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Rui Campos, painel de azulejos no salão nobre 
da Universidade Fernando Pessoa (Porto). 
Reprodução da pintura de Almada Negreiros, 
Retrato de Fernando Pessoa (1954).
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Literatura modernista:   
contexto e características

Com a afirmação da geração do Orpheu, a literatura portuguesa 
entra definitivamente no século XX. Em termos estéticos,  
a característica predominante é a rutura com o passado  
e com normas reguladoras.

As vanguardas
Uma vitalidade extraordinária e tumultuosa, que se manifesta num contínuo 
experimentalismo à procura de novas linguagens expressivas, percorre a literatura  
e as artes plásticas no início do século XX. Surgem, uma após outra, as vanguardas,  
grupos de escritores e de artistas plásticos, que elaboram programas, lançam manifestos, 
organizam conferências ou eventos com a finalidade de desestabilizar as convenções  
que regem a comunicação na sociedade burguesa. 

Uma delas, o Futurismo, alcança uma enorme projeção pela maneira radical e iconoclasta 
com que recusa todas as formas artísticas tradicionais, julgando-as inadequadas à nova 
civilização das máquinas criada pela revolução industrial. No Manifesto do Futurismo (Paris, 
1909), o escritor italiano Marinetti contrapõe à literatura do passado, que «exaltou até hoje 
a imobilidade pensativa, o êxtase, e o sono», uma nova literatura que exalte o «movimento 
agressivo, a insónia febril, o passo da corrida, o salto mortal, a bofetada e o soco», e celebre  
a beleza do moderno:

«Cantaremos as grandes multidões agitadas, pelo trabalho, pelo prazer e pela rebelião; 
cantaremos as marés multicolores ou polifónicas das revoluções nas capitais modernas, 
cantaremos o vibrante fervor noturno dos arsenais e dos estaleiros incendiados por 
violentas luas elétricas, as estações […]; as pontes semelhantes a ginastas que galgam  
os rios, balouçando ao sol com um brilho de facas; os paquetes aventurosos que farejam  
o horizonte, as locomotivas […] e o voo deslizante dos aeroplanos.»

A adesão entusiasta ao mundo moderno por parte dos futuristas contrasta com a atitude 
dos artistas finisseculares. Como vimos, estes reagiam com desgosto e repulsa perante 
as transformações causadas pela revolução industrial, refugiando-se num isolamento 
aristocrático. Os futuristas, pelo contrário, querem intervir ativamente na vida social  
e política das nações, para destruir tudo o que trava a expansão da energia vital do moderno. 

A experiência das vanguardas teve efeitos diferentes na área da literatura e na das artes 
plásticas. Neste segundo caso, as criações de artistas de extraordinário valor modificaram 
definitivamente o conceito tradicional de obra de arte.

Periodização do Modernismo português
Em relação à literatura portuguesa, o termo modernismo designa o período de afirmação 
dum grupo de poetas e artistas, entre os quais sobressaem Fernando Pessoa, Mário  
de Sá-Carneiro e Almada Negreiros, conhecidos como a geração do Orpheu por terem 
colaborado na revista com este nome publicada em 1915. Fundada como publicação 
trimestral, a revista Orpheu não foi além do segundo número, mas o enorme escândalo que  
suscitou no meio cultural e social português foi semelhante ao que costumava 
acompanhar, noutros países, o aparecimento das vanguardas. 

No primeiro número colaboram Mário de Sá-Carneiro («Para os ”Indícios de oiro”», poemas), 
o escritor brasileiro Ronald de Carvalho («Poemas»), Fernando Pessoa («O marinheiro», 
drama estático), Alfredo Pedro Guisado («Treze sonetos»), José de Almada Negreiros 

Filippo Marinetti.

Revista Orpheu, número 1 
(Casa Fernando Pessoa, Lisboa).
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(«Frizos», uma série de breves poemas em prosa), Armando Cortes-Rodrigues («Poemas»), 
e, finalmente, um heterónimo pessoano, Álvaro de Campos («Opiário» e «Ode triunfal»). 

Com a exceção das composições de Mário de Sá-Carneiro e de Álvaro de Campos,  
os outros textos não apresentam grandes novidades. São de cariz simbolista ou seguem  
os ditames duma sua variante, o Paulismo, lançada por Fernando Pessoa por altura da sua 
estreia poética, em 1914, nas páginas da revista A renascença, com o poema «Pauis»:

A sucessão de frases nominais, ou suspensas, as exclamações, a maiusculação que destaca 
algumas palavras-chave, as construções sintáticas anómalas, são os elementos mais vistosos 
do Paulismo, que se inspira nos princípios estéticos que Pessoa enunciara nos artigos escritos 
para a revista A águia, em 1912: o vago, a subtileza, que «substitui uma sensação simples por 
uma expressão que a torna vívida, minuciosa, detalhada», e a complexidade, que «supõe  
uma intelectualização de uma emoção, ou uma emocionalização de uma ideia». 

O predomínio, no primeiro número da revista Orpheu, de composições ainda 
substancialmente ligadas a uma estética simbolista, é assinalado oportunamente por 
Fernando Pessoa numa carta que pensou enviar ao Diário de notícias. Convém sublinhar, 
todavia, que o que suscitou escândalo foram justamente os textos mais inovadores,  
ou seja, os de Mário de Sá-Carneiro e sobretudo a «Ode triunfal» de Álvaro de Campos, 
acerca da qual o redator de A capital escreve: «canta as coisas menos delicadas e menos 
poéticas dos nossos tempos em espantosas expressões verbais por vezes pornográficas.» 

Pauis de roçarem ânsias pela minh’alma em ouro…
Dobre longínquo de Outros Sinos… Empalidece o louro
Trigo na cinza do poente… Corre um frio carnal por minh’alma…
Tão sempre a mesma, a Hora!… Baloiçar de cimos de palma…
Silêncio que as folhas fitam em nós… Outono delgado
Dum canto de vaga ave… Azul esquecido em estagnado…
Oh que mudo grito de ânsia põe garras na Hora!
Que pasmo de mim anseia por outra cousa que o que chora!

[…]

Trepadeiras de despropósito lambendo de Hora os Aléns…
Horizontes fechando os olhos ao espaço em que são elos de erro…
Fanfarras de ópio de silêncios futuros… Longes trens…
Portões vistos de longe… através das árvores… tão de ferro!…

LEITURA

Futurismo e Intersecionismo

Fernando Pessoa, em carta assinada por Álvaro de Campos, 
engenheiro e poeta sensacionista, e dirigida ao Diário  
de notícias, que não chegou a ser enviada, assinala  
as diferenças entre o Futurismo e o Intersecionismo.

«O que quero acentuar, acentuar bem, acentuar muito bem  
é que é preciso que cesse a trapalhada, que a ignorância  
dos nossos críticos está fazendo, com a palavra ”futurismo”.  
Falar em Futurismo, quer a propósito do 1.º número do Orpheu,  
quer a propósito do livro do sr. Sá-Carneiro, é a coisa mais 
disparatada que se pode imaginar. Nenhum futurista tragaria 
o Orpheu. O Orpheu seria para um futurista uma lamentável 
demonstração do espírito obscurantista e reacionário.  
A atitude principal do Futurismo é a objetividade absoluta,  
a eliminação da arte de tudo quanto é alma, quanto  
é sentimento, emoção, lirismo, subjetividade em suma. 

O Futurismo é dinâmico e analítico por excelência. Ora se 
há coisa que seja típica do Intersecionismo (tal é o nome do 
movimento português) é a subjetividade excessiva, a síntese 
levada ao máximo […]. E o tédio, o sonho, a abstração são as 
atitudes usuais dos poetas meus colegas naquela brilhante 
revista. […] No 2.º número do Orpheu virá a colaboração 
realmente futurista, é certo. Então se poderá ver a diferença, 
se bem que seja não literária mas pictural essa colaboração. 
São quatro quadros que emanam da alta sensibilidade 
moderna do meu amigo Santa-Rita Pintor. […] A minha 
“Ode triunfal”, no 1.º número do Orpheu é a única coisa que 
se aproxima do Futurismo. Mas aproxima-se pelo assunto 
que me inspirou, não pela realização — e em arte a forma 
de realizar é que caracteriza e distingue as correntes  
e as escolas.» (com adaptações) 

Fotografia de Santa-Rita Pintor 
publicada na revista Portugal 
futurista.
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No segundo e último número editado de Orpheu colaboram Ângelo de Lima («Poemas 
inéditos»), Mário de Sá-Carneiro («Poemas sem suporte»), o poeta brasileiro Eduardo 
Guimarães («Poemas»), Raul Leal («Atelier», novela vertígica), Violante de Cysneiros, 
pseudónimo de Armando Cortes-Rodrigues («Poemas»), Álvaro de Campos («Ode 
marítima»), Luís de Montalvor («Narciso», poema) e Fernando Pessoa («Chuva oblíqua»). 

