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Introdução 
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Fernando Pessoa é provavelmente o escritor 

português mais conhecido e estudado no 

mundo. Poeta genial capaz de se multiplicar, 

é autor de uma obra vasta e multifacetada 

que influenciou de forma decisiva a produ-

ção literária e artística do século que se lhe 

seguiu.  

Dada a sua variedade, a obra pessoana pres-

ta-se a abordagens diversas e, no contexto 

de estudo do Português Língua Estrangeira, 

pode ser introduzida em vários níveis de es-

tudo. Por esse motivo, este guia dirige-se a 

estudantes que se situam entre os níveis B1 

e C1 do Quadro Europeu Comum de Refe-

rência para as Línguas. 

Principais temas abordados: 

• O movimento modernista 

• A fragmentação da identidade 

• O processo heteronímico 

 

Competências a desenvolver: 

• Desenvolver a expressão escrita e 

oral através da análise de temas e 

tendências da obra 

• Recorrer às ferramentas web dispo-

níveis para pesquisar e sintetizar in-

formações em Português Língua Es-

trangeira 

• Melhorar as competências de leitura 

e de audição de textos através da 

obra de Pessoa e de textos escritos e 

auditivos a esta associados 

Fernando Pessoa, por Carolina Máxima 

Na elaboração deste suporte, houve o in-

tuito de permitir uma apreensão global da 

obra de Fernando Pessoa, tendo em conta 

o contexto histórico e cultural em que es-

ta se insere. As actividades  propostas per-

mitem trabalhar formas de compreensão 

e de expressão oral e escrita.  Procuraram-

se ainda formas de estimular o espírito 

crítico e a criatividade, qualidades que vão 

a par no ensino da língua. 



Apresentação do autor 
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 Percorre as páginas da biografia de Fernando Pessoa e com-

pleta este quadro com os dados essenciais da vida do poeta. 

http://multipessoa.net/labirinto/vida-e-obra/1 

Local e data de nascimento: 

 

Cidade para onde vai viver em 1896: 

 

Escola que frequenta nessa cidade: 

 

Data do regresso definitivo a Lisboa: 

 

Língua em que começa a escrever, sob o heterónimo Alexandre Search: 

 

Curso universitário em que se matricula (e que frequenta por um ano): 

 

Nomes dos principais heterónimos que cria por volta de 1914:  

 

Data da publicação da revista  modernista Orpheu: 

 

Nome da namorada: 

 

Título do único livro publicado em vida, em 1934: 

 

Último verso que escreve: 

 

Data da morte: 

  



Contexto cultural : o Modernismo 
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O Modernismo português foi um movimento literário inovador do início 

do século XX. Os seus representantes eram jovens cosmopolitas e influ-

enciados pelos movimentos artísticos de vanguarda desse período 

(cubismo, futurismo…). Pretendiam romper com os modelos tradicionais 

de expressão e representação. Uma das primeiras manifestações do mo-

dernismo foi a publicação da revista Orpheu (1915). 

A literatura desse período caracteriza-se pela experimentação formal, 

pela renovação linguística, pela mistura de estilos e de tipos de lingua-

gem. É mais livre, mais complexa, celebra a força e a energia, a multiplici-

dade e a diversidade do mundo. Ao mesmo tempo, assinala a tendência 

para a dispersão e para a fragmentação da identidade.  

Pablo Picasso,  Les demoiselles d’Avignon (1922) Marcel Duchamp, A Fonte (1917) 

  Investiga o contexto de criação destas duas obras. O que trazem elas de novo?  

     Que características da arte de vanguarda podem ter inspirado o movimento modernista? 



A geração de Orpheu 
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Orpheu pretendia chocar a cultura burguesa e revolucionar a cena artística e literária Só saíram dois 

números desta revista modernista, mas ela mudou para sempre a cultura portuguesa. Participaram 

na publicação Fernando Pessoa, Mário de Sá-Carneiro, José de Almada Negreiros, Santa-Rita Pintor, 

Ângelo de Lima, António Botto, entre outros artistas e intelectuais.  Embora não tenha colaborado 

na revista, o pintor Amadeo de Souza-Cardoso é um dos nomes mais importantes deste período. 

