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Este estudo pretende compreender os elementos que corroboram a 
existência da teatralidade na peça O Marinheiro (1915), de Fernando Pessoa. 
A escrita desta peça foi datada do ano de 1913, no entanto, sua publicação 
ocorre apenas em 1915, na Revista Orpheu. 

Ao pensar o contexto histórico e literário da publicação da presente 
peça, pode-se inferir que o contexto de prevalência da estética simbolista e a 
emergência do modernismo se fazem relevantes para pensar a construção 
desta obra, em que surge uma reflexão do inconsciente, havendo uma busca 
pelo ''eu'' interior, delineada pela exploração de temas místicos, em que a 
concepção metafísica irá nortear o pensamento e o processo criador da poética 
de Fernando Pessoa. 

Ao se debruçar sobre o estudo desta obra, é possível concebê-la como 
um ''drama de personagens'' e não um ''drama de ação'', devido ao seu caráter 
puramente monológico. A peça é ambientada no quarto de um castelo antigo, 
no qual três irmãs, sem identidades definidas, fato que aproxima o leitor do 
plano da interioridade das personagens, dialogam entre si diante do caixão de 
uma morta.  

RESUMO: Este artigo visa evidenciar os aspectos de 
teatralidade presentes na peça O Marinheiro, de 
Fernando Pessoa, publicada em 1915 na Revista 
Orpheu. A presente obra foi caracterizada pelo próprio 
autor como “drama estático em um quadro”, o qual, 
segundo a crítica, apresenta elementos de construção de 
um drama poético, em que a expressão lírica do texto 
teatral adquire um valor poético, na medida em que se 
pode pensar como as vozes das três personagens se 
transformam em apenas uma única voz, essencialmente 
lírica. Neste estudo, pretende-se criar uma profícua 
discussão sobre o caráter lírico desta peça, tendo em 
vista alguns signos teatrais. Objetiva-se discutir os 
elementos que revelam a teatralidade na peça de 
Fernando Pessoa, constituindo um espaço para reflexão 
a respeito da construção lírica da peça, observando a 
construção cênica e literária presentes em O Marinheiro. 
 
PALAVRAS-CHAVE: O Marinheiro; Teatralidade; Teatro 
lírico. 
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Pretende-se nas seguintes páginas analisar a peça de Fernando 
Pessoa, considerando o monólogo como elemento mobilizador da ação teatral. 
Entende-se que a peça de Fernando Pessoa apresenta na conjunção das três 
vozes das personagens a presença de uma única voz, a qual é a essência 
puramente lírica da peça. Para tanto, além de pensar o monólogo enquanto 
elemento mobilizador na peça O Marinheiro, torna-se relevante para o presente 
estudo tecer algumas considerações acerca do conceito de teatralidade, 
buscando meios para compreender a estrutura teatral da peça de Fernando 
Pessoa, a fim de ressaltar a construção estética da obra em questão. 

A título de introdução, o termo teatralidade vem sendo estudado 
longamente, sendo que seu estudo contempla uma reflexão sobre o texto 
teatral e o espetáculo, elementos estes que, durante longos anos na história do 
estudo do teatro, foram concebidos como estruturas isoladas. 

Em relação à peça O Marinheiro, a qual não foi prontamente destinada à 
encenação, foi considerada como tendo o texto teatral em um primeiro plano de 
estudo, no entanto, é possível considerar que, para além das especificidades 
do texto da peça, a qual se construirá pelo elemento fundamental da 
teatralidade. 

È importante considerar o teor poético existente em O Marinheiro, texto 
que apresenta uma sugestividade lírica expressa pelas falas das três 
personagens, pode-se dizer que há na peça a prevalência de uma confluência 
para com o lírico que impele a subjetividade das personagens, as quais 
acabam se despindo de sua configuração humana e passam a se apresentar 
ao leitor como essência, substância puramente lírica expressa pela voz. 

