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LITTERATURA
GREGA, LATINA, PORTÜGUEZA, BRAZILEIRA, ETC.

eom um appcndice sobre composição litteraria e versificação.

(Para os alumnos òos gymnasios)

por

(S. C.)
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Divisão da historia universal
TEMPOS PREHISTORICOS TEMPOS HISTÓRICOS

depois de CliristoAntes de Christo jApparcci mento 
do mundo

fiQO Chrijio 47G 1453 1789 1914
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1) Historia da antiguidade oriental— Trata dos pri
meiros povos sobre os quaes ha documen
tos históricos: chinezes, hindus, egypcios, 
assyrios e babylonios, phenicios, hebreus 
e persas. Termina na epocha das guerras 
pérsicas, 500 annos antes de Christo.

2) Historia da antiguidade classica — Começa com as
guerras pérsicas, epocha em qne a Grécia 
entra no esplendor, comprehende os gre
gos e romanos e vae até á quéda do im
pério romano do occidente em 476, depois 
de Christo, com a tomada de Roma por 
Odoacro, chefe dos hérulos, povo barbaro.

3) Historia da edade-rnedia — Vae desde 476 até á
quéda do império romano do oriente em 
1453, com a tomada de Constantinopla 
pelos turcos,

4) Historia da cdade moderna — Vae desde 1453 até
á Revolução franceza em 1789.

5) Historia da cdade contemporânea—Vae desde 1789
até aos nossos dias.



LITTERATURA

A Litteratura—comprehende todos os escrip- 
tos em prosa ou em verso notáveis pela forma 
e pela ideia, onde os espiritos illustres traçam a 
psychologia social dos povos.

A definição mais concisa de Litteratura é a 
que deü De Bonald : a expressão da sociedade. 
Quer isto dizer que a Litteratura exprime todas 
as modalidades de vida, as tradições, os costu
mes d’uma determinada nação.

Na Litteratura d’um povo entram semprei 
como elementos influenciadores que sempre deve
mos observar em nossos estudos, a tradição, os 
costumes peculiares, a origem da raça, os seus 
cruzamentos, a iingua, o clima, a maior ou me
nor accidentação do território e as influencias 
das correntes litterarias estrangeiras.
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Traços da Litteratura grega e latina
(litteraturas classicas)

-------- ------ o--------------------

ESCHEMA

1 ° Período—(desde o século X—VI a. C.) 
jonio-dorico

2. ° Período—(desde o século V—IV a. C.)
atheniense

3. ° Período—(desde o século III a. C. -Vd. C.)
alexandrino-romano

Litteratura
grega

N. B. — (a. C.=antcs de Christo); (d. C.= 
depois de Cliristo.)Antiguidade

classica
1. ° Período — (desde 240 — 70 a. C.)

(desde Livio Andronico — Cicero 
archaico ?

2. ° Período — (desde 70 a. C. —14 d. C.)
(desde Cicero — morte de Augusto) 

de esplendor
Litteratura

latina
3.° Período — (desde 14 d. C.—476 d. C.) 

(desde Augusto—tomada de Roma 
por Odoacro)

de decadcncia

Estas duas litteraturas foram esplendorosas 
e constituiram a base de todas as litteraturas mo
dernas.
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í Litteratura grega .-

I
Sob um céu azul, a Grécia, esse paiz de 

tão lindas paisagens e de tão ameno clima, foi 
o berço d’uma civilisação luxuriante, onde appa- 
rece, como característica pronunciada, a alta cul
tura das sciencias, das lettras e das artes.

O povo grego foi o povo das artes, como o 
povo romano foi o povo das leis. E’ certo que a 
civilisação romana nos legou também manifesta
ções brilhantíssimas do seu desenvolvimento in- 
tellectual e artístico; esse desenvolvimento, porém, 
foi o resultado d’uma assimilação progressiva dos 
elementos da cultura grega. Os romanos foram 
antes legisladores.

E’ esse o traço indelevel assignalado nas 
admiráveis instituições juridicas que nos deixaram 
— instituições que foram a pedra angular de 
todas as organisações juridicas de todos os povos.
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Primeiro periodo jonio dorico
(Desde o secalo X—VI a. C.)

Os primeiros tempos da Grécia andam en
voltos em lendas religiosas e heróicas. Os poetas 
ou aedos cantam por toda a Grécia as suas epo
péias mythologicas que vão ficando vivas na voz 
do povo. Muitos d’esses poetas são de existên
cia duvidosa, entre os quaes Homero, Hesiodo, 

a «Theogonia», etc., parecem 
ser antes compilações de fragmentos diversos de 
poesias em volta de um heroe obtidos entre o 
povo na tradição oral.

Entre esses aedos legendários apparecem: Eumolpo, 
Demodoco, Homero, etc..

Epopéia heróica: Homero, auctor da «Iliada», 
grande poema sobre o cerco de Troia 
(Ilion), e da «Odysséa», poema sobre a 
volta de Ulysses a Ithaca.

A «Iliadaetc..
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Epopéia didactica: Hesiodo, auctor de «Os tra
balhos e os dias»; «Theogonia», onde 
expoz a genealogia dos deuses; « Escudo 
de Heracles.

Poesia lyrica: Terpandro; Pindaro que escreveu 
odes ou cantos triumphaes elogiando os 
heroes dos jogos públicos; Sapho, poe
tisa; Tyrteu; Alceu; Anacreonte, o 
cantor das odes ao amor, ao prazer, á 
vida feliz.

Poesia coral: o mais importante genero do lyris- 
mo grego, attribuido aos dorios. Era 
cantada por um coro que marchava e 
dansava ao som de instrumentos. A 
mais importante especie d’este genero 
é o dithyrambo, canto acompanhado a 
dança e a mimica: Thalectas; Arion; 
Ibico ; Simonides, rival de Pindaro; 
Pindaro.

? ] »

■

i

i
1-

Fabula: Esopo.
Elegia: Callino; Simonides; Tyrteu,
Satira: Archiloco.

Í-- Historia

Apparece no século VI, sob o nome de /ogoora- 
p/iia (discursos em prosa).

Logographos: Pherecides; Cadmo; Hecateu.
í
?
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Da logographia passou-se para a historia.
Historia: Herodoto (484-40G), natural de Hali- 

carnasso, pac da historia. Escreveu uma 
historia da guerra contra os persas. 
Escreveu 9 livros «Historia».

Philosophia : Pherecides ; Thaies (fundador da 
philosophia empírica).

Na mathematica Pythagoras; na medicina Hy.po- 
crates.

Segundo periodo atheniense 

(Desde o século V—IV a. C.)

Athenas, com o governo de Pericles, é o 
fóco das sciencias, das lettras e das artes. Ven
cidos os persas, a Grécia, rica de tantos e valio
sos thesouros vindos do oriente, entra no auge 
cia prosperidade.

Theatro

Poesia dramatica: Foi importantissima em toda 
a G-recia. A sua origem é religiosa e 
popular. Os córos eram acompanhados 
de danças ao som de instrumentos e 
eram o elemento principal em qualquer 
representação nas festas dos Deuses, 
nos jogos públicos, etc..
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(Tragédia): Eschylo (525-456) — augmentou no 
drama o numero de actores que, ao 
principio, era de dois sómente. Deixou: 
«Os Persas»; «Prometheu»;
— trilogia, comprehendendo «Agamem- 
non » ; « Choéphoras » ; « Eumenides » ; 
« Ethna » ; etc..

Orestia »

Sóphocles (498-405) — mais impor
tante que Eschilo na tragédia. Deixou 
130 tragédias e satiras, entre as quaes: 

Philocteto», etc..

I.
r»

Edipo rei»;
Euripedes (480-406) — Deixou 17 

tragédias: «Heraclidas» ; «Alcestes» ; 
«Helena» ; «Iphigenia em Tauride» : 
«Andromaca»; etc..

«

i .;

i
(Comedia): Teve em Athenas um caracter politico, 

atacando altas personalidades. A ori
gem da comedia é religiosa.

Aristophanes (século V a. C.). Res
tam d’elle 11 peças: satiras políticas, 
philosophicas e litterarias; Antiphanes, 
deixou comédias; MenandrO, auctor de 
muitas farças.

Ji
í.

Eloquência

A eloquência é esplendorosa, favorecida pelas 
luctas politicas e discussão dos negocios públicos. 
A lingua grega prestava-se muito á oratoria, de-

■
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vido ao facto de ser uma lingua massiça, forte, 
vibrante.
Oradores: Antiphon; Lysias; Isocrates, etc., e, 

sobretudo, Demosthenes e Éschines, ad
versários. Éschines (389-314), exilado 
da patria, fundou uma escola de rheto-'^ 
rica em Rhodes e depois em Samos. 
Restam d’elle 3 discursos admiráveis.
Demosthenes (389-314), o maior orador 
da Grécia. A sua eloquência era d’uma 
argumentação forte e irresistivel. Dei
xou : «Philippicas», quatro discursos
contra Philippe da Macedonia, o usur
pador da Grécia, «3 Olynthiacas x, 
«Oração da coroa».