Para saber mais sobre a Orpheu: https://www.publico.pt/2015/03/24/culturaipsilon/

noticia/orpheu-o-primeiro-grito-moderno-que-se-deu-em-portugal-1690038 

3) Amadeo de Sousa-Cardoso (1887-1918) 

Galgos (1911) 

José de Almada 
Negreiros, Jazz 

(1929) 

  Investiga e apresenta oralmente a vida e a obra de um destes 3 artistas modernistas.   

1 ) Mário de Sá-Carneiro (1890-1916) 

Mastros quebrados, singro num mar d’Ouro 

Dormindo fogo, incerto, longemente… 

Tudo se me igualou num sonho rente, 

E em metade de mim hoje só moro… 

excerto do poema “Apoteose” 

2 ) José de Almada Negreiros (1893-1970) 

Viva a Velocidade! O coração de minha mãe 

ainda era um coração de gente, o meu cora-

ção já é um hélice que abrevia o dia porque 

faz girar a Terra mais depressa! […] Morram 

a Saudade e o Regresso! 

excerto de K4 O Quadrado Azul 



Um escritor plural 
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Fernando Pessoa foi um autor profícuo. 

Escreveu literatura em todos os modos 

(lírico, narrativo e dramático), mas tam-

bém textos filosóficos, ensaios sociológi-

cos e políticos, teorização literária, prosa 

doutrinária, escritos ocultistas, cartas… e 

até publicidade! 

poesia lírica 

 

poesia épica 

 

peça de teatro 

 

conto 

 

diário 

 

ensaio filosófico 

 

epistolografia 

 

narrativa policial 

https://youtu.be/sTM0_qD9SH8 

 Associa livremente palavras a cada um destes 

géneros praticados por Fernando Pessoa: 

A ARCA DE PESSOA 

A arca onde Fernando Pessoa guardava 

os seus manuscritos conserva múltiplos 

textos em várias línguas. Muitos deles 

ainda estão por publicar: segundo os 

investigadores pessoanos, é trabalho 

para várias gerações! 

Primeiro estranha-se, 

depois entranha-se 

(slogan que Pessoa escreveu 

para a Coca-cola em 1927) 

 O que te transmite o símbolo da arca? 

Consegues recordar outras arcas do imagi-

nário religioso, literário, cinematográfico? 



Fernando Pessoa épico 
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Apesar de ter deixado uma obra numerosa e plural, o único 

livro que Pessoa publicou em vida foi Mensagem, em 1934.  

Trata-se de um poema épico dividido em três partes: 

«Brasão» (personagens históricas e lendárias de Portugal), 

«Mar Português» (sobre o período da expansão marítimam 

nos séculos XV e XVI) e «O Encoberto» (poemas místicos, 

de inspiração sebastianista). 

ULISSES 

 

O mito é o nada que é tudo. 

O mesmo sol que abre os céus 

É um mito brilhante e mudo — 

O corpo morto de Deus, 

Vivo e desnudo. 

 

Este, que aqui aportou, 

Foi por não ser existindo. 

Sem existir nos bastou. 

Por não ter vindo foi vindo 

E nos criou. 

 

Assim a lenda se escorre 

A entrar na realidade, 

E a fecundá-la decorre. 

Em baixo, a vida, metade 

De nada, morre. 

 Discute com os teus colegas e tenta definir quais 

são as características de um poema épico. 

(Exemplos de poemas épicos: Odisseia e Ilíada, de 

Homero, Os Lusíadas, de Luís de Camões, Paraíso 

Perdido, de John Milton) 

 

 Quem foi Ulisses? Por que razão Pessoa escreve 

um poema sobre essa personagem mitológica num 

poema sobre Portugal? 