Este último poema, dividido em seis partes, é um exemplo do Intersecionismo, outro 
movimento lançado por Pessoa, que constitui um passo em frente em relação ao 
Paulismo: em vez de uma simples sucessão de imagens, temos agora uma sobreposição 
de imagens, umas vindas do exterior e outras do interior:

Nestes versos, que correspondem ao incipit, cruzam-se a paisagem real e o porto  
sonhado. É provável que para a ideação do Intersecionismo tenha contribuído  
o conhecimento do Cubismo, o movimento artístico liderado por Picasso e Braque,  
que procurava representar simultaneamente numa superfície plana os vários aspetos  
de um objeto. As reproduções hors-textes de quatro quadros de Santa-Rita Pintor  
e o poema «Manucure» de Mário de Sá-Carneiro conferem um carácter mais  
vanguardista a este segundo número. 

O terceiro número, que todavia não chegou a ser posto à venda por falta de 
financiamento, mantém a heterogeneidade das colaborações, destacando-se, como  
obras capazes de suscitar ainda mais escândalo junto do meio cultural lisboeta, o poema 
«A cena do ódio», de Almada Negreiros, e a colaboração do pintor Amadeo de Souza- 
-Cardoso. 

O ano de 1917 constitui o segundo momento alto da afirmação pública do Modernismo. 
A 14 de abril tem lugar uma conferência futurista no Teatro República promovida por 
Almada Negreiros, que assim relata o evento:

«À minha entrada no palco rebentou uma espontânea  
e tremenda pateada seguida de uma calorosíssima salva  
de palmas que eu cortei de um gesto. Reduzida a plateia  
à sua inexpressão natural, tive a glória de apresentar o 
futurista Santa-Rita Pintor que o público recebeu com 
uma ovação unânime. Comecei então o meu ultimatum à 
juventude portuguesa do século XX, e a plateia, costumada a 
conferências exclusivamente literárias e pedantes, chocou-se 
nitidamente com a virilidade das minhas afirmações, pelo 
que executava premeditas e cobardes reprovações isoladas 
mas sem efeito de conjunto […]. Consegui, inspirado na 
revelação de Marinetti e apoiado no genial optimismo da 
minha juventude, transpor essa bitola de insipidez em que  
se gasta Lisboa inteira, e atingir, ante a curiosidade da plateia, 
a expressão da intensidade da vida moderna, sem dúvida  
de todas as revelações a que é mais distante de Portugal.»

No mês de novembro de 1917 é publicada a revista 
Portugal futurista. No número único colaboram Almada 
Negreiros («Saltimbancos — contrastes simultâneos», prosa; 
«Mima-fataxa sinfonia cosmopolita e apologia do triângulo 

Atravessa esta paisagem o meu sonho dum porto infinito
E a cor das flores é transparente de as velas de grandes navios
Que largam do cais arrastando nas águas por sombra
Os vultos ao sol daquelas árvores antigas…

O porto que sonho é sombrio e pálido
E esta paisagem é cheia de sol deste lado…
Mas no meu espírito o sol deste dia é porto sombrio
E os navios que saem do porto são estas árvores ao sol…

Amadeo de Souza-Cardoso, A cozinha da casa  
de Manhufe (Centro de Arte Moderna José Azeredo 
Perdigão, Fundação Calouste Gulbenkian).
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feminino», poema), Fernando Pessoa («Episódios e ficções do interlúdio», poemas)  
e Álvaro de Campos («Ultimatum»). São publicados também três poemas de Mário  
de Sá-Carneiro, que falecera em 1916. Da colaboração estrangeira, devem destacar-se  
os textos de Blaise Cendrars e Guillaume Apollinaire. 

A intervenção da polícia, que apreendeu a tiragem, evitando a sua distribuição,  
foi provavelmente motivada pela transcrição no volume da sessão futurista do Teatro 
República, que, além do «Ultimatum futurista às gerações portuguesas do século XX»,  
de Almada Negreiros, incluía o «Manifesto futurista da luxúria», de Mme. de Saint-Point.

Nos anos 20, a revista Contemporânea (13 números entre 1922 e 1926), dirigida por José 
Pacheco, que tinha sido o autor das capas dos dois números editados da Orpheu, e a 
Athena (5 números entre 1924 e 1925), sob a direção de Ruy Vaz e Fernando Pessoa, dão 
continuidade, embora já sem o mesmo espírito vanguardista, à experiência da geração  
do Orpheu. Fernando Pessoa, ao falar da primeira, em carta dirigida a Cortes-Rodrigues, 
comenta: «É, de certo modo, a sucessora do Orpheu. Mas que diferença! que diferença!» Almada Negreiros  

na I Conferência Futurista,  
em abril de 1917.

LEITURA

O Sensacionismo

Como vimos, a colaboração nos dois números da revista 
Orpheu revela-se heterogénea. Ao lado de composições 
de carácter vanguardista, encontram-se textos que ainda 
permanecem substancialmente no âmbito da estética do 
Simbolismo. Todavia, para Fernando Pessoa, que projetava 
divulgar a literatura de Orpheu no mundo anglo-saxónico, 
esta aparente diversidade tinha a sua origem nas próprias 
características do movimento literário a que pertenciam, 
ou seja, o Sensacionismo. Este movimento, que ultrapassa 
e engloba o Paulismo e o Intersecionismo, nas palavras de 
Pessoa «difere de todas as atitudes literárias em ser aberto 
e não restrito». Na passagem transcrita a seguir, retirada 
do que devia ser provavelmente uma primeira versão do 
prefácio de uma antologia organizada para o público inglês, 
Pessoa sublinha a originalidade da literatura sensacionista 
em relação à de outros movimentos literários modernos. 
«O Sensacionismo começou com a amizade entre Fernando 
Pessoa e Mário de Sá-Carneiro. Provavelmente é difícil 
destrinçar a parte de cada um na origem do movimento,  
e com certeza absolutamente inútil determiná-la. O facto  
é que ambos lhe deram início.
Mas cada sensacionista digno de menção é uma personalidade 
à parte, e, naturalmente, todos exerceram uma atividade 
recíproca.
Fernando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro estão mais 
próximos dos simbolistas. Álvaro de Campos e Almada 
Negreiros são mais afins da moderna maneira de sentir  
e de escrever. Os outros são intermédios. 
Os sensacionistas portugueses são originais e interessantes 
porque, sendo estritamente portugueses, são cosmopolitas  
e universais. O temperamento português é universal; esta,  
a sua magnífica superioridade. O ato verdadeiramente 
grande da História portuguesa — esse longo período dos 
Descobrimentos — é o grande ato cosmopolita da História. 
Cauteloso, científico, nele se grava o povo inteiro. Uma 
literatura original, tipicamente portuguesa, não o pode ser 
porque os portugueses típicos nunca são portugueses.  

Há algo de americano, com a barulheira e o quotidiano 
omitidos, no temperamento intelectual deste povo. 
Ninguém como ele se apropria tão prontamente 
das novidades. Nenhum povo despersonaliza tão 
magnificamente. Essa fraqueza é a sua grande força. 
Esse não regionalismo é o seu inusitado poder. É essa 
indefinidade de alma que o define. 
Quanto a derivação, pois: a enumeração das nossas origens 
será o primeiro elemento para qualquer coisa de parecido 
com uma explicação integral do movimento. Descendemos 
de três movimentos mais antigos — “simbolismo francês”,  
o Panteísmo transcendentalista português e a baralhada  
de coisas sem sentido e contraditórias de que o Futurismo,  
o Cubismo e outros quejandos são expressões ocasionais, 
embora, para sermos exatos, descendamos mais do seu 
espírito do que da sua letra […]. Derivamos do Simbolismo 
francês a nossa atitude fundamental de atenção excessiva 
às nossas sensações, a nossa, por conseguinte, frequente 
preocupação com o tédio, a apatia, a renúncia ante as coisas 
mais simples e mais normais da vida. Isto não nos caracteriza 
a todos nós, embora todo o movimento seja impregnado 
pela análise mórbida e acerada das sensações.
Vejamos agora as diferenças. Rejeitamos por completo, 
exceto ocasionalmente, com fins puramente estéticos,  
a atitude religiosa dos simbolistas […]. Além disso, rejeitamos 
e abominamos a incapacidade simbolista de esforço 
prolongado, a sua incapacidade de escrever poemas extensos 
e a sua “construção” viciada […]. Quanto às influências por 
nós recebidas do movimento moderno que compreende 
o Cubismo e o Futurismo, devem-se mais às sugestões 
que deles recebemos do que à substância das suas obras 
propriamente ditas. Intelectualizámos os processos.  
A decomposição do modelo que realizam (fomos 
influenciados não pela literatura — se é que têm algo  
que com a literatura se pareça — mas pelos seus quadros) 
situámo-la nós na que julgamos ser a esfera própria  
dessa decomposição — não as coisas, mas as nossas  
sensações das coisas.»
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Fernando Pessoa

O mais universal dos poetas portugueses e um dos maiores 
vultos da literatura mundial. A sua obra caracteriza-se pela 
fragmentação heteronímica.

A heteronímia
Através da despersonalização heteronímica, Fernando Pessoa escreve em seu nome  
e no de vários poetas, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis. Cada um deles 
possui um estilo próprio e uma particular visão do mundo. 