Para o estudo desta peça, pode-se tecer algumas considerações acerca 
da relação entre o onírico e a realidade, ambos passam a conduzir o leitor, 
neste processo, o signo linguístico assume função em que os significados das 
palavras vão se diluindo  para se tornar apenas o som da melodia expressa 
pela voz das personagens. A linguagem se apresenta ao leitor como sendo o 
único sinal vital, é pela voz e somente na voz das personagens que se 
depreende a essência das personagens. 

Fernando Pessoa definiu O Marinheiro como sendo um drama estático, 
as características que o constituem pertencem à estética simbolista do século 
XIX, em que os diálogos sugerem um olhar para a interioridade das 
personagens, a enunciação das palavras torna-se elemento sugestivo para a 
apreensão do caráter fortemente filosófico da peça. 

Na perspectiva da configuração de um drama estático, Pessoa considera 
sua impressão sobre a estética teatral, afirmando que 

 
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 conseqüência da ação – mas, mais 
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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, 1973, p. 112) 

 
Neste sentido, pode-se inferir que Fernando Pessoa compreende a arte 

teatral estática como sendo a arte que se expressa por meio da ''revelação das 
almas através das palavras trocadas e a criação de situações'', desta forma, a 
ação para o autor não constitui um elemento central do teatro. Neste estudo, 
busca-se compreender como, para além do enredo, a construção lírica da peça 
corrobora a revelação das almas das personagens, considerando o que impele 
e motiva as personagens a se construírem como seres capazes de criar um 
mundo ficcionalizado.  

Levando em conta as ideias elencadas neste texto, nas próximas linhas 
pretende-se discorrer acerca do termo teatralidade a fim de, posteriormente, 
compreendê-lo como elemento da peça O Marinheiro, neste sentido, visa-se 
elucidar a existência de uma construção lírica na peça de Fernando Pessoa. 
 
 
Teatralidade: um conceito em discussão 
 

O conceito de teatralidade ainda é motivo para muitas controvérsias no 
campo de estudo da estética teatral. Neste artigo, busca-se compreender tal 
termo como sendo parte da dimensão espetacular do teatro, no entanto, não se 
visa conceber o texto dramático e espetáculo como vias de caminhos opostos, 
mas busca-se compreender a teatralidade como parte integrante do texto 
teatral, para tanto, deve-se considerar os signos que, na peça de Pessoa, 
constituem a marcação de cena, o espaço, a ambientação, a sonoplastia e a 
constituição de uma visualidade teatral. 

Neste sentido, torna-se importante discorrer acerca do conceito de 
teatralidade, o qual passou a delinear-se como sendo aquilo que abarca as 
especificidades da arte teatral, devem-se pensar quais os elementos 
responsáveis pela teatralidade de um determinado texto dramático. 

Para Barthes (1964), em sua obra Ensaios Críticos, o conceito de 
teatralidade significa o teatro menos o texto, ao afirmar que  

 
O que é a teatralidade? É o teatro menos o texto, é uma espessura de 
signos e de sensações que se edifica em cena a partir do 
argumento escrito, é essa espécie de percepção ecumênica 
dos artifícios sensuais, gestos, tons, distâncias, substâncias, 
luzes, que submerge o texto sob a plenitude de sua linguagem 
exterior. (BARTHES, 1964, p. 41-42). 
 

Neste sentido, Barthes considera que o conceito de teatralidade abarca 
elementos extra-textuais, sendo que, sem a teatralidade não há teatro, em que 
a encenação se torna elemento mobilizador da estética teatral, assim, na visão 
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de Barthes é a palavra em cena ou a encenação da palavra que confluem para 
a existência da teatralidade em uma determinada peça teatral. 