Historia: Thucydides (481-395) deixou «Historia 
da guerra do Peloponeso » ; Xenophonte, 
«a abelha attica» como lhe chamavam 
devido ao seu estylo mavioso e puro. 
Escreveu: «Çyropedía», romance polí
tico e moral sobre a vida de Cyro; 
«Anábasis» sobre a retirada dos dez 
mil, que elle dirigiu; «Memórias sobre 
Sócrates.»

Philosophia: Sócrates — Não escreveu nada; en
sinava conversando o seu systhema de 
philosophia espiritualista. As suas idéias 
encontram-se nas obras de seus disci- 
pulos. Ensinou a moral nos logares
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públicos, nos gymnasios, que eram, a 
principio, estabelecimentos de gymnas- 
tica para jovens e que, depois, se con
verteram em escolas de philosophia. 
Accusado de corromper a juventude, foi 
condemnado a beber a cicuta, o que 
fez com serenidade admiravel. Platão — 
philosopho e bom escriptor, ensinou o 
idealismo em Athenas. Deixou «Apo
logia de Sócrates», «Republica», etc.. 
Aristóteles— de Stagira, mestre de Ale
xandre Magno. Creador da lógica. En
sinava passeando, d’onde veiu á sua 
philosophia o nome de philosophia pc- 
ripathctica. Foi um espirito profundo e 
encyclopedico. Deixou 
Pyrrho — auctor do systhema que fazia 
consistir a felicidade na indifferença e 

< scepticismo. Epicuro — considerava o- 
prazer como critério das nossas acções: 
d’ahi o systhema epicurismo. Zenão — 
defendia o sloicismo, como arma contra 
as paixões humanas.

Relativamente ás artes, podemos dizer que 
• os gregos se distinguiram, sobretudo, na archi- 

tectura e esculptura.
Entre todos os monumentos sumptuosos o 

Parthenon foi o mais importante, dedicado a 
Athene, deusa da sciencia. Foi construído no

1

i,

!
i
i
■ Política», etc..I- ;
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tempo de Pericles. Os estylos principaes foram 
trez: jonico, dorico e corinthio.

Na esculptura notam-se Phidias, Praxiteles, 
etc.. Na pintura Apollodoro, Zeuxis, Apelles, Par- 
rhasio, etc..

Terceiro periodo alexandrino-romano
(desde o século III a. C.—V depois de C.

Alexandria, cidade fundada por Alexandre 
Magno, foi n’este periodo o centro das lettras. 
A Grécia perdera a independencia e agora a sua 
elevadíssima cultura diffundia-se pela bacia do 
Mediterrâneo, diffusão que teve o nome de hel- 
lenismo (de Hellade, Grécia).

Os Ptolomeus, descendentes d’aquelle Ptolo- 
meu, um dos generaes que, pelo desmembramento 
do império de Alexandre Magno, ficou senhor do 
Egypto, protegeram immensamente as lettras e 
as sciencias, fazendo de Alexandria, onde funda
ram uma celebre bibliotheca e museu, e para a 
manutenção dos quaes destinaram rendimentos 
avultados, o centro de toda a intellectualidade 
de então, aonde accorriam os sábios de todo o 
mundo.
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Essa bibliotheca, relicário das preciosidades 
das litteraturas antigas, que chegou a ter 200.000 
vol., foi destruída, infelizmente, por um incêndio 
na Edade Media, attribuido aos arabes ou, se
gundo outros, aos christãos.

O hellenismo teve ainda outro centro em 
Roma, cidade que então florescia como capital 
da civilisação romana, onde os sábios e artistas 
encontravam largo campo de acção pelo acolhi
mento amistoso dos grandes senhores, que pro
curavam dar a seus filhos uma instrucção hellenica. 
A educação d’um joven romano terminava quasi 
sempre por uma viagem á Grécia, Alexandria 
ou ás cidades da Asia-Menor, aonde iam ouvir 
os grandes mestres de philosophia.

i

l.°) Epocha alexandrina

Poesia: Appolonio de Rhodes, auctor do poema 
« Argonautas ». Arato, auctor de « Phe- 

poema sobre o curso e in-nomenos »
fluência dos astros. ClimaCQ, auctor de
hymnos e epigrammas de pouco valor. 
Nicandro, etc.. Na Sicilia Theocrito, o 
melhor poeta d’este periodo, auctor das 
«Syracusanas» e de muitas bucólicas e 
idyllios. Foi o creador do bucolismo, 
genero litterario versando assumptos pas
toris. Imitando Esopo, appareceu o poe
ta Babrio, cujas fabulas são admiráveis.

.1
*
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Prosa: Há muitos escriptores, cujos trabalhos são 
profundamente eruditos. São cultivados 
e imitados, mas com pouca felicidade,

Na Mathe-certos generos anteriores, 
matica apparece Euclides; nas scienciás 
physicas Archimedes, da Sicilia.

Philosophia: Apparece em Alexandria a escola 
philosophica neo-platonismo, pretendendo 
conciliar Platão e Aristóteles e erguen
do mais alto os principios sobrenatu- 
raes de Platão. O maior philosopho é 
Plotino.

Eloquência: Maxime de Tyro; Luciano.

2.°) Epocha romana

A Grécia é incorporada ern 140 a. C. na 
florescente republica romana. Notam-se, sobre
tudo, n’este periodo, eruditos.

Poesia: fifleleagro, da Syria; Qppiano, da Cilicia 
etc..

Historia: Polybio, auctor da Historia geral».
Strabão, auctor de 17 livros de 

«Geographia». Foi o primeiro geogra- 
pho da antiguidade.

Siculo deixou 
rica», 44 livros.

Bibliotheca histo-«
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Dionysio de Halicarnasso, auctor 
das «Antiguidades Romanas», 20 
livros.

Plutarcho, auctor da «Vida dos 
homens Tfiustres de Grécia e Roma».

Dion CaSSÍO — «Historia romana 
até ao anno 229 da era christã.

Fjavio Josepho — de Jerusalem. Es
creveu uma historia da guerra da Judéa 
e destruição de Jerusalem, a que elle 
assistiu. Deixou ainda «Antiguidades 
Judaicas ».

Luciano—Viajou muitíssimo. Dei
xou dois romances « Lucio ou o burro»,. 
«Historia verídica», etc..

Litteratura christã

Século I c //(depois C.) — Apparecem os livros que 
formam o « Novo Testamento ». S. Cle
mente, S. Ignacio, auctores de epístolas.

Século II Apparecem as heresias. Defendem a 
doutrina christã: S. Justino, S. Ireneu, 
Athenagoras, auctores de apologias.

Século III Funda-se a Escola cathechetica para 
instrucção dos neophitos. Clemente, auc
tor da «Exhortação aos gentios». Ori- 
genes, auctor de 8 livros contra Celso,, 
partidário das doutrinas epicuristas.

Caa.
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Século IV Os Padres da Egreja continuam a pre
gação: EusebiO, o pae da Historia da 
Egreja, auctor da «Historia Ecclesias- 
tica». S. Athanasio, polemista vigoroso 
contra a heresia arianista. S- Basilio, 
orador. S. Gregorio Nazianzeno, poeta 
sentimental, auctor de hymnos para a 
Egreja. S. João Chrysostomo, arcebispo 
de Constantinopla, grande orador, cha
mado «bocca de oiro», auctor de obras 
dogmáticas, entre as quaes «Tratado 
do Sacerdócio».

X
«OI

LITTERATURA LATINA
Primeiro periodo: de Livio Andronico 

até Cicer-o
(desde 240—70 a. C.)

ARCHAICO

A litteratura latina, se não é tão brilhante 
como a grega, revela, comtudo, admiravel forma 
de expressão e graciosidade de sentimento.

Nos primeiros tempos da vida romana não 
se encontra ainda o espirito litterario; só mais 
tarde, quando os romanos se estendem para o
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l sul da Italia, é que esse espirito começa e logo 
se intensifica fortemente, ao contacto vivificante 
das colonias gregas na Italia meridional (chama
da a Grande Grécia). O gosto artistico vae-se 
tornando cada vez maior, fructo da larga e cons
tante assimilação da cultura hellenica, a maior e 
a mais perfeita que até ahi o espirito humano 
tinha attingido.

Poesia dramatica

O tlieatro é a primeira manifestação litteraria 
do povo romano, porque é elle a característica, 
a parte essencial em todos os divertimentos. A 
primeira modalidade da comedia é a pal/iaia, 
peça construída exactamente consoante os moldes 
da Hellade. E’ que o genio grego impunha-se 
ao povo romano. A pa/liaia era representada ao 
som de instrumentos. Com ella apparece a toga- 
ta, comedia de cunho nacional, descrevendo a 
vida do povo, e a Jyretexta, tragédia, que trata 
de assumptos históricos romanos.

LÍVÍO Andronico — grego de Tarento. Escreveu 
comédias e tragédias em lingua grega 
e que elle depois verteu em latim. Ne 
VÍO, auctor de tragédias e comédias. 
Plauto, auctor de 20 e tantas comédias. 
E’ cT melhor poeta comico, sendo, por 
vezes, obsceno. TerenCÍO, comediographo 
de alto valor. palíiata attinge o auge

h
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com elle.—Na togata distinguem-se Afra- 
nio, Titinio, etc..—Na pretexta, Pacuvio 
e ACCÍO, que deixaram varias tragédias. 

