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O pensamento profético-utópico de feição milenarista prossegue, desde as mais remotas origens da 

civilização e da cultura ocidentais, uma resoluta e respeitável linha de continuidade ideológica, 

assente na intuição/noção de tempo futuro, canonizado como tempo de glória e de salvação da 

humanidade, não só pela tradição religiosa judeo-cristã, mas também pelas filosofias seculares da 

história concebidas, mesmo que de modo inconsciente, segundo um modus operandi mental 

homólogo ao que é requerido pela explicação bíblica do devir do mundo. Essa tradição, com 

expressiva tradução na cultura portuguesa, foi de algum modo retomada pela dimensão 

providencialista do pensamento poético e ensaístico de Fernando Pessoa. Recorrendo a poemas da 

Mensagem e a textos de reflexão sobre a nação portuguesa, o nosso ensaio procurará dar conta da 

original apropriação e recriação literária e filosófica empreendida por Pessoa do sentido utópico 

associado à aspiração teleológica da redenção da história e da sublimação ontológica da 

humanidade. 
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O pensamento profético-utópico de feição milenarista tem a sua génese em textos bíblicos 

veterotestamentários (e.g., Isaías 11, 1-9; Daniel 2, 7) e novitestamentários (e.g., Apocalipse 20, 4-

6) e, na sua idealização das condições temporais dos tempos futuros, constitui um importante e 

decisivo veio na configuração do espírito da utopia ou, em termos mais prosaicos, do utopismo em 

geral1. Assim, se o não-lugar da utopia é o melhor lugar para imaginar a perfeição possível, o ainda-

não-tempo-futuro – simétrico, pela disponibilidade em ser imaginariamente idealizado, do mítico 

passado original – é talvez o melhor tempo para postular um estádio superior, por mais indefinido 

ou indeterminado que seja, do processo histórico de aperfeiçoamento ôntico-social. No futuro 

imanente ou no futuro transcendente havemos de ser mais ou melhor do que somos, no futuro 
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1 Sobre o tema do milenarismo e das suas relações com a utopia, ver  especialmente as obras clássicas Utopian Thought 

in the Western World e In The Pursuit of the Millenium referidas na bibliografia final 
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havemos de cumprir a nossa total libertação das malhas da necessidade. Assim falam os profetas da 

graça, os mediadores intérpretes das leis da história ou da vontade de Deus, os utopistas do tempo 

que há-de suceder, ou da eternidade que está além do tempo. A cultura literária portuguesa atesta, 

em diferentes momentos da sua história, nomeadamente em momentos de iminente ou de efetiva 

perda da sua independência nacional, como o da crise da sucessão dinástica da coroa portuguesa de 

1383-85, ou o do domínio castelhano de 1580 a 1640, e mediante registos escritos de autoria e 

índole variada – da crónica historiográfica ao ensaio filosófico, do documento panfletário ao poema 

profético, mais raramente à narrativa literária –, exemplos múltiplos da reprodução do espírito da 

utopia na sua vertente milenarista-profética, isto é, do utopismo enquanto esperançoso vaticínio do 

renovar benéfico do mundo. São textos que, em geral, acusam ideologicamente uma nítida, discreta 

ou recriada influência da componente profética da Bíblia e da tradição oracular a ela associada ou 

dela heterodoxamente derivada. São textos, na sua maioria de conteúdo temático nacionalista, 

portadores, em consonância com o modelo prospetivo que lhes serve de inspiração, de uma 

mensagem messiânica sobre o tempo a vir e sobre a consumação terrena da futura bem-aventurança 

existencial. 

Consciente ou não das más leituras ou dos deturpados efeitos das suas prognoses, o utopista-

milenarista não vê na eventual degenerescência da procura de perfeição um óbice para suspender a 

denúncia do dado exaurido e já sucedido, não se coíbe em dar curso ao princípio da esperança e em 

promover o anúncio das possibilidades ainda-não-sucedidas inscritas na realidade material 

circundante. Não confunde, nem ignora a distinção entre a mera “possibilidade formal” de um 

sonhar acordado irresponsável, de um wishful thinking, nas palavras de Bloch, que caracteriza o 

utopismo abstracto e incoerente, e a “possibilidade objetivamente-real” (Das Objectiv-Real 

Möglishe)2, que dá conteúdo à utopia concreta, a que expande as virtualidades positivas e 

perfectíveis do presente em direcção a um melhor futuro, a que realiza a revelação do novo, a que 

se sintoniza com o rumo e com o desenlace positivo e luminoso da história. 

No contexto da cultura literária portuguesa do século XX, Fernando Pessoa retomou com 

impressionante vigor e com consciente deliberação a utopia-profética (ou, nas suas palavras, o 

mito) do quinto império, requalificando o seu conteúdo, alijando-o das suas mais imediatas 

                                                 
 
2 Relativamente às quatro figuras da categoria do possível enunciadas por Ernst Bloch, o possível formal (Das Formal 

Mögliche), o possível objetivo ao nível dos factos (Das Sachlich-Objectiv Mögliche), o possível conforme a estrutura do 

objecto real (Das Sachhaft-Objektgemäss Mögliche), o possível objetivamente real (Das Objectiv-Real Mögliche), cf. 

