fausto impossível, 
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fragmentário, tornando-se a aventura negativa de um herói igualmente negativo. Ainda 

consoante ao estudo desse autor, o mito de Fausto, em Pessoa, não conseguiu repercutir uma 

cultura, um pensamento e uma estética literária, tal como o mito de Goethe foi desenvolvido e 

apreendido, pois, ao contrário da positividade que caracteriza a aventura fáustica do herói 

goetheano, no Fausto pessoano, o que se tem é a agonia histórica de um herói, fracassando a 

possibilidade de uma existência positiva. Desse modo, o fracasso da impossibilidade desse 

Fausto não se dá por uma questão de diferente capacidade estética de momentos literários 

díspares, mas é compreendido e apreendido por outro momento histórico.  

Para Gusmão (1986), a história foi-se constituindo e determinando o destino das 

formas de produção escrita do sentido. Em seu Fausto, Pessoa experimenta e descobre essa 

crise percorrendo longamente o seu espaço, sem conseguir, pela sua condição histórica 

determinada, reordená-lo em relação ao novo sentido que, na história, vai começando a 

trabalhar a sua possibilidade. Conforme observamos nas conclusões de Freud (1929), a crise 

do indivíduo parte das consequências trágicas que o período da modernidade produziu para a 

subjetividade humana. Nesse sentido, o projeto de modernidade transforma as 

individualidades, trazendo malefícios para a subjetividade, como a dor e o desamparo, 

gerando um mal-estar nas relações tanto sociais, como no eu consigo mesmo. 

O eu poético desse Fausto, portanto, já não é mais o herói da aventura de 

conhecimento e da existência como em Goethe. A plenitude de sentido de um fazer foi 

perdida na modernidade, em que o sujeito entra num conflito entre o desejo e a sua liberdade 

e aquilo que se opõe a isso, com o sentido de civilização. Assim, o vazio da existência, das 

não realizações passa a ser o lugar no qual habita a subjetividade. No mundo fragmentário, em 

que todas as respostas tornaram-se sem sentido, o Fausto pessoano torna-se o herói da 

impossibilidade, do mundo sem saída que só espelha o abismo. Sendo assim, esse Fausto é o 

herói fracassado, o herói da impossibilidade na modernidade, pois já não há mais a 

possibilidade de um Fausto positivo como foi em Goethe. Logo, a fragmentação lança, para o 

drama poético do Fausto, implicações várias – ou então, seria meramente um reflexo da 

impossibilidade de conhecimento devido à fragmentação do mundo moderno. A única 

existência do Fausto pessoano seria a sua existência fragmentária. O mundo fragmentário é 

feito em pedaços, pois, na modernidade, conclui-se que é próprio da condição fáustica essa 

impossibilidade de completude, de um sujeito feito sobre vários sujeitos: 

 

 

 



46 
 

 
Sou mais que o SER que transcende                                                                                                                                                                    

Criatura e Criador. 

Se esse SER ninguém entende, 

/ Ele / a mim e ao meu horror 

Menos. Vida, pensamento, 

Tudo o que nem se adivinha... 

É tudo como um momento 

Numa eternidade minha. 

 

Mais que mundo e eternidade 

Num silente cataclismo, 

Mais que ideia, ser, verdade, 

Acaba no meu abismo. 

E essas águas que esvair 

Se vêm ao meu profundo – 

Ninguém as ouve a cair, 

Nem eu me concebo um fundo. 

(PESSOA, 1991, p. 45). 

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                              

 A modernidade, nesse sentido, apresenta-se como um paradoxo no qual o novo 

pode ser um malefício para as individualidades, ao mesmo tempo necessário, para que se 

construa a arte moderna. Conforme Freud, a crise da modernidade provoca consequências 

trágicas para a subjetividade humana. O projeto de modernidade traz mudanças dolorosas para 

o sujeito, que enfrenta o desamparo relegado por sua condição. Esse é o sentimento do eu 

poético do poema acima, que, preso a sua condição, sente a impossibilidade de saída, e o que 

lhe resta é um abismo profundo. Nesse sentido, fundamentando-nos ainda em Freud, 

passaremos a compreender, no próximo tópico, como essa situação colabora para se 

configurar, dentre outras razões, a experiência da melancolia.                                                                 

  

2.2. O conceito de melancolia em Freud 

 

Em ―Luto e melancolia‖, artigo publicado em 1917, Freud observa a natureza da 

melancolia fazendo algumas comparações com o estado de luto. Segundo ele, a relação 

existente entre esses dois estados afetivos estaria no fato de se constituírem reações diferentes 

diante da perda de alguém ou de algum objeto. Dessa forma, o luto é uma condição normal do 

indivíduo presente na vida cotidiana, e acompanha os momentos de perdas, separações ou 

frustrações, ocorrendo o desinvestimento de libido antes colocado no ente querido, objeto, ou 

mesmo algum ideal. A outra reação diante dessas mesmas perdas produz, nas pessoas, 

melancolia, ao invés de luto, e, nesse caso, seria o seu correspondente patológico. Nesse 

tocante, sobre o estado afetivo ou a patologia melancólica, Freud (1917, p. 103-104) salienta 

que: 
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A melancolia caracteriza-se psiquicamente por um estado de ânimo profundamente 

doloroso, por uma suspensão do interesse pelo mundo externo, pela perda da 

capacidade de amar, pela inibição geral das capacidades de realizar tarefas e pela 

depreciação do sentimento-de-Si. Essa depreciação manifesta-se por censuras e 

insultos a si mesmo, evoluindo de forma crescente até chegar a uma expectativa 

delirante de ser punido. Entretanto, esse quadro torna-se bem mais compreensível 

quando comparado com o luto, o qual apresenta os mesmos traços, exceto um, a 

depreciação do sentimento-de-Si. De fato, afora esse aspecto, todas as outras 

características são iguais.  

 

Assim, Freud observa que a melancolia, diferentemente do luto, apresenta-se 

como uma condição não natural, ocorrendo sofrimento patológico, já que o estado mental 

desse indivíduo passa a reagir de modo a prejudicar a si próprio. Se o luto é um período 

necessário para o indivíduo, de elaboração de alguma perda, que se conclui em determinado 

período, a melancolia se torna complexa ao conservar, por longo tempo, ou a vida inteira, os 

traços mentais dessa afecção. Por conseguinte, Freud descreve o estado de melancolia como 

enigmático, pois, conscientemente, o sujeito melancólico não consegue explicar o que se 

perdeu. Enquanto no luto existe a consciência da perda, na melancolia, essa perda torna-se de 

natureza mais ideal e o indivíduo não consegue discernir o que se perdeu com o 

desaparecimento desse objeto. Dessa maneira: 

 

[...] constata-se que a perda pode ser de natureza mais ideal, o objeto não morreu 

realmente, mas perdeu-se como objeto de amor (...). Em outros casos, ainda 

consideramos razoável supor que tal perda tenha de fato ocorrido, mas não 

conseguimos saber com clareza o que afinal foi perdido; portanto, temos motivos 

para achar que também o doente não consegue nem dizer, nem apreender 

conscientemente o que perdeu. Esse desconhecimento ocorre até mesmo quando a 

perda desencadeadora da melancolia é conhecida, pois, se o doente sabe quem ele 

perdeu, não sabe dizer o que se perdeu com o desaparecimento desse objeto amado. 

Isto, portanto, nos leva a relacionar a melancolia com uma perda de um objeto que 

escapa à consciência, diferentemente do processo de luto, no qual tal perda não é em 

nada inconsciente. (FREUD, 1917, p. 105). 

 

Com essas observações constatamos que, como o luto, a melancolia é a reação à 

perda de um objeto amado, com o mesmo estado de ânimo doloroso. No entanto, a perda 

inconsciente, ocorrida na afecção melancólica, faz com que a perda desse objeto seja retirada 

da consciência. Enquanto no luto o processo de desinvestimento da libido acontece de uma 

forma normal, até se concluir esse estado afetivo, na melancolia, o indivíduo não consegue se 

desapegar do objeto e retirar dele todas as ligações libidinais – pois a perda não é mais externa 

como no luto, mas ocorre internamente, em nível de consciência do melancólico. O resultado 

de todo esse processo é um empobrecimento do eu desse sujeito, pois a inibição e a perda de 

interesse pelo mundo externo fazem com que o seu eu seja totalmente absorvido. Ora, no 
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processo do luto, depois que cada uma das ligações da libido com o objeto de perda começa a 

se desconstituir, o eu volta a ser livre e recomeça a funcionar sem as inibições e o estado 

doloroso antes imposto por esse trabalho. Ao contrário, na melancolia, a perda provoca, no 

sujeito melancólico, um quase total esvaziamento do eu, e o indivíduo passa, assim, a sentir-

se enfraquecido: 

 

[...] o melancólico nos mostra uma característica ausente no luto: a extraordinária 

depreciação do sentimento-de-Si, um enorme empobrecimento do Eu. No luto, o 

mundo tornou-se pobre e vazio; na melancolia, foi o próprio eu que se empobreceu. 

O doente nos descreve seu Eu como não tendo valor, como sendo incapaz e 

moralmente reprovável. Ele faz autocensuras e insulta a si mesmo e espera ser 

rejeitado e punido. (FREUD, 1917, p. 105). 

 

 

A melancolia, nesse sentido, para Freud, torna-se bastante perigosa ao ser 

comparada com o luto, haja vista que o sentimento de depreciação e empobrecimento do ego, 

presente no sujeito melancólico, pode fazer com que esse eu busque a sua destruição em 

formas de comportamento de sadismo ou mesmo uma tendência ao suicídio. Outras 

características psicológicas presentes nesse sujeito, como a insônia e a recusa em se alimentar, 

demonstram também, inconscientemente, uma falta de interesse desse eu em se apegar à vida. 

Todas essas são formas apresentadas pelo estado melancólico como o resultado do trabalho 

psíquico que está consumindo o eu interior desse indivíduo, pois, como Freud demonstra, o 

melancólico perdeu seu amor próprio, e isso ocorre porque a perda está no âmbito da 

consciência, ou seja, ocorreu uma perda relativa do eu (ego) desse sujeito, não sendo uma 

perda externa como no luto.  

No entanto, a resposta para a falta de amor próprio, manifestada nas 

autoacusações e autorrecriminações do melancólico, estão, na verdade, relacionadas a um 

objeto externo. Nesse sentido, Freud considera a maneira como o sujeito melancólico se 

apresenta desprovido de valor e miserável como julgamentos feitos não a ele, mas ao objeto 

amado que foi perdido. ―Assim, tem-se nas mãos a chave para o quadro da doença: as auto-

recriminações são recriminações dirigidas a um objeto amado, as quais foram retiradas desse 

objeto e desviadas para o próprio Eu.‖ (FREUD, 1917, p. 107). Com essas observações, 

percebemos que, ao fazer as autorrecriminações, o sujeito melancólico está criticando, na 

verdade, o objeto perdido. Assim, é o objeto que passa a ser odiado e criticado. O 

melancólico, por entender que não pode viver sem o objeto amado, começa a trazer esse 

mesmo objeto para seu próprio eu. É, dessa maneira, que as recriminações dirigidas ao objeto 

são deslocadas deste para o ego do indivíduo. Ao julgar e criticar o ego, o eu está, na 
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realidade, julgando o objeto. Freud entende, dessa forma, que uma parte do eu se separou e 

entrou em conflito com a outra, que passa a ser subjugada. 

Nesse tocante, o que acontece, para ele, é que, no luto, por meio da perda objetal, 

a libido é retirada gradualmente desse objeto de amor para, então, recomeçar a se fixar num 

novo objeto; contrariamente, na melancolia, com a perda do objeto, o sujeito não consegue 

retirar a libido e depositá-la num novo objeto de amor, sendo assim, a libido passa a ser 

deslocada para o seu próprio eu. Dessa maneira, começa a ocorrer um conceito caro para 

Freud, que é o de identificação. A partir do instante que a libido, retirada do objeto, passa a 

ser voltada para o próprio eu do indivíduo, ela começa a ser produzida com a função de 

identificação. Essa identificação seria do ego com o objeto abandonado. Não conseguindo se 

desligar do objeto, o melancólico toma o objeto de perda para si, e a sombra desse objeto cai 

sobre o seu próprio eu: 

 

Assim, a sombra do objeto caiu sobre o Eu. A partir daí uma instância especial podia 

julgar esse Eu como se ele fosse um objeto, a saber: o objeto abandonado. Desta 

forma, a perda do objeto transformou-se em uma perda de aspectos do Eu, e o 

conflito entre o Eu e a pessoa amada transformou-se num conflito entre a crítica ao 

Eu e o Eu modificado pela identificação. (FREUD, 1917, p. 108). 

 

 

A relação com o objeto de perda somente pode existir por meio dessa 

identificação, já que o indivíduo perdeu esse objeto. Assim, a identificação do ego com o 

objeto abandonado começará a originar as autoacusações do eu contra ele mesmo. O eu do 

melancólico tortura-se e acusa-se porque quer punir o objeto perdido, ou mesmo abandonado, 

seja por decepção, frustração, ocasionadas na relação com o mesmo. A punição sobre si 

mesmo ocorre porque esse eu, não tendo mais seu objeto de amor, não pode perdê-lo, e, na 

tentativa de preservá-lo, esse objeto passará a habitar o interior de seu próprio ego. 

