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Roteiro Programático e Bibliográfico 

do Tema 4 

“Geração de 70 e Geração de Orpheu: a interpelação a Portugal” 

 

 
4.1. Legitimidade desta aproximação; 4.2. Sentidos da interpelação a 
Portugal protagonizada pelas duas gerações.  
  

 

1. Apresentação do Tema 4 

 
 

O Tema 4 visa sublinhar como determinados momentos da nossa 

história cultural constituíram um desafio - quando não mesmo uma 

provocação – no sentido da busca de respostas que ousaram subverter 

cenários culturais, mentais e até civilizacionais instituídos em Portugal. 

Assim, enunciam-se os principais motivos que explicitam e sustentam a 

aproximação proposta entre o espírito que modelou alguns dos propósitos e 

realizações destas duas gerações, ao mesmo tempo que se procura reflectir 

sobre os sentidos da profunda interpelação que cada uma delas dirigiu a 

Portugal. 

 

  
4.1. Legitimidade desta aproximação 

 

Importa começar por dilucidar as principais razões que fundamentam 

esta aproximação, talvez aparentemente pouco evidente, entre o espírito 

que orientou o surgimento do que se poderá designar como primeiro 

Fradiquismo, e aquele que estruturou a ideação de alguns dos principais 

valores estético-literários de "Orpheu", grupo de jovens poetas e artistas 

que começou a ser conhecido entre nós, sobretudo a partir do lançamento, 

em 1915, dos dois números da revista Orpheu.  

O paralelismo que aqui se propõe ganhará todo o seu sentido se 

forem tidas em conta determinadas afinidades ou, talvez melhor, um certo 

parentesco de sensibilidades que se verificou existir entre estes dois 

momentos únicos da nossa história literária e cultural. 
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O Fradiquismo foi um fenómeno que decorreu da aventura estético-

literária partilhada por Eça de Queirós, Antero de Quental e Batalha Reis, 

por volta de 1869, nos tempos das reuniões do Cenáculo lisboeta. Desta 

iniciativa conjunta dos três amigos, resultou a criação colectiva totalmente 

inventada, corporizada pelo poeta Carlos Fradique Mendes, que foi dado a 

conhecer ao público leitor como se fosse autêntico, com a ajuda de 

planeados mecanismos de divulgação como o recurso à imprensa, 

designadamente através dos jornais A Revolução de Setembro de Lisboa e 

O Primeiro de Janeiro do Porto.  

Mas se esta estratégia mistificadora e também paródica que aureolou 

o imaginário poeta visava desestabilizar - ludibriando e desconcertando - o 

pouco imaginativo público lisboeta, isto acontecia porque o seu objectivo 

principal era marcar 'bombasticamente' a diferença. Dito de outro modo, o 

que os inventores de Fradique Mendes pretendiam era utilizar a imensa 

perplexidade suscitada por esta controversa figura e pelos bizarros poemas 

de que supostamente era autor, no sentido de uma amplificação do valor 

real dessa modernidade que queriam disseminar e de que ele era pretexto e 

indício.  

A circunstância da admiração causada pela extravagante e auto-

proclamada originalidade fradiquiana sobressair sobretudo devido ao 

elevado nível de apatia e de ignorância do nosso meio intelectual, vem ao 

encontro de um facto igualmente digno de nota. É que a ambicionada 

modernidade de que Fradique deveria ser o representante entre nós, não 

deixa de exibir alguma imaturidade, precisamente porque as suas 

realizações poéticas concentrando-se sobretudo no efeito a produzir - tanto 

mais fácil quanto maior era a superficialidade literária dominante - não 

ultrapassavam o nível do pastiche das muito admiradas tendências 

modernas, protagonizadas por Baudelaire e por outros estranhos poetas 

igualmente 'na berra'. A verdade é que mesmo sendo só isso, a poesia de 

Fradique conseguiu contrastar vivamente com a inocuidade monótona e 

vazia da literatura ultra-romântica em voga em Portugal.  

