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Modernismo em Portugal  
27 

jul 
 

RESUMO   
 

 

Tal qual o modernismo brasileiro, o modernismo português surgiu sob a influência dos movimentos 

de vanguarda europeus na primeira metade do século XX. O movimento buscou, através da irreverência e de 

um espírito contestador, quebrar com os padrões de escrita vigentes até então, propondo uma nova 

abordagem temática e linguística para as artes em geral, inclusive a literatura. O movimento perdurou até o 

Estado Novo português, durante a década de 1970. 

Autores como Fernando Pessoa, Mário de Sá-Carneiro, Almada Negreiros, Irene Lisboa, Miguel 

Torga, entre outros, representaram as quatro vertentes do modernismo: o Orfismo, o Presencialismo, o 

Neorrealismo e o Surrealismo. 

  

Orfismo 
 

Foi a primeira fase do modernismo português e teve como marco inicial a publicação da revista Orfeu. 

Os orfistas buscavam chocar a burguesia ao apresentar uma poesia livre da métrica e inserir a literatura 

portuguesa no contexto cultural europeu, que àquela época estava sob forte influência das tendências 

futuristas. Os principais nomes deste momento do modernismo português foram Fernando Pessoa, Mário de 

Sá-Carneiro, Raul Leal, Luís de Montalvor, Almada Negreiros e o brasileiro Ronald de Carvalho. 

Fernando Pessoa: Sua poesia caracteriza-se, principalmente, pelo fenômeno da heteronímia. Pessoa 

criou diferentes personalidades com biografias e estilos próprios, Trata-se de um complexo processo de 

fragmentação psicológica. Seus principais heterônimos são Alberto Caeiro, considerado o mestre de todos 

os outros, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Há ainda Bernardo Soares, um semi-heterônimo, assim 

denominado por apresentar uma linguagem e visão de mundo muito parecidas com a do próprio Pessoa e, 

conforme suas palavras, Bernardo era como ele, mas desprovido de seu raciocínio e afetividade. 

 

Presencialismo 

  

 Esta é a segunda fase do modernismo português. Recebe esse nome devido à revista Presença, 

fortemente influenciada pela revista Orfeu e seus ideais artísticos. Buscou dar continuidade à onda 

modernista em Portugal após o fim do orfismo mas apresentou características próprias que fizeram com que 

fosse considerado um nova fase modernista. A escrita tornou-se mais intimista e introspectiva, voltada para 

o experimentalismo. Os principais nomes do período foram José Régio, Adolfo Rocha, João Gaspar Simões, 

Miguel Torga, Irene Lisboa, entre outros. Com a Segunda Guerra Mundial, o movimento se dissolveu.  

 

 Neorrealismo 

 

 Surgiu em momento histórico conturbado, no qual a Europa vivia um momento de crise devido à 

Segunda Guerra Mundial e à ascensão dos regimes totalitários. As revistas Seara Nova, Sol Nascente e o Diabo 

foram as principais responsáveis pela divulgação das tendências neorrealistas. O neorrealismo teceu duras 

críticas ao individualismo e ao esteticismo  temas caros ao Presencialismo  e divulgou na literatura o 

pensamento marxista e a forte rejeição ao socialismo utópico. Os principais nomes deste movimento foram 

Alves Redol, Manuel da Fonseca, Afonso Ribeiro, Joaquim Namorado, Mário Dionísio, Vergílio Ferreira, 

Fernando Namora, Mário Braga, Soeiro Pereira Gomes ou Carlos de Oliveira, entre outros.  

 

 Surrealismo 
 

 É considerada a última fase do modernismo português. Caracteriza-se por uma 

com destaque para a livre associação de ideias e de palavras e a modificação das estruturas da realidade. A 

escrita era baseada em um mundo onírico, o que reafirmava um caráter figurativo e irracional. Os principais 
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Vasconcelos e outros como Natália Correia, Henrique Rasques Pereira, Artur do Cruzeiro Seixas, Antônio 

José Forte, Fernando Alves dos Santos e Isabel Meyrelles. 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Sobre o Modernismo português estão corretas as seguintes proposições: 

I. O Modernismo em Portugal costuma ser dividido em duas partes, Orfismo (primeira geração) e 

Presencismo (segunda geração), muito embora alguns estudiosos considerem os movimentos 

neorrealistas e surrealistas como vertentes modernistas. 