Outro ponto importante desse estudo diz dos sentimentos de ambivalência e dos 

conflitos decorrentes a partir daí. Para Freud, são os sentimentos ambivalentes de amor e ódio, 

característicos da afecção melancólica, a explicação para a autodestrutividade desse sujeito. A 

partir do momento em que o indivíduo perde o seu objeto de amor, e a satisfação com o 

mesmo é interrompida, o sentimento de ódio se evidencia como a expressão de sua revolta 

contra uma perda intolerável para esse eu. O melancólico realmente acredita na 

impossibilidade de se viver sem o seu objeto de amor. E como o ódio não pode ser dirigido 

para esse objeto, volta-se para o próprio eu: 

 

 



50 
 

Esse conflito de ambivalência, seja ele de origem mais real, ou mais constitutiva, é 

um dos importantes pré-requisitos para o surgimento da melancolia. Uma vez tendo 

de abdicar do objeto, mas não podendo renunciar ao amor pelo objeto, esse amor 

refugia-se na identificação narcísica, de modo que agora atua como ódio sobre esse 

objeto substituto, insultando-o, rebaixando-o, fazendo-o sofrer e obtendo desse 

sofrimento alguma satisfação sádica. (FREUD, 1917, p. 110). 

 

 

Desse modo, na melancolia, o eu passará a agir com ódio sobre esse objeto –

identificado com o eu –, e por meio de uma punição, de uma satisfação sádica, começará a 

insultar-se e rebaixar-se, fazendo sofrer o próprio eu. Assim, o indivíduo consegue punir o 

objeto original de perda pela via indireta da autopunição. De fato, o que se processa é que esse 

eu, não conseguindo se voltar contra o objeto, o objeto passa a apoderar-se de seu eu. 

Portanto, na melancolia, o sujeito ama e odeia. Este ódio é fruto dos sentimentos ambivalentes 

existentes para com o objeto, que são evidenciados na situação de perda – antes o sujeito 

amava, no entanto, não tolerando tal perda, passa também a odiá-lo. Freud ainda observa que, 

quando a melancolia chega a seu fim, ela pode produzir uma tendência bastante curiosa, a de 

se transformar em mania – esta, por sua vez, seria um estado praticamente oposto à inibição 

melancólica. A mania é caracterizada, assim, por estados de extrema alegria, exultação e 

triunfo e pode se manifestar em função de uma grande quantidade de energia que, há muito, 

estava sendo empregada e consumida na afecção melancólica e em seu processo. No estado 

maníaco, essa energia passa a ser totalmente liberada. Sendo assim, a intensa euforia, nesse 

estágio afetivo, nada mais é do que uma intensa descarga de energia que estava sendo 

consumida no trabalho melancólico: 

 

Do ponto de vista econômico, constata-se que um grande esforço psíquico, que já 

vem sendo longamente sustentado, ou que é constantemente produzido, em algum 

momento tornou-se supérfluo, deixando uma quantidade de energia disponível para 

múltiplas utilizações e para diversas formas de escoamento. (FREUD, 1917, p. 112). 

 

Para Freud, na melancolia, o eu provavelmente foi subjugado pelo objeto, 

enquanto que, na mania, o eu do sujeito se apoderou dele. Dessa maneira, a disposição para a 

alegria e a excelente disposição de ânimo na mania seriam uma espécie de triunfo por parte do 

eu que venceu o seu complexo e, finalmente, superou tal perda. Totalmente em contraste com 

a depressão e a inibição melancólica, o estado de mania se exterioriza em ações triunfantes 

por parte do eu, manifestada na libertação do objeto que antes o fazia sofrer. No final desse 

processo, o maníaco se encontrará novamente disponível para outros investimentos de cargas 

libidinais em novos objetos. Essas são algumas importantes contribuições do estudo sobre a 
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melancolia em Freud, que norteará o rumo de nosso trabalho. A partir dessa concepção 

freudiana, iremos compreender, no próximo tópico, de que maneira a melancolia aparece 

como uma característica da modernidade no Fausto pessoano. Veremos como esse período 

histórico motiva, no eu poético, estados de alma de apatia, inércia, vida contemplativa e uma 

consciência lúcida, sentimentos todos trazidos por meio da melancolia. 

 

2.3. A melancolia como marca da modernidade no Fausto de Pessoa 

 

A partir das considerações tecidas no tópico anterior, no decorrer desta parte do 

trabalho, propusemo-nos a verificar de que modo a temática da melancolia aparecerá no 

Fausto de Fernando Pessoa. Para tanto, procuraremos conferir, em alguns poemas por nós 

selecionados, a recorrência da melancolia posta nas formas da poesia subjetiva apresentada 

nesse Fausto. Essa temática, conforme veremos, está em consonância com a literatura 

moderna. Diferentemente de outros Faustos, de uma longa tradição recorrente na literatura 

ocidental, em que a aventura do homem estava lançada à conquista do mundo externo, o 

Fausto, na perspectiva de Pessoa, experimentará uma aventura do homem que explora os 

abismos e labirintos de sua própria alma. A subjetividade do eu poético passará, na 

modernidade, a ser a expressão máxima de um tempo em ruínas, em que o impasse dessa arte 

está entre o sonho e a imaginação versus o intelecto e a consciência. A arte moderna, assim, 

resultaria numa eterna busca da conciliação entre a imaginação e o intelecto.  

Nesse sentido, a modernidade traz, para o Fausto pessoano, a impossibilidade de 

agir, dando continuidade à aventura fáustica de conhecimento de maneira positiva, pois a 

realidade ―decadente‖ desse novo momento histórico provoca um mal-estar, sentimento 

recorrente do eu em questão. O desamparo legado à subjetividade parece ser o resultado do 

processo moderno e o desfecho de tudo isso é o sentimento de inadaptação posto nas formas 

de inação, do sonho e de uma consciência ácida por meio da melancolia. O que resta para o eu 

do poema Fausto de Fernando Pessoa é o encontro com a imaginação e uma vida interior de 

devaneios e sonhos. Sendo assim, a oposição existente entre o exterior e o interior passará, na 

modernidade, a concentrar-se na exploração do mundo interno do homem, e a sua busca 

estará numa ação voltada para dentro e não para fora. Por meio do efeito desse movimento em 

direção ao interior, será produzido o significado da vivência por parte do Fausto pessoano 

moderno. Esse sujeito lírico busca, dentro de si, uma razão para dar evasão à sua própria 

existência. 
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A esse respeito, o poeta Fernando Pessoa, num texto de 1913, intitulado ―A Arte 

Moderna é a Arte do Sonho‖, esclarece que ―quem quisesse resumir numa palavra a 

característica principal da arte moderna encontrá-la-ia, perfeitamente, na palavra sonho. A 

arte moderna é a arte do sonho‖ (PESSOA, 2005, p. 296). A imaginação e o sonho, nesse 

sentido, foi o meio pelo qual esses artistas encontraram para fugir da crise gerada no espírito 

europeu no final de século XIX. O sonho como uma forma de remediar o descontentamento 

dessa crise é a saída para dar expressão a uma nova forma artística, pois o que se percebe é 

que, a partir do final do século XIX, com a onda de cientificismo, os artistas e os escritores 

modernos perderam o seu lugar de destaque na sociedade. Se antes, no período romântico, 

eram tidos como homens de gênio, admirados e respeitados, a partir do momento histórico em 

questão, já não são mais. Assim, o espírito científico passa a classificar esse grupo de artistas 

como uma classe ligada à decadência de final de século. 

No começo do período moderno, a consciência do artista, bem como a sua arte, 

passa a ser vista como uma espécie de maldição. Portanto, pensar como esses artistas, ter a 

consciência lúcida e negativa típica dos escritores desse momento, era algo que atrapalhava o 

bem-estar da sociedade, o que precisava ser evitado. Por sua vez, os artistas modernos 

compreendiam que o intelecto e o conhecimento era um peso que eles carregavam para si. A 

própria criação artística moderna demonstra a dor de tal período, denunciando o mal-estar 

gerado. Consoante essas ideias, Fernando Pessoa, ao analisar os fundamentos do 

Sensacionismo, em Obras Completas, ―Ideias Estéticas‖, tenta definir a arte moderna: 

 

Podemos dividir os característicos da época atual em três grupos, como vimos. 

Temos a decadência proveniente da falência de todos os ideais passados e mesmo 

recentes. Temos a intensidade, a febre, a atividade turbulenta da vida moderna. 

Temos, finalmente, a riqueza inédita de emoções, de ideias, de febres e de delírios 

que a Hora europeia nos traz. (PESSOA, 2005, p. 438). 

  

Para Pessoa, a arte moderna deveria representar a expressão máxima do mundo 

moderno, mesmo que, para isso, fosse necessário apresentar as faces decadentes dessa arte, 

por meio de um exercício doloroso da consciência, demonstrando um tempo em ruínas. E para 

tanto, ele conclui: ―Vimos já que o papel da arte é de, ao mesmo tempo, interpretar e opor-se à 

realidade social sua coeva.‖ (PESSOA, 2005, p. 438). Assim, o poeta acredita que a arte, na 

modernidade, deve conter o sentimento decadente, traduzido nas características 

representativas do tempo moderno também em decadência, e, ao mesmo tempo, opor-se à 

realidade, ou seja, o artista se permite as variadas formas de criação, de imaginação, pautadas 

no sonho. 
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A melancolia é uma das características que irá se apoderar do artista moderno, 

como sendo o resultado da consciência de um ―tempo decadente‖, uma espécie de recusa do 

sujeito, na falta de ação recorrendo a uma vida interior e contemplativa traduzida em sua arte. 

E mesmo a angústia da crise existencial do indivíduo não conseguirá ser apaziguada pela arte. 

O pessimismo e o ceticismo dominarão a cena artística da arte moderna. Assim, o Fausto 

pessoano não possuirá nenhum tipo de ilusão, pois a consciência o faz enxergar como 

pertencente a um mundo destituído de sentido. O Fausto de Fernando Pessoa, concebido sob 

o signo da melancolia, entende a tortura que o pensar pode lhe trazer: 

 

Pensar fundo é sentir o desdobrar 

Do mistério, ver cada pensamento 

Resolver em milhões de incompreensões, 

Elementos (...) 

 

Oh tortura, tortura, / longa tortura! / 

 (PESSOA, 1991, p. 13). 

 

O eu desse poema é aquele que, preso ao seu pensamento, compreende que a 

consciência não pode anular o sentir. Nem mesmo a sensação é capaz de transformar a sua 

dor, pois o ―pensar fundo‖ intensifica o sentir, produzindo uma angústia extrema de 

incompreensões. A solidão fáustica denuncia o grande conflito moderno em conviver com a 

consciência precária, em que qualquer ação não tem mais razão. Nesse sentido, o Fausto 

pessoano traz consigo a angústia decadente de final de século. O eu desse poema é o herói 

consciente que deixou, para trás, toda a possibilidade de ação. No entanto, esse eu não 

consegue ultrapassar seus limites e expressar a sua realidade no espaço do sonho, que seria a 

realidade do sujeito, o qual, ao mesmo tempo, é o herói incapacitado de sonhar e tão pouco de 

agir, pois a sua busca está muito além, num infinito transcendente. O único meio de redenção 

do Fausto de Pessoa seria a sua expressão por meio de sua arte, construída entre a melancolia 

e a angústia. Conforme Pessoa: 

 

O poeta de sonho é geralmente um visual, um visual estético. O sonho é da vista 

geralmente. Pouco sabe auditivamente, tactilmente. E o ―quadro‖, a ―paisagem‖ é de 

sonho, na sua essência, porque é estática, negadora do continuamente dinâmico que 

é o mundo exterior. (Quanto mais rápida e turva é a vida moderna, mais lento, quieto 

e claro é o sonho.). (PESSOA, 2005, p. 297). 

 

Fernando Pessoa enxerga o poeta moderno como sendo o poeta do sonho, e 

entende que essa condição o coloca preso à inação, em uma arte estática, constituída por um 

sujeito que pouco se ajusta à realidade dinâmica exterior. A possibilidade da arte moderna, 
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assim, só poderá se expressar, por meio desse impasse, na tentativa de conciliação sonho e a 

imaginação versus o intelecto e a consciência. Tal conciliação encontraria, na melancolia, a 

possibilidade de dar expressão a essa arte, já que o sonho e a imaginação seriam a forma de 

criação do artista, e o intelecto e a consciência seriam a sua lucidez dolorosa em contato com 

um mundo em decadência. 

A melancolia, portanto, será expressa na consciência precária de que nem mesmo 

as realizações exteriores podem ser alcançadas. Nessa perspectiva, esse sujeito lírico 

encontrará, na própria vida interior de devaneios, a sua acolhida, visto que não se realiza em 

ações exteriores. A sua verdadeira realidade concentra-se na própria alma, lugar de 

isolamento do ser melancólico, que encontrará expressão no seu estado afetivo contemplativo, 

sendo esta uma crise característica da sua condição. A constatação de sua miséria humana é 

posta pela realidade circundante e a sua vida de impossibilidades, que jamais consegue 

alcançar alguma realização. Por essa razão, a melancolia aparece, no Fausto de Pessoa, como 

o meio de expressão da arte moderna. Por conseguinte, o Fausto moderno traz consigo a 

angústia de um mundo arruinado, fragmentado, no qual a busca da totalidade revela-se na 

consciência do esfacelamento dessa nova arte: 

 

Quanto mais claro 

Vejo em mim, mais escuro é o que vejo. 