Decorre do que fica dito que o objectivo nuclear do aparecimento 

deste “poeta forjado” foi, como sintetizou lapidarmente Batalha Reis em 
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nome dos três, "o propósito de assumir a modernidade possível em 1869 -- 

e em Lisboa"1. Como se propunham concretizar tal intento?  

Tratava-se de dar a conhecer a "riqueza imensa do moderno 

movimento de ideias, cuja existência, ainda segundo Batalha Reis, parecia 

ser tão absolutamente desconhecida em Portugal"2. Repare-se que esta 

modernidade era então "sinónima" daquilo que o referido trio mistificador 

entendia, de forma algo sincrética, por “satanismo” o qual constituía, 

sobretudo para eles, o padrão por excelência de um espírito de revolta 

absolutamente necessário para combater o atavismo conservador e o atraso 

gerados pelo monarquismo e pelo catolicismo seus contemporâneos.  

No específico enquadramento luso em que se situam, o referido 

satanismo era um equivalente do arrojado desejo de supressão, segundo o 

diagnóstico ferino dos três amigos, das "muitas lacunas lamentáveis" de 

que padecia a sociedade portuguesa, principalmente:  

 

• a nefasta dominância de um cristianismo hipócrita;  

• a inépcia das práticas políticas;  

• a influência de certa degeneração ultra-romântica na literatura e nos 

costumes;  

• a mediocridade do insignificante meio cultural urbano nacional.  

 

Por outro lado, Fradique Mendes surgia como uma espécie de porta-

voz da crise intrínseca à consciência moderna, crise que Antero – alegado 

autor da segunda nota de introdução ao primeiro conjunto de poemas 

publicados de Fradique – entendia ser sinónima do que designava como "o 

caótico da concepção filosófica, social e estética dos tempos modernos - 

tempos de laboração e anarquia, de emancipação e transição"3. 

No que diz respeito às intervenções do grupo de criadores 

modernistas, não perdendo embora de vista que o seu valor intemporal 

                                                 
1 "Anos de Lisboa (Algumas lembranças), p. 321. Este texto contendo um imprescindível 
relato de Jaime  Batalha Reis, aparece reproduzido parcialmente na secção, "III.3. 
Testemunhos, de "Carlos Fradique Mendes (1869-1870) - Corpus Documental", in Joel 
Serrão, O Primeiro Fradique Mendes, Lisboa, Livros Horizonte, 1985.  
2 "Anos de Lisboa (Algumas Lembranças)", p. 321. 
3 "Folhetim" de A Revolução de Setembro de 29 de Agosto de 1869, apud Joel Serrão, 

"Carlos Fradique Mendes (1869-1870) - Corpus Documental, in O Primeiro Fradique 
Mendes, p. 258. Cf. ainda folhetim introdutório a O Primeiro de Janeiro de 5 de Dezembro 
de 1869, op. cit., p. 266. 
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reside sobretudo – e ao contrário da escassa e pouco original produção 

poética do fictício Fradique Mendes - na muito original qualidade da sua 

poesia, o que aqui se procura recuperar e avaliar é o seu impacto 

conjuntural, quer dizer, a forma como foi recepcionado o efeito que a 

multifacetada actuação dos órficos, enquanto acontecimento significativo da 

vida cultural portuguesa, provocou junto do público leitor. 

Por outras palavras, trata-se de procurar articular literatura e 

história, conhecimento estético e conhecimento histórico, por forma a 

entender o papel e o contributo específicos do fenómeno literário no 

contexto da vida social, tendo como pressuposto que a literatura não se 

reduz a uma mera função de representação, mas detém uma específica 

função de criação social que se manifesta através da marcha da evolução 

literária. 

Em síntese, propõe-se uma abordagem que acrescente a uma 

apreciação estritamente literária, centrada sobretudo na análise de um 

corpus textual da autoria dos protagonistas em causa, uma perspectivação 

cultural e sociológica mais alargada, incluindo um contributo da teoria da 

recepção, especialmente no que à consideração da “história literária do 

leitor” diz respeito.  