 

 O poema diz que «O mito é o nada que é tudo» e 

que a lenda fecunda a realidade. Qual pode ser o 

sentido deste versos?  Concordas? 



Fernando Pessoa lírico 
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Na poesia lírica de Fernando Pessoa ortónimo (isto é, 

nos escritos que ele assina sob nome próprio), a reali-

dade é um mistério. A própria existência do mundo 

causa estranheza: como é possível «haver ser»?  

Pessoa deseja «sentir», mas não consegue deixar de 

intelectualizar todas as emoções. Por outro lado, es-

sas emoções não se podem exprimir pela linguagem. 

O poeta oscila entre o nada e o absoluto.  

Ela canta, pobre ceifeira, 

Julgando-se feliz talvez; 

Canta, e ceifa, e a sua voz, cheia 

De alegre e anónima viuvez, 

 

Ondula como um canto de ave 

No ar limpo como um limiar, 

E há curvas no enredo suave 

Do som que ela tem a cantar. 

 

Ouvi-la alegra e entristece, 

Na sua voz há o campo e a lida, 

E canta como se tivesse 

Mais razões para cantar que a vida. 

 

Ah, canta, canta sem razão! 

O que em mim sente está pensando. 

Derrama no meu coração 

A tua incerta voz ondeando! 

 

Ah, poder ser tu, sendo eu! 

Ter a tua alegre inconsciência, 

E a consciência disso! Ó céu! 

Ó campo! Ó canção! A ciência 

 

Pesa tanto e a vida é tão breve! 

Entrai por mim dentro! Tornai 

Minha alma a vossa sombra leve! 

Depois, levando-me, passai! 

 Para o poeta, é difícil «sentir» simplesmente. 

Procura um verso que exprima esta ideia.  

 

 Pessoa mostra-se fascinado pela ceifeira. O que 

caracteriza essa figura?  

 

 Na penúltima estrofe, o poeta revela um desejo 

paradoxal e impossível. Comenta. 

Silva Porto,  Colheita—Ceifeiras (1893) 



Os poemas interseccionistas 
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CHUVA OBLÍQUA 

 

                I 

 

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... 

 

Liberto em duplo, abandonei-me da paisagem abaixo... 

O vulto do cais é a estrada nítida e calma 

Que se levanta e se ergue como um muro, 

E os navios passam por dentro dos troncos das árvores 

Com uma horizontalidade vertical, 

E deixam cair amarras na água pelas folhas uma a uma dentro... 

 

Não sei quem me sonho... 

Súbito toda a água do mar do porto é transparente 

E vejo no fundo, como uma estampa enorme que lá estivesse desdobrada, 

Esta paisagem toda, renque de árvore, estrada a arder em aquele porto, 

E a sombra duma nau mais antiga que o porto que passa 

Entre o meu sonho do porto e o meu ver esta paisagem 

E chega ao pé de mim, e entra por mim dentro, 

E passa para o outro lado da minha alma... 

O interseccionismo era um processo de sobreposição de elementos opostos típico da pintura futurista, 

que Pessoa transpôs para  a literatura. «Chuva Oblíqua» é um bom exemplo do processo. 

 Procura no poema exemplos 

da intersecção de: 

     realidade / imaginação 

     presença / ausência  

     momento actual / passado 



O poeta como fingidor  
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O poeta é um fingidor 

Finge tão completamente 

Que chega a fingir que é dor 

A dor que deveras sente. 

 

do poema «Autopsicografia» 

Nesta famosa estrofe, define-se a arte poética de Pessoa: o poeta finge. Significa isso que ele mente? 

Mas, nesse caso, como pode fingir uma dor verdadeira? O verbo «fingir», do latim fingere, deve ser 

entendido no sentido de criar, modelar, ficcionar. Assim, mesmo quando ele sente «deveras» a dor, 

o poeta cria (ou finge) essa dor no momento em que a representa no poema. 