Poesia epica : Não teve valor rTeste periodo, 
porque falta ao povo romano a tradição 
religiosa e militar; a mythologia pagã, 
religião dos gregos, foi completamente 
assimilada pelos latinos. Apparece, com- 
tude, como precursor de Virgílio, LEn- 
nio, que deixou «Ar.naes», 18 volumes,

Satira : Lucilio, auctor de muitas composições.

Eloquência : Foi importante desde os primordios 
da civilisação latina, devido ao interesse 
pelas questões publicas no Jorum : flflar- 
co Porcio Catão, Sulpicio Galba, C. 
Graccho, M. Antonio, L. Crasso, Hor- 
tencio, etc..

Historia: Há somente pequenas chronicas: FablO 
Pictor, que deixou annaes; Kl. POTCÍO 
Catão, auctor das «Origens», 7 livros.

A jurisprudência tem um desenvolvimento 
enorme; em volta de leis sabias architectavam 
os jurisconsultos admiráveis theorias juridicas, em 
virtude da sua propensão innata para taes as- 
sumptos.
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Segundo periodo: De Cícero até á morte 
de Augusto

(desde 70 a. C. — 14 d. C.)

DE ESPLENDOR

i

E’ este o periodo de esplendor, a edade 
d’ouro da litteratura latina. As conquistas roma
nas alargaram a republica, trazendo-lhe a riqueza 
e o bem estar; proclama-se o império e Augusto, 
governando n’uma epocha de paz, dedica toda a 
sua actividade ao engrandecimento de Roma e á 
protecção das lettras.

Eis, pois, a concretisação da definição de 
De Bonald: «a literatura é a expressão da socie
dade». Augusto protegeu grandes litteratos, ad- 
mittindo-os ao seu convívio, como Virgílio, Hora- 
cio, Tito Livio, etc.. Entre os protectores das 
lettras figura o nome do rico Mecenas.

Poesia (lrainatica

• q;.

\ ii

O principal elemento do theatro é a farça, 
a pantomina, a mímica. N’esta epocha de riqueza 
os romanos accorriam, de preferencia, aos celebres 
jogos do circo, ávidos de espectáculos. Os melho
res auctores d’este tempo são Décimo Laberio 
Vario e Ovidio. Estes dois últimos escreveram 
algumas tragédias.

9
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Epopéia heróica: Virgílio, o immortal auctor da 
«Eneida»,' poema em 12 cantos, des
crevendo a fuga de Enéas e a primeira 
historia de Roma. Deixou ainda «Bu
cólicas» e «Georgicas» sobre assumptos 
campesinos.
didactica: T. Lucrecio Caro, auctor do 
poema em 6 livros «De rerum natura»._

o^Satira e epístola: Horacio, auctor das «Satiras»,(^ 
«Epístolas», «Odes». '

* ^Poesia lyrica: Catullo, o maior lyrico deste tempo, 
auctor de 116 composições cheias de 
sentimento. Tibullo e ProperCÍO, que se 
dedicaram á elegia. Ovidio Nasão, au
ctor das «Metamorphoses» em 15 livros, 
sobre a mythologia. Desterrado para 
as costas do Ponto Euxino, escreveu as 
«Ponticas», cartas em verso, pedindo 
aos amigos que implorassem o perdão 
perante Augusto, e as «Tristes», poema 
onde chora a sua- infelicidade de des
terrado. *

Eloquência: Marco Tullio Cicero, orador, rhetorico, 
historiador, jurisconsulto, philosopho. 
epistolographo, é o prosador mais ele
gante da litteratura latina. Foi, sobre
tudo, orador, restando delle 56 discur
sos, entre os quaes «Verrinas», «Catili- 
narias», etc.. c*>uajl^o. \
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Historia: C. Julio Cesar, grande general que di
rigiu a campanha das Gallias, descre
veu essas guerras nos «Commentarii de 
bello Gallico». Cornelio Nepos. auctor 
das «Vidas dos homens illustres». Sa- 
lustio escreveu «Catilina», «Guerra Ju- 
gurthina», etc.. Pompeu Trogo, auctor 
de 44 livros de historia universal. Tito 
Liyio, o maior historiador, auctor da 
historia romana «Ab urbe condita» desde 
a fundação de Roma até Augusto.

A Archeologia, a Geographia e, principal- 
mente, a Jurisprudência desenvolvem-se brilhan
temente.

I
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Terceiro período: de Augusto a Odoacro
(desde 14 d. C. —476 d. C.)

DE‘DECADÊNCIA

A decadência accentua-se a manso e manso. 
O despotismo imperatorial com toda a série de lou
curas e de erros, a falta de liberdade, as convul
sões políticas e religiosas de Roma, tudo con
corre para que á litteratura admiravel de antes 
succeda uma litteratura arrebicada, amaneirada 
como os ademanes dos imperadores perversos,f

í 1
i
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cheia de figuras, onde predominava uma fórma 
exquisita e desgraciosamente original em detri
mento da ideia. Entram na lingua elementos de 
origem barbara, deturpando-a, tirando-lhe a graça 
da construcção e pervertendo o gosto daquelles 
que se dedicavam á litteratura.

Poesia dramatica: Lucio Se.neca, philosopho hes- 
panhol. Deixou 10 tragédias sem ori
ginalidade. Cultivou vários ramos.

Epopéia heróica: Silio ItaÜCO, auctor da «Punica»,
Phar-17 livros. Lucano, auctor da 

salia», poema em 10 livros sobre as 
luctas civis entre Cesar e Pompeu. «Pa- 
pinio Staçio, auctor da « Achilleida». Va- 
lerio Flacco, das «Argonauticas», poema 
sobre a lenda grega da expedição dos 
Argonautas.

Epopéia didactica: Nemesiano, auctor das «Cy- 
negeticas», «Nauticas». Festo Avieno, 
auctor de «Ora marítima». Rutilio, au
ctor do «Itinerário».

Satira: Pérsio Flacco; Petronio, o arbiter ele- 
gantiee», arbitro da elegancia na corte 
de Nero, auctor do «Satiricon»; Juvenal, 
admiravel pelo seu espirito sardonico.

Fabula e epigramma: Phedro. traductor das fa- 
bulas de Esopo. Flavio Aviano deixou 
42 apologos. Valerio Marcial, auctor de
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1.555 epigrammas. Ausonio, auctor de 
epigrammas, epitaphios e de um poema 
sobre os doze Césares.

Rhetorica : Quintiliano, professor de rhetorica, 
auctor da «Institutio oratoria», livro 
desenvolvendo as licções de Cicero so
bre a mesma matéria. Plinio 0 Moço, 
auctor do «Panegyrico de Trajano» ; 
Anneu Séneca, pae do philosopho Se- 
neca; Apuleio, etc..

Historia: Velleio Paterculo, auctor da «Historia 
romana»; Elltropio, auctor do «Brevia- 
rium historiai romanas» que vae até á 
morte de Joviano; Ammiano Marcelli- 
no; Valerio Máximo; Tácito, o melhor 
historiador d’este periodo, auctor dos 
«Annaes», «Germania», «Historias», etc..

Philologia: Aulo Gellio, Donato, etc..
Geographia: Pomponio Mella.
Sciencias naturaes: Pjjnjo 0 Antigo, tio de Plinio 

o Moço. Falleceu, victima da sua cu
riosidade scientifica, no Vesuvio. Dei
xou «Historia Natural». 'W

Agricultura: Collumella.

Philosophia: O espirito romano não creou nenhum 
systhema philosophico; há, somente, 
partidários das doutrinas gregas. Lu-

\
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Cio Anneu Seneca, auctor de 12 trata
dos philosophicos, e de alguns tratados 
de moral em forma de cartas. MarCO All- 
reÜO, imperador, de quem se disse «que 
phiíosophava e não reinava», auctor de 
12 livros «Pensamentos», em grego. Foi 
um dos grandes defensores da doutrina 
philosopbica sloicismo, segundo a qual 
a virtude tinha um valor absoluto e o 
homem devia praticar o bem indepen
dentemente da recompensa de ir para 
o ceu.
zer, a dor. a doença, collocando a razão 
acima da sensibilidade.

Jurisprudência: Tem um desenvolvimento inten- 
sissimo, organisando-se compilações par- 
ciaes, como o codigo Theodosiano, etc.r 
de que mais tarde Justiniano, com ou
tros trabalhos, havia de fazer o grande 
monumento juridico, base política e ci
vil de todas as nacionalidades: Corpus 
júris civil is.

Os stoicos desprezavam o pra-

Litteratura christã

A litteratura christã attinge a culminância 
no século IV. Apparecem immensos escriptores 
que defendem a fé, argumentando com enthu- 
siasmo e vivacidade.
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i Século II: MinilCÍO Felix, auctordo dialogo «Octa- 
vius» ; Tertuliano, converso, auctor do 
«Apologeticus», onde eloquentemente 
faz a apologia da religião de Christo.

Século III: S. Cypriano, bispo de Carthago, au
ctor de «De unitate ecclesise» ; Arnobio; 
Lactancio, o Cicero ckris/ão, auctor de 
«Instituições christãs».

Século IV : 8. AmbrOSÍO deixou tratados de theo- 
logia e hymnos; S. Jeronymo, critico 
erudito, polemista cmdoroso. S. Agosti
nho, converso, bispo de Hippona, au
ctor da «Cidade de Deus» e das «Con
fissões», obras que lhe dão jus ao titulo 
de um dos mais conspicuos espíritos 
da Egreja.