BLOCH, 1976, p. 270-291. 
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implicações bíblico-teológicas e procurando fundamentá-lo não como mera possibilidade formal, 

mas como possibilidade objetivamente real. 

Comecemos, portanto, por anotar o descrédito, se não mesmo a reprovação que mereceu a 

Fernando Pessoa o wishful thinking solipsista e inconsequente, registado num dos múltiplos 

fragmentos que integram o seu discurso sobre Portugal e sobre os portugueses, discurso cuja 

composição distendeu-se obsessivamente e atravessou, como um verdadeiro cantus firmus, os 

vários ciclos que definiram e deram forma à sua vida e à sua obra literária. Intitula-se 

significativamente Ecolalia interior, sendo que a ecolalia é uma espécie de repetição automática ou 

eco mecânico de uma palavra ou ideia – uma obsessão, portanto. Reza assim:  

 

O português é capaz de tudo, logo que não exijam que o seja. Somos um grande povo de heróis adiados. 

Partimos a cara a todos os ausentes, conquistamos de graça todas as mulheres sonhadas, e acordamos 

alegres, de manhã tarde, com a recordação colorida dos grandes feitos por cumprir. Cada um de nós tem 

um quinto império no bairro, e um auto-D. Sebastião em série fotográfica do Grandela. No meio disto 

(tudo), a República não acaba. Somos hoje um pingo de tinta seca da mão que escreveu Império da 

esquerda à direita da geografia. É difícil distinguir se o nosso passado é que é o nosso futuro, ou se o 

nosso futuro é que é o nosso passado. Cantamos o fado a sério no intervalo indefinido. O lirismo, diz-se, é 

a qualidade máxima da raça. Cada vez cantamos mais um fado. O Atlântico continua no seu lugar, até 

simbolicamente. E há sempre Império desde que haja Imperador (PESSOA, 1979, p.79)3 

 

Apontamento com data indeterminada – (embora, por indicação textual, se possa 

claramente inferir que tenha sido escrito depois da implantação da Primeira República) – o que nele 

nos interessa destacar é o reconhecimento que Pessoa, com arguta e displicente ironia, faz dos 

patéticos efeitos deste “fado” português, em que cada qual se revê como um auto convencido 

senhor imperial à medida de um império desenhado e projetado pela sua frívola fantasia e ridícula 

auto-estima. Eis o que para o poeta é sintoma de impotência existencial, prova da exorbitante 

megalomania, testemunho típico de um modo decadente de estar português, o que sonha, frustre e 

inconsequentemente, com as velhas glórias do passado para justificar a cinzenta modorra do seu 

medíocre presente e se demitir de se lançar à descoberta do que falta ser descoberto: o novo futuro.  

Derrogada e escarnecida a vanidade onírica sem conteúdo pensante nem propósito atuante, Pessoa, 

como que por contraste exemplificador, procurará redimensionar e revitalizar, em termos exegético-

                                                 
3 No que concretamente diz respeito à constante visitação que Pessoa fez do tema do quinto império, basta ler o volume 

de textos ensaísticos sobre a sua ideia de Portugal, organizado por Joel Serrão, para se ficar a perceber a importância 

relativa que esse tópico ocupou no conjunto da sua multímoda obra. Esta insistência pessoana na prognose do futuro de 

Portugal feita em termos profético-messiânicos está, de resto, estudada e provada por Alfredo Antunes, adentro dos 

parâmetros da tese que desenvolveu sobre a temática do saudosismo na obra do poeta. Em jeito de conclusão escreve 

este autor: “Reunindo a multiplicidade dos textos profético-messiânicos de Fernando Pessoa pode detetar-se neles uma 

tríplice atenção: o sentido místico nacionalista, o sentido especificamente político e o sentido civilizacional.” 

(ANTUNES, 1983, p.465). 
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doutrinais e metafórico-literários, as virtualidades pragmáticas do sonho acordado, a matéria-prima 

da utopia, ensaiando converter o nefelibatismo das suas possibilidades formais em esperançosas 

possibilidades reais. É esse exercício de abertura e de renovação das potencialidades objetivas 

inscritas na utopia mítica do quinto império, é essa tentativa de reciclar o critério de verdade dessa 

profecia milenarista e nacionalizada, atualizando-a e adequando-a aos parâmetros da cultura 

portuguesa da primeira metade do século XX, que ocuparão a criatividade intelectual daquele 

Fernando Pessoa que a si mesmo se definiu como “nacionalista místico e sebastianista racional”. 

(Coelho, 1983, p. 635) 

À semelhança de Vieira, ou de qualquer assumido poeta-profeta, também Pessoa recorda 

para demonstrar, reprova para desmistificar, lamenta para sublimar, exorta para estimular, prediz 

para utopizar. Sigamos este roteiro em cinco pontos para chegarmos à tentativa de perceber quais os 

contornos e o conteúdo da sua ideia de quinto-império.  

Um ano antes da sua morte, em 1934, Pessoa publica o único livro que deu à estampa em 

toda a sua vida, o poema épico Mensagem, acontecimento aparentemente insignificante e de teor 

anedótico, não representasse ele o fecho de um arco vital e constituinte na sua produção literária, o 

do profetismo-messiânico, que, a par de outros arcos igualmente vitais e destacáveis, o saudosista, o 

sensacionista, o modernista, o dramático-heteronímico, o neo-pagão, o gnóstico, etc., etc., 

configuram, no conjunto da sua radial projecção e convergente interseção, uma originalíssima e 

genial construção estético-literária e testemunham um dos mais complexos casos de identidade 

autoral na história universal da literatura.  