«Since I have consciousness of myself, I have perceived in myself an inborn tendency 

to mystification, to artistic lying» (1907) 

Desde criança tive a tendência para criar em meu tor-
no um mundo fictício, de me cercar de amigos e co-
nhecidos que nunca existiram. (Não sei, bem entendi-
do, se realmente não existiram, ou se sou eu que não 
existo. Nestas coisas, como em todas, não devemos 
ser dogmáticos). Desde que me conheço como sendo 
aquilo a que chamo eu, me lembro de precisar men-
talmente, em figura, movimentos, carácter e história, 
várias figuras irreais que eram para mim tão visíveis e 
minhas como as coisas daquilo a que chamamos, por-
ventura abusivamente, a vida real. […] Lembro, assim, 
o que me parece ter sido o meu primeiro heterónimo, 
ou, antes, o meu primeiro conhecido inexistente — 
um certo Chevalier de Pas dos meus seis anos, por 
quem escrevia cartas dele a mim mesmo, e cuja figu-
ra, não inteiramente vaga, ainda conquista aquela 
parte da minha afeição que confina com a saudade. 

carta de 1935 a Adolfo Casais Monteiro 

 Histórias de duplos são recorrentes na literatura mundial. Consegues recordar alguns exemplos de 

obras (livros, filmes, series) em que há duplos? Com que intenção e através de que processos? 



Os heterónimos 1 
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 Lê agora o parágrafo «Mais uns apontamentos nesta matéria» desta mesma carta (disponível em 

http://arquivopessoa.net/textos/3007). Indica de quem se fala, como no exemplo.  

Nasceu em Lisboa. Viveu sempre no campo, no Ribatejo. 

Nasceu no Porto e exilou-se no Brasil, por ser monárquico 

Nasceu em Tavira e viajou pelo Oriente.  

Alberto Caeiro 

_____________ 

_____________ 

É médico, teve uma educação latinista.  

Só fez a instrução primária. Não tem profissão.  

É um engenheiro naval formado em Glasgow.  

_____________ 

_____________ 

_____________ 

É o mais alto. Usa um monóculo. 

Louro, olhos azuis. Morreu de tuberculose.  

É o mais baixo e o mais forte.   

_____________ 

_____________ 

_____________ 

Pessoa fingiu outras vidas, outras existências. Deu liberdade à tendência para desdobrar-se, para 

«outrar-se»… E criou três heterónimos principais: Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. 

São entidades poéticas com uma biografia distinta, personalidade e ideias próprias, e um estilo in-

confundível. Segundo Pessoa, nasceram todos num «dia triunfal», em 8 de Março de 1944. 

[L]embrei-me um dia de fazer uma partida ao Sá-Carneiro — de inventar um poeta bucólico, de espécie complicada, e 
apresentar-lho, já me não lembro como, em qualquer espécie de realidade. 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 esses trinta e tantos poemas, imediatamente peguei 
noutro papel e escrevi, a fio, também, os seis poemas que constituem a Chuva Oblíqua, de Fernando Pessoa. Imediata-
mente e totalmente... Foi o regresso de Fernando Pessoa Alberto Caeiro a Fernando Pessoa ele só. Ou, melhor, foi a re-
acção 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 jacto, e à 
máquina de escrever, sem interrupção nem emenda, surgiu a Ode Triunfal de Álvaro de Campos — a Ode com esse no-
me e o homem com o nome que tem. 

Carta de 1935 a Adolfo Casais Monteiro 



Os heterónimos 2 
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ALBERTO CAEIRO 

Ama a natureza e as 

sensações. Rejeita o 

pensamento e a filosofia. 

Tem um estilo simples, 

quase elementar. 

RICARDO REIS 

Teve formação clássica. 

O seu estilo é formal e 

conciso, usa uma 

linguagem precisa e 

latinizante. 

ÁLVARO DE CAMPOS 

O estilo é inovador, e 

integra o modernismo. 

Compôs odes em que 

exalta o progresso, as 

máquinas, a velocidade. 

 Tenta descobrir através do estilo destes versos qual foi o heterónimo que os escreveu.  