Numa nota publicada no número 17 da revista Presença, em 1928, Pessoa distingue  
de forma clara a obra pseudónima, que «é do autor em sua pessoa, salvo no nome que 
assina», da obra heterónima, que «é do autor fora da sua pessoa, de uma individualidade 
completa fabricada por ele, como seriam os dizeres de qualquer personagem de qualquer 
drama seu». Pessoa, deste modo, assimila a heteronímia à criação dramática, definindo-a 
como «um drama em gente, em vez de atos». 

Este fenómeno de fragmentação, ou multiplicação, do eu em várias personalidades 
literárias está também relacionado com a poética do fingimento, que Pessoa define  
numa breve composição e que se opõe à conceção da poesia, de matriz romântica,  
que correspondia à expressão imediata, emocional e sincera de um sujeito. 

Fernando Pessoa.

Fernando Pessoa (1888-1935)

Nasce em Lisboa a 13 de junho de 1888. Aos 5 anos fica órfão de pai. Em consequência  
do segundo casamento da mãe com o cônsul de Portugal na África do Sul, Pessoa parte  
com a família para Durban, onde faz a sua formação escolar, primeiro os estudos primários  
e depois a High School. 
Regressado a Lisboa, em 1905, matricula-se no Curso Superior de Letras, que não termina. 
Aos 20 anos começa a trabalhar como correspondente estrangeiro para várias firmas 
comerciais — será esta a sua atividade profissional ao longo de toda a vida. 
Em 1912, faz a sua estreia como crítico, publicando na revista A águia, então o órgão  
do movimento saudosista, uma série de artigos sobre a nova poesia portuguesa que 
preanuncia o aparecimento de um «Supra-Camões». A estreia como poeta dá-se em 1914, 
com «Impressões do crepúsculo», que sai na revista A renascença. 
Em 1915, com outros jovens escritores entre os quais Mário de Sá-Carneiro, com o qual 
manteve uma densa correspondência, lança os dois números da revista Orpheu. Colabora  
no número único de Portugal futurista (1917) com o «Ultimatum» assinado por Álvaro  
de Campos. 
Em 1918, sai o seu primeiro livro, com poemas ingleses, 35 Sonnets e Antinous. Na década  
de 20, edita English poems I-II e English poems III, e colabora nas revistas Contemporânea  
e Athena, onde aparecem pela primeira vez poemas de Ricardo Reis e de Alberto Caeiro.  
A partir de 1927 publica numerosos textos na Presença. 
Em 1934 termina Mensagem, obra à qual é atribuído o «prémio de segunda categoria» de um 
concurso literário promovido pelo Secretariado de Propaganda Nacional. A 30 de novembro 
de 1935 morre no Hospital de São Luís dos Franceses, em Lisboa.

BIOGRAFIA

Objetos de Fernando Pessoa 
em exposição (Casa Fernando 
Pessoa, Lisboa).
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Em relação à sinceridade no plano da prática literária, deve ser relembrado o que Pessoa 
escreve numa carta a Cortes-Rodrigues, de 1915: «Chamo insinceras às coisas feitas para 
fazer pasmar, e às coisas também — repare nisso, que é importante — que não contêm 
uma fundamental ideia metafísica, isto é, por onde não passa, ainda que como um vento, 
uma noção da gravidade e do mistério da Vida. Por isso é sério tudo o que escrevi sob  
os nomes de Caeiro, Reis, Álvaro de Campos. Em qualquer destes pus um profundo 
conceito da vida, diverso em todos os três, mas em todos gravemente atento  
à importância misteriosa de existir.» 

Finalmente, é preciso sublinhar que a heteronímia em si não teria a importância  
e o relevo que de facto tem se não tivesse produzido textos poéticos de excelsa  
qualidade estética.

LEITURA

A génese dos heterónimos

Numa carta dirigida a Adolfo Casais Monteiro, datada de 13 de janeiro de 1935, o poeta 
explica a génese dos heterónimos. Depois de relembrar que sempre teve uma «tendência 
orgânica e constante para a despersonalização», Pessoa descreve o seu dia triunfal quando, 
após várias tentativas falhadas de criar um poeta bucólico, «de espécie complicada», este 
finalmente lhe aparece.

«Levei uns dias a elaborar o poeta mas nada consegui. Num dia em que finalmente  
desistira — foi em 8 de março de 1914 — acerquei-me de uma cómoda alta, e, tomando  
um papel, comecei a escrever, de pé, como escrevo sempre que posso. E escrevi trinta  
e tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase cuja natureza não conseguirei definir.  
Foi o dia triunfal da minha vida, e nunca poderei ter outro assim. Abri com um título,  
O guardador de rebanhos. E o que se seguiu foi o aparecimento de alguém em mim, a quem  
dei desde logo o nome de Alberto Caeiro. Desculpe-me o absurdo da frase: aparecera  
em mim o meu mestre. Foi essa a sensação imediata que tive. E tanto assim que, escritos  
que foram trinta e tantos poemas, imediatamente peguei noutro papel e escrevi, a fio  
também, os seis poemas que constituem a “Chuva oblíqua”, de Fernando Pessoa. 
Imediatamente e totalmente… Foi o regresso de Fernando Pessoa Alberto Caeiro  
a Fernando Pessoa ele só. Ou, melhor, foi a reação de Fernando Pessoa contra a sua 
inexistência como Alberto Caeiro. Aparecido Alberto Caeiro, tratei logo de lhe  
descobrir — instintiva e subconscientemente — uns discípulos. Arranquei do seu falso 
paganismo o Ricardo Reis latente, descobri-lhe o nome, e ajustei-o a si mesmo, porque  
nessa altura já o via. E, de repente, e em derivação oposta à de Ricardo Reis, surgiu-me 
impetuosamente um novo indivíduo. Num jato, e à máquina de escrever, sem interrupção 
nem emenda, surgiu a “Ode triunfal”, de Álvaro de Campos — a Ode com esse nome  
e o homem com o nome que tem.» 

Alberto Caeiro
Alberto Caeiro, segundo os dados fornecidos por Pessoa, nasceu em 1889, em Lisboa, 
mas viveu quase toda a sua vida no campo. Não teve profissão nem educação, ficou  
órfão muito cedo e deixou-se ficar em casa, vivendo de uns pequenos rendimentos. 
Morreu de tuberculose em 1915. 

Na sua poesia manifesta-se um objetivismo radical («o único sentido íntimo das cousas /  
é elas não terem sentido íntimo nenhum») que se contrapõe a todo o género de 
misticismo ou transcendentalismo. Alberto Caeiro recusa qualquer tipo de pensamento 
metafísico e a sua realidade é fruto daquilo que os seus sentidos apreendem: «Eu não 
tenho filosofia: tenho sentidos…»; «Pensar é estar doente dos olhos.» 

A sua linguagem poética é profundamente antilírica e escreve em verso livre, sem qualquer 
preocupação rítmica. O léxico é essencial, a adjetivação pouco elaborada, a sintaxe resume-se 

Almada Negreiros, Alberto Caeiro 
(Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, 1958).

PARA SABER MAIS

Publicação dos inéditos

Quando morreu, Pessoa 
deixou um enorme 
espólio guardado numa 
arca. Nos anos 40,  
a editora Ática começou  
a publicar a Obra completa 
(Ática) sob a direção de 
João Gaspar Simões e Luís  
de Montalvor. Em 1979,  
a Biblioteca Nacional 
adquiriu o espólio 
pessoano, procedendo  
à sua catalogação.  
Uma parte relevante  
dos 27 000 papéis que  
o compõem tem vindo  
a ser editada, ao longo  
das últimas décadas, pela 
Imprensa Nacional  
(edição crítica orientada 
por Ivo Castro) e pela 
Assírio & Alvim, que até 
2005 detinha os direitos 
autorais.
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a frases simples ou coordenadas. Estas características estão de acordo com a sua forma  
de estar, negação do pensamento e maneira de entender a criação poética:

No conjunto da obra de Caeiro destacam-se seis composições que constituem O pastor 
amoroso. Trata-se de uma espécie de diário que relata uma breve e intensa aventura 
amorosa, desde a euforia e a felicidade iniciais até à tristeza que segue o seu fim. 

Nestes poemas, a descoberta do sentimento do amor põe em crise o objetivismo  
de Caeiro e a sua relação pacífica e tranquila com a realidade: «Todos os dias agora  
acordo com alegria e pena. / Antigamente acordava sem sensação nenhuma: acordava.» 

Na ficção heteronímica, Caeiro é o mestre dos outros heterónimos e do ortónimo.  
No confronto com a sua poesia e o seu pensamento surgem e definem-se Ricardo Reis  
e Álvaro de Campos, e, como relembra Fernando Pessoa na carta sobre a génese 
dos heterónimos, o aparecimento de Caeiro tem um impacto também na poesia do 
ortónimo. Segundo o poeta e crítico Octavio Paz, Caeiro é o sol e em torno dele giram 
Reis, Campos e o próprio Pessoa. Reis crê na forma; Campos, na sensação; Pessoa,  
nos símbolos. Caeiro não crê em nada: existe.

