


O Poeta Lírico Pré-Romântico

Oh retrato da morte, oh noite amiga,

Por cuja escuridão suspiro há tanto!

Calada testemunha do meu pranto,

De meus desgosto secretária antiga!

Pois manda Amor que a ti somente os diga,

Dá-lhes pio agasalho no teu manto;

Ouve-os, como costumas, ouve, enquanto

Dorme a cruel, que a delirar me obriga.

E vós, oh cortesãos da claridade,

Fantasmas vagos, mochos piadores,

Inimigos, como eu, da claridade!

Em bandos acudi aos meus clamores;

Quero a vossa medonha sociedade,

Quero fartar meu coração de horrores.
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O Poeta e o seu modelo

Camões, grande Camões, quão semelhante

Acho teu fado ao meu, quando os cotejo!

Igual causa nos fez, perdendo o Tejo,

Arrostar co’o sacrílego gigante;

Como tu, junto ao Ganges sussurrante,

Da penúria cruel no horror me vejo;

Como tu, gostos vãos, que em vão desejo,

Também carpindo estou, saudoso amante.

Ludíbrio como tu, da Sorte dura

Meu fim demando ao Céu, pela certeza

De que só terei paz na sepultura.

Modelo meu tu és... Mas, oh tristeza!...

Se te imito nos transes da Ventura,

Não te imito nos dons da Natureza.
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ERA COLONIAL
1. QUINHENTISMO

LITERATURA BRASILEIRA
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1. QUINHENTISMO: “Literatura sobre o Brasil”.

“A CARTA” – Pero Vaz de Caminha

1500 ..................................................... 1601

1. Literatura 

informativa
(predominante)

O valor 

histórico-

documental

supera o 

literário.

Cartas, relatórios, 

documentos,

crônicas, mapas etc.
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TEXTO E INTERTEXTO
[...] Ali andavam entre eles três ou quatro moças, bem moças e
bem gentis, com cabelos muito pretos, compridos, pelas
espaduas; e suas vergonhas tão altas e tão çarradinhas e tão
limpas das cabeleiras que de as nós muito bem olharmos não
tínhamos nenhuma vergonha. [...] Nela até agora não pudemos
saber que haja ouro, nem prata, nem nenhuma cousa de metal,
nem de ferro; nem lho vimos. A terra, porém, em si, é de muito
bons ares. [...]
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 A CARTA de Caminha marca, também, o início de uma longa
tradição, o sentimento UFANISMO ou NATIVISMO.

 As virtudes da terra e da gente (índio) têm desdobramentos em
todos os períodos subsequentes, principalmente no Romantismo
(fase indianista) e no Modernismo (primeira geração 1922-30,
Correntes do Verde-amarelismo e antropofagia.
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