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Roteiro Programático e Bibliográfico 

do Tema 3 

“A Geração de Orpheu” 

 

 

3.1. Configuração periodológica e especificidade conceptual da geração de 

Orpheu; 3.2. Fernando Pessoa: o ser-português e a busca de um sentido 

para Portugal; 3.3. Almada Negreiros: uma noção cosmopolita de 

nacionalidade 

  

1. Apresentação do Tema 3 

 

O Tema 3. pretende assinalar a estreita articulação existente entre a 

produção estética e literária de Orpheu1, as práticas de vanguarda e a 

profunda renovação da literatura portuguesa que delas resultou. 

Paralelamente, procura salientar-se o relevante alcance das realizações dos 

criadores modernistas, consubstanciado numa tentativa de transformação 

radical da mentalidade cultural portuguesa, dando particular destaque aos 

casos de Fernando Pessoa e de Almada Negreiros, no que à tematização dos 

modos de ser-português diz respeito.  

 

Na "Introdução" ao número 1 de Orpheu, Luiz de Montalvor (seu 

director juntamente com Ronald de Carvalho) apresenta a revista como 

sendo "um exílio de temperamentos de arte que a querem como a um 

segredo ou tormento", frisando a importância d/"este princípio aristocrático" 

que, segundo deixa subentendido, é o principal elemento-base da ideação 

de Orpheu, do "seu ideal esotérico" e dos "desejos de bom gosto e 

refinados propósitos em arte" que a habitam 2.  

Por sua vez, num texto muito posterior aos tempos do "Orpheu" em 

que evoca o seu advento, Almada Negreiros afirma naquele seu tom 

peculiar: "Éramos na realidade muito estranhamente diferentes uns dos 

                                                 
1 A palavra Orpheu aparece em itálico – Orpheu – quando designa a revista que teve este 
nome, e entre aspas - “Orpheu” - quando se refere ao conjunto de poetas e artistas que a 
conceberam e lançaram grupo que, por isto mesmo, ficou conhecido pelo mesmo nome. 
2 "Introdução" a Orpheu volume 1, Lisboa, Edições Ática, s/d, pp. 11-12. 
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outros, e todos suspensos do mesmo fio de nos faltar território. […] Era a 

Arte que nos juntava? Era. [A] Arte era a solução. A nossa solução comum. 

Era o neutro entre nós. […] Foi este o facto decisivo de que o «Orpheu» não 

era grupo. Era-lhe indiferente toda a opinião política, religiosa, literária, 

artística, filosófica, científica."3. 

Não pretendendo, naturalmente, minimizar a importância das várias 

individualidades que constituíram o primeiro Modernismo em Portugal e 

cujas participações moldaram de forma decisiva a especificidade conceptual 

de “Orpheu”, enquanto grupo e enquanto revista4, distinguir-se-ão 

sobretudo neste Tema 3: 

 

• a importância central de Fernando Pessoa, enquanto principal 

teorizador dessa complexa e marcante sucessão de tendências 

estético-literárias que o nosso primeiro Modernismo personificou 

mas, sobretudo, como poeta-crítico que questionou os modos de ser-

português e empreendeu uma fundamental interpelação a Portugal; 

 

• e ainda, a problematização criativa e interventora da identidade e a 

da nacionalidade lusas protagonizada por Almada Negreiros, tendo 

em atenção o seu estilo peculiarmente corrosivo e intrinsecamente 

singular.  

 

Apesar de ter sido um dos membros mais precoces do “Orpheu”, – 

nasce em 1893, tendo Pessoa nascido em 1888 e Mário de Sá-Carneiro em 

1890 – Almada foi contemplado com uma maior longevidade, tendo 

acabado por ser aquele a quem, talvez por essa circunstância, coube dar os 

primeiros passos no sentido de revelar a posterior descrições e impressões 

de episódios directamente vividos e realmente experienciados e, assim 

sendo, prontos a selar com a devida autenticidade a inscrição do mito-

Orpheu na posterioridade.  