Pode pois dizer-se que tanto o lançamento público de Fradique 

Mendes como a publicação da revista Orpheu, corresponderam a duas 

tentativas para "agir sobre o psiquismo nacional", irredutível imperativo 

pessoano que, transposto para a sugestiva linguagem metafórica de Mário 

de Sá-Carneiro, se metamorfoseava em "necessidade de reagir em leonino 

contra o ambiente" ou, mais concretamente, preconizava uma deliberada 

atitude de provocação e de conflito com vista à subversão e à 

transformação profundas da literatura, cultura e mentalidade da sociedade 

portuguesa.  

O insólito conjunto de propósitos e de acontecimentos que 

envolveram quer a estratégica divulgação de Fradique Mendes e dos seus 

poemas, quer a edição da inovadora revista Orpheu, deve ser valorizado 

fundamentalmente por dois motivos:  

 

• porque, nos dois casos, se tratou de duas declaradas intenções de 

modernidade absoluta;  
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• e porque, ambos os gestos podem ser interpretados enquanto duas 

formas de re-agir afirmativamente face à consciência, agudamente 

generalizada entre os expoentes máximos de ambas as gerações, de 

uma "desvalia trágica […] da realidade nacional sob todos os planos"4.  

 

Toda esta paroxística e muito crítica insatisfação, não poderia senão 

impulsionar a veemente esforço, partilhado e em parte concretizado pelos 

dois grupos, de levar a cabo uma, como escreveu Eduardo Lourenço, 

"metamorfose total da imagem, ser e destino de Portugal"5.  

 

 

4.2. Sentidos da interpelação a Portugal protagonizada pelas duas gerações  

 

Se equacionarmos, em termos gerais, o sentido dos combates em 

que os intelectuais de 70 se empenharam contra as anquilosadas 

anacronias que, a vários níveis, tolhiam o crescimento satisfatório do 

progresso e do desenvolvimento (material e intelectual) nacionais, desde 

logo se torna clara a sintonia existente entre a sua clara propensão 

revolucionária, expressa por uma busca ousada do "outro lado das coisas", 

do frisson nouveau, e a posterior intenção dos poetas modernistas, 

igualmente inovadora e subversiva, de provocar um verdadeiro 

"despertamento nacional", através da concepção de uma nova estética que 

sobretudo contribuísse para criar uma consciência “definidamente 

portuguesa” que, ao mesmo tempo, se mantivesse intrinsecamente aberta 

ao exterior europeu. 

Com efeito, "Orpheu" pretendia, com base no estabelecimento de 

uma outra visão da realidade, revolucionar e reformar em profundidade a 

estrutura mental e civilizacional portuguesa. Para isso, as novas ideias 

deveriam, como propõe Fernando Pessoa, "agir sobre o psiquismo nacional 

que precisa (de ser) trabalhado e percorrido em todas as direcções por 

novas correntes de ideias e emoções que nos arranquem à nossa 

estagnação"6.  

                                                 
4 Eduardo Lourenço, O Labirinto da Saudade - Psicanálise Mítica do Destino Português, p. 86. 
5 Op. cit., p. 79. 
6 Cartas a Armando Cortes-Rodrigues, Lisboa, Livros Horizonte, 1985, p. 45. 
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Mas, enquanto a ambiciosa "regeneração simbólica" que o conhecido 

grupo do Cenáculo pretendia cumprir através da criação de "um movimento 

ou [de] uma obra", se fixou especialmente naquilo que o autor de O 

Labirinto da Saudade designa como a "obsessão temática capital do século 

XIX", ou seja, a vontade de "repor Portugal na sua grandeza ideal, tão 

negada pelas circunstâncias concretas da sua medíocre realidade política, 

económica, social e cultural"7, o intuito da transformação proposta por 

"Orpheu" difere substancialmente da destes seus antecessores. 

Não caberá no âmbito temporal restrito da presente unidade 

curricular semestral, aprofundar8 o alcance global das diferenças existentes 

entre estes dois vibrantes e decisivos momentos da história da nossa 

cultura, ambos lutando por regenerar e ampliar ao máximo os limitados e 

atrasados padrões intelectuais do meio português, assim como, procurando 

conjugar esforços diversos em prol da modernização lusa, de modo 

porventura mais aguerrido e radical no caso de "Orpheu", dado o seu 

acentuado pendor vanguardista.  