Creio no Mundo como num malmequer, 

Porque o vejo. Mas não penso nele 

Porque pensar é não compreender… 

O Mundo não se fez para pensarmos nele 

(Pensar é estar doente dos olhos) 

Mas para olharmos para ele e estarmos de acordo... 

Para ser grande, sê inteiro: nada 

 Teu exagera ou exclui. 

Sê todo em cada coisa. Põe quanto és 

 No mínimo que fazes. 

Assim em cada lago a lua toda  

 Brilha, porque alta vive. 

À  dolorosa luz das grandes la mpadas ele ctricas da fa brica 

Tenho febre e escrevo. 

Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto, 

Para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos, 

 

Ó  rodas, o  engrenagens r-r-r-r-r-r-r– eterno! 

Forte espasmo retido dos maquinismos em fu ria! 

 POEMA A 

 POEMA B 

 POEMA C 

                POEMA _____                                               POEMA _____                                             POEMA _____ 



Alberto Caeiro 
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Avesso à intelectualização e à metafísica, Caeiro defende a importância de estar atento ao mundo 

exterior, graças aos sentidos, e sobretudo à visão. Pessoa considera-o o mestre do sensacionismo, 

movimento que consiste em privilegiar as sensações como fonte para alcançar o conhecimento. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNWEmKLLFWA 

O Guardador de Rebanhos, IX 

 

Sou um guardador de rebanhos. 

O rebanho é os meus pensamentos 

E os meus pensamentos são todos sensações. 

Penso com os olhos e com os ouvidos 

E com as mãos e os pés 

E com o nariz e a boca. 

 

Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la 

E comer um fruto é saber-lhe o sentido. 

 

Por isso quando num dia de calor 

Me sinto triste de gozá-lo tanto, 

E me deito ao comprido na erva, 

E fecho os olhos quentes, 

Sinto todo o meu corpo deitado na realidade, 

Sei a verdade e sou feliz. 

 O sujeito diz que é um guardador de 

rabnhos mas precisa: «O rebanho é os 

meus pensamentos» . Que figura de estilo  

utiliza aqui o poeta? 

 

 Dá exemplos da relação entre corpo e 

conhecimento.  

 

 Mas Caeiro é menos simples do que pa-

rece… Porque é que ele se sente «triste» de 

gozar o dia de calor? 

um rebanho de ovelhas 

 Neste vídeo da RTP, Pedro Lamares diz «Quando 

vier a Primavera», de Alberto Caeiro. Ouve duas ou 

três vezes, sem ler, e tenta sintetizar as ideias princi-

pais do poema. 

Para saberes mais sobre Alberto Caeiro, vê este vídeo da Santillana: https://youtu.be/Wbb_BPA-kQ0 



Ricardo Reis 
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Ricardo Reis é um esteta irónico que escreve em pleno século XX com um estilo latinizante e 

adopta um paganismo pós-cristão. Os seus poemas breves e formalmente perfeitos defendem 

o prazer epicurista de viver e neles podemos identificar a lição do estoicismo. 

As rosas amo dos jardins de Adónis, 

Essas volucres amo, Lídia, rosas, 

        Que em o dia em que nascem, 

        Em esse dia morrem. 

A luz para elas é eterna, porque 

Nascem nascido já o Sol, e acabam 

        Antes que Apolo deixe 

        O seu curso visível. 

Assim façamos nossa vida um dia , 

Inscientes, Lídia, voluntariamente 

        Que há noite antes e após 

        O pouco que duramos. 

 Procura exemplos do estilo latinizante de Reis. 

 

  Conheces a máxima «carpe diem» de Horácio? 

De que modo essa ideia está presente no poema? 