                                                 
3  Almada Negreiros, Orpheu - 1915-1965, p. 10. 
4 Desde logo o contributo eminentemente criativo e poético de Mário de Sá-Carneiro, mas 
também os de outras personalidades, designadamente Amadeo de Sousa-Cardoso, 
Guilherme de Santa-Rita, Raul Leal, Luiz de Montalvôr ou Armando Cortes-Rodrigues, entre 
outros. 
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Uma das características que o poeta-artista aponta como típica da 

modernidade dos criadores órficos é "o encontro das letras e da pintura", 

acrescentando: "Era mesmo a primeira vez que tal acontecia em Portugal 

desde o nosso século XV.5 Por outro lado, é ele o autor do divertido texto 

‘programático’ em que enuncia os “3 (três) vocábulos perjurativos [sic] em 

dias do “’Orpheu’”6, um dos muitos excêntricos fingimentos em que se 

compraziam com o propósito mais que deliberado de épater le bourgeois o 

qual, neste preciso contexto, emerge re-criado como lepidóptero.  

E o que é um lepidóptero? "Lepidóptero", uma das expressões 

fundamentais da consciência modernista, justamente evocada por Almada 

no referido texto, foi uma palavra inventada por Mário de Sá-Carneiro para 

designar essa (porventura) larga maioria de seres comuns, dos quais 

criatividade, sensibilidade e inteligência estarão ausentes ou presentes em 

doses reduzidas e que, por isto mesmo, constituíam o alvo privilegiado das 

mistificações e blagues modernistas. 

  Embora adira e tenha por vezes participado em algumas das blagues 

que o grupo modernista incessantemente inventava contra "o poderosíssimo 

mimetismo dos lepidópteros", como dizia Almada, Pessoa não deixa de 

rejeitar situações que, pelo seu exagero excessivo ou por quaisquer outras 

razões, poderiam passar por ser motivadas por essa "ambição grosseira de 

brilhar por brilhar" ou por uma mera "futilidade literária".7 No que aliás foi, 

de um modo geral, seguido pelos restantes companheiros de Orpheu, cuja 

devoção à arte foi inusitada e total ao ponto de, como sugeriu Eduardo 

Lourenço, os levar a desejarem “transformar a existência em existência 

poética”. Por isso, “a importância única da geração do ‘Orpheu’ resid[iu] 

nessa aceitação sem limites da seriedade da poesia, ou, se se prefere, da 

poesia como realidade absoluta”.8 

Importa sublinhar que a consciência da modernidade vai suscitar, em 

diversas frentes, uma espécie de culto do distanciamento crítico, de poética 

da ruptura, uma ampla emergência da criatividade individual, numa 

palavra, a eclosão de um frenesim de inovação, reforçada e modelada pela 

acção iconoclasta da Vanguarda.  

                                                 
5  Almada Negreiros, Orpheu - 1915-1965, p. 8.  
6  Ibidem, pp. 26-30. Os vocábulos em causa são: “literatura, botas d’elástico e lepidoptero”. 
7 Fernando Pessoa, Cartas a Armando Cortes-Rodrigues, pp. 44-46.  
8 Tempo e Poesia, p.56 
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Nesta ordem de ideias, a vontade de destruição e a subversão, 

praticadas com um máximo de radicalidade, funcionam como uma espécie 

de aguerrida palavra de ordem, seja no que diz respeito aos géneros 

literários, às leis da perspectiva e da figuração na pintura, às regras de 

harmonia na música, ou à tentativa de estabelecer renovadas configurações 

mentais e estratégias intelectuais, correspondendo a uma provocadora 

questionação generalizada do contexto cultural e sociopolítico nacional. 

Assim, contra o academismo e, mais amplamente, contra a ordem e 

toda a espécie de autoridade, urge desafiar, reavaliar e, se possível, anular 

a legitimidade de todos os modelos anteriores, abrindo um espaço ilimitado 

à reivindicação livre de uma originalidade absoluta e plenamente eclética – 

marca central e distintiva dos desideratos e da acção estética dos 

modernistas.  