Na perspectiva de Patrice Pavis (2001), em Dicionário de teatro, a 
teatralidade constitui-se como elemento presente na imanência do texto 
dramático ou no espetáculo, afirmando que 

 
A teatralidade seria aquilo que, na representação ou no texto 
dramático, é especificamente teatral (ou cênico) (...) a 
teatralidade pode opor-se ao texto dramático lido ou concebido 
sem a representação mental de uma encenação. Em vez de 
achatar o texto dramático por uma leitura, a espacialização, isto 
é, a visualização dos enunciadores, permite fazer ressaltar a 
potencialidade visual e auditiva do texto, apreender sua 
teatralidade. (PAVIS, 2001, p.372) 
 

Nesta visão sobre o conceito de teatralidade, Pavis fornece diretrizes 
úteis para se refletir acerca de tal conceito, o autor ainda considera que este 
termo evidencia não apenas as essências inerentes ao teatro, mas considera a 
utilização pragmática dos elementos cênicos que compõem a peça, em que se 
destacam a materialidade do espaço, o campo da visualidade e da 
textualidade, sendo estes indicadores expressivos para se depreender a 
teatralidade de uma peça. 

Pensando em um possível diálogo entre outras perspectivas, segundo 
Pavis, a teatralidade representa um conceito operacional e polissêmico, na 
medida em que inclui outros elementos, tais como a performatividade e os 
elementos que se projetam além do texto teatral. Pavis, em seu Dicionário de 
teatro, fornece indicações de que a noção de teatralidade se apresenta como 
sinonímia do conceito de encenação, e define que a teatralidade representa 
''aquilo que, na representação ou no texto dramático, é especificamente teatral 
(ou cênico). '' (PAVIS, 2001, p.372) 

Além de conceber a visão expressa por Patrice Pavis acerca da 
definição e discussão do termo teatralidade, torna-se relevante citar a visão de 
Roland Barthes sobre tal conceito.  

Para Anne Ubersfeld (2005), existem no interior do texto de teatro certas 
''matrizes textuais de representatividade'', em que um determinado texto teatral 
pode ser analisado seguindo os procedimentos específicos que, por sua vez, 
iluminam os núcleos de teatralidade no texto. 

Ao tratar do local da teatralidade, Ubersfeld afirma que a questão da 
origem e da natureza da teatralidade pode surgir de duas variantes, a primeira 
buscando no nível dos temas descritos pelo texto e a segunda consiste na 
busca da teatralidade como forma de expressão, levando em conta a maneira 
pela qual o texto manifesta suas ideias ao mundo exterior.  

A título de encerrar a discussão em torno do termo teatralidade, é 
importante destacar o texto de Jean-Pierre Sarrazac, intitulado A invenção da 
teatralidade, o qual concebe que o termo em questão designa uma forma 
autônoma concretizada a partir do esgotamento do conteúdo pela forma, 
Sarrazac afirma que no teatro há o abandono da relação com a realidade, 



 

 

 

447 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISSN - 000-000 

 

447 

nesse contexto, pode-se relacionar como a peça de Fernando Pessoa 
apresenta ao leitor este processo de esvaziamento da realidade e construção 
de um mundo de ficção 

 
A partir do momento em que o palco abandona a ideia de 
contiguidade e de comunicabilidade com o real, o teatro deixa 
de ser colonizado pela vida. A aposta estética desloca-se: já 
não se trata de encenar o real mas sim de colocar frente a 
frente, de confrontar os elementos autónomos - ou signos, ou 
hieróglifos - que constituem a realidade específica do teatro. 
(SARRAZAC, 2009, p. 23) 
 

Como se pode observar existem diversas controvérsias acerca da 
problematização do termo teatralidade, no entanto, este artigo não objetiva 
discorrer sobre as distintas visões acerca do termo, problematizando se é ele 
inerente ao texto ou  à  cena, mas sintetiza-se no presente estudo a 
compreensão da teatralidade como elemento inerente ao texto teatral, 
considerando as especificidades da obra O Marinheiro, na qual podem-se 
evidenciar elementos de teatralidade a serem inferidos a partir do próprio texto. 