Século V : Gregorio Magno, papa, orador, auctor 
de hymnos mysticos; S. Leão Magno, 
papa, orador distincto.

!.
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LITTERATURA PORTUGUEZA

Quando no século V depois de Christo, o 
império romano do occidente, exhausto de forças, 
caiu sob as hordas barbaras, surgiram do emba
te d’esses povos extranhos com o elemento ro
mano, nacionalidades novas c línguas novas.

As linguas vão assentando a pouco e pouco 
com seus caractéres differenciadores e autono- 
mos, producto d’uma larga elaboração durante a 
Edade-media até á sua forma definitiva ahi pelos 
alvores do século XVI, d’um modo geral.

Constituidas as nacionalidades e iniciadas 
as linguas, começam naturalmente a apparecer 
as primeiras manifestações litterarias.
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Escola provençal

(de 1200—1385)

A litteratura portugueza, como todas as lit- 
teraturas europeias medievaes, teve o seu berço 
na Provença, condado ao sul de França, que 
exerceu no século X e seguintes a hegemonia 
litteraria sobre as nacionalidades da Europa, le
vando-lhes n’uma corrente caudalosa o influxo 
salutar de suas composições trovadorescas.

A lingua portugueza, que somente no século 
XII apparece escripta, tem as suas origens no 
latim popular falado na Lusitania. Esta proce
dência do baixo latim é precisamente a mesma 
que a da lingua franceza, hespanhola e congene- 
res, linguas chamadas neo-latinas ou romanicas. 
D’esse latim barbaro e popular é que o portu- 
guez saiu, evolucionando gradualmente a partir 
do século IX, onde apparecem já, entre expressões 
rispidas, dissonantes, alguns termos de feição vin- 
cadamente portugueza.
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Opera-se, pois, o desenvolvimento da lingua, 
tendo a bafejal-o beneficamente o sentimento da 
poesia provençal. A arte de trovar á maneira 
d’essa poesia era commum n’esse tempo e cons- 
tituia uma prenda com que todo o cavalleiro se 
honrava.

Toda a gente trovava por uma tendencia 
psychica originada no sentimentalismo mystico, 
na vaga espiritualidade, no cavalheirismo, na ar
dorosa intensidade de amores romanescos medie- 
vaes. As trovas eram feitas pelos trovadores, jo- 
graes e segreis.

Trovador era o fidalgo da côite.
O jogral cantava versos de outros e seus, ao 

som de instrumentos e, geralmente, a troco de 
dinheiro. Segrel era o jogral na côrte.

São termos estes especiaes, comprehendidos 
na designação generica de trovadores.

Todos elles trovavam, eram trovadores, com
pondo suas trovas, que, quanto mais perfeitas, 
maior prestigio davam ao seu auctor, quer per
tencessem a um senhor poderoso quer a um 
filho da ralé.

Era, talvez, apenas, na arte de trovar que 
appareciam, por vezes, n’estes tempos de profun
das distincções sociaes, erguidos ao mesmo livel, 
o villão e o fidalgo.

As causas da propalação rapida da poesia 
provençal em Portugal e outros paizes derivam,

i

i
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cTum modo geral, da movimentação militar e 
commercial dos povos, do espirito aventureiro 
que levava os trovadores a longes terras, appa- 
recendo em todas as romarias e festas publicas, 
embevecendo a alma popular perante a maviosa 
melopeia de suas ardentes canções d’um sabor 
apaixonado. Particularmente em Portugal, apon
tamos, como factores de introducção da arte de 
trovar provençal, os cruzados, cujas frotas, a ca
minho da Palestina, aportaram por vezes em 
Lisboa, deixando lá ficar muitos trovadores fran- 
cezes. A Galliza—«o solar das musas hespa- 
nholas», visinha de Portugal, concorreu benefi
camente, pelo seu alto cultivo trovadoresco, para 
o desenvolvimento da poesia portuguesa .D .Affonso 
Henriques, casando em 1150 com D. Mafalda, 
.filha do conde de Sàboia, visinha da Provença, 
D. Sancho I, casando com D. Dulce, filha de 
Raymundo Beranguer IV, conde da Provença e 
rei de Aragão, D. Affonso III — em cujo reinado 
a poesia provençal tem a sua edade d’oiro — vol
tando á patria em 1248, depois de ter vivido du
rante alguns annos em França—que n’esse tempo 
tinha já uma universidade em Paris—todos elles 
trouxeram em suas comitivas muitos cavalleiros 
e menestreis ou trovadores provençaes, cujas can
ções exerceram poderosíssima influencia na lingua 
portugueza. D. Affonso III trouxe mesmo de 
França o preceptor de seu filho D. Diniz, Ay- 
meric (TEbrard, com. o fim de lhe dar uma ins-
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i trucção solida e esmerada. D. Diniz, trovador 
distinctissimo, o fundador dos « Estudos Geraes » 
ou Universidade, o auctor de Bailadas e pas torcí- 
las, Cantares de amigo e Cantigas de amor, em 
cuja côrte brilhava uma pleiade numerosa de 
sábios, artistas e trovadores, foi o mais illustre 
rei d’esses tempos, a quem muito deve a lingua 
portuguza pelo desenvolvimento e lustre que lhe 
deu.

.
i :

l

Entre as formas poéticas da poesia proven- 
çal sobresahem: canção e cançoneta feitas pelos 
grandes senhores; pastorella, idyllio entre pastores; 
descort, poesia intensamente triste, versando amo
res infelizes; etc., etc..

j i

Como relicários das numerosas composições 
dos trovadores portuguezes, encontramos os can
cioneiros da «Ajuda», da «Vaticana» e «Colloc- 
ci-Brancuti», documentos preciosos traduzindo a 
feição litteraria d’esta epocha.

Encontramos também n’este periodo as no- 
vellas ou romances de cavallaria que são compo
sições cantadas por toda a parte, descrevendo 
glorias militares, louros colhidos em torneios e 
guerras, girando em volta d’um illustre cavalleiro, 
por vezes lendário.

Essas composições, ou poemas heroicos, cha
mados gestas na França, formavam um cyclo. Os 
cyclos foram : cyclo caro/mgio, bretão, greco-latino 
e dos Am adis es.

I-
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A influencia cTestes cyclos na litteratura por- 
tugueza é palpavel pelas referencias em composi
ções a heroes e pelas traducções d’algumas len
das d’esses cyclos.

O cyclo carolingio gira em volta de Carlos 
Magno, cantando as suas façanhas militares. O 
cyclo bretão trata do valor guerreiro de Artus, 
rei da Bretanha. O cyclo greco-latino é forma
do pelas tradições gregas e latinas, pelas lendas 
girando em volta de heroes, vestidas, porem, á 
maneira medieval.•e

<& ^ O cyclo dos Amadises descreve os amores 
e glorias de Amadis, cavalleiro bretão. Parece 
ter sido seu auctor Vasco Lobeira, trovador por- 
tuguez.

y

V? Alein de D. Diniz (1279-1325), encontram- 
se muitos trovadores n’este periodo, entre os 
quaes :

X-

.t z
-O

D. Pedro (1285-1354), Conde de Barcellos, auctor 
de 10 canções no Cancioneiro da Va- 
ticana e collaborador do «Livro de Li
nhagens ou Nobiliario», escripto em 
prosa.

D. Affonso Sanches (1289-1329), auctor de can
ções no Cancioneiro da Vaticana.

A historia apresenta-se embryonaria, sem 
grande valor. As fabulas e lendas têm algum 
desenvolvimento.

V-

J -
J .
3
'O
J

d



• "il

I

34

I Existem na litteratura portugueza alguns- 
documentos apocryphos, (de cuja authenticidade se 
duviHã) o\x relíquias da poesia portugueza.

São elles:
« Canção deGonçalo Hermiguez—o Traga Mouros» 
«Cartas de Egas Moniz Coelho a sua dama Violante» 
«Poema da Cava ou destruição da Ilespanha» 
«Trovas dos Figueiredos»

í.

4

Escriptores de outras nações
A poesia provençal domina todas as littera-

turas.

Hcspanha: Q^.Çydodo Çid, em volta do he- 
roe Bivar, Cid o cavipeador, agita a 
Hespanha. D. Affo.nso, o Sabio, (1220- 
1284), auctor das «Cantigas de Santa 
Maria»; Pero Lopes de Ayala(1332- 
T407), auctor do poema «Rimado de 
Palacio». Juan Ruiz.

t
i* r

/ta/ia: Dante Alighieri (1205-1321), immortal 
auctor dá «Divina Comedia poema
em trez partes: Inferno, Purgatório e 

. i Paraizo; em 100 cantos, em verso hen-
decasyllabo. O apparecimento (1308) do 
poema de Dante, o celebre enamorado 
da celebre Beatriz, marca o inicio da

»
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Petr.archa)l304-1374)

/\4
Renascença, 
ctor das «Rime», «Trionfi»—sonetos, 
odes, etc., onde immortalisou a sua 
namorada Laura. Boccacio (1313-1375), 
auctor do «Decamerone», contos obs
cenos.

França : Foco da poesia provençal, exercendo 
a hegemonia litteraria sobre as littera- 
turas.

