


POETA MAIOR DA 
LÍNGUA PORTUGUESA

• A SOLITÁRIA MULTIDÃO (127 HETERÔNIMOS) DE UM SÓ PESSOA
CRIOU UM MARCO INSUPERADO, TALVEZ INSUPERÁVEL, NA
LITERATURA DE LÍNGUA PORTUGUESA OU, MAIS AMPLAMENTE NA
LITERATURA MODERNA.

• MAIS DO QUE UM GÊNIO NO USO DA LÍNGUA, ELE FOI A
ENCARNAÇÃO DO PRÓPRIO GÊNIO DA LÍNGUA.

• “VIVER NÃO É NECESSÁRIO; O QUE É NECESSÁRIO É CRIAR.”
(“NAVEGAR É PRECISO, VIVER NÃO É PRECISO”)

• “AS ARTES TODAS SÃO UMA FUTILIDADE PERANTE A LITERATURA”.
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, o poeta da natureza
• Camponês, pastor e anti-intelectualista. Afinado com a natureza, viveu no
campo uma vida simples: natural, primitivo, rude e espontâneo. Morreu
jovem.
• Poesia que busca expressar a felicidade de viver sem as preocupações
políticas, sociais e culturais que fazem a angústia do ser humano / versos livres
e linguagem coloquial;
• Poesia de realismo sensorial e marcante simplicidade.
• Bucólico, panteísta; objetivo, concreto.
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• Sensitivo, pagão e sem metafísica
(não crê em nenhum deus).

•A melhor filosofia é não ter filosofia.
•Equilibrado consigo e com o mundo.
•De visão ingênua e instintiva. Propõe a contemplação da realidade

através das sensações, sem intermediação do pensamento.

•Usa a metalinguagem
•É o mestre dos demais.
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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.
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RICARDO REIS 
É apresentado como um médico de apurada cultura

humanística;

Neoclássico, racionalista, panteísta, epicurista e semipagão;
Consciência da fragilidade e efemeridade do homem;
Expressa o carpe diem, em meio a paisagem bucólica.

VEM SENTAR-TE COMIGO, LÍDIA, À BEIRA DO RIO 

Vem sentar-te comigo Lídia, à beira do rio.
Sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos
Que a vida passa, e não estamos de mãos enlaçadas.

(Enlacemos as mãos.)
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ÁLVARO DE CAMPOS

• Evolução poética: 1ª fase: Decadentismo (“Opiário”), 2ª fase: Futurismo (“Ode
Triunfal”) e 3ª fase: Cansaço/Pessoal (“Tabacaria”).

• Engenheiro mecânico e naval (Glasgow - Escócia).
• Amargo, depressivo, entediado, inquieto, exagerado, cético; emotivo-subjetivo.
• Espírito cosmopolita, dinâmico, temperamento tenso e explosivo.
• Poeta urbano e moderno.
• Reflete a angústia do Século XX.
• Manifesta a dialética do tudo e do nada.
• Poeta de prosa poética ( poemas e versos longos).
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