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PRIMEIRO MOMENTO: “Nacionalismo/tradição/ vanguarda”.

1915 ................................................... 1927

REVISTA ORPHEU REVISTA PRESENÇA

Escandalizou a literatura portuguesa

Características simbolistas / propostas futuristas e cubistas
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❑Reflete uma divisão: os saudosistas e os integralistas de 
mentalidade fascista. 

❑ Idealizadores: Fernando Pessoa, Mário de Sá-Carneiro, 
Almada Negreiros, Luís de Montalvor e Ronald de  Carvalho 
(brasileiro).
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“Multipliquei-me para me sentir.
Para me sentir, precisei sentir tudo,
Transbordei-me, não fiz senão extravasar-me”.
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•COLABOROU EM VÁRIAS REVISTAS LITERÁRIAS DA ÉPOCA: A
ÁGUIA, DIRIGIDA POR TEIXEIRA DE PASCOAES (NACIONALISTA E
VISIONÁRIA).

• POETA / CONTISTA / TEATRÓLOGO / CRÍTICO LITERÁRIO;

• ESTUDIOSO DA ASTROLOGIA E DO OCULTISMO.

• HETERÔNIMOS: ENTIDADES POÉTICAS COM BIOGRAFIA, TRAÇOS
FÍSICOS, FORMAÇÃO CULTURAL, PROFISSÃO, IDEOLOGIA E ESTILO
PRÓPRIO.

• LÍNGUA INGLESA: 35 SONNETS (1918).
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POETA MAIOR DA 

LÍNGUA PORTUGUESA

• A SOLITÁRIA MULTIDÃO (127 HETERÔNIMOS) DE UM SÓ PESSOA
CRIOU UM MARCO INSUPERADO, TALVEZ INSUPERÁVEL, NA
LITERATURA DE LÍNGUA PORTUGUESA OU, MAIS AMPLAMENTE NA
LITERATURA MODERNA.

• MAIS DO QUE UM GÊNIO NO USO DA LÍNGUA, ELE FOI A
ENCARNAÇÃO DO PRÓPRIO GÊNIO DA LÍNGUA.

• “VIVER NÃO É NECESSÁRIO; O QUE É NECESSÁRIO É CRIAR.”
(“NAVEGAR É PRECISO, VIVER NÃO É PRECISO”)

• “AS ARTES TODAS SÃO UMA FUTILIDADE PERANTE A LITERATURA”.
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, o poeta da natureza

• Camponês, pastor e anti-intelectualista. Afinado com a natureza, viveu no
campo uma vida simples: natural, primitivo, rude e espontâneo. Morreu
jovem.

• Poesia que busca expressar a felicidade de viver sem as preocupações
políticas, sociais e culturais que fazem a angústia do ser humano / versos livres
e linguagem coloquial;

• Poesia de realismo sensorial e marcante simplicidade.

• Bucólico, panteísta; objetivo, concreto.
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• Sensitivo, pagão e sem metafísica

(não crê em nenhum deus).

•A melhor filosofia é não ter filosofia.

•Equilibrado consigo e com o mundo.

•De visão ingênua e instintiva. Propõe a contemplação da realidade
através das sensações, sem intermediação do pensamento.

•Usa a metalinguagem

•É o mestre dos demais.
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O guardador de rebanhos

IX

Sou um guardador de rebanhos.

O rebanho é os meus pensamentos

E os meus pensamentos são todos sensações.

Penso com os olhos e com os ouvidos

E com as mãos e os pés

E com o nariz e a boca.

Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la
E comer um fruto é saber-lhe o sentido.

Por isso quando num dia de calor
Me sinto triste de gozá-lo tanto,
E me deito ao comprido na erva,
E fecho os olhos quentes,
Sinto todo o meu corpo deitado na realidade,
Sei a verdade e sou feliz.
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❑RICARDO REIS 
É apresentado como um médico de apurada cultura

humanística;

Neoclássico, racionalista, panteísta, epicurista e semipagão;

Consciência da fragilidade e efemeridade do homem;

Expressa o carpe diem, em meio a paisagem bucólica.

VEM SENTAR-TE COMIGO, LÍDIA, À BEIRA DO RIO 

Vem sentar-te comigo Lídia, à beira do rio.
Sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos
Que a vida passa, e não estamos de mãos enlaçadas.

(Enlacemos as mãos.)
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❑ÁLVARO DE CAMPOS

• Evolução poética: 1ª fase: Decadentismo (“Opiário”), 2ª fase: Futurismo (“Ode

Triunfal”) e 3ª fase: Cansaço/Pessoal (“Tabacaria”).

• Engenheiro mecânico e naval (Glasgow - Escócia).

• Amargo, depressivo, entediado, inquieto, exagerado, cético; emotivo-subjetivo.

• Espírito cosmopolita, dinâmico, temperamento tenso e explosivo.

• Poeta urbano e moderno.

• Reflete a angústia do Século XX.

•Manifesta a dialética do tudo e do nada.

• Poeta de prosa poética ( poemas e versos longos).
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TABACARIA

Não sou nada.
Nunca serei nada.
Não posso querer ser nada.
À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.
(...)
Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade.
Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer,
E não tivesse mais irmandade com as coisas
Senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua
A fileira de carruagens de um comboio, e uma partida apitada
De dentro da minha cabeça,
E um sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida.
[...]
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❑FERNANDO PESSOA: ELE- MESMO 

ORTÔNIMO, isto é, o Fernando Pessoa que escreveu em seu próprio
nome. Obra escrita em língua portuguesa em duas vertentes:

• saudosista-nacionalista-épica (Mensagem, 1935)

• poesia lírica tradicional (Cancioneiro e Quadras ao Gosto Popular).
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TEMAS : 

• Reflexões sobre a própria arte poética e sobre o papel do artista; o 
mistério da existência; 

•Solidão e tédio; o destino cósmico do ser humano; remessa a uma 
outra realidade, oculta, invisível; a natureza e a realidade do EU.  

