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Fernando Pessoa nasceu em 13 de junho de 1888, na cidade de Lisboa, em Portugal.
Quando criança, escrevia em português, francês e inglês. Com a idade de cinco anos,
perdeu o pai, morto devido à tuberculose. Aos sete anos, escreveu o poema “À
minha querida mamã”. Sua mãe casou novamente, e Pessoa viveu por nove anos, de
1896 a 1905, em Durban, na África do Sul, pois seu padrasto era cônsul. Ali ingressou
na Convent School, um colégio de freiras, e conseguiu estudar, em três anos, o
conteúdo escolar de cinco. Então, em 1899, passou a frequentar a Durban High
School e, em 1901, recebeu o First Class School Higher Certificate, da Universidade
do Cabo da Boa Esperança. Foi em 1902 que publicou seu primeiro poema —
“Quando a dor me amargurar” — no jornal O Imparcial, em Lisboa, enquanto estava
de férias em seu país natal. Quando voltou a Lisboa, definitivamente, quando tinha
17 anos, em 1905, e ingressou na Faculdade de Letras, que abandonou em 1907. Em
1920, fundou a firma Olisipo (editora e negócios mineiros). Seu primeiro livro em
português — Mensagem — foi publicado em 1934. Por essa obra, o poeta, que
morreu em 30 de novembro de 1935, em Lisboa, ganhou o Prêmio de Poesia Antero
de Quental. Um dia antes de morrer, Fernando Pessoa escreveu, a lápis, as seguintes
palavras: “I know not what tomorrow will bring”, isto é, “Não sei o que o amanhã
trará”. Assim, o poeta deixou em torno de 25 mil páginas de textos, que vêm sendo,
lentamente, publicadas desde a sua morte.
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GÊNERO LITERÁRIO: Gênero dramático. A peça possui um subtítulo bastante
sugestivo (“drama estático”), pois, ao certo, a obra foi escrita para ser lida e não
representada: “um teatro sem acção, com personagens imóveis, não
caracterizadas, que apenas falam num cenário solto no espaço e situado num
tempo indefinido”. Segundo Seabra (1974: 28), o livro “destina-se muito mais a
ser lido do que a ser visto, ou antes a ser visualizado através das palavras”. Até
as indicações iniciais de cena mostram isso: a maneira poética e sugestiva como
são indicadas, parecem dirigir-se não a um cenógrafo, mas à imaginação de um
leitor” (MIRANDA, 2006: 31).

Um quarto que é sem dúvida num castelo antigo. Do quarto vê-se que é circular. Ao centro
ergue-se, sobre uma mesa, um caixão com uma donzela, de branco. Quatro tochas aos cantos. À
direita, quase em frente a quem imagina o quarto, há uma única janela, alta e estreita, dando para
onde só se vê, entre dois montes longínquos, um pequeno espaço de mar.

Do lado da janela velam três donzelas. A primeira está sentada em frente à janela, de
costas contra a tocha de cima da direita. As outras duas estão sentadas uma de cada lado da janela.

É noite e há como que um resto vago de luar.
PRIMEIRA VELADORA — Ainda não deu hora nenhuma.
SEGUNDA — Não se pode ouvir. Não há relógio aqui perto. Dentro em pouco deve ser dia.
TERCEIRA — Não: o horizonte é negro.
PRIMEIRA — Não desejais, minha irmã, que nos entretenhamos contando o que fomos? É

belo e é sempre falso...
SEGUNDA — Não, não falemos nisso. De resto, fomos nós alguma cousa?
PRIMEIRA — Talvez. Eu não sei. Mas, ainda assim, sempre é belo falar do passado... As

horas têm caído e nós temos guardado silêncio. Por mim, tenho estado a olhar para a chama
daquela vela. Às vezes treme, outras torna-se mais amarela, outras vezes empalidece. Eu não sei
por que é que isso se dá. Mas sabemos nós, minhas irmãs, por que se dá qualquer coisa?...

(uma pausa)
(PESSOA, Fernando. Omarinheiro. Campinas, SP: Pontes Editores, 2020, p. 3-4)

GÊNERO DRAMÁTICO:
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Chamo teatro estático àquele cujo enredo dramático não constitui ação – isto é,
onde as figuras não só não agem, porque nem se deslocam nem dialogam sobre
deslocarem-se, mas nem sequer têm sentidos capazes de produzir uma ação;
onde não há conflito nem perfeito enredo. Dir-se-á que isto não é teatro. Creio
que o é porque creio que o teatro tende a teatro meramente lírico e que o
enredo do teatro é, não a ação nem a progressão e consequência da ação – mas,
mais abrangentemente, a revelação das almas através das palavras trocadas e
a criação de situações [...]. Pode haver revelação de almas sem ação, e pode
haver criação de situações de inércia, momentos de alma sem janelas ou portas
para a realidade. (PESSOA, Fernando. Páginas sobre literatura e estética. Org.
António Quadros. 2.ª ed. Mira-Sintra – Mem Martins: Europa América, 1994b, p.
78. Negrito meu).

