


CAMILO PESSANHA (1867-1926)
O melhor simbolista / musicalidade / 
pessimismo/ dor existencial / morte

• Único livro: Clepsidra (1920).
• Influenciou a geração Orpheu (Modernismo)
• Viveu entre Macau e Lisboa.
• Foi professor. Orientalizou-se.
• Contraiu o vício do ópio.
• Acometido de tuberculose.
• Escreveu artigos sobre a cultura chinesa, reunidos em China (1944). 
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• É o mais autêntico simbolista português.
• Poeta de voz sutil; das sensações tênues; antirretórico...
• Obsessiva preocupação com o tempo, metaforizado pela imagem da água do

rio.
• O eu-lírico assume a condição de um fracassado com intensa sensação de

melancolia, mas com impessoalidade.
• Influenciado por Schopenhauer: pessimismo, angústia, sofrimento, medo...

CAMILO PESSANHA (1867-1926)
O melhor simbolista / musicalidade / 
pessimismo/ dor existencial / morte
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VIOLONCELO
Chorai arcadas 
Do violoncelo,
Convulsionadas.
Pontes aladas
De pesadelo!   

De que esvoaçam,
Brancos, os arcos.
Por baixo passam,
Se despedaçam,
No rio os barcos.

Fundas, soluçam
Caudais de choro.
Que ruínas, ouçam...
Se se debruçam,
Que sorvedouro!

Lívidos astros,
Solidões lacustres...
Lemes e mastros...
E os alabastros
Dos balaústres!

(Camilo Pessanha)
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AO LONGE OS BARCOS DE FLORES
Só, incessante, um som de flauta chora, 
Viúva, grácil, na escuridão tranquila, 
– Perdida voz que de entre as mais se exila, 
– Festões de som dissimulando a hora 

Na orgia, ao longe, que em clarões cintila 
E os lábios, branca, do carmim desflora... 
Só, incessante, um som de flauta chora, 
Viúva, grácil, na escuridão tranquila. 

E a orquestra? E os beijos? Tudo a noite, fora, 
Cauta, detém. Só modulada trila 
A flauta flébil... Quem há-de remi-la? 
Quem sabe a dor que sem razão deplora? 

Só, incessante, um som de flauta chora... 
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06. A primeira parte de O Sentimento dum Ocidental é “Ave-Maria”,
entendida como a mais célebre, por:

a) aproximar todas as grandes cidades do mundo no final do século XIX.
b) mostrar as cidades com otimismo, alegria e lirismo.
c) revela somente as classes proletárias de Lisboa.
d) anda pela cidade sem esboçar sofrimento.
e) evocar o fim das conquistas navais.
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07. O poema reflete o eu lírico inquieto captando as impressões, a pulsação
da cidade e não esconde forte emoção lírica em face do que descreve. Um
bom exemplo disso é:

a) toda a primeira estrofe da primeira parte: Ave-Maria.
b) o comportamento do poeta como um pintor e seus traços frios.
c) o poeta-repórter olhando a cidade, mas sem emoções.
d) como o poeta-câmera movimenta as lentes para captar detalhes fúteis.
e) o poeta evoca as ruas da cidade velha de Coimbra.
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