Quanto mais compreendo mais, 

Menos me sinto compreendido. O horror 

Da vida paradoxal deste pensar... 

(PESSOA, 1991, p. 52). 

 

A consciência e o conhecimento fazem de Fausto um ser melancólico. A 

melancolia pode ser sentida, de maneira mais clara, no momento histórico da modernidade, 

em que as ilusões perdidas mostram ao eu poético que não há mais esperanças. Esse é o 

grande conflito do Fausto pessoano e o dilema da consciência que ele tem de resolver. Como 

os artistas de uma ―geração decadente‖, o Fausto de Pessoa entende que o projeto, iniciado no 

Fausto de Goethe, de ideais de progresso e desenvolvimento para a construção de um mundo 

novo e moderno, não será mais possível. E mesmo que a civilização moderna caminhe em 

direção ao progresso da ciência, os seus alicerces estão em ruínas. Na modernidade, a 

realização do indivíduo é impossível, pois ela traz consigo a angústia da decadência, o eu 

fragmentado, e uma falta de totalidade entre eu e mundo. Nesse sentido, o que resta para o 

sujeito é o sentimento de inadaptação condizente com o projeto moderno:  
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Há entre mim e o real um véu 

A própria concepção impenetrável. 

Não me concebo amando, combatendo, 

Vivendo como os outros. Há em mim, íntima, 

Uma impossibilidade de existir 

De que abortei, vivendo.  

(PESSOA, 1991, p. 87). 

 

Esse Fausto isolado e descrente na sua melancolia cria uma barreira entre o 

mundo interior e exterior, e volta-se ao recolhimento em seu mundo interno. A sua condição 

melancólica o faz, além de contemplar esses estados de alma internos, questionar a existência. 

Para tanto, a melancolia pode ser muito mais do que uma afecção, como também uma crise 

existencial do indivíduo, que passa a questionar o sentido da vida, do ser etc. A sua postura de 

recusa, em relação a uma exterioridade, de relacionar-se com elementos do mundo, e mesmo 

com outras pessoas, na tentativa de sair de seu estado, diz do modo da constatação de que a 

realidade exterior é pobre e vazia, marcada pela mesmice de sempre, em oposição à realidade 

interior. Mesmo que haja uma amargura por parte do sujeito nessa constatação, há um certo 

triunfo em sua escolha, pois, se o mundo é marcado pela impossibilidade, ainda resta a ilusão 

de gozar os seus feitos e sonhos numa vida interior, criativa.  

No mundo moderno, no qual o grande paradoxo reside na não resolução dos 

acontecimentos, pode-se entender que um Fausto, nesse período, só poderia terminar a sua 

busca no fracasso, pois o sentido da busca perde a sua razão quando não há mais perspectiva 

de redenção para o homem moderno. E mesmo Fausto, sendo concebido sob o paradigma da 

modernidade – e a ideia de progresso fazer da figura fáustica o emblema desse período –, o 

eterno dilema de Fausto, de transpor limites e a própria condição humana, jamais será 

solucionado. O desejo de busca do ser fáustico, em alcançar a solução para o seu dilema e 

ultrapassar a condição humana, é o que move a sua aventura num primeiro instante. E nesse 

primeiro momento, Fausto acredita que chegará a um ponto de chegada. No entanto, o Fausto 

moderno é melancólico porque adquire a plena consciência de que essa busca resulta num 

gesto inútil e, ao mesmo tempo, não consegue libertar-se da sua condição de ser incompleto e 

mergulhado na angústia de não conseguir transpor barreiras. O inferno é agora a experiência 

que ele faz de sua própria subjetividade: o eu fragmentado nas ruínas do progresso inexorável.  

O Fausto, no final de século XX, compreende a impossibilidade de reconciliação 

com o mundo decadente, assim como a total impossibilidade de impedir a sua solidão, já que 

a sua busca é constante. O grande monólogo que o Fausto de Pessoa realiza repete o gesto 

solitário do homem moderno que caminha, por entre a multidão, dialogando consigo próprio. 
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O abismo no qual o Fausto se depara é vislumbrar a não superação desse labirinto, lugar sem 

saída do homem moderno. Nessa perspectiva, no próximo capítulo, procuraremos aprofundar 

de que maneira as formas de melancolia podem ser lidas nos poemas do Fausto pessoano. 

Para tanto, selecionamos alguns poemas que estão em consonância com essa temática, 

centrando-nos, especialmente, no modo como se configuram – ao longo do caminho 

percorrido pelo eu poético –, o que Scheidl (1982) denomina de as ―estações existenciais‖ do 

Fausto. 
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CAPÍTULO III 

A melancolia no Fausto pessoano 
 

 

3.1. A melancolia nas estações existenciais do Fausto 

 

 Neste capítulo, procuraremos apresentar e discutir como alguns dos textos do 

Fausto pessoano se relacionam com a temática da melancolia e como uma leitura direcionada 

nesse sentido seria possível. Dessa maneira, iremos verificar se há possibilidade ou não dessa 

concepção de melancolia estar presente na obra de Fernando Pessoa. A nosso ver, o Fausto de 

Pessoa experimenta e revela a crise da modernidade, posto nas formas de melancolia, 

percorrendo longamente o caminho que conduz ao interior de si mesmo. O longo caminho 

percorrido por esse sujeito, buscando incessantemente a si mesmo, é o que Scheidl (1982) 

denomina de as ―estações da existência‖ do eu do poema pessoano
1
. O crítico Ludwig 

Scheidl, em seu texto intitulado ―O Fausto pessoano e a tradição literária‖, analisa que o eu 

poético em questão percorre um longo caminho, denominado por ele como ―estações 

existenciais‖ (SHEIDL, 1982, p.?). Para ele, por compreender que esse Fausto apresenta um 

conflito interior, apresentado em sua consciência de existir, o sujeito debate-se com o 

significado e o valor paradoxal da existência. Para tanto, percorre diferentes estações 

existenciais da alma:  

 

Rejeitados – não por dúvida, mas por desconhecimento – os valores metafísicos, as 

esperanças escatológicas, o homem debate-se com o significado, o valor e o 

paradoxo da existência. Por isso percorre diferentes estações existenciais – a do 

sábio especulador, a da descrença e náusea perante o saber, a da busca da realização 

existencial através do amor e da sexualidade e, finalmente, a da procura desesperada 

de paz existencial que a morte pode, por ventura, trazer. (SHEIDL, 1982, p.?). 

 

 

O caminho percorrido por Pessoa passaria por quatro estações da existência do ser 

fáustico. Assim, a primeira estação da existência desse eu poético seria a do ―sábio 

especulador‖, que, na atitude do sujeito lírico, aparece logo no início do poema refletindo 

sobre o mistério do mundo. A condição desse eu é a daquele que busca e perscruta o grande 

                                                           
1
 Na citação em que aparece o estudo de Scheidl (1982), decidimos colocar o sinal de interrogação (?) no lugar 

da numeração da página, uma vez que temos apenas a transcrição do livro, que se encontra na Biblioteca da 

Instituição Cultural Lusófona Real Gabinete Português de Leitura, na cidade do Rio de Janeiro, onde não se 

podia fazer a fotocópia do livro. 

G06
Caixa de texto



58 
 

enigma do mundo, mesmo que entregue à melancolia, imponente que se sente perante forças 

maiores que ele próprio desconhece. A esse respeito, lembremo-nos de que o sujeito 

melancólico, de acordo com os apontamentos de Freud (1917), é o ser que apreende a 

realidade de uma maneira mais penetrante do que aqueles que não fazem essa experiência. A 

melancolia, nessa perspectiva, aparece como um traço do sujeito que consegue ter uma 

consciência maior da realidade. Dessa maneira, o Fausto pessoano aparece, logo no início do 

poema, em seu laboratório, refletindo sobre o mistério do universo: 

 

O mistério supremo do Universo 

O único mistério, tudo e em tudo 

É haver um mistério do universo, 

É haver o universo, qualquer cousa, 

É haver haver. Ó forma abstracta e vaga 

Que tão corrente haver em mim demora 

Que pensar isto é-me no corpo um frio 

Que sopra d’além terra e d’além túmulo 

E vai da alma a Deus. 

(PESSOA, 1991, p. 11). 

 

Desde o princípio, no discurso do eu poético, há o reconhecimento de um mistério 

profundo que perpassa o mundo e todas as coisas, o reconhecimento dos limites do saber e 

das ciências. A angústia de Fausto consiste no fato de sentir-se limitado e condenado em sua 

própria ignorância, sentimentos típicos da condição humana. Mas o Fausto não se entrega, o 

sábio especulador tudo quer compreender e metaforiza o seu sentimento de incapacidade e de 

vontade de dominar o desconhecido: 

 

Existência: 

Vaga noção abstracta, 

Inda sou mais que tu! 

Em mim é visto nú 

(E compreendo-o ninguém) 

O Mistério (...) / crú / 

Que o mundo e vida têm. 

 

Sou nome vago e simples 

Mas menor verdade sou 

Ninguém já me abraçou 

(Compreendeu-me ninguém) 

Meu nome quem achou 

Não pôde ir mais além. 

(PESSOA, 1991, p. 78). 
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A verdade a que Fausto tem condições de se aproximar é que ele não consegue 

alcançar nada além do mistério de sua própria existência. O eu poético compreende a sua 

condição limitada, como a dos demais seres, e a compreensão dessa verdade não pode ser 

apreendida por outras pessoas. Assim, as tonalidades afetivas geradas pela melancolia o 

fazem contemplar o sofrimento e sustentar dúvidas existenciais para as quais nunca 

encontrará respostas. Por conseguinte, o Fausto pessoano sente-se vítima de forças maiores 

que desconhece, e mesmo possuindo uma consciência maior que outras pessoas, a presença do 

mistério parece ser mais forte do que suas faculdades mentais. Para tanto, o sujeito centrado 

sente-se fragmentado, pois compreende que algo acontece em si mesmo e à sua volta, mas 

como, em sua condição de ser ―racionalmente‖ unificado, é incapaz de dar-se conta dessa 

condição ―existencial‖, tem consciência do mistério infinito que experimenta diante do 

espaço: 

 

(...) 

E um abismo invisível, uma cousa 

Nova parecida com a existência 

Ocupar não o espaço, mas o modo 

Com que eu pensava o visível 

 

E então o horror supremo que jamais 

Deixei depois, mas que aumentando e sendo 

O mesmo sempre  

Ocupou-me... 

 Oh, primeira visão interior 

Do mistério infinito, em que ruiu 

A minha vida juvenil numa /hora/ ! 

( PESSOA, 1991, p. 8). 

 

Assim o Fausto não desiste de sua busca, e com o espírito indagador, de sábio 

especulador, permanece em suas questões. Fausto, numa recusa que é própria de seu eu, não 

se contenta com a explicação racional do mistério e das coisas. Daí também a razão de ele 

partir para o mistério, numa perspectiva cosmogônica, de um além transcendente a tudo e a 

todos: 

E um abismo se lhe abre na consciência 

E uma realidade invisível gela, 

Seu sentimento da existência, 

E um novo ser-de-tudo se revela, 

Assim, pensando e, a meu modo, vendo 

Na interna imensidão do espaço abstracto, 

Fui como deuses vários conhecendo, 

Todos eternos e infinitos sendo, 

Os astros. 
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E vi que Deus, se é tudo para o mundo, 

Se a substância e o ser do nosso ser 

Não é o único Deus mais que o profundo. 

Há infinitos de infinitos. 

 

Por isso, Deus é eterno e infinito, e tudo, 

Sim mesmo o tudo que é, Deus o transcende, 

Porém muita ciência a mais ascende 

Que a esse único Deus que a tudo excede. 

Além do transcender-se que Deus é. 

E ergui então a voz amargurada, 

Porque o conhecimento transcende (transcendente?) 

Deixa a alma exânime e gelada. 

(PESSOA, 1991, p. 24). 

 

Fausto entende que, acima da contingência dos homens, está Deus, em sua 

soberania e infinito. Deus transcende tudo e, apesar da ideia de que ele possa ser explicado 

por sua profundidade e infinitude, ele só pode ser compreendido por esse atributo considerado 

divino. Desse modo, o desejo de aproximação dessa verdade torna sua alma exânime e gelada. 

Em outras palavras, o homem, em sua tentativa de aproximar-se de todo conhecimento, 

encontra-se condenado a uma frieza estéril. Por conseguinte, o Fausto pessoano entende que 

há um mistério que o rodeia, debruça-se sobre ele na tentativa de compreendê-lo e esgotá-lo, 

mas, quando sente que essas forças do mistério estão muito além do seu entendimento e da 

sua própria finitude, volta-se para o estudo da realidade sem se integrar a ela por completo, 

permanecendo em uma espécie de ―entre-lugar‖:  

 

Mais que a existência 

É um mistério o existir, o ser, o haver 

Um ser, uma existência, um existir – 

Um qualquer, que não este, por ser este – 

Este é o problema que perturba mais. 

O que é existir – não nós ou o mundo – 

Mas existir em si? 

(PESSOA, 1991, p. 56). 