II. Entre os principais ideais dos presencistas, estavam a busca por uma literatura inovadora 

influenciada pelo Futurismo e pelo Cubismo, o rompimento com o passadismo da literatura de 

caráter histórico e a retratação do homem e seu espanto de existir. 

III. A Revista Presença, publicação literária de maior êxito durante os anos do Modernismo, foi 

responsável por divulgar os ideais do Presencismo, consolidando as conquistas dos escritores que 

representaram a primeira fase do movimento. 

IV. Surgido em um período de lutas de classes sociais e de crises religiosas, o Modernismo português 

foi marcado por uma literatura cuja linguagem refletia os estados de tensão da alma humana e que 

era permeada pelo rebuscamento e por figuras de linguagem de difícil compreensão. 

V. Marcado pelo subjetivismo, nostalgia, melancolia e combinação de vários gêneros literários, o 

Modernismo português marcou o fim do Neoclassicismo, instaurando um novo modo de 

expressão em Portugal e em toda a Europa. 

 

a) I e III. 

b) Todas estão corretas. 

c) II, IV e V. 

d) I e II. 

e) III e IV. 

 

2. A Terceira Fase do Modernismo português foi fortemente influenciada por um grande marco histórico 

da época (Segunda Guerra Mundial). Devido a este marco, esta literatura acabou sendo fortemente 

marcada pela seguinte característica: 

a) Arte que lamenta os horrores vividos pelas vítimas da Segunda Grande Guerra. 

b) Desejo de criação de uma arte moderna, com rejeição dos valores antigos e gosto por "irritar" o 

burguês. 

c) Desejo de volta para o "eu", com uma reflexão sobre os acontecimentos da época. 

d) Desejo de construção de uma literatura engajada, com a denúncia social. 

 

3. Leia o poema Prece, de Fernando Pessoa. 

 

Senhor, a noite veio e a alma é vil. 

Tanta foi a tormenta e a vontade! 

Restam-nos hoje, no silêncio hostil, 

O mar universal e a saudade. 

 

Mas a chama, que a vida em nós criou, 

Se ainda há vida ainda não é finda. 

O frio morto em cinzas a ocultou: 

A mão do vento pode ergué-ía ainda. 

 

Dá o sopro, a aragem - ou desgraça ou ânsia -, 

Com que a chama do esforço se remoça, 

E outra vez conquistaremos a Distância - 

Do mar ou outra, mas que seja nossa! 
(Fernando Pessoa. Mensagem, 1995.) 
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Extraído do Iivro Mensagem, o poema pode ser considerado nacionalista, na medida em que o eu lírico 

a) apresenta Portugal como uma nação decadente, que não faz jus ao seu passado de heroísmo e 

glórias. 

b) inspira-se no passado de heroísmo do povo português que, no presente, já não acredita na sua 

história. 

c) busca reviver o sonho de uma da nação grandiosa, cantando um Portugal almejado por seus feitos 

gloriosos. 

d) reconhece o desejo de o povo português glorificar seus heróis, o que não foi possível até o seu 

presente. 

e) descreve o Portugal de seu tempo como uma nação gloriosa e marcada por histórias de heroísmo. 

 

4.  

 

 

A tirinha acima estabelece uma interessante relação dialógica com o poema de Fernando Pessoa, Eu 

sou do tamanho do que vejo 
 

Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no Universo... 

Por isso minha aldeia é grande como outra qualquer 

Porque sou do tamanho do que vejo 

E não do tamanho da minha altura... 
(Alberto Caeiro) 

 

A tira Hagar e o poema de Alberto Caeiro (um dos heterônimos de Fernando Pessoa) expressam, com 

linguagens diferentes, uma mesma ideia: a de que a compreensão que temos do mundo é 

condicionada, essencialmente, 

a) pelo alcance de cada cultura. 

b) pela capacidade visual do observador. 

c) pelo senso de humor de cada um. 

d) pela idade do observador. 

e) pela altura do ponto de observação. 

