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TERCEIRA GERAÇÃO: PÓS-MODERNISMO

1945 ...........................................................     2019
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• Social / engajada / participativa

• Utópica / ciberpoesia / despojada

• Experimentação / crise do moderno

• Lirismo existencial, político, popular, culto, 
cotidiano, visual, inovador...
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• “O engenheiro da palavra”
• concisão na linguagem.
• Poesia metalinguística.
• Rigor formal e semântico.
• Nova dimensão do discurso lírico.
• Linguagem autoconcentrada
• Verso substantivo e despojado.
• Poeta das poucas e exatas palavras.
• Desprezo pela confissão sentimental.
• A partir de 1950, verticaliza a poesia social (engajada)

JOÃO CABRAL DE MELO NETO 
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TECENDO A MANHÃ
Um galo sozinho não tece uma manhã:
ele precisará sempre de outros galos.
De um que apanhe esse grito que ele
e o lance a outro; de um outro galo
que apanhe o grito que um galo antes
e o lance a outro; e de outros galos
que com muitos outros galos se cruzem
os fios de sol de seus gritos de galo,
Para que amanhã, desde uma teia tênue
se vá tecendo, entre todos os galos.
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E se encorpando em tela, entre todos,
se erguendo tenda, onde entrem todos,
se entretendendo para todos, no toldo
(a manhã) que plana livre de armação.
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo
que, tecido, se eleva por si: luz balão.
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Arte de Marcílio Godoi



MORTE E VIDA SEVERINA

– O meu nome é  Severino,   
como não tenho outro de pia.  
Como há muitos Severinos,  
que é santo de romaria,   
deram então de me chamar  
Severino de Maria;  
como há muitos Severinos  
com mães chamadas Maria,  
fiquei sendo o da Maria  
do finado Zacarias.   

Mas isso ainda diz pouco:   
há muitos na freguesia,   
por causa de um coronel   
que se chamou Zacarias   
e que foi o mais antigo   
senhor desta sesmaria.    
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