 Ouve a versão musical de «Segue o teu destino» interpretada pela cantora brasileira Maria 

Bethânia. Resume os conselhos de vida que Ricardo Reis dá no poema. 

https://www.youtube.com/watch?v=hA12WJyu-gU 

Para saberes mais sobre Ricardo Reis, vê este vídeo da Santillana: https://youtu.be/MDyiIHma_AY 



Álvaro de Campos 
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Álvaro de Campos é o heterónimo com o percurso mais completo. A sua produção atravessa 

três fases: a primeira poesia é decadente e simbolista; na segunda fase, escreve longas odes fu-

turistas; enfim, os últimos textos denotam cansaço e desencanto. 

Ode marítima (excertos) 

 

Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh! 

Homens que vistes a Patagónia! 

Homens que passastes pela Austrália! 

Que enchestes o vosso olhar de costas que nunca verei! 

Que fostes a terra em terras onde nunca descerei! 

[…] 

Homens do mar actual! homens do mar passado! 

Comissários de bordo! escravos das galés! combatentes 
de Lepanto! 

Piratas do tempo de Roma! Navegadores da Grécia! 

Fenícios! Cartagineses! Portugueses atirados de Sagres 

Para a aventura indefinida, para o Mar Absoluto, para 
realizar o Impossível! 

Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh! 

[…]  Eu vos saúdo, eu vos saúdo, eu vos saúdo! 

Eh-eh-eh-eh eh! Eh eh-eh-eh eh! Eh-eh-eh-eh-eh-eh eh! 

Eh lahô-lahô laHO-lahá-á-á-à-à! 

 

Quero ir convosco, quero ir convosco, 

Ao mesmo tempo com vós todos 

Pra toda a parte pr'onde fostes! 

Quero encontrar vossos perigos frente a frente, 

Sentir na minha cara os ventos que engelharam as vossas. 

Cuspir dos lábios o sal dos mares que beijaram os vossos, 

Ter braços na vossa faina, partilhar das vossas tormentas, 

Chegar como vós, enfim, a extraordinários portos! 

Fugir convosco à civilização! 

 Lê estes excertos da «Ode Marítima», 

o mais longo poema de Álvaro de Cam-

pos. A qual das fases do poeta pertence? 

 

 Como descreverias o temperamento 

do poeta neste trecho? 

 

 Esta ode foi publicada em 1915, no nº 

2 da Orpheu. Imagina quais seriam as 

razões para Campos querer «fugir à civi-

lização». Hoje em dia, seria possível 

cumprir esse objectivo? 

Para saberes mais sobre Álvaro de Campos, vê este vídeo da Santillana: https://youtu.be/X-ijJcYGgKQ 
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Uma das minhas preocupações constantes é o compreender como é que outra gente existe, como é que há almas que 

não sejam a minha, consciências estranhas à minha consciência que, por ser consciência, me parece ser a única. Com-

preendo bem que o homem que está diante de mim, e me fala com palavras iguais às minhas, e me faz gestos que 

são como eu faço ou poderia fazer, seja de algum modo meu semelhante. O mesmo, porém me sucede com as gravu-

ras que sonho das ilustrações, com as personagens que vejo dos romances, com as pessoas dramáticas que no palco 

passam através dos actores que as figuram.  

Ninguém, suponho, admite verdadeiramente a existência real de outra pessoa. Pode conceder que essa pessoa seja 

viva, que sinta e pense como ele; mas haverá sempre um elemento anónimo de diferença, uma desvantagem materi-

alizada. […] Os outros não são para nós mais que paisagem, e, quase sempre, paisagem invisível de rua conhecida.  

Quando ontem me disseram que o empregado da tabacaria se tinha suicidado, tive uma impressão de mentira. Coita-

do, também existia! Tínhamos esquecido isso, nós todos, nós todos que o conhecíamos do mesmo modo que todos 

que o não conheceram. Amanhã esquecê-lo-emos melhor. Mas que havia alma, havia, para que se matasse. Paixões? 

Angústias? Sem dúvida... Mas a mim, como à humanidade inteira, há só a memória de um sorriso parvo por cima de 

um casaco de mescla, sujo, e desigual nos ombros. É quanto me resta, a mim, de quem tanto sentiu que se matou de 

sentir, porque, enfim, de outra coisa se não deve matar alguém...  