 

5. Embora existam divergências sobre sua estruturação, o Modernismo em Portugal pode ser dividido 

em: 

a) Presencismo, Futurismo, Realismo e Naturalismo. 

b) Orfismo, Presencismo, Neorrealismo e Surrealismo. 

c) Orfismo, Neorrealismo, Romantismo e Literatura Contemporânea. 

d) Orfismo, Presencismo, Futurismo e Surrealismo. 

e) Humanismo, Cubismo, Neorrealismo e Concretismo. 

 

6. Considere os fragmentos a seguir. 

Texto I 

Ao longo do sereno 

Tejo, suave e brando, 

Num vale de altas árvores sombrio, 

Estava o triste Almeno 

Suspiros espalhando 

Ao vento, e doces lágrimas ao rio. 
Luís de Camões. Ao longo do sereno. 
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Texto II 

Bailemos nós ia todas três, ay irmanas, 

so aqueste ramo destas auelanas 

e quen for louçana, como nós, louçanas, 

se amigo amar, 

so aqueste ramo destas auelanas 

uerrá baylar. 
Aires Nunes. In: Nunes, J.J., Crestomatia arcaica. 

 

Texto III 

Tão cedo passa tudo quanto passa! 

morre tão jovem ante os deuses quanto 

Morre! Tudo é tão pouco! 

Nada se sabe, tudo se imagina. 

Circunda-te de rosas, ama, bebe 

E cala. O mais é nada. 
Fernando Pessoa. Obra poética. 

 

Texto IV 

Os privilégios que os Reis 

Não podem dar, pode Amor, 

Que faz qualquer amador 

Livre das humanas leis. 

Mortes e guerras cruéis, 

Ferro, frio, fogo e neve, 

Tudo sofre quem o serve. 
Luís de Camões. Obra completa. 

 

Texto V 

As minhas grandes saudades 

São do que nunca enlacei. 

Ai, como eu tenho saudades 

Dos sonhos que nunca sonhei!... 
Mário de Sá-Carneiro. Poesias. 

 

Assinale a alternativa que contém textos de autoria de poetas do Modernismo português. 

a) I e V. 

b) II e III. 

c) III e IV. 

d) III e V. 

e) IV e V. 

 

7. Estão, entre os principais escritores do modernismo português (do Orfismo ao Surrealismo): 

a) Eça de Queiros, Antero de Quental, Florbela Espanca e Fernando Pessoa. 

b) José Saramago, Graciliano Ramos, Eugênio de Castro e Euclides da Cunha. 

c) Fernando Pessoa, José Régio, Fernando Namora e Alexandre O'Neill 

d) Sophia de Mello Breyner Andresen, Camilo Castelo Branco, Mário de Sá-Carneiro e Cesário Verde. 

e) Almeida Garrett, Júlio Dinis, José Agostinho de Macedo e Miguel Torga. 
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8. A Primeira Fase do Modernismo português, também chamada de Orfismo, opôs-se fortemente aos 

ideais neo-simbolistas. Além dessa oposição, o que podemos apontar como características fortes deste 

período? 

a) Poesia irreverente; gosto por "irritar" o burguês; crítica social e moral; criação de uma arte 

engajada; volta para o "eu". 

b) Literatura intimista, voltada para o "eu"; crítica social, política e moral; sentimentalismo; presença 

de nacionalismo. 

c) Poesia agressiva e irreverente, com formas sem metro; gosto por "irritar" o burguês; incorporação 

das vanguardas na arte portuguesa moderna, com crítica aos valores artísticos antigos; domínio da 

metafísica e dos sentidos; presença de nacionalismo. 

d) Incorporação das vanguardas na arte portuguesa moderna; crítica aos valores artísticos e morais 

antigos; literatura nacionalista e intimista; sentimentalismo. 

 

9. Considere as seguintes afirmações sobre a poesia de Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando 

Pessoa. 

I. Em Todas as Cartas de Amor São, o eu lírico recusa-se a escrever porque prefere sonhar a viver. 

II. No Poema em Linha Reta, a trajetória do indivíduo é descrita como sendo vinculada a fracassos e 

vilezas, o que provoca seu cansaço e sua revolta. 