Do ponto de vista profético-messiânico, que é o que nos interessa aqui referir, a 

Mensagem, na sua estrutura tripartida (Brasão / Mar Português / o Encoberto) – e é bom lembrar 

que a despeito da sua coerente unidade temática nela se enlaçam composições poéticas escritas (e 

algumas até publicadas) em momentos relativamente espaçados, entre 1913 e 1934 – pode ser lida 

como uma espécie de súmula poética ilustrando dois níveis imbricados de reflexão: tanto da 

reflexão feita pelo seu autor acerca da procura de um sentido metafísico e teleológico para a razão 

de ser da nação portuguesa, de um sentido que não se esgota na narração positiva dos acidentes da 

sua história e que não se quer limitado à descrição quantitativa e material do território, do povo e da 

língua que a definem espácio-temporalmente, como também, por antonomásia, da reflexão e 

justificação de Pessoa acerca da sua auto-missão profética e até messiânica, da sua auto-gnose 

enquanto vate do Portugal do futuro.  
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Pessoa-profeta recorda pois para demonstrar. Recorda na Mensagem distintos momentos e 

distintos protagonistas da história coletiva da nação, como se mediante o seu desfile procurasse 

singularizar discretos atributos do povo português. Fá-lo, porém, sem ligações narrativas explícitas, 

numa sequência de quadros relativamente independentes, numa exposição de epigramas lapidares 

subordinados a uma sintaxe complexa em que intervêm o mito, a cronologia e o símbolo, para além 

de uma muito provável numerologia esotérica, que francamente nos escapa.  

Logo no primeiro poema da Mensagem, ao tematizar a antropomorfização do continente 

europeu, Pessoa recorda que, em relação à posição dos membros superiores do corpo humano (a 

Itália e a Inglaterra), o contorno litoral do território português demonstra, por analogia, ter o perfil 

de um rosto em acto de contemplação, em pose de indefinida vigilância, denunciador de uma 

natural conformação perscrutante, prospetiva, visionária: “A Europa jaz, posta nos cotovelos: / De 

Oriente a Ocidente jaz, fitando, [...] // Fita com olhar esfíngico e fatal, / O Ocidente, futuro do 

passado. // O rosto com que fita é Portugal” (PESSOA, [s.d.], p.21)4. Na estrutura interna da obra, 

estes versos do poema-exórdio da Mensagem parecem ocupar a função retórica da proposição das 

epopeias clássicas, isto é, a função de apresentação do tema a narrar, neste caso, e uma vez que não 

se trata propriamente de uma narração, do tema a simbolizar, o de um Portugal investido de um 

missão providencial, ou, por outra palavras, o de um Portugal-nação-território-sinédoque-dos-

rostos-dos-seus-heróis-providenciais. Os versos anteriormente citados datam de 1928. Em 1917, 

Pessoa, por via heteronímica e pela voz bem menos serena do engenheiro Álvaro de Campos, 

proclamara no Ultimatum “em altos gritos e para um futuro próximo a vinda de uma Humanidade 

matemática e perfeita!” (PESSOA, 1990, p.130), e proclamara “isto bem alto e bem no auge, na 

barra do Tejo, de costas para a Europa, braços erguidos, fitando o Atlântico e saudando 

abstractamente o Infinito” (130)  

O rosto da Europa referido por Pessoa, ou como também diz Camões, de modo igualmente 

antropomórfico “o cume da cabeça / De Europa toda” (CAMÕES 1979, p.143, Canto III, estr. 20), 

que é a nação-Portugal a fitar o largo horizonte, símbolo do ilimitado, símbolo da eternidade, tem a 

aparência esfíngica dum oráculo; desempenha por isso funções de predição e é isomorfo do rosto, 

ou de um dos rostos, do poeta que fita o Atlântico e saúda o Infinito. A nação possuidora do dom 

(profético) de ver o futuro omega no passado alpha, isto é, de intuir no presente o eterno, tem o seu 

correspondente ontológico no dom (profético) do poeta que ao saudar o infinito nele vê a promessa 

                                                 
4 As citações de A Mensagem serão feitas a partir da edição que consultámos e que consta da bibliografia final. 
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de um devir mais perfeito e adequado a um homem mais completo, mais complexo e mais 

harmónico.5 

Mas regressemos à Mensagem. Pessoa recorda aí, além do rosto da nação, rostos de figuras 

míticas-simbólicas (Ulisses, Viriato), e de figuras reais-simbólicas (do Conde D. Henrique ao vice-

rei da Índia Afonso de Albuquerque), e de figuras profética-messiânicas-simbólicas (Bandarra, 

Padre António Vieira, D. Sebastião) que protagonizaram, nos “campos de Portugal”, eventos-

mítico-reais-simbólicos, e cumpriram, alguns miticamente (Ulisses, Viriato), outros 

involuntariamente (Conde D. Henrique), outros imperativamente (D. Duarte), outros coerentemente 