, au-

c^3

íngIaterra : Chaucer (1328-1400), pae da poesia
ingleza, auctor do poema «Canterbury jl
1 ales».^t<. *1

ou ^ v

Os trovadores «meistersingers» e ^ 
minnesingers» compõem canções cheias j ? 

de amor e de sentimento.

La^U-cLclLl<fO cie.

eu. - 
cí*

AUemanha:
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Escola hespanhola

(de 1385-1521)
• i

A lingua continíía na sua evolução. Os mo- 
narchas são cultores e protectores das lettras, como 
D. João I, D. Duarte, D. Affonso V, etc.. As des
cobertas marítimas produzem transacções commer- 
ciaes intensas, d’onde deriva o bem estar social.

Os conhecimentos geographicos e históricos 
augmentam. Apparece a imprensa, e Portugal é 
um dos primeiros paizes onde ella se estabelece. 
Com ella propagam-se velozmente os livros, que 
até ahi constituíam thesouros apenas dos princi- 
pes. As obras dos grandes escriptores gregos e 
latinos são agora lidas avidamente em toda a 
Europa. Dá-se, pois, uma effervescencia litteraria, 
que desponta com enthusiasmo, como prenuncio 
da Renascença.

A poesia hespanhola exerce n’este período 
uma larga influencia. D’ahi, o nome de escola 
hespanhola. Essa influencia, porém, não é total
mente benefica.

;
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Apparecem immensos trabalhos poéticos, onde 
se notam a futilidade do assumpto, a escassez 
do sentimento. A poesia é aristocrata, saida da 
corte, alfobre do convencionalismo cortezão.

Poesia

Garcia de Rezende—natural de Evora, secretario 
particular de D. João II, secretario da 
pomposa embaixada dirigida por Tris- 
tão da Cunha e enviada pelo rei D. 
Manuel ao papa Leão X (tempos do 
poderio portuguez, quando Portugal era 
«o grande leão dos mares» e D. Ma
nuel dizia a Tristão da Cunha que 
«quando, em Roma, não houvesse mais 
ninguém a quem désse ouro, atiras
se com elle ao rio Tibre!. . . »). Garcia 
de Rezende escreveu a «Chromca de 
D. João II», de pouco valor, a «Mis- 
ceiianea», chronica rimada. O seu mé
rito deriva de ser o compilador do 
«Cancioneiro geral», onde há perto de 
1.000 poesias de perto de 300 poetas. 
Essas poesias, traduzindo a influencia 
poética hespanhola, se são de pouco 
valor na forma e na ideia, são, todavia, 
um testemunho valioso e eloquente, por 
que podemos aquilatar o estado da 
lingua n’este periodo.
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Condestavel D. Pedro (1429-1466) —filho do in
fante D. Pedro, duque de Coimbra. 
Poeta notável, auctor de muitas poesias 
no Cancioneiro, da «Satyra de felice e 
infelice vida», da «Tragédia de la insi- 
gne Reina Doiía Isabel» e das «Copias 
dei contempto dei mundo», a sua me
lhor obra. Escreveu quasi tudo em 
hespanhol.

i

1.

Prosa

D. Duarte — auctor do «Leal Conselheiro» e do 
«Livro de Ensinança de bem cavalgar 
Mandou fazer grande numero de tra- 
ducções de vários livros e organisou 
uma admiravel bibliotheca que, infeliz
mente, se perdeu.

Infante D. Pedro — O Regente — (1392-1449) — 
duque de Coimbra, auctor de «Da Vir
tuosa Bemfeitoria» e de outros tra
balhos, e traductor de «De re militari», 
de Vegecio e de «De Officiis», de Ci- 
cero. Era muito illustrado, devido ás 
suas viagens pela Europa.

i
»
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Historia

A historia apparece propriamente n*este pe-
|S riodo.
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Não é ainda a historia baseada na critica 
e na philosophia profunda dos factos — caratéres, 
sem os quaes neto há historia rigorosamente; é, 
porem, já a chronica perféita, segura, apreciando 
a vida social, com suas luctas, com suas tradi
ções, n’uma narração mais ou menos fiel dos fa
ctos.

Fernão Lopes (1380-1459). «Pae da historia por- 
tugueza» — guarda do Real Archivo no 
tempo de D. João I. D. Duarte encar
regou* o de historiar a vida dos reis 
anteriores. Deixou «Chronica d’El-rei 
D. João I de boa memória» (2 partes), 
«Chronica do Senhor rei D. Pedro I», 
«Chronica do Senhor rei D. Fernando». 
Fernão Lopes, o melhor historiador 
d’este periodo, foi, consoante a opinião 
abalisada de Ferdinand Denis, um «his- 
toriador superior ao seu século».

Gomes Eannes de Zurara (P-1474), successor do 
antecedente no cargo de Chronista-mór 
do reino e de guarda da Torre do 
Tombo, . auctor da «Chronica d’el-rei 
D. João I» (3.a parte), «Chronica do 
Conde D. Pedro de Menezes», «Chro
nica dos feitos de D. Duarte de Me
nezes», «Chronica do descobrimento e 
conquista de Guiné». Foi historiador

G - ; ' m- co ' //A-O...W1 o% *u •...
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i _£lc.!; _ o seu estylo, porem, não possue^ 
singelleza.

Ruy de Pina (1440-1521) — chronista successor de 
Vasco Fernandes de Lucena que nada 
deixou. Escreveu as chronicas de D. 
Sancho I, D. Affonso II, D. Sancho II 
D. Affonso III, D. Diniz, D. Affonso IV, 
D. Duarte, D. Affonso V e D. João II. 
O seu estylo é correcto e, como histo
riador, é superior a Zurara.

opo de Almeida, auctor de 4 «Cartas», escriptas 
da Italia a D. Affonso V sobre o ca
samento de D. Leonor, irmã do rei, 
com Frederico III, imperador allemão.

I
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Escriptores de outras nações
A poesia tem grande desenvolvimento, de 

que é prova eloquente o «Cancioneiro de Baena».

Hespanha : Inigo Lopez de Mendonza, Marquez de 
S_an.tillana'(4398-1458), auctor de diver
sas obras, entre as quaes «Proemio», carta 
dirigida ao Condestavel D. Pedro, filho 
de D. Pedro, duque de Coimbra, onde 
há apreciações sobre a poesia provençal. 
Juan de Menà (1411-1456), auctor do

«
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«Labyrintho», poema. Jorge Manrique 
(1440-1478), auctor das «Copias de Jor
ge Manrique...». Garcia Ordonez de 
Montalvo, traductor do «Amadis de Gau- 
la», do portuguez Vasco de Lobeira.

//a/ia: Ângelo Policiano (1454-1494), mestre 
dos filhos de Lourenço de Medieis, 
dictador de Florença, auctor de «Or- 
pheu», drama, de «Epigrammas», «Epis- 
tolas» e da «Conjuração dos Pazzi». 
Lourenço de Medieis (1448-1492),cogno- 
miriádo o Magnífico, lyrico adrniravel, 
auctor da «Selve d’Amore», dos «Canti 
Carnavaleschi e Beoni» e dos «Poemeti».

França: Villon (1431-1484), poeta satirico, au
ctor do «Petit Testament» e «Grand Tes- 
tament». Froissart (1337-1410), auctor 
das «Chronicas ~de França, Inglaterra, 
Escócia, Flespanha, Bretanha, Gasconha, 
Flandres e outros logares». E’ o pri
meiro historiador importante francez.

Inglaterra : A litteratura desenvolve-se em volta 
do cyclo de Artus. • '

Allemanha: A poesia amorosa continua a desen
volver-se pela Allemanha. BratldtI1458- 
1521) auctor da «Barca dos Loucfos», 
poema.

>•
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Escola italiana ou quinhentista 

ou da Renascença
• •

: (Secu)o XVI)
i

Esta escola tem o nome de escola da Re
nascença, porque n’este periodo surgiu a Renas
cença. Tem o nome de escola quinhcniista, porque 
é do século XVI (de mil e quinhentos e um a 
mil e seiscentos). Tem ainda o nome de escola 
italiana, porque é da Italia que parte a influen
cia litteraria para os outros paizes.

A Renascença foi um movimento litterario, 
scientifico e artistico que agitou a Europa pro
priamente no século XVI e que consistiu no re- 
surgimento das tradições gregas e romanas, tra
dições classicas (da antiguidade classica), as quaes 
durante a Edade Media tinham ficado quasi es 
quecidas.

í

■ «

As causas geraes da Renascença foram : 1) as 
cruzadas, movimentos religiosos e militares, ap- 
proximando o occidente do oriente, centro das,1
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civilisações antigas, e produzindo largas tran- 
sacções commerciaes; 2) a tomada de Constanti- 
nopla pelos turcos em 1453, obrigando os sábios 
conhecedores das litteraturas antigas, residentes 
em Constantinopla, foco da sciencia no império 
bysantino, a se refugiarem no occidente; 3) a pro
tecção dada. a sábios e artistas nas cortes da Eu
ropa Occidental, nomeadamente na corte de Luiz 
XI em França, na de D. João III em Portugal, 
na dos Medieis em Florença, nas cortes ponti
fícias dos papas Julio II, Leão X e Paulo III, 
etc.; 4) os descobrimentos marítimos (a America em 
1492, a’índia em 1498, o Brazil em 1500), alar
gando os conhecimentos geographicos e históricos, 
dando intensidade ao commercio e á industria, 
fontes da riqueza; 5) as grandes invenções\ (da 
polvora, do papel, da bússola, da imprensa), so
bretudo da imprensa, «a nova faculdade», se
gundo a expressão de Lamartine, disseminando 
a sciencia, que vivia escondida em livros manus- 
criptos de custosissimo accesso, por todo o mundo.