III. Em Aniversário, o eu lírico, acreditando ter recuperado a perfeição do passado, renega os 

familiares mortos. 

 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I 

b) Apenas II 

c) Apenas I e II 

d) Apenas I e III 

e) I, II e III 

 

 

10. Aquela senhora tem um piano 

Que é agradável mas não é o correr dos rios 

Nem o murmúrio que as árvores fazem... 

Para que é preciso ter um piano? 

O melhor é ter ouvidos 

E amar a Natureza. 

 

Sobre o poema acima apresentado. de Alberto Caeiro, é INCORRETO dizer que 

a) compara contrastivamente um símbolo de cultura e a própria natureza. 

b) revela a opção do poeta pelo mundo natural, pois os sons da natureza são superiormente mais 

agradáveis. 

c) deixa clara a concepção de que a natureza é o maior dado do objetivismo absoluto. 

d) reforça a ideia de que a natureza e as produções humanas estão sempre impregnadas de história e 

sugestões metafísicas. 

e) nega que o som do piano seja desagradável mas considera-o inferior aos sons dos rios e das 

árvores. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. a 

O modernismo, como visto em aula, pode ser dividido em três partes: 1ª, 2ª e 3ªgeração. Além disso, a 

revista presença trouxe ao público o intuito dessa nova fase literária.  

II. Contém características do Orfismo.  

IV. Contém características do estilo Barroco.  

V. Características do Romantismo. 

 

2. d 

A terceira fase do modernismo reflete uma denúncia social, sobretudo sobre os desdobramentos da 

Guerra. Como exemplo, temos o poeta Carlos Drummond de Andrade.  

 

3. c 

Segundo o texto, essa busca por um Dá o sopro, a aragem  ou 

desgraça ou ânsia -,/Com que a chama do esforço se remoça,/ E outra vez conquistaremos a Distância/ 

Do mar ou outra, mas que seja nossa!  

 

4. a 

Na tirinha, Hagar satiriza a crença do filho de que o mundo é redondo, já que, para ele, a realidade 

imediata sugeriria o efeito contraditório. No fragmento de Caeiro, o eu lírico busca defenderque ele é 

do tamanho do que vê, o que é uma maneira de mostrar que a interpretação da realidade depende dos 

valores de cada um. Ambos os textos expressam o fato de o mundo é condicionado, essencialmente, 

pelo alcance de cada cultura. 

 

5. b 

A literatura moderna em Portugal pode ser dividida em quatro diferentes fases: Orfismo, Presencismo, 

Neorrealismo e Surrealismo. Todavia, algumas teorias não consideram o Neorrealismo e o Surrealismo 

fases integrantes do Modernismo em razão de algumas especifidades estéticas. 

 

6. d 

Luís de Camões, um dos maiores nomes da literatura em língua portuguesa, é representante do 

Renascimento. O Renascimento foi marcado pela introdução de novos gêneros literários, entre eles os 

romances de cavalaria e a literatura de viagens.  Aires Nunes é representante do Trovadorismo, primeiro 

movimento literário da língua portuguesa, surgido em um período no qual a escrita era pouco difundida, 

por esse motivo, os poetas transmitiam suas poesias oralmente, na maioria das vezes, cantando-as. Assim 

sendo, os primeiros textos receberam o nome de cantigas, tradicionalmente divididas em cantigas de 

amor, de amigo, escárnio e maldizer. 

 

7. c 

Fernando Pessoa foi fundador e um dos principais representantes do Orfismo; José Régio é considerado 

um dos principais escritores e teóricos do Presencismo; Fernando Namora é um dos principais nomes do 

Neorrealismo, e Alexandre O'Neill, do Surrealismo. 

 

8. c 

A primeira fase moderna é definida 

ruptura com os padrões impostos sobre arte, sobretudo em relação à métrica e à linha europeia, era a 

busca por uma identidade única de demonstração de arte.  
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9. e 

Todas as alternativas contemplam a característica de Álvaro de Campos.   

 

10. d 

Ao referir-se à impregnação da natureza e das ações humanas pela história e pela metafísica, a alternativa 

d contraria frontalmente a enfática oposição de Caeiro à especulação metafísica, às abstrações 

 