(D. Pedro, regente do reino) um destino histórico-pessoal indissoluvelmente ligado ao destino 

histórico-providencial da nação. Mas o poeta também recorda rostos de personalidades reais que 

sonharam com possibilidades futuras e anteviram realidades por suceder, como o rei D. Dinis, “[o] 

plantador de naus por haver o rei-poeta que, nos seus cantares de amigo, buscou o oceano por achar 

e, na sua obra de fomento agrícola, na fala dos pinhais deu a ouvir o marulho obscuro, o som 

presente desse mar futuro”. (31)  

Pessoa, na linha do pensamento de Padre António Vieira –, e é esse o sentido da segunda 

parte da Mensagem – recorda então para demonstrar a função utópica do conhecimento do “mar 

português”, entendido este mar não tanto como uma expressão adjetiva da grandeza nacional, mas 

antes como uma dupla alegoria representativa (i) das possibilidades reais, das possibilidades 

possíveis – digamos com ênfase pleonástico – do sonho acordado, as que conduzem à efetiva 

descoberta do novo, mas também (ii) das possibilidades simbólicas de transcendência do mundo 

dado, do mundo histórico, o dos (quatro) impérios materiais. 

Na nossa linha de leitura apoiada em Bloch, a alegoria do “mar português” serve, pois, na 

primeira das duas acepções, para ilustrar o processo de conhecimento ideal (o que sustém a 

configuração de utopias) que, jogando com a possibilidade (dialéctica) e vagamente antevista (ainda 

não consciente), chega, pelo caminho da esperança, a objetivar-se e a adquirir forma concreta. Este 

processo de conhecimento em que o ideal devém real é exemplarmente demonstrado no poema 

“Horizonte”, sobretudo na sua segunda estrofe, representativa do movimento de aproximação das 

naus descobridoras a terra incógnita. Aí se descreve o lento mas nítido divisar, primeiramente da 

“encosta / Em árvores onde o Longe nada tinha” e, depois, o desembarque dos nautas nesses lugares 

                                                 
5 Termina assim o Ultimatum: “E Proclamo também: Primeiro: O Super-homem Será, Não o Mais Forte, Mas o Mais 

Completo! E proclamo também: Segundo: O Super-homem Será, Não o Mais Duro, Mas o Mais Complexo! 

E proclamo também: Terceiro: O Super-homem Será, Não o Mais Livre, Mas o Mais Harmónico!” (PESSOA, 1990, 

p.130). 
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de aparição onde há “sons e cores, aves, flores,/ Onde era só, de longe a abstrata linha.” (58). Esta 

progressiva definição e clarificação das linhas de uma realidade obscuramente entrevista, serve, 

portanto, de alegoria ao processo de conhecimento ideal gerador da utopia concreta, explicitada, na 

estrofe final, nos seguintes termos: “O sonho é ver as formas invisíveis / Da distância imprecisa, e, 

com sensíveis / Movimentos da esp' rança. e da vontade, / Buscar na linha fria do horizonte / A 

árvore, a praia, a flor, a ave, a fonte  / Os beijos merecidos da Verdade”. (59) 

Mas este tipo de sonho (utópico) figurado pelo mar português na descoberta de novas 

realidades, não conhece, na “mensagem” de Fernando Pessoa, limites, não cessa com o 

desembarque e com o espanto diante do novo, é-nos apresentado como sendo mesmo avesso à sua 

apropriação, não se confunde com a expectativa gananciosa da obtenção de um bem, não se degrada 

em políticas de colonização e espoliação, não estanca nem se compraze diante do objecto revelado, 

vai adiante como um rumor que permanentemente brota do fundo do ser, de um rumor que “vem no 

som das ondas”, mas “Que não é a voz do mar ?”, é antes a  “voz de alguém que nos fala, / Mas 

que, se escutamos cala, / Por ter havido escutar.” (85). É por aí, conduzido por essa voz interior, 

inapreensível e profunda, por esse murmúrio não consciente ou não-convertido-em-instrumento-de-

apego, que o sonho utópico, uma vez ancorado na realidade, terá de cuidar em não se converter em 

sono ideológico, menos ainda em título de posse, mas de prosseguir na sua aspiração sem fim, na 

“busca de quem somos, na distância / De nós”(99), em demanda do “porto sempre por achar” (61) 

ou “das ilhas afortunadas das terras sem ter lugar / Onde o Rei mora esperando.” (86) 

É este um sonho utópico já de outra qualidade, meta-utópico, digamos assim, processando-

se – e é este o assunto principal da terceira parte da Mensagem – num plano de consciência indutor 

da esperança teleológica-messiânica, sonho-visão de conteúdo milenarista, mas de livre composição 

poética, sem contaminações de dogma, heterodoxo, portanto, apesar das suas explícitas referências 

ao universo simbólico cristão. Trata-se afinal de um sonho antigo, essencial, supra-individual, que 

concerne o destino do objeto sonhado, Portugal, e cujos “Avisos” foram dados por três profetas: o 

primeiro por Bandarra “Este, cujo coração foi / Não português mas Portugal, o que Sonhava [...] / O 

Império por Deus mesmo visto” (91)6; o segundo por António Vieira, “Imperador da língua 

portuguesa” que, “No imenso espaço seu de meditar, / Constelado de forma e de visão”, anteviu o 

surgimento do Encoberto e “no céu amplo de desejo, / A madrugada irreal do quinto império / 