 
 

Elementos de teatralidade na peça O Marinheiro 
 

É importante ressaltar que, para Fernando Pessoa, a literatura dramática 
constitui uma variante da arte narrativa, o próprio autor considerou que sua 
obra era um drama estático em prosa, o qual não configurava uma ação 
propriamente dita, mas embasava-se na construção da interioridade das 
personagens por meio do enredo. 

Em O Marinheiro, pode-se notar uma construção literária norteada pela 
característica da poetização da linguagem, em que o drama configura uma arte 
poética, os conflitos internos e as paixões das personagens as impelem a 
diferentes modos de pensar e de sentir o mundo ao seu redor.  

Neste sentido, pode-se pensar na peça O Marinheiro, a qual apresenta a 
partir dos monólogos, aqui compreendidos como elementos que desencadeiam 
o conflito dramático na peça, um forte apelo aos sentimentos íntimos presididos 
pelas personagens, cuja interioridade se destaca para o plano da exterioridade, 
constituindo, assim, os impulsos passionais e sensitivos que representam o 
conteúdo da peça em expressão de uma linguagem poética. 

Nesta perspectiva lírica da peça de Fernando Pessoa, pode-se contribuir 
de forma a pensar que o elemento dramático se torna lírico na medida em que 
a linguagem passa a apresentar uma evidência maior na lírica do que no 
drama, sendo assim, pode-se, portanto, compreender como a peça de 
Fernando Pessoa apresenta um caráter fortemente lírico, delineado pela 
construção no plano da linguagem, em que o próprio emudecer das três irmãs 
e o hesitar frente ao desejo do desconhecido, é revestido de um caráter de 
lirismo, o qual se pode inferir, acaba constituindo o cerne da peça.  

Esta construção lírica pode ser relacionada ao pensar da estética 
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simbolista, a qual trabalhou com a expressividade do interior subjetivo e 
latente, sobre esta questão da formação de um teatro puramente lírico. 

Em Teoria do drama moderno, Szondi desenvolve algumas 
considerações sobre o drama estático ao tratar da obra de Maeterlinck. O 
teórico afirma que houve algumas tentativas de salvamento para os moldes do 
drama moderno, neste sentido, tem-se a questão do confinamento e 
existencialismo pontuados por Peter Szondi, em que o autor estabelece que, 
na segunda metade do século XIX, a crise do drama parte das relações 
intersubjetivas entre os homens, projetando-os para o isolamento.  

Pode-se pensar a peça de Fernando Pessoa, ao inferir-se que as três 
personagens da peça se encontram em uma situação de isolamento em 
relação ao mundo exterior, elas apenas projetam, por meio de suas falas que 
exprimem os seus medos, anseios e suas percepções da existência humana, 
sendo assim, pode-se corroborar o argumento de Szondi com base em O 
Marinheiro, ao se pensar que 

 
(…) o estilo dramático, posto em questão por esse isolamento, 
é capaz de sobreviver a ele quando os homens isolados, aos 
quais corresponderia formalmente o silêncio ou o monólogo, 
são forçados por fatores externos a voltar ao dialogismo da 
relação intersubjetiva. Isso acontece na situação de 
confinamento, subjacente na maioria dos dramas modernos 
que evitaram o movimento em direção ao épico. (SZONDI, 
2001, p.113) 

 
Em outra perspectiva, Seabra (1974) considera que não é possível 

conceber O Marinheiro como sendo um ''drama de ação'', para este autor, 
trata-se de um drama estático, desprovido de movimento, assim como o próprio 
Fernando Pessoa o define, um drama de enredo, em que a projeção do estado 
de alma das personagens se sobressai no plano da estrutura monológica, a 
qual demarca os sentimentos de terror e dúvida que, ao se instaurarem nas 
personagens, sugerem a construção do drama no plano da tragédia. A respeito 
da concepção do drama de Pessoa em seu aspecto trágico, Seabra afirma que 