 

Para o Fausto, a problemática do ser, do existir um ser em si, pode ser maior do 

que o existir do mundo, como se o eu fosse um universo à parte. Dessa maneira, o seu eu tenta 

compreender uma existência que nasce em si mesmo. Logo, encontramos, nesse Fausto, uma 

busca transcendente de tudo querer conhecer. A aventura fáustica constitui-se na agonia 

histórica de um herói que busca, a todo custo, o conhecimento último, o qual é dado pelo 

tédio da vida, pelas ciências e pelos saberes que lhe foram apresentados. Em outros termos, na 

busca incessante por compreensões e respostas, ao não encontrá-las no mundo exterior, ele 
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recairá sobre si mesmo, numa busca interior, por compreensões que estão além do seu 

entendimento. O resultado de todo o processo, de buscas de respostas para uma crise da 

existência, é a melancolia do sujeito, que, num estado contemplativo, permanecerá sem agir e 

sem relacionar-se com o mundo externo, totalmente destituído de sentido para si. 

Ora, é dessa forma, com esse sentimento de buscas feitas de insucessos e recaindo 

sobre o seu interior, que chegamos à segunda estação da existência desse Fausto. Marcada 

pela descrença e pela náusea perante o saber, a segunda estação da existência do Fausto 

pessoano é o resultado da primeira estação, na qual a vontade de querer compreender o 

desconhecido não é alcançada: 

 

Essa monotonia que me nasce 

Da incompreensão, de nela suspeitar 

Diferença suprema do viver, 

Pavoroso contrário do bulício 

E movimentação da vida vã 

Que inda assim entretém meus olhos tristes; 

Essa ideia de (...) monotonia – 

(PESSOA, 1991, p. 26-27). 

 

A condição do eu poético está fadada ao fracasso de querer compreender. Mesmo 

compreendendo a verdade de uma maneira mais profunda que outros seres, justamente essa 

lucidez o faz sentir-se vazio, mergulhado na monotonia de incompreensões. Fausto entende 

que, ao homem, cabe uma vida vã, marcada pela inutilidade de buscas perdidas. A monotonia 

também aponta para o estado do sujeito melancólico, que, acometido por um profundo 

desânimo, chega a suspender o seu interesse pelo mundo externo, e ainda, a inibição em 

realizar quaisquer atividades. A descrença e a náusea de Fausto, nessa estação da existência, 

são formas de angústia apresentadas pelo eu desses poemas, que, frente ao vazio, depara-se 

com a falência de sentido da existência. 

O sentimento de vazio e fracasso resulta numa atitude de total descrença e náusea 

perante o saber. Dessa atitude, decorrem outros sentimentos do eu poético, tais como 

desapego, indiferença e, paradoxalmente a isso, até mesmo, um ódio a tudo que o cerca: 

 

Um cansaço violento e desmedido 

De existir e sentir-me aqui e um ódio 

Nascido disto vago e horroroso 

A tudo e todos por não saber 

A causa exacta de tudo. 

(PESSOA, 1991, p. 109). 
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O que se percebe do eu, nesse poema, é um cético diante da representação 

limitada da realidade, que, para ele, apresenta-se além, numa transcendência do real, 

transcendência de mistérios e abismos, que não dialogam plenamente com os seus valores e 

com a sua busca. O que se dá, a partir disso, é a recusa do eu que não se contenta com a 

explicação racional do mistério e das coisas: 

 

E o raciocínio em mim não dorme nunca 

E esse obriga-me a desdenhar as fracas, 

Vazias teorias que pretendem 

Por sentimentos a verdade obter 

E por razões vãs de sentimento nadas. 

Nojo, sim tudo, filho! nojo, nojo! 

O homem vive em inconsciência, nasce 

E vive e morre inconscientemente 

Sem sequer do mistério aperceber-se, 

Mais perto que palavras, do que o cerca. 

Pensar, sentir, amar – ah, se tu visses 

Como eu o fundo da inconsciência vã 

Em que tudo se move. Se pudesses 

Compreender... 

(PESSOA, 1991, p. 58). 

 

Essa náusea é marcada por um sentimento típico de impotência do eu poético, 

que, por um dia querer tudo compreender e não conseguir tal compreensão, é tomado por um 

sentimento de pessimismo, já que o mistério está muito além de seus sentidos de meditar e 

conhecer.  Numa entrega total à descrença, em razão do não reconhecimento do mistério, esse 

eu prefere entregar-se a forças maiores que desconhece, e que o impedem de agir. Da sua 

condição indiferente, e, mergulhado no mais completo desânimo, esse eu sente-se 

impossibilitado de abstrair da realidade alguma significação para a sua condição: 

 

Em mim 

Paro à beira de mim e me debruço... 

Abismo... e nesse abismo o Universo 

Com seu Tempo e seu Espaço é um astro e nesse 

Abismo há outros universos, outras 

Formas de Ser com outros Tempos, Espaços 

E outras vidas diversas desta vida... 

O espírito é antes estrela... O Deus pensado 

É um sol... E há mais Deuses, mais espíritos 

Doutras maneiras de Realidade... 

E eu precipito-me no abismo, e fico 

Em mim... E nunca desço... E fecho os olhos 

E sonho – e acordo para a Natureza... 

Assim eu volto a / Mim / e à Vida... 

(PESSOA, 1991, p. 70). 
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A terceira estação da existência do Fausto pessoano é a da busca existencial por 

meio do amor e da sexualidade. O desejo do outro está posto na vontade de Fausto querer ou 

mesmo tentar relacionar-se, no entanto, o outro lhe causa horror. Na verdade, esse horror 

parte de um horror de si mesmo, da própria impossibilidade do eu de conhecer-se. Na 

condição melancólica, conforme Freud, encontramos um sujeito que se autocritica, despreza-

se e ataca-se. A melancolia faz com que promova censuras e insultos a si mesmo, sendo esse o 

modo pelo qual o eu irá exprimir-se a partir de então, culminando, assim, numa expectativa 

delirante de ser punido. As autoacusações do melancólico se estendem ao outro também, 

quando, na verdade, esse eu está se criticando, a crítica está sendo dirigida para outras 

pessoas: ―Assim, tem-se nas mãos a chave para o quadro da doença: as auto-recriminações 

são recriminações dirigidas a um objeto amado, as quais foram retiradas desse objeto e 

desviadas para o próprio Eu‖ (FREUD, 1917, p. 107). 

A depreciação de si e o ódio pelo outro mostra o lugar do ser acometido pela 

condição de melancolia, que é o espaço do vazio e do nada. Na realidade, esses sentimentos 

da falta de sentido é o resultado da diminuição de interesse pelo mundo externo, a perda da 

capacidade de amar e a diminuição dos sentimentos de autoestima. (FREUD, 1917, p.105). 

Por conseguinte, por pensar demais, Fausto não se permite experimentar o sentimento e o 

contato com o mundo exterior, pois este se tornou o espaço da falta, como se pensar prendesse 

o eu, de certa forma, a todo sentimento que o permita amar. Esse eu poético é o ser pensante 

que se entrega ao exercício doloroso da consciência, de uma lucidez ácida e cortante, que o 

impede de alcançar uma relação plena com a vida e com outros seres: 

 

Não me concebo amando, nem dizendo 

A alguém ―eu te amo‖, sem que me conceba 

Sob uma outra alma que não é a minha. 

Toda a expansão e transfusão de vida 

 

Me horroriza como a avaro a ideia 

De gastar e gastar inutilmente, 

Inda que no gastar se esboce gozo. 

Um terror como de crime, 

Uma frieza como ante o impossível 

Tolhe a própria visão dum meu amor 

Dentro em meu ser. Sentir amor, talvez, 

Pois quem sabe o que está fadado 

(...) ;    mas amar, amar, 

Nunca... não só o horror de (...) 

Mas o pudor de dizer o que sinto 

E ser amante aos olhos e ouvidos 

Duma alma consciente, o entregar-me 
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Eu, o mistério de uma consciência, 

Ao mistério duma outra consciência. 

O poder estar inerte e (...) 

Que só concebo como meu. 

(PESSOA, 1991, p. 93- 94). 

 

O pensamento e a consciência lúcida, quando se tornam as únicas medidas do 

sujeito poético, impossibilitam uma vivência plena dos sentimentos, da afetividade e do 

desejo. Para esse eu, ter uma ação exterior, ou mesmo estar em contato com outra consciência 

que não a sua, abandonando o seu interior, para ter uma atitude espontânea com os outros e 

com a realidade exterior, seria a própria irracionalidade: 

 

A cópula dos entes, o contacto 

Carnal das almas, pávido encontrar-se 

Do horror de uma alma com o de outra alma, 

Do mistério de um ser com o de outro ser, 

Quintessenciar-se local, / tangível / 

Do Mistério, (...) 

Escrever 

Em palavras de carne, sentindo 

O horror e o mistério do Universo. 

 

Com que gesto de alma 

Dou o passo de mim até a posse 

Do corpo de outro, horrorosamente 

Vivo, consciente, atento a mim, tão ele 

Como eu sou eu. 

(PESSOA, 1991, p. 93) 

 

O exercício da consciência desse eu instaura uma distância entre o sujeito e o 

sentimento, o que poderia levá-lo a experimentar uma experiência com o outro. Mesmo que 

esse eu entenda que, por meio da possibilidade de ação, que por ventura venha levá-lo a ter 

tais experiências, e isso lhe traga um conhecimento da existência por meio do outro, esse eu 

não se arrisca nessa aventura: 

 

 

Além disso, o melancólico nos mostra uma característica ausente no luto: a 

extraordinária depreciação do sentimento-de-Si, um enorme empobrecimento do Eu. 

No luto, o mundo tornou-se pobre e vazio; na melancolia, foi o próprio Eu que se 

empobreceu. O doente nos descreve seu Eu como não tendo valor, como sendo 

incapaz e moralmente reprovável. Ele faz autocensuras e insulta a si mesmo e espera 

ser rejeitado e punido. Rebaixa-se perante qualquer outra pessoa e lamenta pelos 

seus parentes, por estarem ligados a uma pessoa tão indigna como ele (FREUD, 

1917, p.105). 
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Paradoxalmente à atitude de negação do sujeito em relação a outras pessoas, o 

sentimento é a forma mais exata que esse eu tem de perceber o horror do pensamento. Esse 

horror o aprisiona em si mesmo, impedindo-o de agir e de experimentar-se em sua relação 

com o outro: 

 

Não é o vício 

Nem a experiência que desflora a alma: 

É só o pensamento. Há inocência 

Em Nero mesmo e em Tibério louco 

Porque há inconsciência. Só pensar 

Desflora até ao íntimo do ser. 

Este perpétuo analisar de tudo, 

Este buscar duma nudez suprema 

Raciocinada coerentemente, 

É que tira a inocência verdadeira 

Pela suprema consciência funda 

De si, do mundo, de todos. Guarde, guarde 

Fora do vício e do vil mundo além 

Em gruta ou solidão o eremita; se o pensamento vir tudo 

(...) 

(PESSOA, 1991, p. 68). 

 

 

Esse eu entende que não é a experiência ou o vício que desfloram a alma do 

homem. O pensamento tem o poder maior de dar ao sujeito a perda da inocência primeira do 

ser, muito mais que o contato da experiência. É o pensamento que desnuda a alma, e, conduz 

o eu a uma busca constante das coisas e do perpétuo analisar. Nessa perspectiva, o 

pensamento e toda a consciência aterrorizante desse sujeito podem ser compreendidos como 

uma forma de conhecimento, mas, ao mesmo tempo, é esterilizante, impedindo o sujeito de 

alcançar qualquer realização. A tragédia subjetiva desse Fausto manifesta-se assim, pois seus 

desejos de satisfazer as necessidades do amor e do erotismo podem concretizar-se apenas no 

mundo onírico. Na realidade, seu lirismo poderá expressar apenas a incapacidade desses 

desejos se realizarem no mundo real. O sujeito, assim, irá se refugiar no sonho, pois, para ele, 

a realidade seria a própria irrealidade, enquanto o sonho seria a própria realidade. Toda a 

realidade do mundo passa a se opor à realidade do sujeito, num eterno paradoxo de sua 

existência, que, para o eu poético, a verdadeira existência se constitui em si, ou seja, existir 

em si somente: 

 

Sonhos dentro de sonhos, 

Involuções do sonhar, 

Os pensamentos são medonhos 
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Quando se querem aprofundar; 

E os corações ficam tristonhos, tristonhos, 

Quando se sentem sentir pensar. 

 

Ilusões dentro d’ilusões 

Atormentando o descrer; 

Descrenças e crenças são ambas visões 

São ambas sonhar, são ambas crer. 

(PESSOA, 1991, p. 31). 

 

Dessa maneira, o sonho aparecerá como uma espécie de catalisador do real, da 

realidade que o cerca, pois, se o sujeito não consegue uma realização no campo físico, na 

experiência com o outro, ele percebe que as outras regras, ditadas pela imaginação, poderão 

ser o meio pelo qual ele expressa os seus desejos e tem uma certa liberdade de ação. Com 

efeito, o que se percebe, em linhas gerais, é que o mundo onírico
2
 seria feito por regras 

diferentes da vida cotidiana:  

 

A sonhar eu venci mundos, 

Minha vida um sonho foi. 

Cerra teus olhos profundos 

Para a verdade que doi. 

A Ilusão é mãe da vida: 

Fui doido e tido por Deus. 

Só a loucura incompreendida 

Vai avante para os céus. 

(PESSOA, 1991, p. 34). 

 

Assim, no Fausto pessoano, temos uma situação na qual o sujeito poético, apesar 

de seu medo à experiência do outro, libera alguns sentidos que são comuns à noite durante o 

sonho. O plano do inconsciente toma o lugar da razão vigilante: 

 

 

(...) 