[Doirando] as margens do Tejo” (92) ; o terceiro, sem identificação explícita, mas claramente 

                                                 
6 Esta mesma tese acerca da identidade colectiva de Bandarra é desenvolvida por Pessoa num fragmento em prosa, cujo 

incipit reza assim: “É Bandarra um nome colectivo, e designa não um só homem, o primeiro português que teve a visão 

profética dos destinos do país, senão também aqueles outros, que lhe seguiram [...]”. PESSOA, 1979, p.175)  
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identificado com a voz do próprio Pessoa, que se interroga sobre a natureza e a hora do segundo 

advento, sobre o agente messiânico que o deverá anunciar e sobre a possibilidade de enlace entre a 

“A Nova Terra e os Novos Céus” (93). O “mar português” devém, portanto, num segundo nível da 

mensagem utópica de Pessoa, uma alegoria das possibilidades infinitas de transcendência e de 

redenção final do mundo dado – “Deus ao mar o perigo e o abismo deu / Mas nele é que espelhou o 

céu.” (70). A enunciação da concretização destas possibilidades sem horizontes materiais definidos 

determina, consequentemente, uma mudança na qualidade do discurso ideal da Mensagem, que 

deixa de ser evocativo e demonstrativo da utopia atuante para passar a ser prospetivo e 

especulativo-interrogativo da utopia messiânica e profetizante: “Que costa é que as ondas contam / 

E se não pode encontrar / Por mais naus que haja no mar? // Haverá rasgões no espaço / Que dêem 

para outro lado, / E que, um deles encontrado, / Aqui, onde há só sargaço, / Surja uma ilha velada, / 

O país afortunado / Que guarda o Rei desterrado / Em sua vida encantada?” (102) 

Eis, portanto, e no essencial, o sentido profético e messiânico da mensagem pessoana que 

nos é comunicada sobretudo na terceira parte do poema: o sonho-desejo da nação que outrora 

permitiu dar a conhecer o desconhecido mar da terra para que a terra ficasse mais unida pelo mar, 

por razões de coerência missionária-reveladora deveria, agora, dar a conhecer o desconhecido mar 

do céu para que o céu baixasse finalmente à terra e do enlace ressurgisse a unidade original perdida.  

Mas a terra-nação portuguesa e os seus seres constituintes, i.e., a suma dos portugueses, 

encontram-se, no presente histórico em que o poeta escreve, alheados desta sua missão. Indiferentes 

ao apelo do mar que lhes inspirou a abertura de novos horizontes espaciais e a execução de um 

pioneiro programa de desocultação do real, parecem agora desdenhar da sua vocação indagadora, a 

de revelar no mundo e ao mundo outras possibilidades existenciais não imediatamente tangíveis. 

Para os portugueses, a “substância utópica”7 do mar deixou de ser simbolicamente apelativa e, por 

isso, propendem a reduzi-la a uma mera evocação das façanhas materiais dos seus antepassados, a 

ignorar o valor espiritual do sentido da descoberta. O próprio poeta lamenta-o –“Screvo meu livro à 

beira-mágoa” (93) –; como se pelo acto da escrita ele procurasse sublimar o estado de deserção, 

apatia e decadência de um Portugal a definhar na sua mediocridade auto-indulgente, sem dar sinais 

de querer cumprir o que prometia a sua vocação descobridora – “Nem rei nem lei, nem paz nem 

guerra, / Define com perfil e ser / Este fulgor baço da terra / Que é Portugal a entristecer” (104) –

como se pela reprovação desmistificadora desse entorpecimento generalizado e pelo 

aprofundamento da consciência do enevoado presente circunstante – “Tudo é incerto e derradeiro. / 

                                                 
7 Utilizamos aqui uma expressão de Gilles Lapouge para definir a qualidade utópica representada simbolicamente pelo 

mar. 
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Tudo é disperso, nada é inteiro. / Ó Portugal, hoje és nevoeiro” (104) – o poeta buscasse a força 

renovadora da esperança utópica – “Ah, quanto mais ao povo a alma falta, / Mais a minha alma 

atlântica se exalta” (71); como se essa esperança, mobilizadora dos seus excepcionais dons de ser-

criador, o chamasse, a ele poeta-visionário, a assumir a função profética de revalorizar o sentido dos 

nacionais “Símbolos” (título do primeiro subcapítulo da terceira parte da Mensagem), 

especialmente dos que falam de uma nova era ou de um império a ser inaugurado por um vulto 

messiânico, por um “Encoberto” (o título da terceira parte da Mensagem) que há-de surgir desse 

nevoeiro: “E em mim, num mar que não tem tempo ou 'spaço / Vejo entre a cerração teu vulto baço 

/ Que torna. // Não sei a hora, mas sei que há a hora.” (72) 

Ora, de entre os cinco nacionais símbolos, enumerados por Pessoa, que configuram o 

sonho utópico português, o segundo tem por título “O Quinto império”. Todavia, mais do que 

procurar definir ou determinar a sua possível natureza, este império é-nos apresentado como uma 

imprescindível figuração do descontentamento anímico, como uma necessidade lógica ou causa 

final da indagação humana, como uma realidade possibilitada pela idealização activa, anti-

conformista, obreira do desejo profundo ou da visão da alma.  