❑FERNANDO PESSOA: ELE- MESMO 
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Isto
Dizem que finjo ou minto

Tudo que escrevo. Não.

Eu simplesmente sinto

Com a imaginação.

Não uso o coração.

Tudo o que sonho ou passo,

O que me falha ou finda,

É como que um terraço

Sobre outra coisa ainda.

Essa coisa é que é linda.
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Por isso escrevo em meio
Do que não está ao pé,
Livre do meu enleio,
Sério do que não é.
Sentir? Sinta quem lê!



O poeta é um fingidor.
Finge tão completamente
Que chega a fingir que é dor
A dor que deveras sente.

E os que lêem o que escreve,
Na dor lida sentem bem,
Não as duas que ele teve,
Mas só a que eles não tem.

E assim nas calhas de roda
Gira, a entreter a razão,
Esse comboio de corda
Que se chama o coração.

Autopsicografia
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MAR PORTUGUÊS

Fernando Pessoa (in Mensagem,1934)

Ó Mar salgado, quanto do teu sal

São lágrimas de Portugal!

Por te cruzarmos, quantas mães choraram

Quantos filhos em vão rezaram!

Quantas noivas ficaram por casar

Para que fosses nosso, ó mar!

Valeu a pena? Tudo vale a pena

Se a alma não é pequena.

Quem quer passar além do Bojador

Tem que passar além da dor.

Deus ao mar o perigo e o abismo deu,

Mas nele é que espelhou o céu.



01. Segundo o poeta, o sofrimento do povo ocorreu:

a) apesar das conquistas portuguesas.

b) em virtude das conquistas portuguesas.

c) para as conquistas portuguesas.

d) antes das conquistas portuguesas.

e) após as conquistas portuguesas.



02. A metáfora existente nos dois primeiros versos do poema estabelece:

a) a força moral de Portugal.

b) a incoerência do sofrimento diante das conquistas.

c) a importância do sofrimento para que o povo deixe de sofrer.

d) a profunda união entre as conquistas e o sofrimento do povo.

e) a inutilidade das conquistas portuguesas.



03.“Quantos filhos em vão rezaram!”. Com este verso, entendemos que:

a) o sofrimento do povo foi inútil.

b) o povo português da época era muito religioso.

c) muita gente perdeu entes queridos por causa das conquistas portuguesas.

d) a força da fé contribuiu efetivamente para as conquistas portuguesas.

e) a religiosidade do povo português era inútil.



04. Segundo o poema, para ir sempre adiante é necessário:

a) crer no destino.

b) aceitar a dor.

c) viver com alegria.

d) vencer o sofrimento.

e) objetivar sempre o progresso.



05. Por um processo anafórico (repetição da mesma palavra), a palavra nele

(v. 12) tem como referente no texto:

a) Mar.

b) Deus.

c) Abismo.

d) Perigo.

e) Céu.



06. (PUC-SP) O poema relaciona-se a Portugal, fazendo referência

a) à costa portuguesa que tem quilômetros de terra banhada pelo Oceano Atlântico.

b) às lágrimas derramadas pelo povo português durante o governo militar, causador

de muitas lutas internas.

c) às noivas portuguesas, muito emotivas, e aos soldados de além-mar, muito

sofridos, separados pela distância existente entre Portugal e Brasil.

d) às conquistas malsucedidas dos portugueses em relação aos espanhóis que

também navegaram em mares revoltos.

e) às conquistas dos portugueses na época das grandes navegações, que causaram

sentimento intenso vivido pelo povo.



07. O poema “Mar Português” é composto de duas estrofes uniformes.

Cada estrofe contém seis versos rimados. A nomeação para essa estrutura

estrófica e disposição das rimas, respectivamente, são:

a) setilha / alternadas.

b) oitava / opostas.

c) sextilha / paralelas.

d) décima / emparelhadas.

e) quintilha / continuadas.



08. Depreende-se do poema que:

a) a superação da dor é a superação dos mares.

b) o mar está para conquista, assim como dor está para Bojador.

c) a superação dos perigos do mar, para os portugueses, é símbolo da conquista.

d) Bojador e Céu são elementos positivos, contrastando com dor, perigo e abismo,

elementos negativos.

e) na segunda estrofe, Bojador está para sofrimento, assim como Céu está para

abismo e perigo.



09. O verbo ser, presente do indicativo, no início da primeira estrofe, é retomado

no início e no final da segunda estrofe, transmitindo ao contexto um:

a) sentido incoativo (de iniciar).

b) sentido conclusivo (de concluir).

c) sentido iterativo (de repetir).

d) sentido durativo (de continuar).

e) sentido atemporal (de sem tempo definido).



10. O poema Mar Português à época histórica:

a) séculos XVI e XVII, controle da economia pela burguesa.

b) séculos XVI e XIX, movimento da Igreja para combater o protestantismo.

c) séculos XII e XIII, formação do Estado português.

d) séculos XV e XVI, grandes navegações.

e) século XX, culto à conquista sideral.
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