Importa mesmo assim sublinhar que a profunda interpelação da 

realidade nacional que tanto a geração de 70 como a geração de Orpheu 

empreenderam, visando questionar, como escreve Eduardo Lourenço, "não 

apenas a mera realidade histórico-política de Portugal" mas "a totalidade do 

seu ser histórico-cultural"9, se orienta para finalidades distintas.  

Na verdade, não obstante a existência de um espírito mistificador e 

contestatário muito semelhante, similitude em parte sugerida pelo 

emprego, por parte dos criadores modernistas, de um tom e de imagens 

que evocam os da (por vezes corrosiva) sátira queirosiana, o sentido dos 

reiterados desafios através dos quais se opuseram aos valores pátrios 

dominantes, contestação iniciada pela famosa Geração de 70, manifesta 

contornos diferentes, sobretudo se tivermos em conta certos matizes 

assumidos por alguns do "Orpheu", como por exemplo, aquele que se 

relaciona com um messianismo tendencialmente nebuloso 

idiossincraticamente protagonizado por Pessoa. 

                                                 
7 Eduardo Lourenço, O Labirinto da Saudade, p. 87. 
8 Da forma exaustiva que este aliciante tema requer e merece e, tanto mais, quanto não foi 
ainda objecto de um estudo sistemático e aprofundado. 
9 O Labirinto da Saudade, p. 89. 
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Por outro lado, e tal como na época dos criadores de Orpheu, a ideia 

de Modernidade projectada pelos de 70, contém uma importante afirmação 

transnacionalista que se traduz igualmente num forte desejo de querer-ser-

europeu. Porém, a última distingue-se da primeira, por esta implicar uma 

dimensão futurante, imoderada e agressiva, que conduzirá “Orpheu”: 

 

• a afirmar-se completamente separado do passado e a orientar-se 

projectivamente para a descoberta de novas expressões da sensibilidade 

artística;  

• e a assumir uma forma peculiar de patriotismo que activa a ânsia de  

renovação, redimensionando-a e projectando-a em função de uma 

ambiciosa universalidade.  

 

Isto significa que o forte individualismo implícito na exigência de 

absoluta originalidade a que aspiram os criadores de Orpheu a reforça, 

levando-os, ainda que com uma acentuada dose de encenação, a superar o 

ascendente que as “três grandes nações pensantes” nunca deixou de 

exercer sobre Eça e os seus companheiros, sobrecarregando-os com um 

imenso complexo de inferioridade anímico, a que os nossos proverbiais e 

inultrapassáveis atraso e tacanhez davam flagrante razão. 

Outra divergência na natureza da interpelação levada a cabo pelas 

duas gerações, reside no facto de ao grupo do “Orpheu” ter sido totalmente 

alheia a postura civicamente comprometida e politicamente interventora, 

plenamente imbuída de um sentido ético, pedagógico e reformista, típica 

dos homens de 70. Pelo contrário, para os poetas de Orpheu, de acordo 

com o testemunho de Almada Negreiros, num texto evocativo desse intenso 

tempo de camaradagem modernista em que se pronuncia sobre esta faceta 

generalizada entre todos, “era-lhe[s] indiferente toda a opinião política, 

religiosa, literária, artística, filosófica, científica […]."10.  

De notar ainda que o facto, referido atrás, de o valor dos poemas de 

Fradique ter sido aferido segundo os limitados padrões do meio português e 

avaliado mais pela sua excentricidade do que em si mesmos, na sua fraca 

originalidade, constitui outra relevante diferença relativamente à inusitada 

qualidade da produção poética incluída nos dois números da revista Orpheu, 
                                                 
10 Orpheu - 1915-1965, Lisboa, Ática, s/d, p. 10.  
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em particular no que se refere aos seus dois maiores expoentes, ou seja, 

Mário de Sá-Carneiro e Fernando Pessoa.  

