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"A maioria pensa com a sensibilidade, eu 
sinto com o pensamento. Para o homem 

vulgar, sentir é viver e pensar é saber viver. 
Para mim, pensar é viver e sentir não é 

mais que o alimento de pensar." 
Fernando Pessoa 

Aquil, m  

Introdução: Fernando Pessoa é considerado “o maior poeta português depois de Camões, tanto 

pela altura de suas intuições, como pela completa multividência que desenvolveu”, como nos é 

dito por Moisés (1997, p.451) na obra “A literatura portuguesa através dos textos”. Esse 

completo poeta traz sua história, contada por meio de seus inúmeros poemas, vários elementos 

que apontam sua genialidade, entre eles sua metamorfose em diversos heterônomos que nos 

apresentam diversas facetas do poeta sem, contudo, perder a grandiosidade de sua obra. 

Objetivo: Desenvolver um estudo sobre este grande nome do Modernismo em Portugal, 

Fernando Pessoa, que conquistou o mundo com suas obras, apresentando-se com diversos 

heterônimos, cada qual com sua característica de escrita própria. Metodologia: Trata-se de uma 

pesquisa bibliográfica, em livros, revistas e sites da Internet que tratam do assunto, compondo 

um estudo acerca do autor e sua vastíssima obra Resultados e discussão: Os resultados 

permitiram perceber como os vários heterônimos são provas da imensa capacidade literária do 

autor, visto que, em cada um deles, ele trabalha um estilo próprio de poesia: Alberto Caeiro, 

Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Conclusão: Fernando Pessoa escreveu tanto poesia quanto 

prosa e, em suas obras, busca expressar sua visão particular do mundo que o cerca, suas 

angustias quanto a vida e morte que entremeiam a condição humana. 
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