 
Pessoa não deixou de sugerir o caráter trágico de O 
Marinheiro, num de seus comentários escritos em inglês, que 
aqui traduzimos: "Começando de uma forma muito simples, o 
drama evolui gradualmente para um cume terrível de terror e 
de dúvida, até que estes absorvem em si as três almas que 
falam e a atmosfera da sala e a verdadeira potência do dia que 
está para nascer. O fim desta peça contém o mais sutil terror 
intelectual jamais visto. Uma cortina de chumbo tomba quando 
elas não têm mais nada a dizer uma às outras nem mais 
nenhuma razão para falar. '' (SEABRA, 1974, p. 31)  

 
Ainda na perspectiva do mesmo autor, apesar da caracterização de O 

Marinheiro como sendo um drama, não é possível tratar desta peça nas 
instâncias de um ''drama de ação'', mas sim, de um ''drama de personagens''. 
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Para tal crítico, a peça se destina mais a ser lida do que a ser representada, o 
texto literário se destaca em relação à potencialidade da obra como espetáculo. 

As indicações cênicas iniciais da peça sugerem, de uma forma poética, 
imagens criadas para permear o imaginário do leitor, sendo que o drama se 
situa fora do espaço e do tempo, para as três veladoras não existe, senão, o 
espaço das palavras. 

As três veladoras aparecem na peça como personagens com 
peculiaridades psicológicas diversas, as falas de cada uma se interligam, 
construindo um grande solilóquio dramático em que a condição humana das 
personagens se reduz apenas à voz, cuja representação passa a indicar a 
própria identidade de cada personagem. 

Pode-se dizer que há uma consciência da dramaturgia por parte das 
personagens, ao afirmarem ''Contemos contos umas às outras'', pode-se dizer 
que há um plano da ficção dentro da própria ficção que é a peça teatral.  

O tempo em que as personagens se situam é um tempo passado, em 
que se tem a representação memorialística das personagens, sendo que o 
espaço é sempre o espaço do outro e não o espaço físico do ''eu'', mas um 
espaço de caráter psicológico. 

Em fins do século XIX, com o advento do progresso científico e o 
desenvolvimento industrial, a sociedade ocidental passa por uma crise de 
caráter social e existencial, sendo este o contexto emergente da estética 
simbolista, a qual explorou a interioridade do homem e se opôs em relação a 
materialização e mecanização a que o homem estivera condicionado. 

Torna-se, portanto, relevante pensar como o Simbolismo influiu na peça 
O Marinheiro, ao considerar os elementos sonoros e rítmicos responsáveis pela 
configuração de uma linguagem poética, revelando um teatro de caráter 
filosófico em que as personagens se percebem acometidas pela dialética do 
aprisionamento da realidade e a evasão expressa pelo elemento onírico. 

Pode-se pensar que a peça de Fernando Pessoa apresenta ao leitor um 
ambiente tipicamente de caráter simbolista, em que se revela um quarto 
isolado do mundo exterior, o que confere destaque para o plano da 
interioridade das personagens a ser evidenciada pelo monólogo, sendo que, 
neste espaço, apenas uma janela se apresenta como elemento de 
comunicação entre o enclausuramento das personagens em que esta mesma 
janela se torna signo que remete ao isolamento interno e externo do ser 
humano, tendo a visibilidade para o mar, signo teatral que representa a 
nostalgia, o sentido da vida como parte de um modus vivendi tipicamente 
português. 

As três personagens da peça não são identificadas com nomes, apenas 
são referidas como irmãs, ressaltando o laço de consanguinidade que as une, 
e, pode-se inferir que esta não identificação das personagens sugere a 
importância de compreender com maior sensibilidade os elementos do 
pensamento e do sentimento, valorizando manifestações de caráter espiritual, 
assim como apregoava a estética simbolista. 