TEATRO ESTÁTICO:
Em O marinheiro, as personagens não se movem, apenas dialogam. Apesar de
apresentar evidentes características dramáticas, seu enredo tem enfatizada a
poesia; é constituído por diálogos poéticos. Por esses motivos, o texto tem sido
considerado por diversos críticos – como Massaud Moisés, por exemplo - um
poema dramático, desprovido do principal elemento do drama: a ação. Sobre a
fusão entre teatro e poesia, considera-se que o teatro move-se na direção da
poesia como um de seus mais potentes focos de atração. Não estranha, por isso,
que o dramaturgo seja chamado, às vezes, poeta dramático, e que um estudioso
do teatro lastime haver-se abandonado tal expressão (MOISÉS, Massaud. A
Criação Literária: Prosa II. São Paulo: Cultrix, 1998, p. 141).

TEATRO ESTÁTICO (conclusão):
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MOVIMENTO LITERÁRIO: o texto é uma produção do Modernismo
Português, visto o caráter altamente inovador de vários aspecto:

a) não há uma ação (acumulação de acontecimentos);
b) os personagens sem nomeação própria;
c) o espaço é nuançado apenas no início da peça;
d) diálogos insólitos e altamente poéticos;
e) sugestivas reflexões sobre a pátria lusa (nacionalismo reflexivo).

ESPAÇO: o quarto circular de um castelo antigo sem nenhuma outra
objetiva indicação espacial como cidade. Tudo isso, sugere estarmos num
ambiente mítico e atemporal, o que deixa transparecer certa
universalidade.

Ao certo, a jovem do caixão talvez seja o tempo, que introduz a morte, já que uma das Veladoras
afirma: “Velamos as horas que passam.” O mistério do tempo está sempre presente. “O que é
qualquer coisa? Como é que ela passa? Como é por dentro o modo como ela passa?...” – é uma
das muitas perguntas que não esperam resposta. É esse tempo que inspira uma espécie de
litania em torno do verbo passar, que, por sua vez, remete para esse passado a que todas, pelo
sonho, regressam. Poderíamos admitir que estão velando esses “eus” passados que,
provavelmente, as estão sonhando, mas não sabem quem elas são, na actualidade: “O que eu
era outrora já não se lembra de quem eu sou…” afirma a Terceira Veladora. O ritual da regressão
quererá estabelecer essa ligação entre o eu passado e o eu presente. [...] As Veladoras acabam
por não suportar a longa insónia dessa longa noite (insónia do sono de viver, incapacidade de
conciliar o sono desse sossego) que sofrem como um pesadelo: “Não sentis tudo isto como uma
aranha enorme que nos tece de alma a alma uma teia negra que nos prende?” Por isso
apetecem a vinda do dia, “a insconsciência da vida”, que “consola”, e que porá um fim ao
“pavor”, ao “horror” da aventura nocturna a que se entregaram (LOPES, Teresa Rita. Pessoa e o “Teatro de Êxtase”.

Ensaio publicado no programa da peça de teatro O marinheiro, encenada pelo Teatro Plástico, no Porto (Portugal), 2009, p. 3-4, (versão online).

EU PRESENTE X EU PASSADO:

O objeto desse marinheiro, o que ele busca, é sua vida na nova pátria por ele
imaginada. O que o move é a perda da antiga, na qual vivia. Ele sonha para suprir a
necessidade de seu objeto. Mesmo quando tenta recordar-se de sua terra natal, o
marinheiro não consegue, não é capaz sequer de lembrar o que nela viveu, pois já
adotou a nova pátria, por ele sonhada, como sua terra natal. Nela, já imaginou toda a
sua vida, desde a infância. No decorrer dos diálogos sobre o sonho com o marinheiro,
as três donzelas deslumbram-se com ele. Mas, encerradas as falas a respeito do
marinheiro, a segunda veladora (que descreveu todo o sonho) suscita a hipótese de
que talvez a única coisa real em toda essa situação fosse o marinheiro, sendo elas, na
verdade, apenas parte de um sonho dele. Essa hipótese passa a atormentá-las. Foram
as próprias personagens desse drama que, interagindo por meio das palavras,
permitiram a presença do marinheiro em suas vidas, foi a segunda veladora quem “o
despertou”.

O PODER DO SONHO:
Consubstanciadas à ideia de uma noite-mater, gestora e, portanto, incubatória do
novo, do por vir, as três veladoras defrontam-nos, de igual modo, com a proximidade
concreta e simbólica da hora terminal de esvaziamento. Sintetiza-se, assim, a
experiência – de resto, íntima para os gregos antigos – de ciclicidade, dada a noção de
morte como espécie de renascimento para o novo mundo – se bem que espectral
(Hades) –, num movimentar- se cíclico do tempo. Morte da noite para o renascer do
dia; noite como incubadora da morte de si mesma para a maternidade do dia, seu
algoz e ao mesmo tempo novo gestor, e assim sucessivamente. Portanto, estamos a
sondar dialéticas de pacificação x conflito; estatismo x drama; vida x morte; plenitude x
páthos do esvaziar-se.

A NOITE:

Referências correlatas podem ainda ser traçadas para a relação das veladoras com o
mar, que no texto pessoano é apresentado em duas dimensões: a concreta (visto da
janela do quarto) e a onírica (o sonho com o marinheiro) – e este é já um primeiro
traço de dubiedades em coexistência. Concretamente, o mar faz-se presente ao poder
ser avistado, ainda que em pequena proporção, entre os dois montes que se insinuam
para a janela referida logo na primeira didascália do drama. Já sua dimensão onírica
apresenta-se na narrativa da Segunda Veladora, que conta para as irmãs o sonho-título
da peça. Há, deste modo, um mar “real” d’O marinheiro, e um mar sonhado do
marinheiro.

O MAR:


