


, 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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TABACARIA

Não sou nada.
Nunca serei nada.
Não posso querer ser nada.
À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.
(...)
Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade.
Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer,
E não tivesse mais irmandade com as coisas
Senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua
A fileira de carruagens de um comboio, e uma partida apitada
De dentro da minha cabeça,
E um sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida.
[...]
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FERNANDO PESSOA: ELE- MESMO 

ORTÔNIMO, isto é, o Fernando Pessoa que escreveu em seu próprio
nome. Obra escrita em língua portuguesa em duas vertentes:

• saudosista-nacionalista-épica (Mensagem, 1935)

• poesia lírica tradicional (Cancioneiro e Quadras ao Gosto Popular).
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TEMAS : 

• Reflexões sobre a própria arte poética e sobre o papel do artista; o 
mistério da existência; 

•Solidão e tédio; o destino cósmico do ser humano; remessa a uma 
outra realidade, oculta, invisível; a natureza e a realidade do EU.  

FERNANDO PESSOA: ELE- MESMO 
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Isto
Dizem que finjo ou minto
Tudo que escrevo. Não.
Eu simplesmente sinto
Com a imaginação.
Não uso o coração.

Tudo o que sonho ou passo,
O que me falha ou finda,
É como que um terraço
Sobre outra coisa ainda.
Essa coisa é que é linda.
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Por isso escrevo em meio
Do que não está ao pé,
Livre do meu enleio,
Sério do que não é.
Sentir? Sinta quem lê!



O poeta é um fingidor.
Finge tão completamente
Que chega a fingir que é dor
A dor que deveras sente.

E os que lêem o que escreve,
Na dor lida sentem bem,
Não as duas que ele teve,
Mas só a que eles não tem.

E assim nas calhas de roda
Gira, a entreter a razão,
Esse comboio de corda
Que se chama o coração.

Autopsicografia
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