Ricardo Reis
Fernando Pessoa informa-nos de que Ricardo Reis nasceu em 1887, no Porto,  
foi «educado num colégio de jesuítas», é médico e «vive no Brasil desde 1919»,  
já que «se expatriou espontaneamente por ser monárquico». 

É um poeta de inspiração clássica para o qual, em oposição à simplicidade do seu mestre 
Caeiro e à impetuosidade de Campos, a métrica é um elemento essencial e indispensável 
da expressão poética. Como afirma, «a poesia é superior à prosa porque exprime não um 
grau superior de emoção mas, por contra, um grau superior de domínio dela, a subordinação 
do tumulto em que naturalmente se exprimiria […] ao ritmo, à rima, à estrofe». 

Na sintaxe dos seus poemas é frequente o recurso ao hipérbato, ou seja, a inversão  
da ordem normal das palavras, e à elipse, o que confere ao verso um peculiar andamento 
rítmico, ao mesmo tempo que realça o valor de cada palavra. O léxico apresenta numerosos 
latinismos, arcaísmos e, por vezes, termos utilizados com o seu significado etimológico. 

A este estilo corresponde uma visão do mundo, que uma outra personagem criada por 
Pessoa, o irmão, Frederico Reis, define sinteticamente com as seguintes palavras: «resume-se 
num epicurismo triste toda a filosofia da obra de Ricardo Reis […]. Cada qual de nós — opina 
o poeta — deve viver a sua própria vida, isolando-se dos outros e procurando apenas, 
dentro de uma sobriedade individualista, o que lhe agrade e lhe apraz. Não deve procurar 
os prazeres violentos e não deve fugir às sensações dolorosas que não sejam extremas.»

Nos versos de Reis encontram-se 
glosados alguns dos mais conhecidos 
tópicos da lírica de Horácio, a aurea 
mediocritas e o carpe diem, que, todavia, 
mais do que expressar uma tranquila 
aceitação da realidade e da existência, 
parecem traduzir um sentimento, 
moderno, de angústia e de medo 
perante a inevitabilidade da morte. 

Almada Negreiros, Ricardo Reis 
(Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, 1958).

E há poetas que são artistas
E trabalham nos seus versos
Como um carpinteiro nas tábuas!…

Que triste não saber florir!
Ter que pôr verso sobre verso, como quem constrói um muro
E ver se está bem, e tirar se não está!…

Não queiras, Lídia, edificar no ’spaço
Que figuras futuro, ou prometer-te
Amanhã. Cumpre-te hoje, não ’sperando
     Tu mesma és tua vida.

Não te destines, que não és futura.
Quem sabe se, entre a taça que esvazias,
E ela de novo enchida, não te a sorte
     Interpõe o abismo?
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Álvaro de Campos
Nasceu em Tavira, no dia 15 de outubro de 1890. Depois de ter frequentado o liceu,  
foi para a Escócia, para estudar engenharia mecânica e naval. 

Na obra de Álvaro de Campos destacam-se nitidamente duas fases principais. A primeira, 
que coincide com o seu aparecimento, é a das grandes odes («Ode triunfal» e «Ode 
marítima»), assim como de outras composições de cariz semelhante que ficaram 
inacabadas, como, por exemplo, «Passagem das horas». Nestas faz-se a expressão daquele  
«sentir tudo de todas as maneiras» em que se funda o seu sensacionismo subjetivo,  
por oposição ao objetivismo de Caeiro. 

Na celebração eufórica do mundo moderno, em todas as suas componentes, mesmo  
as mais abjetas, há claras marcas do Futurismo e da poesia do escritor americano  
Walt Whitman, autor da obra emblemática Leaves of grass (Folhas de erva). 

A linguagem poética de Campos, porém, afasta-se quer dos processos estilísticos 
enunciados por Marinetti (as palavras em liberdade) quer da prática do verso livre  
do autor de Leaves of grass. Como o próprio Pessoa esclarece: «Álvaro de Campos  
define-se excelentemente como sendo um Walt Whitman com um poeta grego lá 
dentro. Há nele toda a pujança intelectual, emocional e física que caracterizava Whitman; 
mas nele verifica-se o traço precisamente oposto — um poder de construção e de 
desenvolvimento ordenado de um poema que nenhum outro poeta jamais alcançou.» 

A segunda fase é a dos poemas onde predomina o tédio, o cansaço, a angústia  
paralisante perante a realidade, a abulia. A evocação da infância como um momento  
feliz por oposição a um presente marcado pela negatividade está também presente  
em alguns textos. O triunfalismo agora é só uma lembrança, assim como a energia  
criadora que alimentava:

Pertencem a esta segunda fase algumas das composições mais brilhantes e notáveis  
de Pessoa, como «Aniversário», «Poema em linha reta», «Lisbon revisited (1923)» e, ainda,  
«Tabacaria». 

Campos escreve, na maioria dos casos, em verso livre, que se diferencia do de Caeiro,  
pela preocupação em criar um ritmo através da repetição de palavras ou sintagmas,  
da pausa final de cada verso, e em conferir aos poemas uma rigorosa arquitetura.  
O seu léxico é aberto aos mais variados registos linguísticos e pode afirmar-se que  
com a obra de Campos a oralidade entra definitivamente na linguagem da poesia 
portuguesa moderna.

A estas duas fases que seguem a evolução, digamos, natural do heterónimo,  
Pessoa acrescentou outra que corresponde ao período em que Campos ainda  

Almada Negreiros, Álvaro  
de Campos (Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa, 1958).

Há tanto tempo que não sou capaz
De escrever um poema extenso!… —
Há anos…

Perdi a virtude do desenvolvimento rítmico
Em que a ideia e a forma,
Numa unidade de corpo com alma,
Unanimemente se moviam…

[…]

Mas, ah!, minha Ode Triunfal,
O teu movimento retilíneo!
Ah, minha Ode Marítima,
A tua estrutura geral em estrofe, antístrofe e podo!
E os meus planos, então, os meus planos —
Esses é que eram as grandes odes!
E aquela, a última, a suprema, a impossível!
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não tinha travado conhecimento com o mestre Caeiro. Exemplo desta fase é o poema 
«Opiário», publicado no primeiro número da revista Orpheu, que começa com esta quadra:

Comenta Pessoa: este «foi dos poemas que tenho escrito o que me deu mais que fazer, 
pelo duplo poder de despersonalização que tive de desenvolver».

Entre os heterónimos, Álvaro de Campos tem um estatuto diferente. Há, em primeiro 
lugar, como vimos, uma evolução na sua poesia que permite delinear um trajeto 
biográfico, e depois Álvaro de Campos teve até uma vida pública: colaborador  
do Orpheu e do Portugal futurista, foi um dos mais destacados expoentes da vanguarda 
modernista com os seus manifestos e as suas cartas que suscitaram polémicas nos 
jornais lisboetas. Além disso, ele intervém inclusive na vida privada de Fernando Pessoa 
obstaculizando a relação amorosa que o poeta manteve com Ofélia Queirós. Esta última, 
de resto, não esconde a sua antipatia por ele: «Quando me estiveres a escrever,  
o teu amigo Álvaro de Campos que não esteja ao pé de ti, ouviste? Olha, manda-o  
para a Índia…»

Fernando Pessoa ortónimo
O conjunto de poemas que Pessoa assina com o seu nome apresenta maior variedade 
estilística e temática em relação à obra dos heterónimos. Há composições marcadas 
pelo experimentalismo, como os textos escritos segundo os ditames do Paulismo e do 
Intersecionismo, há sonetos ímpares, como a série «Passos da cruz», e depois os poemas 
esotéricos, as quadras populares, etc. 

Há ainda numerosas composições que Pessoa pensava coligir num Cancioneiro e que 
define com as seguintes palavras:

São também assinados pelo ortónimo os poemas em língua inglesa não atribuídos  
a Alexander Search e, finalmente, o único livro de poesia em língua portuguesa que 
publicou em vida: Mensagem. Trata-se de um livro complexo, uma interpretação mítica 
da história e do destino de Portugal, que obedece a uma estrutura tripartida de inspiração 
esotérica. 

A primeira parte («Brasão»), dividida nos cinco elementos que formam o brasão  
(Os Campos, Os Castelos, As Quinas, A Coroa, O Timbre), repercorre, através  
da evocação de uma série de figuras históricas ou lendárias (como Ulisses), a história  
de Portugal até à formação do Império. 

A segunda parte, que tem por título «Mar Português», reúne doze poemas dedicados  
à época dos Descobrimentos, que celebram os feitos dos navegadores portugueses, 
relembrando o arrojo, o esforço e a dor que implicaram. A última parte («O Encoberto»), 
dividida em Os Símbolos, Os Avisos e Os Tempos, trata do destino que aguarda  
a nação portuguesa.

Frontispício de Mensagem 
(Biblioteca Nacional). A obra 
inicialmente era para ter o título 
Portugal.