O Livro do Desassossego, a grande narrativa pessoana, 

é a «autobiografia sem factos» de um empregado de 

escritório da Baixa de Lisboa. Publicada pela primeira 

vez em 1982, a obra foi atribuído a Bernardo Soares, 

que Pessoa considerava um semi-heterónimo. 

Lisboa é o cenário deste texto que transmite o senti-

mento de inquietude e de nevrose do século XX.  Trata-

se de uma obra em aberto, composta por fragmentos 

dispersos: como Pessoa não os ordenou, cada edição 

apresenta uma nova versão. 

 Alguma vez tiveste uma sensação sem-

elhante à do narrador? 

 

 Que te sugere a palavra desassossego? 

 

 Recorda as tuas leituras. Consegues as-

sociar outro livro a uma cidade?  



Pessoa no imaginário artístico 
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 Há uma pessoa famosa 

no teu país que toda a 

gente reconheça logo? 

Apresenta essa figura e, se 

puderes, mostra alguns 

exemplos da sua repre-

sentação artística. 

1—retrato de Almada Negreiros 

2—estátua do café Brasileira 

3—graffiti em Lisboa 

4—livro de José Saramago 

5—BD de André F. Morgado e 

Alexandre Leoni 

6—caricatura de António no 

aeroporto de Lisboa 

7—azulejos de Júlio Pomar 

8—chávenas da Vista Alegre 

1 

3 

2 

4 

5 

8 

6 

7 
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A obra de Fernando Pessoa é tão vasta e 

complexa que os seus estudiosos nem sem-

pre estão de acordo. Por exemplo, a investi-

gadora Teresa Rita Lopes não concorda que 

O Livro do Desassossego se deva atribuir por 

inteiro a Bernardo Soares. Ela defende que 

também há textos assinados por Vincente 

Guedes e pelo Barão de Teive.  

https://youtu.be/w7BKzkwPVY0 

EXPOSIÇÃO 

A Fundação Calouste Gulbenkian apresen-

tou em 2012 a exposição “Fernando Pessoa: 

plural como o universo”, com curadoria do 

investigador pessoano Richard Zenith.  

Vê o vídeo feito pela Universidade Aberta e 

responde às perguntas. 

https://youtu.be/rGIHVcKwiUg 

 

 Qual era, segundo Richard Zenith, a vanta-

gem de Fernando Pessoa? 

 

 Resumidamente, que contextos aponta o 

professor Dionísio Vila Maior para o final do 

século XIX e início XX? 

 

  Quais são os vários espaços que apresenta 

esta exposição? 

 

 «Pessoa criou outros eus», diz Dionísio Vila 

Maior. De que modo?  

 

 Qual é o lugar do livro na exposição? 

1) O Livro do desassossego foi escrito nos 

__________________ do seu tempo. 

2) Pessoa usava a máquina de escrever do 

_____________________ (em casa não tinha). 

3) Ele ganhava a vida à peça a fazer ____________  

___________________ em inglês e francês. 

4) Prezou sempre essa liberdade que lhe ________ 

muito ________ porque nunca tinha dinheiro.  

5) Andava sempre a ____________  dinheiro  

__________________ aos amigo. 

6) Os textos de Vicente Guedes são todos escritos 

_____  __________e muitas vezes a lápis. 

7) Começa a escrever às vezes de forma 

_________________ mas às vezes é quase só um 

traço. 

8) Não bebia em público. Em casa bebia: 

_____________________ a quarenta graus. 

9) A sua mão não acompanhava o 

___________________ do seu pensamento. 

10) Só depois de muito _______________ e convívio 

com a letra de Pessoa é que se pode lê-lo. 

DISCÓRDIAS 

  Vê o vídeo para saberes mais sobre a 

vida de Pessoa e completa os espaços em 

branco nas frases. 

Já conheces a Casa Fernando Pessoa? 

http://casafernandopessoa.cm-lisboa.pt/ 
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