Abandonar-me em braços nús e belos 

(Inda que deles o amor viesse) 

No conceber de tudo me horroriza; 

Seria violar meu ser profundo, 

Aproximar-me muito doutros homens; 

 Uma nudez qualquer – espírito ou corpo – 

                                                           
2
 Freud, em sua obra A Interpretação dos Sonhos, esclarece que a vida de vigília é constituída por regras 

diferentes da vida dos sonhos. Assim, o mundo onírico é constituído por regras completamente diferentes do 

mundo real, experimentada na vida de vigília. Por conseguinte, o sonho permite que se liberte da realidade: 

―Embora a imaginação onírica lance mão das lembranças recentes da vigília como o material de que é 

construída, ela as erige como estruturas que não guardam a mais remota semelhança com as da vida de vigília; 

revela-se nos sonhos como possuindo não só poderes reprodutivos, mas também poderes produtivos‖ (FREUD,  

1996, p. 118). 
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Confrange-me: acostumei-me cedo 

Aos despimentos do meu ser, 

A fixar olhos púdicos, conscientes 

Demais. Pensar em dizer ―amo-te‖ 

E ―amo-te‖ só – só isto – me angustia... 

Pensar que ao rir (e mesmo que o não seja) 

Exponho uma íntima parte de mim, 

Para poder amar eu precisaria 

Esquecer que sou Fausto /o pensador/. 

(...) 

(PESSOA, 1991, p.89-90). 

 

O imponente pensador cede às forças noturnas e dá-se ao direito de sonhar. E o 

sonho o leva para um contexto no qual seu físico é levado em conta e seus prazeres poderiam 

ser satisfeitos. Dessa forma, o poeta até ironiza a possibilidade de o homem ser feliz em sua 

vida de vigília, como acompanhamos no poema abaixo: 

 

Uma voz 

Eu sou o spírito da Alegria 

Minha mortalha minha mão fia, 

Fia-a contente de ter que fiar; 

Por isso a fia sem a acabar; 

Fia de noite, fia de dia, 

Fia, fia, fia, fia, 

Fia de noite e de dia fia, 

 

Bem sem que a obra é para tristeza 

Mas há o fazê-la que a faz beleza; 

Bem sei que a morte o (bem) fia e dor 

Constante no fiar: Mas fia com amor, 

E por isso (cumpre) – me a minha alegria 

Minha mão /   / que fia e fia 

Fia de noite, fia de dia. 

Fia, fia, fia, fia, 

Fia de dia e de noite fia. 

(PESSOA, 1991, p. 160). 

 

O sentimento de alegria é colocado no plano da utopia. Mas o ceticismo do poeta 

não é de exclusão, pois pelo menos é capaz ainda de descrever como seria a vida se o homem 

tivesse a possibilidade de esquecer seus problemas e concretizar seus sonhos. Nessa estação 

da existência, percebemos como a busca existencial, por meio do amor e da sexualidade, não 

pode ser concretizada, pois o Fausto entende que a razão se sobrepõe ao sentimento, assim, o 

sujeito melancólico continua preso a sua falta de interesse, tornando-se incapaz de amar e de 

qualquer realização. Ainda que o sonho seja o espaço de certa realização, o Fausto não 

consegue libertar-se de sua consciência e dar-se o direito de uma vida de satisfação no campo 
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da imaginação. Nessa perspectiva, na quarta e última estação da existência, expressando a 

vontade de alcançar uma paz existencial, encontramos o tema da morte, tema este que revela o 

desejo do eu poético de dominar, mais uma vez, o desconhecido. 

Nessa estação, a razão do trabalho poético desse eu recair sobre a morte deve-se 

ao fato de o Fausto perceber, em sua condição humana, o quão pequeno é diante da grandeza 

do universo:  

 

A morte! 

Quanto mais eu pondero nela, mais 

Me desocupa todo o sentimento 

Normal e nítido que me criava 

Uma como inconsciência que fazia 

Com que o mistério não vivesse sempre 

Comigo. Agora cada vez mais longe 

Me encontro/ (...) e natural/ 

(PESSOA, 1991, p. 174). 

 

A morte pode trazer o sentimento de horror do homem perante a fatalidade, mas 

posiciona esse Fausto novamente entre os demais homens quando pensam sobre o fim de sua 

vida. O pensar sobre a morte faz com que o sujeito situe-se numa posição pragmática, ou seja, 

pensa-se na morte para continuar na vida, como podemos acompanhar neste poema: 

 

O Fausto negro 

Teçamos, teçamos 

A rede da vida. 

Teçamos, teçamos 

Com louca lida. 

 

De negro, de negro, 

Com pontos dourados, 

De negro, de negro, 

Com breves bordados. 

 

Teçamos a rede 

Da vida em tear 

Que a morte tem sede 

Da rede rasgar. 

Teçamos, teçamos, 

P’ra cedo acabar. 

(PESSOA, 1991, p. 159). 

 

Dessa atitude decorrente da procura desesperada pela paz existencial, que a morte 

pode, por ventura trazer, percebemos que a condição desse eu poético só poderia mesmo estar 
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fadada ao fracasso. Nem mesmo a morte poderia trazer, para o Fausto, o sentimento de alívio, 

pois ela traria consigo maiores mistérios e encontrá-la, face a face, não traria a paz almejada: 

 

Quem sabe se morrendo eu passarei 

Apenas para outro grau de ignorância 

Outra forma do mesmo atroz mistério, 

Outro e novo mistério e enfim o mesmo? 

Se noutra espécie de outra terra eu for 

Continuar a ignorância e o medo 

Do Essencial? Assim deve ser 

Porque a verdade deve ser o mais 

Profundo que se pensa e não menos, 

O mais inexplicável, não o menos, 

E, / fora do absurdo, / o mais absurdo... 

(PESSOA, 1991, p. 64). 

 

A noite escura pode representar, para o Fausto pessoano, a metáfora dessa 

condição de todo o mistério trazido pelo tema da morte. O Fausto de Fernando Pessoa fala da 

noite como esse abismo, que pode, assim como a morte, levar o ser ao desconhecido, à noite, 

representando tudo o que há de inescrutável na morte. Com a mesma atitude de se entregar à 

morte, o eu procura entregar-se ao cair da noite: 

 

Caminhamos sobre abismos 

Ai de quem o sente. A noite, uma noite funda 

Cerca-nos, ai de quem conhece 

Como ela é funda, como é inescrutável 

 

Pulsam-se as veias 

Alucinadamente e um terror novo 

Obtém-me, o terror de mim mesmo. 

(PESSOA, 1991, p. 151). 

 

Nesse poema, percebemos que, assim como a morte, ―uma noite funda‖ também 

nos cerca. Mas caminhar ou almejar a chegada da noite, bem como a morte, é caminhar sobre 

abismos, pois cerca-nos a noite, cerca-nos a morte. Apesar disso, no entanto, esse eu do 

poema nos adverte: ―ai de quem conhece‖, pois observem: ―Como ela é funda, como é 

inescrutável‖. Para o eu poético de Pessoa, a noite, além de trazer todos os mistérios consigo, 

traz também o terror do próprio sujeito, ou seja, conhecer, caminhar ou querer perscrutar os 

mistérios, por esses abismos, implica em chegar mais perto do ―terror de mim mesmo‖. E 

ainda numa outra passagem sobre a noite o eu poético conclui: 
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Quando a noite suave desce 

– Sombra de mãos em perdão – 

Ó mão da Tristeza tece, 

O Manto da Solidão, 

Tece-o qual uma mentira, 

Que o meu triste coração 

Quer vesti-lo p’ra cobrir 

O nú da desilusão. 

(PESSOA, 1991, p. 154). 

 

A noite desce e traz consigo o ―manto da solidão‖, como uma cortina tecida diante 

do eu. Dessa forma, a noite tece somente os sentimentos de negatividade, tais como a tristeza, 

a solidão e a desilusão. Mesmo a ―noite / suave / desce‖ em ―sombras de mão em perdão‖, é 

tecida pela ―desilusão‖, pois não há alegria para esse coração no descer da noite, pois tudo o 

que poderia ser tecido de bom por esta noite é uma ―mentira‖. Fausto reconhece que a sua 

condição é a de uma noite sem fim. Filho das trevas, não pode contemplar a luz, e se acaso a 

contempla, é somente para se decepcionar, pois ela não passa de desilusão e desengano. Filho 

da noite, toda a esperança só pode ser mesmo vã. A esperança aqui poderia estar representada 

pela morte, mas uma esperança perdida. Em contrapartida, no entanto, paradoxalmente, o 

encontro face a face com a morte resultaria também numa grande desilusão, pois o eu poético 

passa a duvidar se ela poderia lhe trazer o reconhecimento de todo o mistério, pois o que a 

morte poderia trazer seria outros maiores abismos, muito mais profundos e inescrutáveis: 

 

Só uma cousa me apavora 

A esta hora, a toda hora: 

É que verei a morte frente a frente, 

Inevitavelmente. 

Ah, este horror, como poder dizer? 

Não lhe poder fugir! Não podê-lo esquecer! 

 

E nessa hora em que eu e a Morte 

Nos encontrarmos 

O que verei? o que saberei? 

O que não verei? o que não saberei? 

Horror! A vida é má e a é má a morte, 

Mas quisera viver eternamente 

Sem saber nunca, (...) e inconsciente 

Isso que a morte traz e (...) 

(PESSOA, 1991, p. 60). 

 

 

Numa atitude decorrente de incertezas, o eu poético de Pessoa entende que maior 

é o mistério que envolve a vida e a morte. Para tanto, a conclusão sobre o que é a morte é uma 

resposta marcada pelo pessimismo e pelo desengano, dado pela sua íntima compreensão de 
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que não pode mesmo se destacar dessa escuridão. A morte é a terrível escuridão de um horror, 

que esse eu não consegue transpor, sendo assim, ele não se destaca dessa condição trágica, 

como se a sua própria condição estivesse ligada a uma noite sem fim. Desse modo, a 

escuridão da noite é a escuridão do ser, sendo a mistura melancólica das experiências 

noturnas, ―noite sem fim‖, ―abismos inescrutáveis‖, como elementos representativos da 

sintonia entre ―ser desenganado‖ e ―enigma do mundo‖. 

Após essa sequência de versos sobre a morte e a noite, da forma como se coloca 

esse eu, pela sua condição de incertezas que todo o ambiente noturno e de morte possam 

trazer, o eu compreende que não há para onde fugir. Assim, o eu começa a se interrogar sobre 

o modo de como será esse encontro de horror com a morte, e todo o mistério que ela possa 

trazer consigo, marcando a oscilação de almejar a paz por meio da morte e, ao mesmo tempo, 

entendendo que ela não pode lhe trazer a paz. O sujeito, assim, permanece numa postura de 

paradoxo, recusa e pessimismo. Essa postura de recusa e pessimismo está marcada pelo forte 

sentimento de melancolia desse eu, perante uma existência que surge de um cosmos grandioso 

e que, nessa sua grandeza, não permite ao homem desvendar os seus segredos. Tal desejo de 

evasão de Fausto, por meio da morte, só pode ser decorrente de uma certa inocência desse 

sujeito poético, ao querer transpor a sua própria condição de ser mortal que é, com o desejo de 

imortalidade de perscrutar-se e conhecer os mistérios da vida e do universo. 

Para a finitude do homem – nessa própria condição fáustica de limitação, de não 

transpor as barreiras do físico e os limites de sua existência, os quais Fausto deseja perscrutar 

–, o conhecer é o próprio ignorar. Logo, nem mesmo a morte pode lhe trazer a paz existencial, 

pois o conhecer desse mistério oculto, para o homem mortal Fausto, é descobrir para si a 

ignorância final. Para esse eu, o esforço do conhecimento é o esforço contra a ignorância. 

Nesse Fausto, o que percebemos é que o conhecimento só pode levar a uma aventura de 

outros mistérios maiores, o que resultaria numa maneira mais alta ainda de ignorância, 

culminando num paradoxo de que, da compreensão de si, decorre somente uma maior 

incompreensão, já que, na busca pela verdade, encontra-se a marca da impossibilidade 

faustiana: 

 

Quero fugir ao mistério 

Para onde fugirei? 

Ele é a vida e a morte 

Ó Dor, onde me irei? 

(PESSOA, 1991, p. 154). 
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É dessa condição totalmente noturna, melancólica, entre destroços de uma paz já 

distante e sem qualquer possibilidade de evasão, que se alimentarão os versos fáusticos que 

falam da noite e da morte. Assim, o que percebemos, nesse eu poético, é a recusa da alma em 

favor do corpo: 

 

Já não tenho alma. Dei-a à luz e ao ruído. 

Só sinto um vácuo imenso onde (a) alma tive... 

Sou qualquer cousa de exterior apenas, 

Consciente apenas de já nada ser... 

Pertenço à estúrdia e à crápula da noite. 

Sou ser delas, encontro-me disperso 

Por cada grito bêbado, por cada 

Tom de luz no amplo bojo das botelhas. 

Participo da névoa luminosa 

Da orgia e da mentira do prazer. 

E uma febre e um vácuo que há em mim 

Confessa-me já morto... Palpo em torno 

De minha alma os fragmentos do meu ser 

Com o hábito imortal de perscrutar-me 

E não sei onde estou, ou quando sou, 

Em que terreno de ruído e (...) 

Enterrei o meu espírito febril. 