Uma das faces deste ecletismo que aqui interessa destacar, mostra-

se através de um irredutível querer-ser-europeu, o qual aparece também 

enquanto sinónimo e sintomático de uma dupla meta, duplamente 

essencial:  

 

• O desejo de universalidade, impondo a superação das limitadas 

fronteiras portuguesas e, simultaneamente,  

• uma vontade de ruptura com a literatura do passado, 

sugerindo uma viragem rumo ao "puro futuro" e ao 

inteiramente novo.  

 

Tal é o sentido da enfática, eufórica e, afinal, substancialmente 

profética, proclamação pessoana:  

   

  “Não somos portugueses que escrevem para portugueses; somos 
portugueses que escrevem para a Europa, para toda a civilização; nada 
somos por enquanto, mas aquilo que agora fazemos será um dia 
universalmente conhecido e reconhecido. [...] Não pode ser de outra 
maneira, realizamos condições sociológicas cujo resultado é 
inevitavelmente esse. Afastamo-nos de Camões, de todos os absurdos 
enfadonhos da tradição portuguesa e avançamos para o futuro.” 9 

 

                                                 
9 Fernando Pessoa, Páginas Íntimas e de Auto-Interpretação, Lisboa, Edições Ática, s/d, pp. 
121-122. 
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Neste específico âmbito, fará sentido enquadrar a propensão vanguardista 

principalmente representada pelo Futurismo português – em franca minoria, 

note-se, se considerada no seu conjunto a vertiginosa criação de ‘ismos’ a 

que se assiste, entre 1912 e 1917, e na qual sobressai a importância do 

sensacionismo, realçada de resto pelos seus criadores. Atente-se, de acordo 

com este propósito, na paradigmática tensão dialéctica existente entre 

tradição e ruptura, enunciada, entre outros autores, por Octávio Paz:  

 

“A modernidade será sobretudo uma tradição polémica que desaloja a 
tradição imperante, qualquer que esta seja; porém desaloja-a para, um 
instante após, ceder lugar a uma outra tradição, que, por sua vez, é 
outra manifestação momentânea da actualidade. A modernidade nunca é 
ela mesma é sempre outra. O moderno não é caracterizado unicamente 
pela sua novidade mas pela sua heterogeneidade. Tradição heterogénea 
ou do heterogéneo, a modernidade está condenada à pluralidade: a 
antiga tradição era sempre a mesma, a moderna é sempre diferente. […] 
Tradição do moderno: heterogeneidade, pluralidade de passados, 
estranheza radical.”10 

 

Por outro lado, tornar-se-á igualmente pertinente identificar em que 

consiste o que se poderá designar como mitologia individualista típica da 

modernidade, ou seja, compreender qual o alcance da supremacia do mito 

do indivíduo livre e auto-suficiente, precisamente porque tal mitologia 

assume uma significação essencial ou, talvez melhor, afirma-se como uma 

verdadeira super-estrutura da mentalidade moderna e da cultura 

modernista. Em consonância com uma atmosfera decadente de 

desagregação de valores, dominante na era da geração do “Orpheu”, ambas 

contribuirão para essa “fatal incapacidade construtiva que afecta a 

consciência moderna” – segundo o certeiro diagnóstico do poeta de “Hora 

Absurda”.  

Em todo o caso, a consciência moderna estará inegavelmente na 

origem de mutações fundamentais, em termos de valores estéticos, 

culturais e mentais, detectáveis, designadamente, em dois campos  

fundamentais:  

 

• a revalorização e o cultivo de práticas convencionadamente negativas 

como a contradição, o paradoxo, a incoerência, a dispersão ou o 

                                                 
10 Octávio Paz, Os Filhos do Barro, Rio de Janeiro, Editora Nova Fronteira, 1984, p. 18. 
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apelo à pluralidade as quais, no contexto dos poetas modernistas, se 

transmudarão em princípios norteadores da sua prática estético-

literária; 

  

• os efeitos desse irreparável estilhaçar de um ‘eu’, sujeito outrora 

coeso, intensamente glosado por esses criadores modernistas e 

particularmente adoptado pelos colaboradores da revista Orpheu, que 

se anuncia como um equivalente expressivo da moderna patologia da 

identidade que a fragmentação desse sujeito poético precisamente 

configura.  