Dissemos que devemos chamar canção a um poema que contém emoção para parecer que  
nele se está cantando. Não se pode cantar o que é longo; não se pode cantar o que é duro;  
não se pode cantar o que é rígido e formal. Por isso a canção exclui o poema longo, exclui  
o poema satírico, exclui o epigrama e todo o poema que se serve de uma forma rígida como,  
por exemplo, o soneto […]. Não pode chamar-se canção o que exclui o elemento musical.  
Por isso não pode chamar-se canção a um poema em verso irregular ou livre, nem a um poema 
onde não haja rima.

É antes do ópio que a minh’alma é doente.
Sentir a vida convalesce e estiola.
E eu vou buscar ao ópio que consola
Um Oriente ao oriente do Oriente.
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LEITURA

Bernardo Soares
Neste breve trecho temos a descrição física de Bernardo Soares.

«Era um homem que aparentava trinta anos, magro, mais alto que baixo, curvado 
exageradamente quando sentado, mas menos quando de pé, vestido com um certo desleixo 
não inteiramente desleixado. Na face pálida e sem interesse de feições um ar de sofrimento 
não acrescentava interesse, e era difícil definir que espécie de sofrimento esse ar indicava — 
parecia indicar vários, privações, angústias, e aquele sofrimento que nasce da indiferença que 
provém de ter sofrido muito. Jantava sempre pouco, e acabava fumando tabaco de onça.»

Contos policiais

Pessoa teve sempre, desde 
os tempos da África do 
Sul, um grande interesse 
pela ficção policial. Numa 
primeira fase projetou 
vários contos em inglês 
atribuindo-os a Horace 
James Faber. Mais tarde 
criou a personagem  
do Dr. Quaresma. Planeava 
publicar uma série de 
volumes, mas não chegou 
a concluir nenhum dos 
contos esboçados.

SABIA QUE…

O Livro do desassossego
A publicação, nos anos 80, do Livro do desassossego, foi um verdadeiro acontecimento.  
A revelação desta ulterior faceta do autor descobriu de improviso um dos maiores prosadores 
do século XX. Autor deste diário íntimo é Bernardo Soares, que Pessoa define como  
um semi-heterónimo, pela razão que, diz, «não sendo a personalidade a minha, é, não diferente 
da minha, mas uma simples mutilação dela. Sou eu menos o raciocínio e afetividade». 

Pessoa não chegou a dar uma estrutura definitiva ao Livro do desassossego, por este 
motivo. Depois da edição organizada por Prado Coelho, saíram as de António Quadros, 
Teresa Sobral Cunha, Richard Zenith e Jerónimo Pizarro que divergem na sequência  
em que são apresentados os textos, por obedecerem a critérios editorais diferentes.

LEITURA

O esoterismo

Na obra de Fernando Pessoa ortónimo, o esoterismo ocupa um lugar de destaque.  
São numerosas as páginas que o autor deixou sobre o assunto. Entre os vários poemas  
de tema esotérico consta «O último sortilégio», publicado na revista Presença, n.º 29,  
em dezembro de 1930.

«Já repeti o antigo encantamento,
E a grande Deusa aos olhos se negou.
Já repeti, nas pausas do amplo vento,
As orações cuja alma é um ser fecundo.
Nada me o abismo deu ou o céu mostrou.
Só o vento volta onde estou toda e só,
E tudo dorme no confuso mundo. 

Outrora meu condão fadava as sarças
E a minha evocação do solo erguia
Presenças concentradas das que esparsas
Dormem nas formas naturais das cousas.
Outrora a minha voz acontecia.
Fadas e elfos, se eu chamasse, via,
E as folhas da floresta eram lustrosas. 

Minha varinha, com que da vontade
Falava às existências essenciais,
Já não conhece a minha realidade.
Já, se o círculo traço, não há nada.
Murmura o vento alheio extintos ais,
E ao luar que sobe além dos matagais
Não sou mais do que os bosques ou a estrada. 

[…] 

Já as sacras potências infernais,
Que, dormentes sem deuses nem destino,
A substância das coisas são iguais,
Não ouvem minha voz ou os nomes seus.
A música partiu-se do meu hino.
Já meu furor astral não é divino
Nem meu corpo pensado é já um deus. 

[…]

Tu, porém, Sol, cujo ouro me foi presa,
Tu, Lua, cuja prata converti,
Se já não podeis dar-me essa beleza
Que tantas vezes tive por querer,
Ao menos meu ser findo dividi —
Meu ser essencial se perca em si.
Só meu corpo sem mim fique alma e ser! 

Converta-me a minha última magia
Numa estátua de mim em corpo vivo!
Morra quem sou, mas quem me fiz e havia,
Anónima presença que se beija,
Carne do meu abstrato amor cativo,
Seja a morte de mim em que revivo;
E tal qual fui, não sendo nada, eu seja!»
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O	conto	
 A narração da brevidade

Queixava ‑se Vergílio Ferreira, em Pensar, de que vivemos na era do fragmento, de que nada é 
inteiro, de que o mundo em que nos foi dado viver é o mundo da pressa, da sandes comida 
rapidamente no snack. Daí que a literatura, e nomeadamente a própria estrutura romanesca 
(disse ‑o noutro local) que dantes figurava um universo estruturado, não consiga eximir ‑se à 
expressão dessa fragmentação. A aceitar ‑se, portanto, que esta é a face mais visível da literatura 
contemporânea, resta ‑nos perguntar: onde procurar, então, se tal é possível, um género onde 
ainda seja possível a construção da unidade perdida? Porque, apesar de tudo, parece ‑nos que 
o homem não se resigna a encarar o futuro sob a fatalidade de uma irremissível fragmentação, 
melhor dizendo, a viver permanentemente entre os cacos do mundo. E a resposta pode vir ‑nos 
ainda, certamente, do lado do conto, segundo as muitas definições que do mesmo circulam 
na atualidade. Ou seja, adentro dos géneros narrativos, ele parece ser ainda aquele que não se 
pode fragmentar sem se descaracterizar, não fora a nota dissonante (de que neste momento 
não se curará) de uma modalidade emergente dita «anticonto».

De qualquer modo, supõe ‑se geralmente que, sempre que se trata do conto, se admite tacita‑
mente que se trata de um género bem definido, cujos traços seriam facilmente reconhecidos 
pelos respetivos estudiosos. Não irei, portanto, começar por aqui, rastreando as muitas defini‑
ções que se encontram em considerável número de estudos teóricos; tão ‑só lembrar que, 
apesar de amplamente generalizada, tal suposição não é totalmente consensual. Com efeito, 
se a grande maioria dos estudiosos vê no conto uma modalidade mais estruturada, ou mais 
cristalizada, em oposição ao romance, «género proteico», de difícil definição, devido às suas 
múltiplas configurações, também não falta quem, invertendo esta lógica, o declare «o mais 
indefinível dos géneros».

Todavia, mesmo os que exprimem essas reservas não desistem de uma tentativa de definição 
do conto — o que, aliás, vem acontecendo com outros géneros literários da atualidade, literá‑
rios e vizinhos do literário, como sejam o romance e o ensaio, respetivamente. E mesmo se 
entre os traços apontados figuram a ficcionalidade, a narratividade, a brevidade e a condensa‑

ção, os mesmos não são interpretados de igual modo. Assim, embora a 
narratividade e a ficcionalidade não ofereçam contestação, o mesmo 
não se passa com a brevidade, até porque se trata de um critério quan‑
titativo por si só insuficiente, assinala, por exemplo, Carlos Pacheco, 
segundo o qual o conto não pode ser definido segundo «pautas de 
extensão em número de páginas ou de palavras», mas em conexão 
com a intensidade do assunto, como já propunha Edgar Allan Poe.

Nota ainda discordante é, pelo menos, a afirmação de Mary Rohrberger, 
segundo a qual a estrutura cerrada do conto, o despojo do supérfluo e 
a unidade de efeito poderiam ser aplicados a todos os textos literários. 
Aliás, estes são também alguns dos aspetos que têm permitido uma 
aproximação à lírica. Trata ‑se, porém, de um parentesco que também 
deve ser objeto de revisão, porquanto, não pondo em causa o facto de 
o conto se revelar um género propício à contaminação lírica, não é, por 

Vergílio Ferreira (1916‑1996).

Auguste Dupin, ilustração d’A carta roubada (1844), 
um conto policial de Edgar Allan Poe.
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definição, um género lírico mas narrativo. Conhecemos, efetivamente, muitos contos que são 
apenas narrativas breves, pelo que os contos líricos constituem um caso particular que merece 
ser estudado à parte, razão por que a eventual presença da lírica no conto tem de ser estudada 
caso a caso, em contexto próprio, na medida em que teoricamente só existe como possibili‑
dade.

Neste entusiasmo definitório e empenhado em ligar de forma inequívoca conto e lírica, Julio 
Cortázar, no que é seguido por outros, define ‑o, na sua relação com o leitor, mas também pela 
sua estrutura formal, anulando, deste modo, a tradicional distinção poesia/prosa: «Cada vez 
que me ha tocado revisar la traducción de uno de mis relatos (o intentar la de otros autores, 
como alguna vez con Poe) he sentido hasta qué punto la eficacia y el sentido del cuento 
dependían de esos valores que dan su carácter específico al poema y también al jazz: la ten‑
sión, el ritmo, la pulsación interna, lo imprevisto dentro de los parámetros pre ‑vistos, esa liber‑
tad fatal que no admite alteración sin una pérdida irrestañable.»