São cinco as estrofes que dão corpo a este poema. As três primeiras de reprovação ou 

censura por aqueles seres apáticos, conformados ao estado morno da vida, imunes à dúvida 

investigadora, vegetando na sua acrítica subordinação à lógica das coisas instituídas e à aparência 

das ideias confortantes mas alienantes da ideologia, por aqueles seres que não sonham senão com o 

seu pequenino bem-estar e que necessariamente reproduzem, no domínio imperial da sua vida, as 

leis fatais dos impérios que se sucederam na história, “Grécia, Roma, Cristandade, / Europa – os 

quatro se vão / Para onde vai toda a idade” (83). O quinto império surge então na Mensagem como 

“Símbolo” de novas e insondáveis possibilidades tanto relativas ao ser como ao conhecer: a sua 

ontologia é-nos representada como uma condição-vital- outra, que arranca do descontentamento em 

se viver apenas o contentamento da duração animal da vida, e que se constrói a partir de uma 

vontade que rompe com as leis cíclicas da biologia e da história – “Triste de quem é feliz / Vive 

porque a vida dura. / Nada na alma lhe diz / Mais que a lição da raiz / Ter por vida a sepultura” 

(82). Quanto às condições que possibilitam o seu conhecimento (a sua gnoseologia) elas são 

obviamente de tipo ideal-visionário, configuram a actividade da “alma” do sonhador que, de tanto 

sonhar, se transforma na coisa sonhada, e de tanto esperar vê cumprida a cessação e a 

transcendência das leis monótonas do tempo histórico –“Eras sobre eras se somem / No tempo que 
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em eras vem. / Ser descontente é ser homem. / Que as forças cegas se domem / Pela visão que a 

alma tem” (82-83).  

E porque nos demorámos na Mensagem, convém esclarecer que, de entre a vastíssima e 

fragmentada obra em prosa de Fernando Pessoa que anda editada, há uma curiosíssima nota 

explicativa sobre o seu poema épico, na qual o poeta procura elucidar algumas dúvidas e 

perplexidades levantadas pelos seus leitores relativamente ao conteúdo espiritual desse seu livro, 

articulando esse esclarecimento com uma justificativa sobre a sua defesa pública da Maçonaria, 

sociedade secreta visada pela repressão política-ideológica então em curso. 

Com a sua subtil e fina dialéctica, Pessoa discorre neste seu manuscrito, datado de 1935, o 

ano da sua morte, sobre a importância do patriotismo como princípio axiológico indispensável à 

perfetibilidade da condição geral humana. E fá-lo em função de uma sociologia elementar, baseada 

na nomeação de uma constelação triádica de vetores, que ele identifica como sendo as três 

principais “realidades sociais”, a saber, o indivíduo, a nação e a humanidade. Subordinando essa 

elementar construção sociológica à lógica de explicação finalista do processo histórico, Pessoa 

começa, pois, por atribuir uma dupla valência à entidade nação, definindo-a, por sinédoque, como 

“a suma viva dos indivíduos que a compõem” (PESSOA [s.d.], p.437), e tomando-a como meio ou 

instrumento de transformação e de regeneração da humanidade, i.e., como órgão para o advento de 

um estádio mais perfeito de conduta e convivência humanas. Mas, além do reconhecimento que 

confere ao papel instrumental da nação na execução desse projecto de emancipação cósmica, há 

nesta sua breve sistemática uma evidente valorização do papel essencial do ser-indivíduo, encarado 

como livre sujeito espiritual (livre sonhador), protagonista irredutível e co-responsável na 

modulação do coletivo social. Curiosamente, e muito paradoxalmente, Pessoa reclama-se, neste seu 

apontamento, da sua educação liberal inglesa tanto para justificar o tom patriótico como para 

fundamentar as formulações messiânicas e profética-utópicas que expendeu no livro Mensagem, 

livro que, diga-se a propósito, esteve para se intitular Portugal. Escreve ele: “Mas, de facto, fui 

sempre fiel, por índole, e reforçada ainda por educação – a minha educação é toda inglesa –, aos 

princípios essenciais do liberalismo – que são o respeito pela dignidade do Homem e pela liberdade 

do Espírito, ou, em outras palavras, o individualismo e a tolerância, ou, ainda, em uma só palavra, o 

individualismo fraternitário” (435)8. Esclarecida, pelo próprio autor, a índole subjectivista e 

anglicista da matriz doutrinal do épico poema nacionalista-português, Pessoa passa a descodificar 

em termos profanos a mensagem hermética-rosicruciana que ele afirma atravessar o conteúdo do 

                                                 
8 As citações que se seguem serão feitas a partir da colecção de textos pessoanos de carácter auto interpretativo, 

editados por Rudolf Lind e Jacinto do Prado Coelho,e que consta da bibliografia final. 
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livro, isto é, passa a traduzir num código secular, acessível aos não-iniciados, o conteúdo esotérico 

da sua obra. 

Assim, das três realidades sociais que para Pessoa têm forma concreta e pertinência 

sociológica, a mencionar, o indivíduo, a nação e a humanidade, a prioridade essencial recai na 

tríplice dimensão ôntica-cognitiva-axiológica da individualidade humana: “o indivíduo é a realidade 

suprema porque tem um contorno material e mental – é um corpo vivo e uma alma viva” (435). 