Mas não é inda o fim. Inda é preciso 

Que a morte me desmembre em outro, e eu fique 

Ou o nada do nada ou o de tudo 

E acabe enfim esta consciência oca 

Que existir me resta. 

(PESSOA, 1991, p. 145-146). 

 

Assim, pelo que podemos notar, o eu desse poema, além da recusa da alma em 

favor do corpo, tem consciência de que ainda há um mistério que nem mesmo a morte 

consegue apagar. Com isso, Fausto pede que, não tendo mais alma, nem espírito, a morte 

também destrua a consciência que ele tem de si mesmo, o que nos leva a crer que o 

empreendimento fáustico de conhecer-se, conhecer o mundo e as forças que o mobilizam não 

dá certo. Esse fato revela-nos que o Fausto pessoano, diferentemente do Fausto goetheano, 

não é redimido, pois sua constituição pessoal é continuamente dispersa e, consequentemente, 

sua felicidade não é semelhante à felicidade de homens que não estiveram face a face com o 

mistério. Nesse ponto, exemplifica-se a tragédia subjetiva vivida pela voz poética de Pessoa: 

 

 

Uma voz como um suspiro 

Quem sabe se ainda 

Não é mais profundo 

Do que pensaste 

O vazio do mundo! 
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Quem sabe! Quem sabe! 

Horror! Ai horror! 

Se também sonhaste, 

Voraz pensador! 

 

Mais frio, mais (doudo) 

O mistério será 

Do que olhaste! 

Se ainda haverá 

 

Além do além 

Horror mais horror! 

Também deliraste, 

Oh monstro de Dor! 

 

Depressa, depressa, 

Lembremos enfim: 

Pensar é viver, 

Mistérios e dor, 

Sonhar e descrer 

Horror, tudo horror! 

Numa noite sem fim. 

(PESSOA,1991, p. 184) 

 

 

Ora, depois dessa travessia pelas estações existenciais do Fausto pessoano, o que 

percebemos é um movimento circular, pois, no fim, o eu encontra-se no mesmo lugar que no 

início do poema, a saber, o lugar da melancolia, marcado pela dor de que nada se pode 

compreender do mistério, em uma busca fadada ao fracasso. A dor é a condição constante 

desse sujeito que nem tem para onde fugir. Nesse sentido, é possível vislumbrar o conceito de 

melancolia no Fausto pessoano, pois a dispersão da melancolia em um nada absoluto faz do 

homem moderno um eterno desterrado de si mesmo, em uma queda constante no vazio. A 

condição melancólica do sujeito faz com que ele permaneça na inércia, não concluindo 

nenhuma ação. Dessa maneira, as estações existenciais podem ser compreendidas como a 

trajetória subjetiva de um eu poético marcado pela busca incessante de compreensão da vida, 

mas, ao contrário da selva de Dante, essa trajetória individual não leva a lugar nenhum. Nessa 

perspectiva, poderíamos comparar essa trajetória do Fausto pessoano a um labirinto no qual o 

sujeito, por mais que tente alcançar algum lugar, acaba voltando para o mesmo lugar do início 

de sua trajetória, num movimento cíclico de eterno recomeço. 

Ora, é pensando nessas questões que, no próximo tópico, iremos compreender 

como a questão da genialidade será importante na leitura de uma outra face do Fausto 
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pessoano, além de sua face pessimista. A genialidade aparece para o artista moderno como 

uma espécie de redenção, que pode libertá-lo de sua condição melancólica.  

 

3.2. Possíveis relações entre melancolia e genialidade 

 

Em seu artigo ―Luto e Melancolia‖ (1917), Freud já observava que poderíamos 

encontrar também, na melancolia, uma tendência em se transformar em mania, estado 

praticamente oposto ao do complexo melancólico. Nesse sentido, a mania é caracterizada 

como um estado de extrema ―alegria, exultação e triunfo‖ por parte do sujeito que se sente 

libertado do objeto de perda que antes o fazia sofrer (FREUD, 1917, p. 112). Para Freud, a 

mania pode estar relacionada a um período da vida de excelente disposição de ânimo, como 

uma disposição aumentada, na qual o indivíduo passa a realizar todos os tipos de ações, em 

oposição ao que antes acontecia na inibição melancólica. Tudo o que antes inibia o sujeito e o 

prendia na inação, a partir da fase de mania, passa a ser liberado. 

A fase de mania, conforme Freud aponta nesse estudo, pode estar relacionada com 

um dado aspecto da melancolia, na qual o sujeito possui uma grande capacidade de ser 

excêntrico e realizar tarefas que talvez outra pessoa não conseguiria realizar, como se a 

experiência do complexo melancólico trouxesse consigo a vivência também de qualidades 

excepcionais, possibilitando ao melancólico apreender a realidade de uma forma mais 

penetrante do que outros homens (FREUD, 1917, p. 106). Nesse sentido, a mania apresenta-se 

como uma fase de triunfo do sujeito, que venceu o seu complexo melancólico, e começa a 

realizar atividades pouco comuns. Ora, a partir do estudo freudiano, poderíamos inferir que a 

melancolia, na sua fase maníaca, proporciona ao indivíduo capacidades excepcionais, que os 

não melancólicos não possuem. Assim, no seu lado oposto, o sujeito consegue sair do seu 

estado de apatia e inércia e realizar grandes feitos. A melancolia estaria, dessa maneira, 

associada a uma capacidade extraordinária do sujeito
3
.  

Ora, o Fausto de Fernando Pessoa é um exemplo significativo de como uma obra 

literária pode apresentar os dois polos da melancolia. No polo melancólico, encontramos uma 

                                                           
3 A esse respeito, vale salientar que Aristóteles [(nasc.384 a.C.- mort.322 a.C., no Problema XXX,1)] já 

estabelecia uma relação entre melancolia e genialidade.  Mesmo designando fenômenos diferentes para esse 

estado – enquanto para Aristóteles a melancolia seria uma condição de genialidade, para Freud uma patologia –, 

o estudo de Aristóteles já considerava a melancolia uma característica da natureza humana, ou temperamento do 

indivíduo que poderia qualificá-lo como alguém excepcional. Para ele, a melancolia seria um tipo natural de 

temperamento, ou também, uma certa concepção ética da virtude ou da excelência de caráter e de conduta de 

alguém, que coloca o melancólico como extraordinário (CHAUÍ-BERLINCK, 2007, p.39-51).  
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obra inserida no contexto da arte moderna, que dialoga com o tempo de decadência, em que o 

sujeito busca uma saída literária na qual a ação perdeu seu sentido. No outro polo, 

encontramos um eu poético que encontra a expressão de sua dor por meio da criação artística, 

a palavra poética que transforma a melancolia em superação pela arte. Esses dois polos nos 

quais oscilam o Fausto pessoano são as duas faces da melancolia. De um lado, está a 

dispersão num nada absoluto que faz do homem moderno um eterno desterrado de si mesmo, 

constituindo, assim, sua própria queda no abismo. O Fausto pode ser um exemplo dessa 

queda, o espírito melancólico que não consegue encontrar a superação de seu eterno conflito. 

De outro lado, a ideia da genialidade presente na melancolia, que faz dos melancólicos seres 

extraordinários capazes de grandes realizações, nesse caso, a criação artística. 

A melancolia que se apodera do Fausto pode ser vista como uma característica 

negativa, mas também pode revelar traços de genialidade. Por proporcionar verdades mais 

penetrantes, a inibição melancólica faz com que o sujeito possua uma consciência maior da 

realidade, com isso, a melancolia não se apresentaria somente por meio de sua face pessimista 

e cética, ligada à inação do indivíduo. As suas características, portanto, não se tornariam 

somente um fardo difícil de ser suportado, como também o reverso desse lado negativo, um 

lado criativo e extraordinário do sujeito melancólico. Desse modo, ainda que a melancolia 

traga a absoluta angústia, ela pode trazer também a promessa de sublimação dessa angústia 

por meio da realização da obra de arte. Nessa perspectiva, a criação artística poderia ser 

compreendida como a possibilidade de redenção e a saída da angústia do homem moderno. 

Ora, o Fausto pessoano busca a superação do nada, presente na melancolia, mediante um 

grande salto sobre o abismo efetuado por meio da busca de realização presente na criação da 

grande obra. O intelecto, a razão, é o motivo da grande dor, da angústia na qual o Fausto se 

debate. No entanto, é preciso encontrar o caminho artístico para extrair o significado da sua 

existência. A esse respeito, vale salientar que o poeta Fernando Pessoa acredita na realização 

da grande obra por meio da arte superior. Em ―Ideias Estéticas‖ esclarece a finalidade das 

artes: 

 

O FIM DA ARTE inferior é agradar, o fim da arte média é elevar, o fim da arte 

superior é libertar. Mas a arte média, se tem por fim principal o elevar, tem também 

que agradar, tanto quanto possa; e a arte superior, se tem por fim libertar, tem 

também que agradar e que elevar, tanto quanto possa ter [...]. Elevar e libertar não 

são a mesma coisa. Elevando-nos, sentimo-nos superiores a nós mesmos, porém por 

afastamento de nós. Libertando-nos, sentimo-nos superiores em nós mesmos, 

senhores, e não emigrados, de nós. A libertação é uma elevação para dentro, como 

se crescêssemos em vez de nos alçarmos. (PESSOA, 2005, p. 228). 
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Para Pessoa, pelo que se pode notar, a finalidade maior da arte superior é libertar e 

não apenas agradar, tal como a arte inferior faz. Nesse sentido, a arte superior pode ser uma 

arte triste que traga, de algum modo, uma reflexão sobre a condição da existência humana. A 

melancolia apareceria, na arte moderna, como uma espécie de libertação, ao mostrar a 

verdade, mesmo que esta seja dolorosa. Dessa maneira, a melancolia exerceria uma 

importante tarefa no sentido de beneficiar e separar o homem do mundo vulgar por meio da 

contemplação dos grandes saberes do mundo, ou então, levá-lo a uma extrema angústia e uma 

dolorosa solidão. No entanto, o melancólico conseguiria a superação desse impasse por meio 

de uma saída luminosa, a saber, o conhecimento. A compreensão da verdade, por meio de sua 

consciência, faria com que a luz vencesse as trevas.  

 

Oh vulgar, oh feliz! Quem sonha mais 

Eu ou tu? Tu que vives inconsciente, 

Ignorando este horror que é existir, 

Ser perante o pensamento 

Que o não resolve em compreensões, tu 

Ou eu, que, analisando e discorrendo 

E penetrando (...) nas essências, 

Cada vez sinto mais como se eu, 

Sonhando menos, consciência alerta, 

Fosse apenas sonhando mais profundo... 

(...) 

 (PESSOA, 1991, p. 12). 

 

Essa seria a fase de triunfo do indivíduo de conseguir libertar-se de sua condição 

melancólica e, por meio de seu conhecimento, libertar-se também da condição vulgar em que 

vivem outros seres. A melancolia seria superada no encontro com o saber e apareceria como o 

traço de genialidade que alcançaria outro grau de elevação do indivíduo, por meio de sua 

criação. Nesse caso, poderíamos inferir que o sujeito alcançou uma espécie de sublimação.  

Em seu artigo ―O Mal-Estar na Civilização‖ (1929), Freud destaca uma maneira de afastar o 

sofrimento humano de si, de modo que seus objetivos instintivos sejam reorientados com a 

finalidade de diminuir sua frustração do mundo externo. Para isso, ele conta com a assistência 

da sublimação dos instintos. A sublimação seria o meio pelo qual o sujeito obtém prazer a 

partir das fontes do trabalho psíquico e intelectual.  

Dessa maneira, a alegria, por exemplo, de um artista em criar e dar corpo às suas 

fantasias, ou do cientista em solucionar problemas ou descobrir verdades, seriam exemplos de 

meios de sublimação. Essa seria uma satisfação do sujeito mais refinada e mais alta do que 

outras. No entanto, Freud destaca que a sublimação não é acessível a todas as pessoas, sendo 

uma disposição para os extraordinários, que possuem qualidades excepcionais, nesse caso, a 
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nosso ver, muitas vezes, quem faz a experiência do ―complexo de melancolia‖. Cumpre 

observar que Freud, em ―O Mal-Estar na Civilização‖, ao observar o estado de sublimação, 

conclui: ―E o ponto fraco desse método reside em não ser geralmente aplicável, de uma vez 

que só é acessível a poucas pessoas. Pressupõe a posse de dotes e disposições especiais que, 

para qualquer fim prático estão longe de serem comuns‖ (FREUD, 1929, p.98-99). Também 

em ―Luto e Melancolia‖, Freud, ao analisar a melancolia, coloca-a dotada de qualidades que 

os seres nessa condição adquirem, enquanto os que não vivenciam o complexo melancólico 

não podem alcançar, pois, o melancólico ―(...) apreende a realidade de modo mais intenso e 

agudo do que os não-melancólicos‖ (FREUD, 1917, p.106).  