A fim de compreender a análise dos elementos de teatralidade presentes 
em O Marinheiro, o presente estudo trabalhará com a perspectiva de Jean-
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Pierre Ryngaert (1996), o qual propõe como passo inicial para a análise de 
textos teatrais, a compreensão do texto dramático como sendo um objeto 
material, cujas indicações do título, o qual representa, segundo o autor, o 
âmago do texto, além de outros elementos, tais como a apresentação espaço-
temporal da obra e os elementos de construção de cenas, como, por exemplo, 
a sonoridade e a visualidade.  

Segundo Ryngaert, a análise das partes de um texto compõe-se das 
indicações cênicas, no caso de O Marinheiro, este elemento indica o espaço 
onde se ambienta a peça e apresenta uma descrição sutil das personagens e 
de cada elemento que compõe a cena, como a janela e a paisagem em que há 
destaque para a visibilidade do mar. 

Além de conceber a análise da peça teatral baseada nas indicações 
cênicas, Ryngaert propõe outros meios a serem considerados para estabelecer 
o procedimento analítico, no entanto, contemplar-se-á, neste estudo, apenas 
mais uma categoria de análise, sendo a identificação do enredo e da intriga. È 
importante ressaltar que, para Ryngaert, a intriga não se reduz ao conflito, mas 
resulta do antagonismo entre as personagens, em que se destacam os 
diferentes modos de ver e compreender o mundo, como se percebe 
nitidamente nas vozes de cada uma das irmãs da peça de Fernando Pessoa. 

Para compreender a manifestação da teatralidade, este estudo irá se 
debruçar, primeiramente, seguindo as indicações expressas por Ryngaert, 
concebendo o título da obra como primeiro ponto a ser analisado. O próprio 
título O Marinheiro sugere a existência do personagem que aparece em sonho 
da segunda irmã, a qual sonha que este personagem se encontrava perdido 
em uma ilha e começava a sonhar com sua pátria, uma pátria que nunca 
tivesse tido.  

Passando para os elementos do espaço e tempo, é possível inferir que 
na peça não há indicação precisa de tempo cronológico, no espaço em que se 
ambienta a peça ''não há relógio'' (PESSOA, 2010, p.3), sabe-se que a 
discussão entre as irmãs se passa em uma madrugada, pois ''o horizonte é 
negro'' (PESSOA, 2010, p.3), mas não há indícios de tempo transcorrido, 
apenas a seguinte afirmação indicada pela primeira irmã, a qual diz ''Vede, 
vede, é dia já... Vede o dia... Fazei tudo por reparardes só no dia, no dia real, 
ali fora...''(PESSOA, 2010, p.14), além desta inferência, ao final da peça tem-se 
a indicação de que um novo dia surge: ''Um galo canta. A luz, como que 
subitamente, aumenta. '' (PESSOA, 2010, p.18) 

O espaço da peça, como já dito anteriormente, é ambientado em um 
quarto de um castelo antigo, sendo este o cenário da peça, pode-se considerá-
lo como sendo o espaço mimético, no entanto, para além da existência do 
espaço mimético, que é visualizado pelo leitor na rubrica inicial, há que 
considerar o espaço diegético, o qual se constitui pelas descrições das 
personagens, no caso do sonho que a segunda irmã tem com o marinheiro, há 
o espaço da diegese, representado pela visualidade de uma ilha longínqua. 

