
241

Mário de Sá-Carneiro

EM OURO E ALMA
CORRESPONDÊNCIA COM FERNANDO 
PESSOA
Edição de Ricardo Vasconcelos e Jerónimo Pizarro

Lisboa, Tinta-da-China / 2015

A nova edição da correspondência de 
Mário de Sá-Carneiro com Fernando 
Pessoa, conjunto de textos decisivo para 
entender o desenvolvimento paralelo das 
duas obras poéticas maiores do Moder-

nismo português, chega-nos pela mão 
de Ricardo Vasconcelos e Jerónimo Pi-
zarro, inaugurando uma coleção dedi-
cada a Sá-Carneiro na Tinta-da-China. 
Apresentando-se enquanto edição crítica, 
introduz algumas melhorias na leitura dos 
textos e oferece uma análise dos suportes 
materiais de cada um, assim como um 
aparato crítico-genético. Este aparato reú-
ne as diversas etapas de escrita dos textos, 
nomeando variantes e substituições leva-
das a cabo pelo autor e documentando 

A atenção ao original é, como nas edições 
críticas da obra de Pessoa, um dos pontos 
fortes da edição. São reproduzidos vários 
fac-símiles dos textos, assim como de tim-
bres do papel e assinaturas, que convivem 
com as transcrições da correspondência. 
O estabelecimento do texto segue a orto-

critério uma intervenção mínima do edi-
tor no mesmo. Trata-se ainda de uma edi-
ção amplamente comentada, que inclui 
inúmeras e detalhadas notas sobre diver-
sas referências contidas nas cartas e que 
ganham em ser colocadas junto ao corpo 
dos textos, distinguindo-se assim das no-

edição revela, a importância do seu con-
teúdo é sublinhada pelos editores. Como 
destacam Vasconcelos e Pizarro, este re-
vela o diálogo de Mário de Sá-Carneiro 
com os movimentos literários e culturais 
do seu tempo (cf. 12-15), mostrando-o 
atento às vanguardas do Cubismo e do 
Futurismo, assim como na procura, junta-
mente com Pessoa, de um modo próprio 
de a elas reagir e delas extrair o que era re-
levante para a sua própria criação artísti-
ca. A atenção a estes movimentos coexiste 
com o desejo partilhado com Pessoa de 
criação de um novo movimento literário 
em Portugal, expresso nomeadamente 
no plano de criação de uma revista inti-
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tulada Europa e, mais tarde, de Orpheu. 
Como notam igualmente os editores, o 
acesso aos «bastidores» de Orpheu é, no 
entanto, «limitado», já que «a revista é 
sobretudo desenvolvida nos meses em que 
sá-Carneiro convive em Lisboa com Pes-
soa e de que nos chegou menos correspon-
dência» (16).

O ponto mais relevante deste corpus 
reside porventura no que testemunha a 
respeito do modo como o diálogo entre 
os dois poetas condiciona e determina o 
desenvolvimento de ambas as obras. Os 
editores sublinham em particular a im-
portância de Fernando Pessoa na «cria-
ção e fixação da obra de sá-Carneiro», 
que «elege Pessoa como seu principal lei-
tor, revisor e editor» (17), mas o mesmo 
se poderia dizer de uma influência, ainda 
que por vezes mais subtil e difícil de des-
cortinar, de sá-Carneiro em Pessoa. Esta 
influência será menos óbvia, desde logo 
porque se perdeu a maior parte das car-
tas de Pessoa (as poucas que restam são a 
propósito incluídas no anexo da edição), 
e porque Pessoa talvez tivesse maior re-
lutância em admitir a influência do ami-
go. mas não é por isso que esta deixa de 
ser marcante, nomeadamente a respeito 
de uma apropriação conjunta dos novos 
movimentos artísticos e literários e da 
sua recriação. sendo evidente a alta con-
sideração em que sá-Carneiro tinha as 
críticas de Pessoa aos poemas que impa-
cientemente lhe enviava, está por deter-
minar o impacto que terá tido em Pessoa 
o facto de sá-Carneiro privilegiar Álvaro 
de Campos face a Caeiro e Reis, podendo 
este ter sido mesmo determinante na pu-
blicação do primeiro e omissão dos outros 
dois em Orpheu.

