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Pistas de Correção da Atividade Formativa 3 

 

 

• Tanto no Roteiro Programático e Bibliográfico do Tema 3 como na restante 

bibliografia recomendada, em especial os títulos indicados como sendo de 

leitura obrigatória, encontra-se desenvolvida a matéria essencial para 

responder às questões que compõem os grupos I, II e III da Atividade 

Formativa 3. 

 

• Os diferentes excertos transcritos no enunciado desta Atividade ajudam, 

por outro lado, a contextualizar e a ilustrar os tópicos programáticos sobre 

os quais se solicitou uma particular reflexão, sendo ainda textos cuja 

leitura e estudo mais detalhados se considerou fundamental para a 

compreensão e assimilação das principais questões abordadas no Tema 3. 

 

 

ENUNCIADO DA ATIVIDADE FORMATIVA – GRUPO I 

 

Leia atentamente o seguinte excerto de Fernando Pessoa: 

“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.” 

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

Partindo do texto transcrito e com base nos conhecimentos que adquiriu através 

da leitura da bibliografia indicada para o estudo do Tema 3, responda agora às 

seguintes questões: 

1. Quais os propósitos que configuraram as motivações e o espírito de 

Orpheu e foram explicitados por Fernando Pessoa, na qualidade de poeta- 

-teorizador desta geração? (até 10 linhas)  
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2. Defina o que se pode entender por consciência da modernidade, tendo 

também em conta formas particulares protagonizadas pela geração de 

Orpheu. (até 10 linhas) 

 

SUGESTÕES DE RESPOSTA – GRUPO I 

 

• As questões do grupo I incidem sobre as motivações e estratégias da 

Geração do “Orpheu”, pretendendo que seja entendido e especificado, tão 

claramente quanto possível, tudo o que caracteriza a imensa vontade de 

ruptura que acompanhou a sua reivindicação de novidade absoluta. 

Partindo deste pressuposto, espera-se que, na primeira questão, se 

centre a reflexão na questão da universalidade, tão explícita na gesta 

pessoana, e que transcende o conceito de europeização, apesar de a 

Europa continuar a ser o espaço privilegiado do progresso, da ciência e, 

consequentemente, da evolução, ou seja, do “futuro”. Enquanto membro 

da Geração de “Orpheu” e para além da partilha deste ideário, Pessoa 

defende uma nova conceção da Arte que se reflete numa nova forma de 

encarar o mundo (cosmovisão). A segunda questão deste grupo, mais 

centrada precisamente no ideário órfico, pressupõe a rutura com o 

passado como forma de progredir e de construir o futuro. Este futuro será 

possível de conquistar, com base em valores como os da universalidade, 

da inovação e capacidade criativa e ainda da energia como motor 

empreendedor da expressividade artística.  

 

ENUNCIADO DA ATIVIDADE FORMATIVA – GRUPO II 

 

Comente de modo fundamentado o sentido desta afirmação de Eduardo 

Lourenço, relacionando-o com os conhecimentos que adquiriu: 

 

“Entre outras coisas, o modernismo português – e em particular o representado 

por Fernando Pessoa – desejou ser não apenas invenção e recriação de uma 

nova sensibilidade e visão da realidade (aquela que o chamado mundo moderno 

estava pedindo), mas igualmente uma metamorfose total da imagem, ser e 

destino de Portugal.” 
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(“Da Literatura como Interpretação de Portugal”, in O Labirinto da Saudade, 

Lisboa, Gradiva, 2005.)                                                                até 15 linhas 

 

SUGESTÕES DE RESPOSTA – GRUPO II 

 

• Em estreita articulação com a criação desta nova estética está a afirmação 

de Eduardo Lourenço (transcrita no grupo II) que sublinha o alcance da 

ação de Fernando Pessoa neste contexto histórico-cultural: não só 

enquanto principal teorizador dos ‘ismos’ modernistas, contribuindo para a 

construção de uma “nova sensibilidade” em termos estético-literários, 

como também orientando o espírito de inovação modernista para a busca 

de uma renovação radical do modo de ser-português que, por sua vez, 

viabilizasse a criação de uma imagem plenamente afirmativa e europeia 

de Portugal. É nesta dupla dimensão que o excerto apresentado deve ser 

entendido: o ideário modernista pressupõe uma nova concepção da Arte 

mas está imbuído de uma consciência aguda da necessidade de levar a 

sociedade a acompanhar essa nova visão artística. Daí se compreende a 

necessidade de divulgação dessa nova forma de Arte concretizada na 

publicação da revista Orpheu.  

 
ENUNCIADO DA ATIVIDADE FORMATIVA – GRUPO III 
 

Leia atentamente o seguinte excerto de Almada Negreiros: 

 

“Os inesquecíveis companheiros do “Orpheu” foram os meus precisamente por 

nos ser comum uma mesma não-identidade, um mesmo escorraçar comum que 

a vida nos fazia. [...] Éramos em realidade muito estranhamente diferentes uns 

dos outros, e todos suspensos do mesmo fio de nos faltar território. [...] Era a 

arte que nos juntava? Era. Arte era a solução. A nossa solução comum. Era o 

neutro entre nós.” 

(“Orpheu”, in Obras Completas de Almada Negreiros, Vol. VI, Textos de 

Intervenção, Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1993). 

 

Relacione o que se diz no texto transcrito com o que sabe sobre o grupo de 

criadores do Orpheu e com o que estudou nos temas anteriores sobre o conceito 
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de geração. (até 15 linhas) 

 

SUGESTÕES DE RESPOSTA – GRUPO III 

 

• A aproximação entre os criadores de 70 e os de Orpheu, a que se alude no 

grupo III, tendo como fio condutor o próprio conceito de ‘geração’ 

estudado no Tema 1, pretende evidenciar as diferenças existentes entre os 

dois grupos, reforçando uma vez mais a complexidade desse conceito.  

A esfera de atuação das duas gerações é diferente: a Geração de 

70 aspira a renovar, regenerar a sociedade da época nas suas diferentes 

vertentes: económica, política, social e também artística. A Geração de 

“Orpheu” sustenta a sua atuação na necessária renovação nas Artes e na 

Filosofia, operando alterações na cosmovisão portuguesa. As diferenças 

entre ambas evidenciam ainda as diferenças sociais e económicas entre as 

duas gerações: os contextos, as épocas e a cosmovisão do mundo são 

diferentes e marcam consideravelmente a forma de encarar a questão e a 

necessidade que sentem de regenerar Portugal. A consciência da 

necessidade dessa regeneração é um dos elos que as liga entre si e que 

determina o seu papel na história da Cultura Portuguesa.  

 

 