Nesse sentido, o sujeito melancólico é um ser que, de certa forma, está à parte de 

sua realidade circundante, mergulhado no mundo da imaginação. Ele se fecha em sua 

melancolia e solidão, numa recusa a toda exterioridade. Consoante essas ideias, o Fausto 

pessoano é representativo por não se relacionar com meios externos e buscar, na sua 

interioridade, uma saída para expressar a sua dor. A vida contemplativa e de imaginação seria 

a própria saída do sujeito, que busca um meio de expressão por meio de sua vida de 

imaginação. Assim, a melancolia dota os seres com capacidades de contemplação, logo, 

poderíamos concluir que o grande artista, de certo modo, também faz a experiência da 

melancolia. Pensando nisso, o Fausto de Fernando Pessoa procura a redenção por meio de um 

processo criativo, o que o tornaria distinto dos demais homens como também o retiraria do 

seu lugar de queda: 

 

Tudo que toma forma ou ilusão 

De forma nas palavras não consegue                              

Dar-me sequer, cerrado em mim o olhar                         

Do pensamento, a ilusão de ser                                       

Uma expressão disso que não se exprime,                        

Nem por dizer que não se exprime. Vida,                       

Ideia, Essência, Transcendência, Ser,                                   

Tudo quanto de vago e prenhe de tudo                           

Possa ocorrer ao sonho de pensar,                                   

Inda que fundamente concebido                                     

Nem pelo horror desse impossível deixa                        

Transver sombra ou lembrança do que é. 

(PESSOA, 1991, p. 122) 

 

 

A sublimação que o sujeito melancólico consegue alcançar pode conduzi-lo a um 

estado mais sublime, ou não normal, e fazer da arte triste uma reminiscência da perfeição 

divina. Assim, o melancólico, ao expressar a sua arte na sublimação, pode atingir uma 

condição de gênio. A busca do que há de divino no homem apareceria em sua condição de 

genialidade. Nessa perspectiva, Pessoa observa que: 
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O GÊNIO, o crime e a loucura provêm, por igual, de uma anormalidade, 

representam, de diferentes maneiras, uma inadaptação ao meio. Se repousam, porém 

sobre um igual fundo degenerativo, se o gênio constitui, de por si, uma espécie 

nosográfica – são cousas que não sabemos. (...) o certo é que o gênio é, de sua 

natureza, uma anormalidade. (PESSOA, 2005, p. 264). 

 

 

O homem de gênio é aquele capaz de fazer mais coisas e melhores do que os 

outros homens normais, ele é, portanto, um ser de exceção. Para o poeta, o gênio é 

incompreendido pelo seu ambiente, e a sua essência estaria na não adaptação ao ambiente 

externo. A genialidade, dessa forma, faz o homem tornar-se uma exceção, e disforme com o 

restante de outros seres. A melancolia, ligada à condição de genialidade, proporcionaria, ao 

homem, uma capacidade maior para a contemplação. O grande artista, tocado pela 

melancolia, é também o gênio que consegue penetrar mais fundo os mistérios e mostrar a sua 

excepcionalidade. Dessa maneira, o artista aproxima-se do caráter de divindade, porque a sua 

arte, a sua capacidade criativa, distingue-o das pessoas comuns: 

 

Lúcifer: 

 

Como quando o mortal, que a terra habita, 

Aprende que esse céu todo estrelado 

É cheio de outros mundos, na infinita 

Pluralidade do criado, 

E um abismo se lhe abre na consciência 

E uma realidade invisível gela, 

Seu sentimento da existência, 

E um novo ser-de-tudo se revela, 

Assim, pensando e, a meu modo, vendo 

Na interna imensidão do espaço abstracto, 

Fui como deuses vários conhecendo, 

Todos eternos e infinitos sendo, 

Os astros. 

(PESSOA, 1991, p. 23-24). 

 

 

A distinção entre os homens de gênio e as pessoas comuns, que Pessoa observa, 

coloca os artistas modernos, ao mesmo tempo, no lugar de uma angústia, mas uma angústia 

transformada, capaz de expressar em meio à arte. Nesse sentido, a teoria poética de Pessoa é 

construída na tensão do limite entre a sanidade e a loucura, da normalidade e da 

anormalidade. Pois para ele, a genialidade se coloca na ambiguidade entre a sanidade e a 

loucura. Na realidade, o poeta está em busca do lugar que delimita o espaço da genialidade do 

artista e o espaço da objetividade. A partir dessa delimitação, para Pessoa (2005), estaria 

definido o espaço que divide também o mundo da sanidade e da loucura, da inteligência e da 

imaginação: 
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O HOMEM de gênio é um intuitivo que se serve da inteligência para exprimir as 

suas intuições. A obra de gênio – seja um poema ou uma batalha – é a transmutação 

em termos de inteligência de uma operação superintelectual. Ao passo que o talento, 

cuja expressão natural é a ciência, parte do particular para o geral, o gênio cuja 

expressão natural é a arte, parte do geral para o particular. Um poema de gênio é 

uma intuição central nítida resolvida, nítida ou obscuramente (conforme o talento 

que acompanhe o gênio), em transposições parciais intelectuais (PESSOA, 2005, p. 

269). 

 

 

 Nesse sentido, os artistas, como os homens de gênio, são colocados como 

exceção da natureza, da não normalidade. E o lugar de exílio e de isolamento, no qual reside o 

homem de gênio, provoca, no artista, a sua extrema solidão e melancolia. O lugar de morada 

do artista, para Pessoa (2005), ao mesmo tempo, é um lugar solitário, como também o limite 

de demarcação entre um mundo e outro, o que estabelece a linha da objetividade e da 

subjetividade, assim como nos ilustram os versos a seguir: 

 

Eu quisera poder abrir a mão 

E deixar-te cair. Atrais-me estranho 

E vago horror, tu líquido que podes 

Adormecer-me na loucura e (...) 

 

No escuro mesmo destes pensamentos 

Acordo às vezes e então eu sinto 

Quão longe do real e do humano 

Da superfície lúcida da vida 

Me acho sepultado confrangidamente 

Com uma consciência e nitidez 

Aguda e transcendente. Dolorido 

Mais que alma até ao íntimo do ser.  

(PESSOA, 1991, p. 130-131). 

 

No entanto, nesse lugar encontra-se o ponto exato que permite ao artista criar, ser 

diferente e alcançar a sublimação por meio de sua arte. É assim que a poética de Pessoa 

também é perpassada, de certo modo, pelo diálogo com a melancolia, refletindo o seu anseio, 

a nosso ver, de dar o salto sobre o abismo da angústia intensificado pelo mundo moderno. A 

melancolia cessaria em sua transição para a fase de triunfo, o ponto no qual a arte superior e 

triste pode ser construída. A arte pode trazer, para o homem, a condição de imortalidade, uma 

espécie de triunfo após a sua condição trágica melancólica. Por meio da sublimação pela 

criação, o artista tem a possibilidade de alcançar a divindade, dessa forma, ele aparecerá como 

o mago, sendo a arte o grande milagre, dando, ao homem, a sua imortalidade, pois ―o gênio é 

uma alquimia. O processo alquímico é quádruplo: 1) putrefação; 2) albação; 3) rubificação; 4) 

sublimação. Deixam-se, primeiro, apodrecer as sensações; depois de mortas embranquecem-

se com a memória; em seguida rubificam-se com a imaginação; finalmente se sublimam pela 

expressão‖. (PESSOA, 2005, p. 269). 



80 
 

Para Pessoa (2005, p. 269), a arte, depois de passar pelo estado de putrefação, a 

nosso ver, fase melancólica, encontra a sua significação no estágio último da sublimação, 

mesmo que seja necessário recriar o mundo por meio da escrita. A passagem para a redenção 

só é possível após ter passado pela solidão, pela angústia e pela melancolia. Nesse sentido, o 

Fausto pessoano apresenta poeticamente, pelas vozes de Goethe e de Shakespeare, o que 

delimita esses dois estágios de putrefação (melancolia) e sublimação. Para o poeta, esses 

estágios se tornariam também o limite que ultrapassa a sanidade em direção à loucura. Nesses 

poemas, há uma preferência pela loucura, estágio último de chegada, no sentido de que ela 

proporciona a inspiração para a criação. Todos os fragmentos do texto de Fausto fazem parte 

do diálogo que o personagem Fausto trava consigo mesmo, mesmo que, em alguma parte 

desses fragmentos, apareçam outras vozes com nomes de outros personagens. É o caso desses 

fragmentos nos quais aparecem as falas de Goethe e Shakespeare, que, no fundo, refletem a 

voz do próprio Fausto:  

 

Goethe: 

Do fundo da inconsciência 

Da alma sobriamente louca 

Tirei poesia e ciência 

E não pouca. 

Maravilha do inconsciente! 

Em sonhos sonhos criei 

E o mundo atónito sente 

Como é belo o que lhe dei. 

 

Shakespeare: 

E é loucura a inspiração! 

 

Vozes: 

Só a loucura é que é grande! 

E só ela é que é feliz! 

(PESSOA, p. 36). 

 

 

Nesses versos, Fausto mostra duas faces da visão da loucura. Ela pode ser, ao 

mesmo tempo, marca da angústia absoluta do ser, como também uma expressão da criação. 

Percebemos, assim, a busca do limite entre a sanidade e a loucura, busca em razão da qual 

Fausto tanto se angustia. A loucura poderia estar representada como uma espécie de 

inspiração criativa, como aquilo que promove a criação da obra de arte. Desse modo, a 

sanidade estaria marcada pela consciência lúcida de Fausto. A melancolia o faz reconhecer 

que não se pode abandonar o saber e, por meio da criação, vinda da loucura, encontrar a 

redenção para a sua alma. A resolução para o seu dilema estaria na loucura, como uma 

perspectiva para a realização da ―grande obra‖: 
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O que pensando sofreu 

Na loucura foi feliz. 

Ah, vem comigo, que és meu. 

Hei-de levar-te ao país 

Do qual ninguém nada diz 

E que ninguém concebeu. 

 

Nem Deus, nem céu, nem inferno 

Nem vidas ou morte 

No incompreensível eterno 

Que abriu teu pensar profundo. 

Vem, dos teus olhos se esvaia 

Bem e mal; e p’ra ti caia 

Minha sombra sobre o mundo. 

(PESSOA, p. 183). 

 

 

Esse trecho traz uma das chaves para a compreensão do Fausto pessoano, pois, 

por meio de sua criação, Fausto pode ser redimido de sua maldição. Ainda que Fausto seja o 

habitante do ―não lugar‖, o espaço do ―não habitável‖, a busca para além desse limite é o local 

do protagonista do poema, e mesmo do artista moderno, com a sua melancolia. Mesmo que 

Fausto siga com a sua solidão e a sua melancolia, ainda há a expectativa de redenção 

mediante a grande obra que possa redimi-lo.   

Compreendemos, dessa maneira, que a criação artística, a grande obra alcançada 

por meio da sublimação, redime o sujeito melancólico de sua condição. Assim o que 

percebemos, ao longo desse tópico, é que saber utilizar a palavra com riqueza imaginativa, 

proporcionada pelo contraponto à fase melancólica, é um requisito de genialidade frente aos 

que têm uma existência pouco meditada, contemplativa, distante do sonho. A esse respeito, 

tanto Fausto como Fernando Pessoa têm a consciência de que a arte pode estar mediada entre 

a sanidade e a loucura, no limite entre a melancolia que coloca o ser (artista) na consciência 

lúcida e a insanidade como inspiração criativa, por fim, o inconsciente como o motivador da 

obra de arte. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O Fausto pessoano, em vários aspectos, não é uma obra considerada de fácil 

leitura. Em razão de seu aspecto fragmentário e inconcluso, dentre os vários outros percalços 

que se apresentam na leitura desse texto, o enfrentamento com seus poemas torna-se bastante 

arriscado. Como Aristides Alonso (1995) observa, o Fausto pessoano é um enorme quebra-

cabeças e adentrar esse emaranhado de fragmentos, seja qual for a leitura que se faça deles, 

sempre será uma hipótese, a conjectura de uma obra final que não existe. 

  Inserido num contexto no qual a arte passa a ter o pessimismo, o ceticismo e o 

desencanto como características, podemos encontrar, no Fausto pessoano, textos que revelam 

estados de alma e emoções desconcertantes. No entanto, do cansaço de uma vida marcada 

pela negatividade e amargura, o eu poético encontra, na vida dos sonhos, a saída de suas 

inquietações. Nesse sentido, torna-se elucidativa a associação que procuramos estabelecer 

entre os temas presentes em tal obra e o momento literário do modernismo. A melancolia 

aparece como o traço marcante do sujeito que não consegue expressar-se de outra maneira, 

tão pouco relacionar-se com a realidade exterior. A sua postura de recusa em relação a uma 

exterioridade parte da constatação de que a realidade exterior é pobre e vazia, e, ainda que 

haja uma amargura por parte do sujeito poético nessa constatação, há um certo triunfo na sua 

escolha, pois se o mundo exterior é marcado pela impossibilidade, ainda resta uma ilusão de 

gozar os seus feitos e sonhos numa vida interior. 

 Nessa perspectiva, percebemos como a modernidade faz com que o mito fáustico 

não seja mais apreendido de maneira positiva. A temática da melancolia alcança, por 

conseguinte, a perspectiva do eu moderno, que, preso ao desencanto desse novo tempo, não 

consegue entregar-se a uma realidade que se mostra vazia. Logo, compreendemos de que 

forma a modernidade provoca um mal-estar no indivíduo e conduz a subjetividade ao 

desamparo. Daí que o retorno do Fausto pessoano para si seja a única saída encontrada pelo 

poeta na construção de um Fausto moderno. No entanto, apesar de os sentimentos enfrentados 

pelo indivíduo na modernidade serem a melancolia, o mal-estar e o ceticismo, o sujeito 

consegue alcançar uma espécie de redenção por meio de sua arte. Desse modo, concluímos, 

em nosso trabalho, que o Fausto pessoano pode ser considerado um paradigma da 

modernidade. Desse modo, pudemos verificar a recorrência, nesse texto, do estado 

melancólico, posto, particularmente, nas formas apresentadas pela poesia subjetiva de Pessoa. 