Resta acrescentar que, da parte dos teorizadores, não falta quem o reconheça, os escritores/  
contistas que refletem sobre os seus próprios contos ou sobre o conto em geral fazem ‑no, 
muitas vezes, em linguagem metafórica, teoricamente imprecisa. […]

Também neste aspeto teremos, porém, de estabelecer diferenças entre o brevíssimo relato de 
sete palavras, da autoria de Augusto Monterroso, ou os condensadíssimos textos do Fabulário 
de Mário de Carvalho (designadamente os que fazem parte de «Bestiário») e, por exemplo, 
certos contos de David Mourão ‑Ferreira, de Sophia de Mello Breyner, de Branquinho da Fon‑
seca, de Jorge Luis Borges. E aquela ideia, retomada de Poe, e desenvolvida por outros artistas 
da atualidade, de que o conto é para ser lido «de uma assentada», como se de uma momen‑
tânea apreensão se tratasse, também merece comentários. Isto porque, embora não exigindo 
da parte do leitor a tal «memória associativa» de que fala Carlos Pacheco, a verdade é que 
certos contos mais extensos vão preparando o leitor para um desfecho mediante um encade‑
amento de ações que, por menos complexas que as presentes no romance, não dispensam, 
ainda assim, a tal «memória associativa» do leitor.

Vários contistas, segundo um conhecimento mais intuitivo do que teoreticamente apoiado, 
mas lucidamente colhido na sua própria experiência, empreenderam uma reflexão a posteriori 
[…] sobre os géneros que anteriormente os ocuparam. Trata ‑se, às vezes, de fecundo aprovei‑
tamento desse espaço dito paratextual a que Gérard Genette chamou Seuils e João Barrento 
Umbrais e que vulgarmente dá pelo nome de prefácio, mesmo quando se sabe que ele é antes 
um posfácio.

Outras vezes, porém, é do que o autor escreve sobre a obra alheia que depreendemos a con‑
ceção da sua própria poética em idêntica situação. Tal acontece, por exemplo, com Eça de 
Queirós, quando se pronuncia sobre os contos do Conde de Arnoso, onde os traços de carác‑
ter geral que destaca naquele género literário são, em parte, aplicáveis aos seus próprios con‑
tos. Refiro ‑me ao «Prefácio» de Azulejos, onde Eça declara que «contar histórias é uma das mais 
belas ocupações humanas». Significativo é ainda o facto de, à semelhança de Borges […], que 
vê no épico um lugar de excelência do conto, recorrer a Homero como exímio contador de 
«contos da carochinha», tomadas estas no seu sentido mais nobre.

Positivamente, contar histórias é uma das mais belas ocupações humanas: e a Grécia assim o 
compreendeu, divinizando Homero, que não era mais que um sublime contador de contos da 
carochinha. Todas as outras ocupações humanas tendem mais ou menos a explorar o homem; 
só essa de contar histórias se dedica amorosamente a entretê ‑lo, o que tantas vezes equivale 
a consolá ‑lo. […]

Ainda que partilhando traços comuns, geralmente destacados por todas as teorias da narrativa 
breve, múltiplas formas assume o conto na atualidade, ora aproximando ‑se, pelo assunto e 
pelos recursos narrativos, do real quotidiano, ora revalorizando a memória do sistema literário 
pela reatualização de mitos ancestrais ou mesmo do fabulário. Em qualquer destes dois últi‑
mos casos, fá ‑lo reenviando a um espaço e a um tempo longínquos, ou seja, ainda segundo a 
«forma mágica»: «há muito, muito tempo» e «muito, muito longe».

Rosa MaRia GoulaRt, «O conto: da literatura à teoria literária», in Forma breve, n.º 1, 2003, pp. 9 ‑16 (com supressões).

Edgar Allan Poe (1809‑1849).

David Mourão‑Ferreira  
(1927‑1996).

Sophia de Mello Breyner 
Andresen (1919‑2004).

Jorge Luis Borges  
(1899‑1986).
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  O conto nas literaturas europeia  
e portuguesa

Na Idade Média, pela sua importância no imaginário europeu, distinguiremos a história 
de Jean Bodel O jogo de São Nicolau, que muito contribuiu para a imagem fantástica das 
cidades árabes. Entre os séculos xii e xiii, Marie de France praticou o lai, pequeno conto 
de origem bretã, escrito em dialeto anglo ‑normando, passou a concorrer com o 
romance cortês. Desta altura são também os fabliaux, pequenos contos, humorísticos.

No século xiv, Giovanni Boccaccio distingue ‑se pelos contos de amor cortês em defesa 
da virtude cortesã, onde surgem personagens femininas sedentas de repor a sua honra, 
e também pelos contos um pouco mais marcadamente realistas onde se faz a crítica à 
corrupção do clero. O inglês Geoffrey Chaucer, nos fins do século xiv, deixou ‑se influen‑
ciar por Boccaccio e os seus contos Canterbury tales, utilizando a técnica do desfile, 
ainda se enquadram dentro da mentalidade medieval. Já no século xvi, Margarida de 
Navarra escreve uma coletânea de contos, Heptaméron, ainda sob influência de Boccac‑
cio, mas dando uma nova feição ao conto, transformando ‑o mais num método descri‑
tivo das paixões humanas.

Também no século xvi, Gonçalo Fernandes Trancoso, com os seus Contos e histórias de 
proveito e exemplo (1575), foi o primeiro dos contistas portugueses tendo uma conceção 
de conto muito próxima da tradição oral: uma história, pressupostamente factual,  
de fundo moralizante com um forte grau de intencionalidade. Além da fonte oral do 
folclore português, Gonçalo Fernandes Trancoso revela influências do Decameron de 
Boccaccio e ainda das novelas italianas do Livro de exemplos do Infante D. Juan Manuel. 
O Padre Manuel Bernardes, por exemplo em Nova floresta, dá continuidade a este tipo 
de conto.

Na Espanha do século xvii merece menção espe‑
cial Miguel de Cervantes, cujos contos revelam 
influência platónica e erásmica, chegando a 
utilizá ‑los na sua narrativa Dom Quixote, onde se 
serve da técnica de encaixe.

Em fins do século xvii, sob Luís XIV, La Fontaine 
publica coletâneas de contos absorvendo a 
influência de Rabelais (Gargântua e Pantagruel).

Voltaire é, sem dúvida, o grande marco do 
século xviii e inaugura o conto filosófico ou de 
ideia, para adotarmos a terminologia de Carl H. 
Grabo, com Micromégas, pondo as suas persona‑
gens inteiramente ao serviço dos seus objetivos, 
transformando ‑as em caricaturas, marionettes 
articuladas por ele manobradas sob o manto da 
sua perspicaz ironia.

Giovanni Boccaccio 
(1313‑1375).

Boccaccio, Decameron,  
c. 1349‑1352 (edição de 1492). 
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Em Portugal, Soror Maria do Céu, em Aves ilustradas, 
pratica um tipo de conto de feição apologética de 
tom testemunhal.

Os contos morais de Marmontel, em fins do século xviii, 
encontraram uma grande adesão por parte do 
público leitor, talvez porque neles se fazia a apologia 
dos princípios morais da pequena burguesia e tam‑
bém de um certo nivelamento das classes sociais de 
inspiração rousseauniana.

O Romantismo cultivou um tipo de conto rústico 
onde se defendia a vida no campo e simultanea‑
mente um certo saudosismo da aventura. Berthold 
Auerbach, Alphonse Daudet, Bret Harte, Roberto 
Payró, entre outros, cultivaram este tipo de conto. Mas 
o conto romântico revela também a faceta histórica 
que caracterizou aquele período literário e, como o 
português Alexandre Herculano em Lendas e narrati‑
vas, as lendas populares de tradição medieval são rea‑
bilitadas pelo discurso literário através de um trabalho 
de pesquisa arquivística. O conto fantástico é tam‑
bém cultivado durante o Romantismo tendo origem 
no alemão Ernst Hoffmann, crescendo em termos 
evolutivos ao longo dos séculos xix e xx, passando 
pela utilização do sobrenatural, por exemplo, em Iva‑
nov Gogol e um pouco em Eça de Queirós (O defunto) 
ou Teófilo Braga (Contos fantásticos) pelo fantástico 
associado ao horror como em Allan Poe (The murders 
of the rue Morgue) e modernamente o fantástico asso‑
ciado ao filosófico, como acontece com o argentino 
Jorge Luis Borges em Ficciones (1944). A segunda metade do século xix assiste à plenitude do 
conto realista, que se transforma em documento do quotidiano e tem como classe destinatá‑
ria a burguesia, que o contista pretendia regenerar. Citamos, a título de exemplo, Gustave 
Flaubert, Guy de Maupassant, Giovanni Verga, Thomas Hardy, Jens Jacobsen, Ivan Turgueniev, 
Lev Tolstoi, Eça de Queirós, Fialho de Almeida, Trindade Coelho e Bernardo Guimarães. O conto 
atinge o seu período áureo, pois a sua brevidade serve perfeitamente a preocupação dos 
realistas em corrigir o seu meio, sobretudo porque essa brevidade lhes permite uma mais fácil 
divulgação junto do público. Muitos contos foram até publicados em jornais antes de serem 
recolhidos em obra, como aconteceu com Eça de Queirós.