Uma boa parte do simbolismo que envolveu tanto o surgimento 

Fradique Mendes como o do "Orpheu", espelha uma semelhante atitude de 

rebeldia que se afirma, naturalmente, por contraposição, isto é, contra os 

valores imobilistas e provincianos, típicos desse meio português que tanto 

uns como outros queriam afrontar e reformar. Registe-se, a propósito, este 

expressivo trecho em que Batalha Reis descreve a provocatória táctica de 

choque que o lançamento de Fradique deveria corporizar, cujo interesse 

resulta acrescido se pensarmos que poderia igualmente ser da autoria dos 

principais responsáveis pela concepção dos princípios que orientaram 

Orpheu:  

 

“O nosso plano era considerável e terrível: tratava-se de criar 
uma filosofia cujos ideais fossem diametralmente opostos aos ideais 
geralmente aceites, deduzindo com implacável e impassível lógica, 
todas as consequências sistemáticas dos pontos de partida, por 
monstruosas que elas parecessem. Dessa filosofia saía naturalmente 
uma poesia, (e) toda uma literatura especial (...). Além de que, nós 
projectávamos criar no mais íntimo e fantástico absurdo, no mais 
extremo contraditório, nas regiões mais irracionais e insensatas do 
Espírito, mais longe, mais fundo do que Pöe, que Nerval, que 
Baudelaire”11.  
 

Quanto a Pessoa, a Sá-Carneiro ou a Almada, era inequívoca a sua 

vontade de ruptura com a literatura que os antecedera e o desejo de 

produzir uma completa novidade estética que alterasse decisivamente o 

panorama literário seu contemporâneo. E embora o conjunto de 

individualidades que constituiu "Orpheu" não tenha chegado a estar 

propriamente organizado como grupo, situação que, de resto, 

explicitamente recusavam, unia-os uma devoção inteira à Arte e uma 

comum intenção, vivamente inventiva e inovadora, decidida, entre outras 

coisas, a épater le bourgeois.  

Tratava-se, em ambos os casos, de uma necessidade absoluta e 

irreverente de vincar a diferença, ligada a um efeito de ineditismo 

espectacular mais ou menos chocante, que os dois juvenis grupos de 

                                                 
11 "Anos de Lisboa (Algumas Lembranças)", in O Primeiro Fradique Mendes, pp. 321-2, itálico 
nosso. 
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criadores procuravam deliberadamente obter com as suas insólitas e 

provocadoras iniciativas estéticas.  

Assim, tanto a intempestiva exigência de modernidade comum a 

ambos, como a desproporção que veio a verificar-se, entre o pretendido 

alcance dos projectos criativos em jogo e o respectivo acolhimento que 

efectivamente tiveram, por parte de um público que, não obstante o longo 

lapso de tempo decorrido entre Fradiquismo e Modernismo, permaneceu 

passivo e pacato12 constituem afinidades que, neste sentido restrito, 

igualizam a dimensão subversiva que marcou "esta situação especial do 

espírito" coetânea do lançamento do Fradiquismo e do tempo da criação de 

Orpheu.  

Além disto, pode dizer-se que Fradiquismo e Modernismo se 

aproximam, por uma tríplice aura de ironia, de mistificação e de blague, 

gestos multi-significantes em termos estético-culturais e que avultam como 

estratégias propositadamente adoptadas face ao meio sócio-intelectual que 

desafiavam e sobre o qual desejavam "agir". 
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leituras complementares proposto para o presente Tema 4. 

 

Bibliografia de leitura obrigatória 

CATROGA, Fernando e CARVALHO, Paulo Archer de, Sociedade e Cultura 

Portuguesa II, Lisboa, Universidade Aberta, 1996. Capítulo 16. 

LOURENÇO, Eduardo, “Da literatura como interpretação de Portugal”, in O 

Labirinto da Saudade, Lisboa, Gradiva, 2005, pp. 80-117. 

                                                 
12 Dando razão à divertida semelhança achada por Eça entre portugueses e chineses: “A 
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caturra numa primeira impressão. É o grande vício chinês. […] O português moderno tem 
muito do chinês. A primeira impressão que nos vem à retina, fica-nos perpetuamente no 
espírito.” Notas Contemporâneas, Lisboa, Edição “Livros do Brasil”, s/d, p. 23. 
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