Esses livros manuscriptos eram trabalhos de 
grande valor artístico. As lettras iniciaes dos ca
pítulos constituíam as vinhetas (lettras, geralmente, 
emolduradas por ramagens, figuras, traços entre
laçados, pintadas a cores diversas). Ao cimo das 
paginas e, ás vezes, aos lados, sobresaiam as 
illuminuras (pintura colorida de ornamentos flo
ridos, entremeados de figuras, em geral deuses 
da mythologia pagã, grega e romana). As vi-

1
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i nhêtas e illuminuras passaram depois a ser tam
bém adoptadas nos livros impressos.

Começa aqui a epocha c/assica, abrangendo os 
séculos XVI, XVII e XVIII (Edade moderna). 
C/assica, porque hei o predomínio das formas gregar 

e laiinasy formas classicas (da antiguidade c/assica). 
Essas formas eram abso/utas, rígidas; todos os es- 
criptores a el/as se curvavam, como os povos se 
curvavam, politicamente, ao abso/utismo, ao des
potismo esclarecido (theoria do direito divino) dos 
))ionarchas. Não havia liberdade, politicamente; não 
a havia, portanto, litterariaviente :—«a !itteratura 
c a expressão da sociedade».

A lingua portugueza apparece já pura no 
. século XVI, com caractéres autonomos. A forma 

orthographica é, por assim dizer, a mesma d’hoje. 
Apparecem os primeiros trabalhos philologicos 
com os grammaticos Fernão de Oliveira e João 
de Barros.

O século XVI constitue a edade di07tro da 
litteratura portugueza. E* o século de Camões — 
o maior epico das litteraturas modernas.

Os homens illustres que concorreram para a 
introducção da Renascença em Portugal foram 
Sá de Miranda, Antonio Ferreira, Damião de 
Goes, etc., de que adeante fallaremos. Além destes: 
Nicolau C/cnardoy professor de latim, grego, etc., 
auctor de «Cartas» em latim; Vascu, professor 
de latim em Braga; André de Rezende, auctor

)
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;de «De antiquitatibus Lusitania?», «Vida do In
fante D. Duarte», etc.; Jeronymo Cardoso, auctor 
do diccionario «Latino-Lusitanico»; FranciSCO de 
Hollanda, escriptor, illuminador, pintor e architecto. 
Um grupo de senhoras portuguezas, tendo a di- 
rigil-as a infanta D. Maria, filha de D. Manuel, 
impulsionou também o movimento da Renascença: 
0, Maria, Luisa Sigêa, Joanna Vaz, cultoras da 
lingua latina principal mente; Paula Vicente, filha de 
Gil Vicente, a quem ajudava a compor e repre
sentar os «autos»; etc..

Poesia epica

Luiz de Camões (1524—10 de Junho de 1580).
Nasceu em Lisboa, ao que se presume 
duma familia gallega. Outros dizem em 
Santarém e outros em Coimbra. Co
meçou a estudar em Coimbra. Frequentou 
a côrte de D. João III, d’onde cedo se 
afastou, devido ao desgosto nos seus 
amores por D. Catharina de Athayde, 
a sua «Natercia» (anagramma). Em 
1547 embarcou para a África, entrando 
como soldado no cerco de Mazagão, 
onde perdeu o olho direito. Regressou 
ao reino em 1549- Em Lisboa, por oc- 
casião da procissão de Corpo de Deus, 
n’uma questão entre os lacaios d’um fi
dalgo e os do rei, feriu com a espada

-
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um lacaio real, pelo que foi preso no 
«Tronco» da cidade. Lendo ahi a l.a 
«década» do* historiador João de Bar- 
ros, planeia escrever um poema, onde 
immortalisasse as glorias do povo por- 
tuguez. São ahi escriptos os primeiros 
cantos.

r

Livre, embarca a 24 de Março de 
1553 para a índia, Gôa, onde entrou 
por vezes em guerras. Em 1558 foi para 
Macau com o cargo de «Provedor mór 
dos defunctos e ausentes». Ahi, segundo 
se diz, na «gruta de Camões», escreveu a 
maior parte dos Lusiadas. Accusado de 
se ter aproveitado dos bens da fazenda 
publica, voltou a Gôa para desmentir 
a accusação; naufragou, porém, junto ao 
Cambodja, conseguindo salvar-se a nado, 
levando n’uma das mãos o poema. Em 
1567 embarcou de Gôa para Moçam
bique. Diogo do Couto encontrando-o 
ahi desamparado, trouxe-o para Por
tugal, onde, ao chegar, soube da morte 
de Natercia. A 23 de Setembro de 1571 . 
um alvará de privilegio de impressão 
dava logar a que Camões publicasse os 
Lusiadas. D. Sebastião, a quem o poe
ma era dedicado, estabeleceu-lhe a pen
são annual de 15$0Ü0 réis (90$000 
actuaes). Surgiram logo innumeros ini-

.
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migos, invejosos do seu talento. Pobre, 
atribulado, vivendo de esmolas, que Jau 
o escravo amigo vindo comsigo do 
Oriente mendigava pelas ruas, assistindo 
ao desastre de Alcacer-Kibir que trazia 
o dominio dos Filippes a Portugal, Ca
mões morria esquecido n’um hospital a 
10 de Junho de 1580, não se conten
tando a morrer na Patria, vias com a 
Patria, como elle proprio escrevera 
antes numa carta dirigida a seu amigo 
D. Francisco de Almeida.

Camões é o auctor immortal dos 
Lusiadas — a primeira epopeia das litte- 
raturas modernas e uma das maiores 
epopeias da humanidade. O entrecho é a 
descoberta da índia por Vasco da Gama 
e a historia de Portugal. Os Lusiadas 
constituem o heroe do poema. Aponta
ram a esse poema os defeitos de conter 
a mythologia paga entrelaçada com a 
religião christã—o que não era costume 
fazer-se, segundo os moldes clássicos; de 
pôr como titulo «Os Lusiadas», quando 
nos outros poemas o titulo é singular 
como a Iliada, a Eneada, a Divina Co
media, o Paraiso Perdido, a Henriada, 
etc., poemas que contam os feitos, em 
geral, d’um só heroe; de imitar em 
certas scenas e até por vezes, na lin-
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guagem, a Eneada de Virgílio. Estas 
accusações foram, sobretudo, feitas, por 
José Agostinho de Macedo, escriptor 
do século XVIII, no prefacio de «O 
Gama», poema com que elle, soberbo 
e vaidoso, quiz encobrir a gloria de 
Camões.

Quanto ás duas primeiras accusa- 
ções, diremos que o espirito altivo e 
livre de Camões não quiz submetter-se 
n’esse ponto ás peias classicas. Enten
deu que devia entrelaçar duas religiões 
e que devia contar os feitos não só do 
Gama, mas também de todos os por- 
tuguezes.

1
■

i
Que mal havia n’isso ?
Quanto á 3.a accusação, diremos 

que, se Camões imitou levemente a 
Eneada, o que era geral n'esses tempos 
de intenso fervor pelos clássicos, verdade 
é também que José Agostinho, querendo 
supplantar Camões, copiou scenas e até 
versos dos Lusiadas, o que não era geral 
nem honesto no século XVIII!

!

Como lyrico, Camões deixou sonetos, elegias, 
canções, eclogas, odes, etc., onde a poesia sobe 
a grande altura.

Deixou ainda tres obras de theatro: os autos 
«Amphitriões», «El-rei Saleuco» e «Filodemo»..
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Roubaram-lhe. ao que parece, o livro «Parnaso»,
contendo muitas poesias.

Jeronymo Corte Real (1533-1588), epico distincto, 
auctor do «Segundo Cerco de Diu», 
poema em 21 cantos; do «Naufragio 
de Sepulveda», poema em 17 cantos; 
da «Austriada», poema em 15 cantos, 
escripto em hespanbol; etc..

Luiz Pereira Brandão (1540-?). Esteve em Al- 
cacer-Kibir. Escreveu a «Elegiada», 
poema sobre a derrota dos portuguezes, 
em 18 cantos.

Francisco de Andrade (1540-1614), auctor do 
«Primeiro Cerco de Diu», poema me
díocre em 20 cantos. Como historiador, 
foi melhor, deixando a «Chronica de 
D. João III».

■

Poesia lyrica

Bernardim Ribeiro (1500-1552). Auctor do cele
bre romance «Menina e Moça», onde 
descreve os seus amores infelizes por 
sua prima D. Joanna Zagalo, n’uma 
linguagem repassada de sentimento. 
Deixou ainda poesias diversas e 5 eclo- 
gas importantes, que lhe deram jus ao 
titulo de «fundador da poesia bucólica».
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Christovão Falcão (149Õ-P). Auctor da celebre 
ecloga «Chrisfal» (Christovão Falcão), 
onde relata seus amores por D. Maria 
Brandão. Foi distincto bucolico.