Ainda em relação ao espaço da peça, pode-se contrapor o plano da 
mimese e o da diegese, na medida em que é possível considerar que o espaço 
delimitado pelo quarto de um castelo antigo sugere a ideia de estaticidade, ao 
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passo que as descrições imagéticas criadas pelas irmãs representam espaços 
demarcados por certa mobilidade, o que indica elementos de ação no interior 
da peça. Este contraponto entre espaço mimético e diegético pode ser 
vislumbrado nas seguintes passagens de O Marinheiro 

 
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. 
(PESSOA, 2010, p.3) 

 
Em contrapartida, tem-se o espaço diegético, representado no sonho 

que a segunda irmã tivera com o marinheiro 
 

SEGUNDA — Sonhava de um marinheiro que se houvesse 
perdido numa ilha longínqua. Nessa ilha havia palmeiras hirtas, 
poucas, e aves vagas passavam por elas... Não vi se alguma 
vez pousavam... Desde que, naufragado, se salvara, o 
marinheiro vivia ali... Como ele não tinha meio de voltar à 
pátria, e cada vez que se lembrava dela sofria, pôs-se a sonhar 
uma pátria que nunca tivesse tido: pôs-se a fazer ter sido sua 
outra pátria, outra espécie de país com outras espécies de 
paisagens, e outra gente, e outro feitio de passarem pelas ruas 
e de se debruçarem das janelas... Cada hora ele construía em 
sonho esta falsa pátria, e ele nunca deixava de sonhar, de dia 
à sombra curta das grandes palmeiras, que se recortava, 
orlada de bicos, no chão areento e quente; de noite, estendido 
na praia, de costas e não reparando nas estrelas. (PESSOA, 
2010, p.9) 
 

Percebe-se como o espaço diegético apresenta mobilidade, a ação do 
marinheiro e os elementos que o circundam apresentam vida, ao passo que, o 
quarto do castelo, acomedito pela figura da morte e a presença do luto, revela 
um espaço mimético desprovido de vida, estático e sem mobilidade. 

Verifica-se, portanto, que as veladoras não se configuram propriamente 
como personagens, mas apresentam-se ao leitor como vozes, sendo que, no 
interior do drama há um personagem, não menos importante, representado 
pela figura do marinheiro, o qual é apresentado ao leitor como símbolo do 
sonho de uma das veladoras, no entanto, a mesma se questiona sobre a 
veracidade da existência deste marinheiro, se seria ele, de fato, um ser real. 

Neste sentido, o drama trabalha com uma contínua oscilação entre o 
sonho e a realidade, em que as personagens pensam subverter a própria 
realidade, ao se indagarem se todas elas são frutos de um sonho do 
marinheiro, o único ser real.  

O mistério do ser configura tema central não apenas nesta peça, mas na 
poesia de Fernando Pessoa em um sentido mais amplo, e é do mistério da 
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existência humana que surge o terror do nada, o que tanto apavora as três 
irmãs. Estas buscam preencher este vazio que se instaura no âmago 
existencial a partir das palavras, sendo tudo o que lhes resta. 

Ao pensar a palavra como signo linguístico teatral, pode-se dizer que no 
centro da linguagem das veladoras há um ruptura entre o ''eu'' e a própria voz, 
sendo a ruptura entre o sujeito e a linguagem representados no interior do 
próprio discurso, isto se poderia compreender como a quebra do próprio signo 
linguístico, em significante e significado. 

Neste sentido, pode-se afirmar que o drama de Pessoa configura a 
desintegração da linguagem, o que Seabra denomina de ''Poemodrama'', em 
que a linguagem se desintegra em uma pluralidade de outras linguagens do 
sujeito e este mesmo se desintegra em uma pluralidade de sujeitos, o que 
representa para Seabra a ideia de ''Poetodrama''. 

Como elemento recorrente que demarca a teatralidade desta peça, tem-
se pelas vozes das personagens indícios de que estas sofrem um 
desdobramento em suas personalidades, o que se pode comparar ao ato de 
que o próprio artista pode dispor para, na encenação, incorporar diversas 
identidades, em choque com o ''eu'' individual.  