Do mesmo modo, foi possível analisar como, para o artista moderno, em meio à sua 
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melancolia, é possível também encontrar, na sua face oposta, o meio de atingir a experiência 

da genialidade.  

 Nesse sentido, observamos, em nossa pesquisa, a associação que se pode 

estabelecer entre os temas presentes em Fausto e o momento literário conhecido como o 

modernismo, deflagrador de uma série de mudanças nos parâmetros da literatura no final do 

século XIX e início do século XX. O Fausto pessoano torna-se, pois, representativo desse 

momento histórico ao retratar, por meio de estados de alma do eu poético, de que maneira a 

modernidade acentuou vários conflitos negativos para a subjetividade humana. O mal-estar 

gerado na sociedade moderna, dito de outro modo, civilizada, fez com que o sujeito fosse 

colocado diante de vários paradoxos, sendo as consequências da civilização, para o homem, 

em grande parte, responsáveis por seus sofrimentos. Nesse sentido, o conceito freudiano de 

mal-estar na civilização nos serviu de sustentação teórica para compreendermos que a 

satisfação do sujeito, de seus objetivos e necessidades individuais, bem como a sua busca por 

sentimentos de felicidade, na civilização moderna, torna-se uma experiência mais complexa, e 

isso como se o objetivo da felicidade não estivesse mais colocado em primeiro plano em razão 

do privilégio dado ao desenvolvimento e ao bem-estar coletivo. Daí que, para Freud (1929), 

os processos que ocorrem na modernidade, a conquista da civilização e todos os malefícios 

ocasionados por ela, recaem sobre a individualidade humana. Para tal constatação, analisamos 

com o apoio da teoria freudiana, o mal-estar gerado pela civilização moderna, especialmente, 

na expressão subjetiva do eu poético presente no Fausto pessoano. 

 Como se pode notar, em nosso trabalho, procuramos compreender de que maneira 

Pessoa se interage com o sentimento gerado na modernidade e as suas consequências 

ocorridas na arte. Para tanto, recorremos também ao Fernando Pessoa teórico, a fim de 

elucidar que, na modernidade, a arte passa a ser a arte do sonho, pois este é o meio 

encontrado, pelos artistas modernos, para fugirem da crise ocasionada no espírito europeu, 

particularmente, no final do século XIX. O sonho aparece, para Pessoa, como a maneira de 

remediar o descontentamento dessa crise e a saída para dar expressão a uma nova forma 

artística. Logo, para Pessoa (2005), a arte moderna deveria representar a expressão máxima 

do mundo moderno, mesmo que, para isso, fosse necessário apresentar as suas faces 

decadentes, por meio do doloroso exercício de tomada de consciência dessa situação. A 

melancolia, nesse sentido, manifesta-se e apodera-se do artista moderno, como sendo o 

resultado da consciência de um tempo decadente, numa espécie de recusa do sujeito que, na 
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falta de ação, recorre a uma vida interior e contemplativa, aquela mesma que sua arte procura 

traduzir. 

 Ora, dessas considerações, pudemos pensar, em nosso trabalho, a partir do corpus 

selecionado, a relação existente entre a vivência subjetiva expressa pelo eu poético pessoano e 

a experiência da melancolia. Para tanto, recorremos à crítica psicanalítica para melhor 

enfrentar o texto, a fim de dar maior significação aos poemas. Verificamos, em nosso 

trabalho, como a crítica psicanalítica pode contribuir, de maneira significativa, para a leitura 

do Fausto pessoano. Nesse sentido, comparamos as relações existentes entre literatura e 

psicanálise, o modo como um discurso pode implicar o outro. 

  Desde Freud, a psicanálise sempre se utilizou da literatura. Freud, desde o início 

de sua carreira, interessou-se por literatura e estudou os grandes clássicos da história literária. 

Sua maneira de compreender os textos literários deu origem a um novo método de leitura de 

obras poéticas e de ficção. Além de começar uma nova abordagem, alargou a possibilidade de 

interpretação. Nesse tocante, mesmo que Freud viesse da área das ciências médicas, e com 

isso, escrevesse tratados científicos, sempre manteve a psicanálise numa zona ambígua entre a 

ciência e a literatura, como se ambas compartilhassem objetos semelhantes. A literatura, por 

sua vez, também se utilizou da psicanálise na construção de seus textos, especialmente, na 

forma de crítica literária. 

 A maneira de tratar as leituras de obras literárias por Freud torna-se bastante 

elucidativa para a compreensão da maneira de como o movimento moderno da teoria literária 

crítica inclina-se à obra em si, para analisá-la em seus elementos intrínsecos. A esse respeito, 

Tadié (1992) procurou esclarecer o novo rumo seguido pela crítica literária. Para o autor, a 

crítica literária a partir do século XX desejou se igualar às obras por ela analisadas; assim 

vários críticos são excelentes escritores como Roland Barthes, Jacques Rivière, Maurice 

Blanchot, entre outros. Isso aconteceu porque a obra de arte se modificou. Ela perdeu seu 

caráter sagrado e a unidade de sua significação, precisando de intérpretes.  Logo, a 

interpretação passou a fazer parte do texto, e com isso, a crítica passou a ter um caráter mais 

preciso de interpretação, sendo mais técnica. Tadié (1992) em sua obra A Crítica Literária no 

Século XX, observa que isso ocorreu somente devido à influência da linguística, da 

psicanálise, da filosofia e da sociologia. 

 Com isso, a compreensão de uma interlocução entre a literatura e a psicanálise 

possibilita o alargamento das possibilidades tanto do discurso literário, como do discurso 

psicanalítico. Ravoux Rallo (2005), em Métodos de Crítica Literária, por meio de algumas 
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observações de trabalhos que versam sobre a relação entre psicanálise e textos literários, já 

observara, nessas leituras, por exemplo, a importância do inconsciente na composição de 

obras literárias. Rallo (2005, p. 36) nota, nesses trabalhos, que, em literatura, o criador não 

tem o papel de encontrar as tendências de que se valeu na composição de sua obra. A sua 

função é a de somente criar, enquanto que a concepção do crítico é a de que, ao autor, não 

cabe a função de descobrir as motivações e intenções que o levaram a escrever. A observação 

em crítica psicanalítica, para Rallo (2005), é consistente, pois os críticos, ao interpretarem 

uma obra, estão tratando do mesmo objeto que o autor que as criou. Nesse sentido, o escritor 

dará expressão artística à matéria inconsciente transformando-a em arte. No entanto, segundo 

os estudos da autora, diferentemente do autor, o crítico estaria no domínio de sua ciência e de 

seu método, como uma espécie de observador exímio, conseguindo validar as suas teorias 

com grande número de resultados.   

 Ora, com essas observações, Rallo (2005) assegura a validade do método 

psicanalítico em oposição ao método biográfico. Sendo assim, o analista passa a contribuir 

com a leitura e compreensão da obra de arte, pois, especialmente a partir do século XX, não 

mais interessam, à crítica literária, dados biográficos de um escritor, mas a valorização do 

próprio texto em sua construção de significados, daí a busca pelo ―inconsciente do texto‖, e 

não mais do autor. Logo, da relação entre autor e o leitor crítico, resta entender a imagem do 

texto que se constrói a partir de então.  

 A esse respeito, Rallo (2005) por meio do texto de Roland Barthes, La mort de 

l’auteur observa que, historicamente falando, ao autor coube o papel mais importante de tudo 

aquilo que se configurava em torno da arte literária; tanto nos manuais de história literária, 

como nas biografias de escritores, nas entrevistas de revistas e até na consciência dos literatos. 

Por muito tempo, a única preocupação estava em torno da pessoa que criava a obra de arte, 

como se, num texto, a única voz em evidência fosse a voz do autor. No entanto, na 

modernidade, com o afastamento do autor, a sua imagem passa a não estar mais vinculada à 

obra, como se ele não estivesse mais atrelado ao seu produto. O texto de Roland Barthes é 

essencial e fundador ao pensar o referencial crítico em crítica psicanalítica. No entanto, a 

partir do século XX, com a nova crítica literária, o texto passa a ser encarado como o principal 

componente da obra literária e não mais o autor. Particularmente, para a crítica psicanalítica, o 

texto passará a dizer muito mais, e revelar questões até então não mostradas claramente. O 

que interessa, nessa crítica, não é mais a revelação do sujeito empírico que cria a obra, mas o 

próprio inconsciente que esteve presente na escrita de sua matéria de arte. O texto dessa forma 
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passa a existir por si mesmo, excluindo a figura do autor como uma entidade própria. Desse 

modo, o leitor passa a se comunicar com o texto e não com o autor ausente. 

 Nessa perspectiva, o crítico literário assume o papel de intermediador, de modo a 

ler, observar e colaborar com a tessitura de sentido de uma obra, sendo esta a nossa pretensão 

neste trabalho. É assim que o conceito formulado por Freud sobre a melancolia nos forneceu 

um suporte teórico na construção de nossa leitura do Fausto pessoano. Verificamos, em 

primeiro lugar, a possibilidade de vislumbrar, nos poemas selecionados, a concepção 

freudiana de mal-estar e, principalmente, de melancolia. A teoria de Freud, em seu texto 

―Luto e Melancolia‖ (1917), ofereceu-nos um caminho para encontrarmos, nos poemas 

fáusticos pessoanos, elementos de sua teoria sobre a melancolia. Procuramos, em nosso 

trabalho, observar a natureza da melancolia nos sentimentos produzidos por meio dessa 

afecção. Analisamos, pois, a partir de Freud, a condição da melancolia como a reação à perda 

de um objeto amado e o modo pelo qual ela faz com que o sujeito passe a reagir prejudicando 

a si próprio. 

 Como Freud observa (1917), o melancólico não consegue desapegar-se da sua 

perda e daquilo que o faz sofrer, resultando num processo de empobrecimento do eu, pois a 

inibição e a perda de interesse pelo mundo externo faz com que o eu passe por um processo 

de anulação. Nesse sentido, compreendemos os estados de ânimo doloroso do eu poético no 

Fausto pessoano, como representativos do empobrecimento do eu. A perda provoca, no 

sujeito melancólico, um quase total esvaziamento de si. A depreciação do sentimento de si 

demonstra o empobrecimento do eu, pois ele se vê como não tendo valor, como sendo incapaz 

e moralmente reprovável. O melancólico faz autocensuras, insulta a si mesmo e espera ser 

rejeitado e punido, pois os sentimentos de depreciação e empobrecimento do ego demonstram 

que ele perdeu o seu amor próprio e busca a sua destruição de maneira a rejeitar a vida, numa 

recusa a todo movimento exterior. É assim que, no Fausto pessoano, predominantemente, 

encontramos poemas com a temática da recusa à exterioridade, bem como da recusa ao outro: 

 

Ah, o horror metafísico da Ação! 

Os meus gestos separam-me de mim 

E eu vejo-os no ar, como as velas dum moinho,  

Totalmente não meus, e sinto dentro 

Deles a minha vida circular! 

Sou sempre o mesmo, sempre o mesmo, sempre! 

Sempre o que tudo vê e tudo sente 

No seu sentido misterioso e enorme... 

Sempre... Nada me cura nem me apraz! 

                               Ah qualquer coisa 

Que anulasse meu ser e mo deixasse!... 

(PESSOA, 1991, p.149).  
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 Ora, observamos que essas são formas experimentadas pelo sujeito poético em 

questão, representativas da própria condição melancólica, como sendo o resultado do trabalho 

que estava consumindo o interior desse indivíduo. Constatamos que, em nossa pesquisa, a 

melancolia, expressa pela subjetividade poética, pode se apresentar como a expressão de um 

tempo em decadência. Assim, compreendemos que a aventura fáustica, na modernidade, é 

constituída de maneira negativa, na qual a vida de sonho e imaginação é a única saída 

encontrada pelo sujeito poético em seu direcionamento único para si mesmo.  

 Por fim, observamos também em nosso trabalho que, embasados na teoria 

freudiana, o lado reverso da melancolia é a sua tendência em transformar-se em mania – a 

qual seria o estado praticamente oposto ao da inibição melancólica. A mania é caracterizada, 

assim, por estados de extrema alegria, exultação e triunfo, podendo se manifestar em função 

de uma grande quantidade de energia que, há muito, estava sendo empregada e consumida 

pela afecção melancólica. Nesse sentido, tornou-se elucidativo o nosso estudo ao fazermos 

uma relação entre o estado maníaco da melancolia e a condição de genialidade do artista 

acometido por esta afecção. A mania representara, assim, nesse contexto, a fase de triunfo do 

sujeito que consegue se libertar de sua condição melancólica por meio de sua consciência. Por 

conseguinte, a melancolia poderia ser superada no encontro com o saber, podendo manifestar 

também um traço de genialidade que alcançaria, por meio da sublimação e da criação, outra 

face do indivíduo. O grande artista, tocado pela melancolia, seria também o gênio que 

consegue penetrar mais fundo os mistérios e mostrar a sua excepcionalidade. Logo, o 

resultado de todo esse processo seria a criação da ―grande obra‖, criação entendida como a 

redenção do artista, e esse estado, a nosso ver, o Fausto pessoano consegue alcançar. 
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