Tanto o indivíduo como a totalidade de todos os indivíduos, a humanidade – (a qual, no juízo de 

Pessoa é possuidora de maior coeficiente de concretude material que a entidade Nação) – são, por 

analogia com a morfologia arbórea, as “raízes” da vida social. “A Nação – todavia – sendo uma 

realidade social, não o é material: é mais um tronco que uma raiz.” (436). A nação ocupa, portanto, 

nesta dialéctica triádica, uma função mediadora e catalisadora: mediadora, porque serve de trânsito 

entre a conduta (ideal/perfetível do indivíduo) e a realização do destino (final/ideal) da humanidade; 

catalisadora, porque promove o sentimento gregário do patriotismo, condição de solidariedade 

anímica que há-de generalizar-se ao todo social, que é a humanidade. “O Indivíduo e a Humanidade 

são lugares, a Nação o caminho entre eles. É através da fraternidade patriótica, fácil de sentir a 

quem não seja degenerado, que gradualmente nos sublimamos, até à fraternidade com todos os 

homens” (436).  

E a dialética triádica pessoana prossegue, agora subsumindo as entidades com contornos 

materiais mais definidos, do indivíduo e da humanidade, à natureza do termo intermédio, de 

contornos materiais mais esbatidos, mas talvez por isso mais essenciais, da nação, termo de 

passagem (o caminho, o tronco) ou factor instrumental para se alcançar o termo final “desejável”, a 

consumação de uma realidade social futura de qualidade mais perfeita e superior, designada por 

“super-Nação”. É esta última uma entidade ideal, obviamente articulável com as entidades ideais, 

não mencionadas explicitamente neste seu apontamento, da super-individualidade e da super-

humanidade. A super-Nação é, ao fim ao cabo, a condição indispensável para o aparecimento do tal 

Super-Homem proclamado “em altos gritos” por Álvaro de Campos, “saudando abstractamente o 

futuro”.  

A nação é, portanto, uma realidade social da maior importância na criação dessa outra 

realidade desejada, a super-Nação, e isto devido, precisamente, à sua função instrumental-redentora, 

devido, utilizando a linguagem tradicional da escatologia bíblico, à sua função messiânica. E, para 

Fernando Pessoa, de acordo com o que havia deixado implícito na Mensagem, a nação investida 
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dessa função messiânica não era outra senão a portuguesa, mesmo que no presente histórico ela se 

mostrasse adormecida e embotada para cumprir essa missão. 

Eis, portanto, como por vias mais secularizantes e menos esotéricas, Pessoa fornece uma 

explicação-paráfrase do tema sugerido na terceira parte da Mensagem sobre a possibilidade, aberta 

pela nação portuguesa, da criação de um futuro mais luminoso habitado por uma humanidade mais 

“completa, mais complexa e mais harmónica”, ou, por outras palavras, por uma super-humanidade 

– conceito este cujo conteúdo, diga-se a propósito, nos parece estar mais próxima da noção de 

humanidade globalizada que converge para um ponto de transcendência, como preconizou Teilhard 

de Chardin, do que da noção de humanidade genericamente medíocre e conduzida por super-heróis, 

pouco dados à empatia com as “fraquezas” da compaixão, como razoou Nietzsche. 

É impossível arrumar, como se sabe – muito embora ele-próprio o tivesse feito com vista à 

edição póstuma do seu imenso espólio literário –, em envelopes selados a obra de Pessoa, de 

sujeitá-la a categorias fechadas; as temáticas do nacionalismo literário e do nacionalismo profético 

não fogem, portanto, à regra e, no conjunto da sua poliédrica produção, devem ser cuidadosamente 

tratadas e interpretadas. Pessoa é demasiado complexo para ser reduzido a uma qualquer 

interpretação totalizante e sobredeterminante, para ser decifrado por uma explicação monocausal. 

Não há dúvida, porém, que o futuro da nação-Portugal e momentos paradigmáticos da sua história 

real e mítica, ofereceram-se-lhe como permanente objecto de tratamento idealizante, profético-

utópico. Para além da Mensagem, são de facto muitos e variados os fragmentos em prosa que 

testemunham esse seu empenho teórico-especulativo, como se no seu disperso e intermitente 

conjunto configurassem um proto-tratado profético, deliberadamente incompleto, e recriassem, 

numa perspectiva adaptada à eufórica desordem ideológica do século XX, o projecto também 

incompleto, delineado no também convulsivo e efervescente século XVII, da História do Futuro de 

Vieira. São fragmentos que testemunham o modo de Pessoa praticar, talvez nas horas de maior 

frustração ou de mais vigorosa inspiração, a esperança no futuro do indivíduo, da nação e da 

humanidade, e que, ao longo da sua vida, foi compondo com indesmentível força de convicção; são 

anotações soltas que funcionam como o reverso ideal da conjuntura histórica real que lhe era dada 

viver, pensamentos sobre uma temática prospetiva que, no seu conjunto, e, recuperando uma 

consagrada expressão milenarista judaica-cristã, nomeou sob a designação do quinto império para 

significar a hipótese desejada de uma nova ordem universal, um império cultural e civilizacional 

que teria por alavanca a nação portuguesa, por voz profética a sua própria e por agente messiânico a 

figura simbólica do Encoberto, um D. Sebastião, com o qual o próprio Pessoa se parece identificar. 
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Para logo advertir: “todo o Império que não é baseado no Império Espiritual é uma Morte de pé, um 