Sá de Miranda (1495-1558). De Coimbra, onde 
se doutorou em leis. Em 1520 foi 
para a Italia, d’onde voltou em 1526, 
trazendo os moldes litterarios da Re
nascença para Portugal. Foi um gran
de vulto, deixando elegias, sonetos, can
ções, duas comédias em prosa «Estran
geiros» e «Vilhalpandos» e cartas ad
miráveis. Garret disse que elle philo- 
sophou com as musas c poclisou co?n a 
philosophia.

Antonio Ferreira (1527-1569). De Lisboa. Pala
dino do classicismo. Auctor da «Cas
tro», a segunda tragédia com sabor 
clássico apresentada na Europa, versan
do o quadro historico da infeliz Ignez 
de Castro; das duas comédias «Bristo» 
e «Cioso», de pouco valor; de sonetos, 
odes, epístolas, eclogas e diversas poe
sias. As odes e epístolas deram-lhe 
o justo nome de «Horacio portuguez».

Pero cTAndrade Caminha (1520-1589). Do Por
to. Inimigo de Camões e de Damião 
de Goes. Imitador de Antonio Ferrei-
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ra. Deixou «Poesias de Pero. . . Cami
nha, mandadas publicar pela Academia 
real das Sciencias de Lisboa» (Lisboa, 
1791). Escreveu muitas poesias em 
hespanhol. As suas composições são 
medíocres, sem naturalidade, sem ideia 
e sem forma.

Diogo Bernardes (1520-1605). Clássico distincto, 
auctor de «O Lima» reunindo cartas e 
eclogas; de «Rimas varias, Flores do 
Lima»; de «Varias Rimas ao Bom Je
sus e á Virgem. . . ». Lope de Vega 
confessou que a leitura de Bernardes 
lhe ensinara a fazer eclogas. Foi bu
cólico notável. Bernardes acompanhou 
a expedição a Alcacer-Kibir, como poe
ta official.

O rei audacioso e sonhador, D. 
Sebastião, queria fazer d’elle o Home
ro cantor de suas glorias!

Frei Agostinho da Cruz (1540-1619), auctor de 
odes, sonetos e eclogas.

Poesia dramatica

Surge n’este periodo o theatro. Durante a 
Edade Media as representações de comédias, en- 
trernezes e farças faziam-se nos adros das Egre- 
jas e, por vezes, dentro da própria Egreja — repre-
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sentações de feição religiosa, mas que os bispos 
chegaram a prohibir, em virtude de interrompe
rem os actos do culto. Ao lado do theatro po
pular havia o theatro aristocrático, de feição pro
fana, nos salões da corte e da nobreza.

Gil Vicente (1470-1536) — «Plauto portuguez», o 
fundador do theatro em Portugal. De 
Guimarães. Estudou direito. A sua pri
meira obra foi o «Monologo da Visi
tação ou do Vaqueiro» que recitou por 
occasião do parto de D. Maria, esposa 
de D. Manuel. Foi, como Shakspeare e 
Moliere, auctor e actor. Os seus aulos 
constituiram os serões na corte, onde D. 
Manuel lhe deu benevolo acolhimento. 
Morreu em Torres Vedras, em 1540. 
Erasmo, o celebre humanista allemão, 
estudou a lingua portugueza com o fim 
de admirar o talento de Gil Vicente — 
o mestre Gil, o que Jazia os ay tos cTel-ra 
e não tinha nem um ceitii Deixou 44 
peças de caracter hieratico ou religioso, 
aristocrático e popular: «Ignez Pereira», 
a sua melhor obra, de sabor popular, 
«Reis Magos», «Auto de Fé», «Feira», 
«Mofina Mendes», «Barca do Inferno», 
«Ressurreição», «Barca do Purgatório», 
«Côrtes de Júpiter», «Fragoa de amor», 
«Coimbra», «Nau de amores», «O Ra-
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'i -- tinho», «O Fidalgo pobre», «O Frade 
devasso», «Ciganas», «índia», «Fama», 
«Fadas», etc, etc.. Os costumes da 
epocha são verberados pelo seu estro 
mordaz, o que lhe acarretou invejas e 
intrigas.

CS-
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E’ admiravel o desassombro com 
que fallava deante do rei nos seus autos, 
apresentando-lhe as queixas do povo. 
Chega até a censurar Deus!

«Mas Elle, de tençoeiro,
Sem ganhar n’isso ceitil,
Vae dar chuvas em Janeiro 
E geadas em -Abril».

Ultimamente, o lyrico Affonso Lopes 
Vieira adaptou ao theatro moderno al
guns dos autos do immortal Gil Vicente.
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Escola popular e escola classica

A escola de Gil Vicente, ou escola popular 
teve representantes illustres. Ao lado da escola 
popular, nota-se a escola classica, representada por 
Sá de Miranda e Antonio Ferreira, de quem já 
falíamos, e Jorge Ferreira de Vasconcellos (P-1585), 
auctor dec«Eufrosina», de «Ulyssipo» e de «Au- 
legraphia», comédias de grande valor. A escola 
popular é toda moldada em motivos simples do
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povo, ao passo que a escola classica toma como 
modêlos as obras dos escriptores gregos e latinos.

Escola popular ou (le Gil Vicente
I..

Affonso Alvares, auctor dos autos «Santa Bar
bara», «Santo Antonio», «
Apostolo» e «S. Vicente Martyr».

Balthazar Dias, auctor amado pelo povo, para 
quem compoz: «Auto de Santo Alei- 
xo», «Auto de Santa Catharina», «Auto 
do Nascimento de Christo», «Auto 
d’el-rei Salomão», etc..

Antonio Ribeiro Chiado, denominado «O Chiado», 
nome que ainda hoje tem uma rua de 
Lisboa. Deixou «Auto da natural in
venção», «Pratica de oito figuras», 
«Auto das Regateiras» e «Pratica de 
compradores».

Antonio Prestes, auctor de «Auto da Ave-Maria 
«Auto do Procqrador», «Auto do Des
embargador», «Auto do Mouro encan
tado», etc..

Simão Machado, o melhor discípulo de Gil Vi-
------------- cente.

S. Thiago
1
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Deixou as duas comédias «Cerco 
de Diu» e «Pastora Alfêa».
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Historia

A historia apresenta um notável desenvolvi- 
Havia assumptos grandiosos, glorias al-mento.

cançadas pelos portuguezes em terras longínquas 
de Asia, África e America. Muitos dos historia
dores foram testemunhas oculares de feitos he-
roícos.

D’ahi um estylo enthusiastico e, porisso, por 
vezes, suspeito.

D. Jeronymo Osorio (1506-1580) — o «Cicero por- 
~rtCh"" • ruguez», espirito brilhante. Estudou em 

diversas universidades europeias. Bispo 
de Silves. Escreveu quasi tudo em la
tim, sendo o seu principal trabalho «De 
rebus Emmanuelis gestis», notável pelo 
desassombro e imparcialidade com que 
apreciou os factos do reinado de D. 
Manuel. Deixou 9 «Cartas» em lingua 
portugueza, importantes.

João de Barros (1496-1570) — o «Tito-Livio 
por.tuguez», auctor de 4 «Décadas da 
Asia», historia dividida em períodos de 
10 annos, narrando os feitos gloriosos 
dos portuguezes na índia. A sua lin
guagem é purissima e brilhante. Es
creveu ainda o romance «Chronica do 
imperador Clarimundo», «Cartinha para
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aprender a ler»: Granimatica da lin- 
gua portugueza». Estas duas ultimas 
obras são importantíssimas, corno reve- 
ladoras dos primeiros passos na philo- 
logia. Foi o segundo grammatico, de
pois de Fernão de Oliveira. Deixou 
ainda outras obras.

i
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Diogo do Couto (1544*1416), continuador das «Dé
cadas» de João de Barros, a quem su
pera pelo tino apreciador dos aconteci
mentos. Esteve na índia, onde apreciou 
o que depois escreveu. Amigo de Ca
mões, que trouxe para o Reino em 
1570. Tornou a ir á índia, morrendo 
em Gôa. Roubaran-lhe a 8.a e 9* dé
cadas, que elle depois suppriu por uns 
breves resumos. Foi ainda o autor das

»<
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. «Observações sobre as principaes cau
sas da decadência dos portuguezes na 
Asia », etc..

DamiãO de Góes (1501-1574). Viajou por toda a 
Europa, convivendo com Luthero, Eras
mo e outros. Ao voltar a Portugal, foi 
encarregado de escrevera «Chronica de 
D. Manuel», pondo-lhe como prefacio a 
«Chronica do Principe D. João», o que 
lhe acarretou intrigas e a prisão orde
nada pela Inquisição. E’ a sua melhor 
obra pelo estylo e pela imparcialidade
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com que a escreveu. Deixou ainda em 
latim «Embaixada do Prestes João»r 
«Fé, Religião e costumes dos Ethiopes», 
«Descripção de Lisboa», etc.. Damião 
de Góes foi d’entre todos os clássicos o 
mais erudito.

Fernão Lopes de Castanhêda (?— 1559). Foi 
para a índia, onde durante 20 annos 
colligiu apontamentos para a sua obra 
elegante e pura no estylo «Historia do 
descobrimento e conquista da índia pelos 
portuguezes».