As tendências modernas do conto revelam características comuns às rotas do romance, mere‑
cendo destaque especial o conjunto das seguintes características: a análise psicológica (Henry 
James, Clarice Lispector), a ambiguidade (Luigi Pirandello), a anedota humorística ao serviço de 
um certo ceticismo (Tchekhov, Machado de Assis), a acusação do ruído do mundo contempo‑
râneo (William Faulkner), as problemáticas de cunho existencialista (Ernest Hemingway), a ten‑
dência para o experimentalismo (João Guimarães Rosa), a interpenetração lírica, sobretudo no 
caso dos portugueses, com uma forte propensão para a poesia (Mário de Sá ‑Carneiro, José 
Régio, Branquinho da Fonseca, Miguel Torga, Manuel da Fonseca, Maria Judite de Carvalho, 
José Gomes Ferreira, Urbano Tavares Rodrigues).

HenRiqueta MaRia Gonçalves, «Conto», in Biblos — Enciclopédia Verbo das literaturas de língua portuguesa,  
vol. 1, Lisboa, Editorial Verbo, 1995, 1269 ‑1271  

(com adaptações).

Caspar David Friedrich,  
O caçador no bosque (1814).
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Manuel	da	Fonseca,	Mário	de	Carvalho		
e	Maria	Judite	de	Carvalho	
 Vida e obra

Manuel	da	Fonseca
Um dos principais autores do Neorrealismo português (Santiago do Cacém, 15.10.1911 ‑Lisboa, 
11.3.1993). Em Lisboa se radicara desde a época dos estudos secundários, depois dos quais 
frequentou, por algum tempo, a Escola de Belas ‑Artes.
Destacou ‑se como poeta, contista e romancista. Publicou Rosa dos ventos (poesia, 1940), Planície 
(poesia, 1941, na coleção Novo Cancioneiro, de Coimbra), Aldeia nova (contos, 1942), Cerromaior 
(romance, 1943), O fogo e as cinzas (contos, 1951), Seara de vento (romance, 1958), Poemas completos 
(1958), Um anjo no trapézio (contos, 1968), Tempo de solidão (contos, 1973), além de um volume de 
crónicas (Crónicas algarvias, 1986) e de uma Antologia de Fialho d'Almeida (1984). Reelaborou 
alguns dos seus textos mais de uma vez, dando ‑lhes forma definitiva para a Obra completa.
Excetuando ‑se os dois últimos livros de contos, de ambiência lisboeta, trata ‑se de uma obra pro‑
fundamente marcada pelo espaço físico e humano do Alentejo. Nela, as incidências socioeconó‑
micas, próprias da estética neorrealista, articulam ‑se dialeticamente com a problemática existen‑
cial das personagens. Seus contos, romances e poemas apresentam notável grau de coesão 
temática e estilística, sendo frequente a recorrência de temas, personagens, lugares, acontecimen‑
tos, etc. Percebem ‑se também, muitas vezes, os vínculos genéticos entre um texto e outro (p. ex., 
entre o conto «Meio pão com recordações», de O fogo e as cinzas, e o romance Seara de vento).

Em íntima relação com sua produção literária, Manuel da Fonseca desenvolveu uma intensa 
militância social, política e cultural, tendo chegado a ser preso em 1965, por ter integrado o júri 
que premiou Luanda, de José Luandino Vieira.

José CaRlos BaRCellos, «Manuel da Fonseca», in Biblos — Enciclopédia Verbo das literaturas de língua portuguesa,  
vol. 1, Lisboa, Editorial Verbo, 1995, 652 ‑653.

Mário	de	Carvalho
Formado em Direito. Advogado e jornalista. Estreou ‑se com os Contos da sétima esfera (1981), 
seguido de Casos do beco das sardinheiras (1982), obtendo o Prémio Cidade de Lisboa com 
O livro grande de tebas, navio e Mariana (id.). Depois de publicar A inaudita guerra da Avenida 
Gago Coutinho (1983) da mesma veia fantástica e humorística, oferece aos seus leitores um 
romance aparentemente histórico, A paixão do conde de Fróis (1986, Prémio Dom Dinis ex 
aequo), e um conjunto de três novelas sobre as guerras e ocupações coloniais, Os Alferes (1989, 
mas a primeira novela é de 1984). Com Quatrocentos mil sestércios (1991), ganha o Grande Pré‑
mio do Conto da Associação Portuguesa de Escritores. Reúne três peças de teatro, das quais 
duas representadas, em Água em pena de pato (1992). O seguinte livro publicado, Um Deus 
passeando pela brisa da tarde (1995), foi galardoado com o Grande Prémio da Associação Por‑
tuguesa de Escritores. Escreve ainda Era bom que trocássemos umas ideias sobre o assunto (1995), 
evocação amargamente humorística da sociedade atual. São várias as facetas da escrita de 
Mário de Carvalho, do relato fantástico e estrambótico de pendor urbano e sobretudo lisboeta 
até à evocação flaubertiana da Lusitânia da decadência, passando pela visão sarcástica do dia 
a dia, tanto banal como trágico, e é deslumbrante a mestria formal omnigénera desse grande 

Manuel da Fonseca 
(1911‑1993).

Mário de Carvalho  
(n. 1944).
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estilista, que se situa fora de qualquer escola. A coesão dessa obra multiforme tecem ‑na uns 
subtis fios condutores. Trata ‑se, com efeito, de plasmar um real de fantasia, ironizado e consi‑
derado a distância, e que resulta mais conveniente que a própria realidade. Por isso, afirmam 
as palavras postas em exergo de Um deus passeando pela brisa da tarde: «Este não é um 
romance histórico.» Já em A paixão do conde de Fróis, que refere a aventura extravagante de um 
jovem aristocrata fanático, de um «fou de guerre», pretextando o conflito hispano ‑português de 
1762, se rejeita a modalidade à Yourcenar, partindo da pura imaginação, misturada de reflexões 
atuais e jocosas do narrador, embora o autor tenha procedido a investigações minuciosas para 
criar condições de jogo ideais com o leitor. Assim, em Um deus…, onde se enfrentam um 
magistrado do Império de Marco Aurélio e uma patrícia cristã, e apesar do peso inegável no 
romance da romanidade e das exigências éticas que a estruturam, a intenção lúdica e paródica 
patente, e orientadora da nova forma de realismo proposta por Mário de Carvalho, contribui 
para salientar o desencanto lúcido do duúnviro Lúcio perante a evolução dos tempos, que não 
é senão o ceticismo do homem de hoje, do homem de sempre. Podem ‑se relacionar, nessa 
perspetiva, as novelas de Os alferes com a obra teatral do autor. Numa África inventada, onde 
ele não esteve, mas ainda mais crível por isso mesmo, questiona‑se a guerra colonial a partir 
do olhar crítico da geração estudantil e de alguém que participou nela como alferes. E é essa 
mesma geração que se foca vinte anos mais tarde, em «O sentido da epopeia» ou em 
«O desencontro», desamparada pela decadência e ainda profundamente marcada pelo seu 
militantismo antissalazarista e estalinista, à luz da falência das ideologias de inspiração marxista. 
E talvez seja o problema da fé e da fidelidade o eixo essencial da obra de Mário de Carvalho, 
embora pareça predominar o humorismo a veicular o inesperado. 

ÁlvaRo Manuel MaCHado, «Mário de Carvalho», in Dicionário de literatura portuguesa (org. Álvaro Machado),  
1.ª edição, Lisboa, Editorial Presença, 2003, pp. 107 ‑108.