 

Em suma, inspirando-se no Romantismo, isto é, em valores assentes 

na exaltação do 'eu’, na autenticidade e no prazer, valores directamente 

hostis aos costumes da burguesia, estes essencialmente centrados no 

trabalho, na poupança, na moderação e no puritanismo, a cultura 

modernista comanda uma irreversível transformação sócio-cultural, ao 

revoltar-se contra todos os valores, normas e princípios adquiridos e  

disseminados numa parte significativa da sociedade burguesa.  

Daí que a mentalidade modernista sintonize e remeta para uma 

cultura da personalidade, a qual não poderá deixar de incitar a uma 

existência vivida com um máximo de intensidade, ao cultivo de um certo 

desregramento dos sentidos - o famoso apelo pessoano do “ser tudo de 

todas as maneiras” - a uma sobrevalorização dos impulsos individuais e a 

um predomínio da imaginação que se reserva o direito de ampliar, de forma 

libérrima, o espaço predominantemente hedonista das sensações e das 

experiências individuais. 

De acordo com a tematização do poeta de Mensagem, num texto 

significativamente intitulado "O que quer Orpheu?", os órficos pretendem 

antes de mais "criar uma arte cosmopolita no tempo e no espaço". E isto 

porque, prossegue Pessoa, "a nossa época é aquela em que todos os 

países, mais materialmente do que nunca, e pela primeira vez 

intelectualmente, existem todos dentro de cada um, em que a Ásia, a 

América, a África, ou a Oceânia são Europa e existem todos na Europa. Por 
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isso a verdadeira arte moderna tem de ser maximamente desnacionalizada 

- acumular dentro de si todas as partes do mundo"11.  

O eclectismo modernista que presidiu, como se referiu antes, à 

ideação de Orpheu, foi assim concebido para procurar realizar "a soma e 

síntese de todos os movimentos literários modernos". Nesta ordem de 

ideias, a arte moderna deverá ser essencialmente cosmopolita, universal e 

sintética, não tendo, ao contrário das artes do passado, que assumir 

nenhuma regra a não ser uma: sentir tudo de todas as maneiras, para com 

esta atitude conseguir ser a síntese de tudo. 

Não admira pois que, para os de “Orpheu”, seja um objectivo  

essencial e prioritário a salvaguarda o cosmopolitismo da arte portuguesa o 

qual mais não é, afinal, do que o reflexo do próprio fundamento cosmopolita 

que identifica (e justifica) "essa vocação mediadora e como que profética", 

típica da nação portuguesa. É que, a imperiosa reivindicação de novidade e 

de modernidade exigida pelos poetas órficos, passava de forma obrigatória 

e simultânea por uma perspectivação europeia do modo de ser literário 

português.  

Na verdade, "Orpheu" pretendia antes de mais "ter um pouco de 

Europa na alma", espécie de divisa que, nesse tempo, implicava a 

consideração da Europa como "a região civilizada" por excelência o 

continente que dava "o tipo e a direcção a todo o mundo". Daí a afirmação 

lapidar (e, como em tantas outras ocasiões, paradoxal) do futuro autor do 

Ultimatum (“aos mandarins da Europa"): "querer ser português é pouco 

para portugueses".  

Daí também, a necessidade de uma re-visão profunda através da 

qual a literatura nacional deveria ser radicalmente posta em questão. Tal 

propósito, tinha por sua vez implícito um novo espírito, liberto dos 

fantasmas do servilismo e de qualquer sentimento de inferioridade face ao 

estrangeiro, agora, muito pelo contrário, plenamente afirmativo e 

novamente orgulhoso de si enquanto "consciência exacta da Actualidade".  