A fala da primeira irmã indica a ruptura do ''eu'' consigo mesma, ao 
afirmar ''Entre mim e a minha voz abriu-se um abismo... '' (PESSOA, 2010, 
p.15), posteriormente, a terceira irmã confirma a ruptura das personagens, 
dizendo ''E parecia-me que vós, e a vossa voz, e o sentido do que dizíeis eram 
três entes diferentes, como três criaturas que falam e andam. '' (PESSOA, 
2010, p.15) 

Em O Marinheiro, as personagens se rebelam não apenas com a 
finalidade de desestabilizar a realidade, mas desmistificar a ficção teatral em si, 
o palco de teatro é assim compreendido enquanto espaço de reprodução da 
própria vida. Neste sentido é importante pensar as indicações cênicas 
fornecidas no texto de Fernando Pessoa, a fim de compreender-se como são 
utilizados, nesta peça, os recursos que evidenciam sua teatralidade. 

Pode-se dizer que esta peça revitaliza a linguagem transpondo para o 
plano cênico o signo linguístico em um primeiro plano, em que as personagens 
se despem de sua configuração propriamente humana, apresentando-se 
enquanto vozes que reproduzem discursos não mais no palco do teatro, mas 
sim no palco da vida. 

Pensar o texto literário enquanto espaço de configuração da teatralidade 
implica considerar como o texto fornece diretrizes para que o imaginário do 
leitor possa constituir a cena mentalmente, perdendo-se na ''névoa'' de ilusão 
que o texto de Fernando Pessoa cria ao imaginário do leitor. 

Nesta peça, torna-se possível ao leitor visualizar a criação de espaços e 
mundos distintos, sejam estes delimitados pelo plano da realidade ou pelo 
plano do sonho, o espaço teatral em O Marinheiro configura a possibilidade de 
criação de novos mundos, os quais não são limitados, porém, se condicionam 
ao imaginário do leitor e também do próprio escritor. 
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Considerações finais 
 
Ao final do presente estudo, pode-se refletir acerca de como os 

elementos de teatralidade presentes no texto dramático de Fernando Pessoa 
se fazem relevantes para se pensar na peça e suas indicações cênicas.  

Fernando Pessoa buscou, em O Marinheiro, criar uma metáfora em que 
o próprio marinheiro se configura como personagem que representa o ''eu'' em 
conflito, assim como são apresentadas ao leitor as vozes das três irmãs, as 
quais configuram, no plano cênico, o ecoar de uma única voz na busca de um 
sentido, de algo que as faça compreender os mais íntimos mistérios que 
circundam o âmago da existência humana.  

Neste sentido, é importante pontuar como o palco de Fernando Pessoa 
sugere a criação de novos mundos, em que as personagens não apenas 
encenam no espaço físico do quarto de um castelo, mas representam, 
essencialmente, seus mais profundos anseios e perturbações no palco da vida. 
Verificou-se como a linguagem se torna elemento mobilizador deste drama 
estático, considerando como o signo linguístico configura, ao leitor, a 
possibilidade de entrar em contato direto com as almas das três personagens, 
já desprovidas de uma personificação, passam a representar-se enquanto 
vozes da alma. 

Percebe-se em O Marinheiro a construção de um teatro lírico, na medida 
em que o interior e a subjetividade das personagens são postos em primeiro 
plano em detrimento de uma ação teatral, tem-se um drama lírico, revestido 
pela poeticidade das expressões, pela voz de cada uma das personagens 
como vozes da alma, vozes humanas que expressam seus medos e anseios 
em relação a sua condição de ser humano, condição esta que as impele a 
pensar sobre a finitude da existência como sendo o único meio de 
compreensão do próprio ser. 

Pode-se considerar que a peça O Marinheiro permite compreender pela 
expressividade de personagens como construir uma concentração expressiva e 
poética do drama, em que Fernando Pessoa atingiu uma intensificação da 
estrutura do dramático em uma fusão ao poético, elemento que, por sua vez, 
assinala a transposição lírica do drama, como considerou o próprio poeta: 
''Trata-se simplesmente do temperamento dramático elevado ao máximo; 
escrevendo em vez de dramas em atos e ação, dramas em almas. '' (PESSOA, 
p.102) 
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