Todo este contexto encontra-se bem 
documentado na edição, que para além 
de facilitar o acesso aos originais e man-
ter uma fidelidade aos mesmos, oferece 
ao leitor instrumentos úteis de pesquisa, 

como um detalhado índice onomástico. 
A  inclusão das cartas de Pessoa, assim 
como da sua correspondência com os pa-
rentes do poeta, e de outros textos pessoa-
nos que têm sá-Carneiro como referência, 
constitui um valioso complemento do cor-
pus nuclear. Este corpus, as cartas de mário 
de sá-Carneiro a Fernando Pessoa, tinha 
sido já anteriormente publicado pela Ática 
(1958 e 1959), por Arnaldo saraiva (Cen-
tro de Estudos Pessoanos, 1980), manuela 
Parreira da silva (Assírio & Alvim, 2001) 
e Teresa sobral Cunha (Relógio d’Água, 
2003). Para além das mencionadas me-
lhorias no estabelecimento do texto e dos 
trunfos próprios de uma edição crítica 
deste tipo, de que o leitor claramente be-
neficia, não existem, no entanto, altera-
ções relativamente à extensão do corpus 
anteriormente editado. A este respeito, os 
editores destacam a inclusão da «trans-
crição das cópias autógrafas de poemas», 
que «acompanhavam originalmente a 
correspondência» (20), no que constitui 
evidentemente uma melhoria importante 
no acesso a esta mesma correspondência, 
mas não altera a extensão do seu conjunto, 
já do conhecimento dos leitores.

Ricardo Vasconcelos e Jerónimo Pizarro 
fazem ainda acompanhar o volume de uma 
consideração que possui o caráter de tese 
ou argumento a respeito deste conjunto de 
textos, defendendo que «grande parte da 
correspondência de sá-Carneiro contraria 
de forma veemente a imagem de um indi-
víduo exclusivamente melancólico ou até 
desesperado», vincando a «vivacidade da 
sua linguagem», a sua «auto-ironia» e o 
seu «sentido de humor» (11-12). A leitu-
ra deste corpus viria, então, contrariar uma 
«valorização excessiva» do «contexto da 
sua morte» por parte da tradição crítica. 
de facto, a imagem de um poeta melancó-
lico não é aquela que ressalta da leitura da 
correspondência, porventura mais acerta-
da será a ideia de uma personalidade agita-



da, impaciente ou mesmo angustiada. Sem 
dúvida manifestando auto-ironia e algum 
sentido de humor, as cartas de Sá-Carnei-
ro revelam uma angústia impaciente, seja 
aguardando as respostas de Pessoa às suas 
solicitações, em particular de leitura de po-
emas que envia, seja relativamente à ajuda 

Estará por precisar este tipo particular de 
angústia, tão humana e ao mesmo tempo 
apegada a motivos tão mundanos como a 
falta de dinheiro, de apoio paterno ou de 
resposta de um amigo. Não se pode, no 
entanto, ver nesta questão um resultado da 
análise de um novo conjunto de textos, já 
que este conjunto era já sobejamente co-
nhecido. Trata-se de uma velha questão, 
que não sofre alterações em resultado de 
algum

A proximidade aos manuscritos, à or-

escrita de Sá-Carneiro e dos seus suportes 
é a característica mais marcante da pre-
sente edição. Neste âmbito, os editores 
assumem uma posição de intervenção re-
duzida (cf. 24-30), procurando limitá-la à 
correção de gralhas evidentes, assim como 
uniformizar o uso de itálicos e de aspas. 
Caracterizando a escrita de Sá-Carneiro 
como «errática» (24), a edição mantém 

reveladoras dessa inconstância. Assim 
sendo, surpreende a este respeito a inclu-
são de uma série de emendas que visam 
«uniformizar nomes» ou «sistematizar 
casos de uso s/z» (28-29), beliscando 

-

com um propósito de uniformização 
«mínima», também seguida ao nível das 

apresenta-se como um importante instru-
mento de trabalho, revisitando um corpus 
já bem conhecido, e que apesar de não 

de um cuidado atento e bem informado, 

assim como de uma forte atenção às suas 
particularidades materiais. Neste sentido, 
é de saudar tanto o volume como a cole-
ção inaugurada, que deixa a promessa de 
publicação de novos tomos das obras de 
Mário de Sá-Carneiro.

Pedro Sepúlveda