Maria	Judite	de	Carvalho
Escritora portuguesa (Lisboa, 1921[ ‑1998]). Frequentou a Faculdade de Letras de Lisboa. Viveu 
alguns anos em França e na Bélgica. Trabalhou no jornalismo, principalmente como cronista, e 
fez traduções literárias. Prémio de Novela da Sociedade Portuguesa de Escritores, Grande Prémio 
de Cronista da Associação Portuguesa de Escritores. Revelou ‑se em 1959 com um livro de uma 
novela e sete contos intitulado Tanta gente, Mariana… Desde logo se impõe pela extrema con‑
tenção da sua escrita e por uma temática da solidão na esteira de Irene Lisboa. Por outro lado, 
sobretudo na fase inicial da sua obra, nos anos 60, com as coletâneas de contos As palavras pou‑
padas (1961) e Paisagem sem barcos (1963) e o romance Os armários vazios (1966), Maria Judite de 
Carvalho poderá situar ‑se entre a tendência do existencialismo e a do chamado «novo romance» 
francês na ficção portuguesa, levando ao extremo a ideia de alienação e o sentimento de solidão 
dela derivada: «ninguém tem nada de comum com ninguém, a não ser o sangue» diz ‑se em Os 
armários vazios. Todavia, nunca notara qualquer influência de escola mais ou menos programati‑
camente exposta ou aludida nos seus livros, até pelo sentido tradicional dos géneros a que a sua 
obra obedece, destacando ‑se sempre o conto como género naturalmente eleito, exemplar, para‑
digmático. O conto, ou seja, a narrativa breve numa crónica ficcionada, estando subjacente uma 
crítica social (sobretudo a uma certa pequena ou média burguesia lisboeta, dos anos 60 aos anos 
80) que nunca é explícita, antes deriva da distância irónica e mesmo da autoironia, inserida no 
fluir da vida mais quotidiana, mais chã. Por isso, tratando, frequentemente, de conflitos sentimen‑
tais e mesmo de situações patéticas, os seus contos, as suas novelas e os seus romances (estes 
mais novelas longas do que propriamente romances, pelo menos segundo o código de leitura 
que a própria autora propõe) mantêm um assentimentalismo rigoroso. Como nota em A janela 
fingida (1975): «O coração, diz o Cândido de Figueiredo, é um órgão musculoso, centro da circu‑
lação do sangue. Mais nada.» Ligada a esta atitude de pudor perante o sentimento, que implica 
um dramatismo contido e sempre questionado, está uma conceção do tempo e da sua relação 
com a palavra como problemático veículo de comunicação. 

MaRie ‑Hélène Piwnik, «Maria Judite de Carvalho», in Dicionário de literatura portuguesa (org. Álvaro Machado),  
1.ª edição, Lisboa, Editorial Presença, 2003, pp. 106 ‑107.
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Poesia,	liberdade	livre	

A poesia só aparentemente é evasão — na realidade, é um alar‑
gamento de horizontes, um aprofundamento até às raízes do 
ser. Este fundo original é desconhecido, porque a razão o não 
pode determinar; mas o homem, cujo destino é criar ‑se e 
inventar ‑se em relação com a totalidade do seu ser, nos seus 
nexos com o universo, tem necessidade de aceder a essa zona 
misteriosa onde se elabora a fecunda simbiose consciência ‑ser 
e onde se recupera na sua unidade.

Só a poesia (alargando o termo a toda a criação artística) lhe 
pode facultar esta unificação, que lhe proporcionava outrora o 
mito, dando ‑lhe consciência de que nele é inconsciente. Só no 
âmago do seu ser se lhe podem revelar os valores plenamente 
capazes de o integrarem no cosmos; só entregando ‑se a um 
duplo «movimento de transcendência», de que fala Jean Wahl, 
será ele capaz de estabelecer de novo o circuito homem‑
‑mundo num plano criador.

Não há, portanto, poesia sem a recuperação do ser original do 
homem. Isto equivale a dizer que só quando o homem encon‑
tra a natureza em si, numa relação de reciprocidade, ele se des‑
cobre poeta. Entre o mundo espiritual e o mundo elementar 
existe uma secreta e profunda afinidade que Claudel bem viu: 
«Nos œuvres et leurs moyens ne différent pas de ceux de la nature.» 
E também este mesmo poeta soube, de modo magistral, expri‑
mir na sua poesia o nó nupcial entre o espírito e o cosmos.

A poesia revela ‑se útil como «realidade desenvolvida», num 
plano de tão grande liberdade que a maioria dos homens, inibidos pelas suas várias alienações 
sociais e íntimas, não se encontra em condições de recebê ‑la. No entanto, esta aparente soli‑
dão do poeta envolve uma forma mais rica de comunhão. A poesia é fraternal, mas a um nível 
mais profundo e mais lato, porque isenta de particularismos limitadores: a esse nível ela alia ‑se 
à solidão. É o que se depreende do que escreve Edgar Bayley: «Estar com os outros consiste 
em ir ao essencial do homem, em interrogar todo o homem, qualquer que ele seja, sobre a sua 
condição essencial, sobre os seus problemas fundamentais e em exigir, no fim de contas, a 
solidão mais rica, mais difícil, mais humana também.» Se, por um lado, a poesia estabelece a 
unidade do espírito com a natureza, por outro, a sua função, como assinala Pierre Reverdy, é 
lutar contra o real. E nisso mesmo ela é útil. «É nesta luta contra o irreal tal qual é, em que se 
encontra empenhada a consciência humana, que se afirma a utilidade do poeta e que a poe‑
sia nasce. É nesta qualidade que ele serve, não para esta ou aquela coisa particular a que se 
quereria estreitamente constrangê ‑lo ou acorrentá ‑lo, mas como manifestação da necessidade 
irreprimível da liberdade que está no homem — é ela que mais eficazmente lhe serve para se 
libertar.»

Alphonse Mucha, Poesia (1898).
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Este movimento de repulsa pelo real não está em contradição com o que atrás dissemos sobre 
a íntima adesão ao mundo original, porquanto o que se recusa aqui é um real deformado e 
degradado; através do poema, o poeta encontra o modo pessoal e livre de se integrar num 
novo real.

Reverdy verifica que a função poética foi em todos os tempos uma função essencial do espí‑
rito: «A imagem é o ato mágico de transmutação do real exterior em real interior, sem o qual o 
homem nunca teria podido ultrapassar o obstáculo inconcebível que a natureza erguera 
perante ele.»

E assim a poesia se descobre na própria origem da emancipação da espécie, como centro de 
liberdade, função primordial que compete em especial aos poetas defender e desenvolver a 
bem do homem, contra todas as alienações, contra todas as opressões, contra todas as formas 
de desumanização. Só assim a poesia é útil. Todo o verdadeiro poeta — esse ser inutilizável 
— o sabe. 

António RAmos RosA, Poesia. Liberdade livre, Lisboa, Ulmeiro, 1986, pp. 53‑55 (com adaptações).

A	poesia	lírica
O ponto de partida de Carlos Bousoño [influente poeta e crítico literário espanhol], ao analisar 
o poema lírico como ato comunicativo, é o seguinte: «A poesia deve dar-nos a impressão 
(ainda que essa impressão possa ser enganadora) de que, através de meras palavras, nos é 
comunicado um conhecimento de índole muito especial: o conhecimento de um conteúdo 
psíquico tal como um conteúdo psíquico existe na vida real. Ou seja, de um conteúdo psíquico 
que na vida real se oferece como algo individual, como um todo particular, síntese intuitiva, 
única do conceptual‑sensorial (ou axiológico‑) afetivo.» Parecendo rebuscada e algo enge‑
nhosa, a afirmação de Bousoño não só insiste na relevância do que já sabemos ser essa espé‑
cie de revitalização poética da palavra como também remete para domínios que importa 
aprofundar: o do conhecimento propiciado pela poesia lírica, o da individualidade afetiva que 
ela representa e o da peculiar relação sensorial e cognitiva do sujeito poético com o mundo. 
Mas o passo citado aponta ainda para um outro aspeto relevante da poesia lírica, implicado  
já na expressão «sujeito poético», que utilizámos e que haverá que aprofundar: é que 
esse «conteúdo psíquico», que nos é facultado tal como um conteúdo psíquico existe 
na vida real, não implica uma identificação com algo ou com alguém efetivamente 
existente. Que o mesmo é dizer: o poema lírico não anula, antes reinterpreta,  
o impulso ficcional e a modelização secundária que o texto literário leva a cabo.  
A interiorização a que os textos líricos procedem relaciona‑se com a propensão  
eminentemente egocêntrica própria do sujeito poético. Colocando‑se no centro  
de um determinado universo (o universo dos temas, dos mitos, das obsessões,  
mas também do mundo representado, nas suas situações e eventos diversos),  
o sujeito poético tende, assim, a afirmar uma atitude acentuadamente individualista. 
Mas egocentrismo e individualismo não significam aqui necessariamente egoísmo  
e alheamento, pois que essa interiorização pode traduzir também um ato de intensa 
solidariedade para com os outros e para com a vida. 

Como consequência do destaque adquirido pelo sujeito poético, os textos líricos 
evidenciam uma tendência marcadamente subjetiva. Traduz‑se essa tendência, em 
primeira instância, na insistente presença de um eu que, em muitos textos líricos, se 
expressa através da enunciação da primeira pessoa verbal: por exemplo, nos sonetos 
e nas canções de Camões, nos poemas de Garrett, nos sonetos de Baudelaire e de 
Antero de Quental, nas odes de Álvaro de Campos ou nos textos poéticos de José 
Gomes Ferreira, é esse eu que reiteradamente encontramos representado. O que não 
implica, conforme sublinhámos já, que ele seja confundido com o sujeito empírico  
e histórico que lhe deu lugar, ou seja, o autor.

CARlos Reis, in O conhecimento da literatura — introdução aos estudos literários,  
Coimbra, Livraria Almedina, 2008 (com adaptações).

Érato, musa da poesia lírica. 
Estátua romana conservada 
nos Museus do Vaticano 
(século ii).