Haveria então que efectuar aquilo que todos os outros movimentos 

literários12 não conseguiram concretizar e que, precisamente por este 

                                                 
11 "O que quer Orpheu?", in Páginas Íntimas e de Auto-Interpretação, pp. 113-114. 

   12 Ou seja, conforme a enumeração pessoana, "os românticos, a escola de Coimbra e os 
'Nefelibatas' representam, todos eles, malogros na literatura portuguesa na medida em que 
não operaram 1) uma transformação fundamental naqueles sectores da consciência 
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motivo, surgem irremediavelmente desvalorizados aos olhos de Pessoa que 

os designa como “malogros na literatura portuguesa”, a saber: 

 

• uma transformação fundamental naqueles sectores da consciência 

nacional susceptíveis de serem atingidos e transformados pela 

influência literária;  

• um corpo realmente coerente de pensamento e arte concebível 

apenas como português.13 

 

Em síntese, acima de tudo importa criar uma "consciência 

definidamente portuguesa do Universo"14, mas indo ainda mais longe: 

através desta consciência nacional agora verdadeiramente cosmopolita e re-

modelada, porque capaz de constituir-se como "critério autónomo 

unificador", ousar uma passagem efectiva à prática e, "entrar em actividade 

europeia mediante o contacto com outras culturas", realizando uma 

"síntese", apta a ordenar e a seleccionar positivamente aqueles 

"abundantes e mutuamente contraditórios" contactos culturais15. 

 

 

2. Bibliografia 

As obras e textos que compõem a bibliografia adoptada na unidade 

curricular de Cultura Portuguesa, estão divididos em títulos de 

leitura/consulta obrigatória e títulos de leitura/consulta complementar. 
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leituras complementares proposto para o presente Tema 3. 
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nacional susceptíveis de serem atingidos e transformados pela influência literária; 2) um 
corpo realmente coerente de pensamento e arte concebível apenas como português".  
Páginas Íntimas e de Auto-Interpretação, pp. 119-120. 

13 Idem, ibidem. 
  14 Páginas Íntimas e de Auto-Interpretação, pp. 120-1. O poeta usa também como 

equivalente desta expressão a palavra alemã Weltanschauung. 
15 Idem, ibidem. 
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53-63 e 169-188. 

 

PESSOA, Fernando, “IV. Sobre «Orpheu», Sensacionismo e Paulismo”, in 

Páginas Íntimas e de Auto-Interpretação, Lisboa, Edições Ática, s/d, pp. 

111-218.  

PESSOA, Fernando, “1.1. O Português” e “1.2. O Sentido de Portugal”, in 

Sobre Portugal – introdução ao problema nacional, Introd. e org. de Joel 

Serrão, Lisboa, Ática, s/d, pp. 71-133. 

PESSOA, Fernando, "Ultimatum de Álvaro de Campos", in Portugal 

Futurista, edição fac-similada, Lisboa, Contexto Editora, 1984, pp. 30-34. 

 

Bibliografia de leitura complementar 

   

COELHO, Jacinto do Prado, “Modernismo”, in Dicionário de Literatura, 2º 

volume, Porto Figueirinhas, 1981, pp. 654-658. 

JÚDICE, Nuno, A Era do «Orpheu», Lisboa, Teorema, 1986. 

MARTINS, Fernando Cabral, “Orpheu – Vanguarda”, in Dicionário de 

Fernando Pessoa e do Modernismo Português, Lisboa, Caminho, 2008, p. 

568 

PIEDADE, Ana Nascimento, A Questão Estética em Mário de Sá-Carneiro, 

Lisboa, Universidade Aberta, 1994, capítulo I. 

 PAZ, Octávio, Os Filhos do Barro – Do Romantismo à Vanguarda, Rio de 

Janeiro, Editora Nova Fronteira, 1984, pp. 17-35. 
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