Cadáver mandando.” (PESSOA, 1979, p.225)  

Para Fernando Pessoa, o quinto império seria então português, não, obviamente, porque 

Portugal tivesse a missão, como sustentara Vieira, de comandar e administrar em nome de Deus o 

mundo inteiro, não obviamente porque Portugal fosse o lugar de nascimento de um imperador, 

representante do poder secular, com a função messiânica de partilhar com o Papa, representante do 

poder espiritual, a governação diferida de Cristo por um período de mil anos, mas porque a nação 

portuguesa estava destinada a inaugurar uma forma última de síntese cultural-espiritual.  

Na lógica profética de Pessoa, claramente tributária de uma concepção evolutiva-

progressiva da história, cada novo império teria sucedido ao anterior por efeito de superação e de 

realização de uma síntese civilizacional superior, faltando agora consumar-se a síntese 

civilizacional derradeira. Ora é em conformidade com esta lógica, governada pelo princípio de 

síntese – isto é, segundo o mesmo modelo de pensamento de um Teilhard de Chardin para explicar 

a génese, evolução e benigna resolução final do processo cósmico – que o sincretismo se apresenta 

como a palavra-chave, a pedra de toque para se entender a noção pessoana de quinto império. O 

sincretismo que configura, quer no plano do ser-indivíduo (da psicologia) quer no do ser-colectivo 

(da sociologia), a hipótese de um estado existencial firmemente dinâmico (para utilizarmos a 

sincrética figura do oximoro), caracterizado pela assimilação de virtualidades díspares, pela 

integração ideal de possibilidades materiais antagónicas, um estado-existencial-outro, supra-

racional e supra-discriminativo, de natural e essencial aliança e não de natural e essencial conflito 

com o ser do mundo, propiciador da realização da completude, da complexificação, da harmonia 

última do homem. Em diferentes momentos contextuais essa ideia é enunciada sob formas distintas. 

Referiremos três. A primeira, reverberadora da linguagem e da escatologia profética tradicional, 

repassada de algum esoterismo: “Assim temos que no Quinto império haverá a reunião das duas 

forças separadas há muito, mas de há muito aproximando-se: o lado esquerdo da sabedoria – ou seja 

a ciência, o raciocínio, a especulação intelectual; e o seu lado direito – ou seja o conhecimento 

oculto, a intuição, a especulação mística e kabalística.” (146)9  

A segunda, conforme ao espírito pagão do “panteísmo transcendental”, numa linguagem que 

evoca a simbologia da alquimia: “Criemos um Imperialismo andrógino, reunidor das qualidades 

masculinas e femininas; imperialismo que seja cheio de todas as subtilezas do domínio feminino e 

de todas as forças e estruturações do domínio masculino. Realizemos Apolo espiritualmente”. (228) 

                                                 
9 As citações que se seguem serão feitas a partir da colecção de textos pessoanos sobre Portugal, editados por Joel 

Serrão, que consta da bibliografia final. 
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A terceira, conforme à tradição profética-nacional, lusocêntrica, numa linguagem 

superadora do império ideológico do cristianismo-católico e reiterativa da máxima abertura das 

possibilidades do ser: “O Quinto império. O futuro de Portugal – que não calculo, mas sei – está 

escrito já, para quem saiba lê-lo, nas trovas do Bandarra, e também nas quadras de Nostradamus. 

Esse futuro é sermos tudo. Quem, que seja português, pode viver a estreiteza de uma só 

personalidade, de uma só nação, de uma só fé?” (245-246)  

Poderemos pois concluir que em Pessoa a expressão bíblica do quinto império vale, mais 

do que signo teológico-doutrinal, como signo consagrado de uma esperança universal, e, por isso, 

supra-nacional, de auto-revelação (psicológica) de si e de resolução colectiva (sociológica) do 

“problema do nós” (para utilizar a terminologia de Ernst Bloch); vale, mais do que símbolo de 

possibilidades nacionais por realizar, como símbolo de possibilidades humanas por descobrir; vale 

para designar um estádio activo/poético de plena-potenciação quer das faculdades de conhecimento 

quer das virtudes axiológicas do ser. Vale como desafio psicológico, sociológico, histórico-cultural 

da vivência da alteridade – do estar originalmente disponível para a generosa integração em vez do 

estar habitualmente intransigente para a temerosa exclusão face ao que é novo, desconhecido, 

diferente e não-imediatamente compreensível ou gratificante. O quinto império pessoano vale 

também enquanto estádio de transcendência ou de abandono das categorias normais de avaliação, 

discriminação e rejeição do mundo dado, de activa neutralização dos “ídolos”10 que condicionam a 

                                                 
10 Utilizamos este termo criado pelo filósofo seicentista Francis Bacon na sua obra Novum Organum (1620) para se 

referir às inúmeras ilusões criadas pela mente humana e que lhe impedem de discernir a realidade em si. 
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