Antonio Galvão (1446-1557), auctor do «Tratado 
dos diversos e desvairados caminhos 
por onde... a pimenta e especiaria 
veyo da índia ás nossas partes

Gaspar Correia, auctor das «Lendas da índia».
Braz de Albuquerque, filho do grande capitão At- 

fonso de Albuquerque, auctor dos «Com- 
mentarios de Affonso de Albuquerque».

Frei Bernardo da Cruz, auctor da «Chronica de 
D. Sebastião».

Duarte Nunez de Leão, auctor da «Descripção 
do reino de Portugal», etc..

Samuel Usque, judeu, auctor da «Consolaçam ás 
tribulações de Israel», obra admiravel 
pela maviosidade da linguagem e pelos 
assumptos históricos que encerra.
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Eloquência

D. Frei Bartholomeu dos Martyres (1514-1590), 
arcebispo de Braga, orador distincto, 
auctor do «Catechismo da Doutrina 
Christa» e de vários trabalhos em latim.

Frei Luiz de Granada (1504-1588), auctor de 
«Sermões» e do «Compêndio da dou
trina christa».

Frei Miguel dos Santos, Diogo de Paiva de An
drade, D. Frei João Soares, etc..

p
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Viagens
i

João de Lucena (1549-1600), auctor da celebre 
«Historia da vida do Padre Francisco 
Xavier» traduzida em diversas linguas.

Fernão Mendes Pinto (1509-1580), auctor das 
«Peregrinações de Fernão Mendes 
Pinto», obra curiosissima, narrando cou- 
sas extraordinárias da sua vida atravez 
da Asia, tão inverosimeis que sobre 
o nome d’elle fizeram o seguinte tro
cadilho: Fernão, mentes? Minto. Hoje, 
porem, vê-se que tudo é verdade.

Muitíssimos escriptores fizeram vários tra
balhos n’este genero.

! .
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Romance

Bernardim Ribeiro, auctor da «Menina e Moça», 
já mencionado. #

Joã.0 de Barros, auctor da «Chronica do imperador 
Clarimundo», romance cavalheiresco já 
mencionado.

Francisco de Moraes, (?— 1572), auctor do ce
lebre «Palmeirim de Inglaterra», tra
duzido em varias linguas, e continuado 
por Diogo Fernandes («D. Duardos», 
3.a e 4.a partes) e por Balthasar Gon
çalves Lobato («D. Clarisel da Bretanha», 
o.a e 6.a partes).

Fernão Alvares do Oriente (1540-1595), auctor 
da «Lusitania transformada», novella 
em prosa e verso.

Gonçalo Fernandes Trancoso, auctor de 39 «Con
tos e historias de proveito e exemplo».

Moralistas

Heitor Pinto (?— 1584), auctor da «Imagem da 
Vida Christã».

Frei Thomé de Jesus (?— 1582), auctor dos 
«Trabalhos de Jesus».

Amador Arraez (? — 1600), auctor dos «Diálogos»
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Philologos

Portugal é o primeiro paiz da Europa, onde
apparece a grammatica.

Femão de Oliveira, auctor da «Grammatica da lin
guagem portugueza», 1536.

João de Barros, auctor da «Cartinha para apren
der a ler», 1539; e da «Grammatica» 
1540.

Duarte Nunez de Leão, auctor da «Origem da lín
gua portugueza». etc.,

Scientistas

Pedro Nunes (1492-1544), grande sabio cosmo- 
grapho, inventor do nonio.

Garcia da Orta, medico e botânico, auctor dos 
«Colloquios dos simplices e drogas», 

etc..
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Escriptores de outras nações

A Renascença surge em todas as litteraturas.

Ilespanha. E’ a edade aurea da litteratura hes- 
panhola. Boscan (1490-1542), introdu- 
ctor das lorrnãs da Renascença em 
Hespanha. Garcilaso de Ia Vega (1503-
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153G), auctor de sonetos, canções, ele- 
gias, eclogas e de uma epístola, tudo 
escripto em linguagem correctissima. 
Diogo Hurtado de Mendoza (1504-1575) 
auctor da «Historia da guerra contra 
os Mouros de Granada», do romance 
«Lazarillo de Tormes» e de diversas
poesias. Santa Thereza de Jesus (1515-
1582), a vidente de Avi/a, celebre mys- 
tica, espirito elevadíssimo, de quem 
Fitzmaurice-Kelly disse: «a maior mu
lher, talvez, de quantas até hoje mane-

unica de seu sexo ii
jaram a penna, a 
que pode hombrear com os mais ín- 
signes mestres do mundo». Fernando 
de Herrera (1534-1597), poeta notável 
pelo voo da idea, tão alto que foi cha
mado o divino. Miguel de Cervantes 
Saayedra (.1.547 -161 6), auctofírhmortal 
de «D. Quixote de la Mancha», uma 
das grandes obras mundiaes, em prosa, 
onde os tres typos de D. Quixote, Sancho 
Pansa e Dulcinéa symbolisam a deca
dência da cavallaria. Deixou ainda a

.

novella «Galatea», a tragédia «Numan- 
cia» e o poema «Viaje al Parnaso». 
Juan de Mariana (1537-1624). Escre
veu «Historia Geral de Hespanha», que 
lhe deu jus ao titulo de Tito-Livio hes- 
panhol. Jorge de Montemór, portuguez
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que escreveu quasi tudo em hespanhoi, 
auctor da «Diana», obra pastoril tradu
zida em varias linguas. Ântonio de Ne- 
brija, auctor dos primeiros trabalhos so
bre philologia.

//alia — Fóco da Renascença. Sannazaro (1459- 
1530), auctor da «Arcadia pastorale» 
(em prosa e verso), obra com que creou 
o genero pastoril, que depois se diffun- 
diu pelas outras litteraturas. Ariosto 
(1474-1533), auctor do celebre poema 
«Orlando^.Iurioso», «obra d’uma phan- 
tasia variada, d’uma fina ironia», no 
dizer de Claude Augé, e de diversas 
poesias no genero lyrico. TrissiílO 
(1478-1550), auctor do • poema «Italia 
libertada» e da tragédia «Sophonisba», 
a primeira ao gosto clássico. Torcato 
Tasso (1454-1595), auctor immortal do 
poema «Jerusalem libertada», obra tra
duzindo a reação catholica formulada no 
Concilio de Trento contra a litteratura 
pagã; auctor do drama pastoril « Aminta». 
Ma£ÍiiaMlli->(-1469-1527), escriptor poli- 
tico, auctor do systhema viachiavelisvio 
(«todos os meios são bons, logo que o 
exito é bom»). Foi grande publicista, 
deixando «O Principe» e outras obras. 
Guicciardini, Pomponio, philologo, Bembo,

' :!
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Sadoleto, os dois Scaligeros, Castiglio-
ne, etc..

França—Calvino (1509-1564), um dos grandes 
agitadores da Reforma, auctor da «Ins
tituição christã». Rabellais (1495-1553), 
auctor de «Gargantua», «Pantagruel» 
romances satíricos. SVlontaigne (1533- 
1692), philosopho e moralista^ auctor 
dos «Ensaios». Marot (1497-1544), fun
dador do genero epistolar, auctor de 
epigrammas. A sua poesia marca a 
transicção entre a Edade media e a 
Renascença. Bonsard (1524-1585), men
tor da escola poética «A fiUiada», fun
dada para fomentar o progresso da 
litteratura, auctor de «Sonetos a Cas- 
sandra e a Maria, a Helena», de 
«Hymnos», de «Discursos», em verso. 
Du Bellay, redactor do programma da 
Pleiada, sob o titulo de «Defeza e II- 
lustração da lingua franceza». Jodelle, au
ctor da «Cleopatra Captiva», a primeira 
tragédia franceza em moldes clássicos.

Jnglaietra—William Shakspeare (1564-1616), au
ctor ímmorlalu^êTfnlitS?,fFãgedias, onde 
palpitam todos os sentimentos humanos 
em toda a sua intensa verdade. Entre 
elles destacam-se: «Romeu e Julieta», 
«Hamlet», «Othelo», «Machbeth», «Rei

ví .



‘i; i

* •
i — 64 —

I Lear», etc.. Deixou ainda dramas his
tóricos: «Julio Cesar», «Antonio e Cleo- 
patra», «Ricardo II», «Ricardo III», etc.. 
e comédias: «Mercador de Veneza, 
«As alegres Esposas de Windsor, etc.. 
John Lyjy (1583-?), auctor do «Eu- 
phues» em estylo empolado e meta- 
phorico que originou o euphuismo, cor
respondente ao gongorismo em Hespa- 
nha e Portugal no século XVII. E. Spen- 
Cer, auctor do poema «A Rainha das 
Fadas», glorificando Izabel. Sidney, au
ctor da «Arcadia» em genero pastoril. 
Wyatt (1503-1541), Henry Howard (1515- 
1547) lyricos distinctissimos.

Allemanha—LutherjL (1483-154G), o mais bri
lhante mentor da Reforma. Poeta re
ligioso admiravel nos «Cantos daEgreja». 
Deixou ainda a traducção da «Biblia» 
e «Sermões». Hans Sachs (1494-1570), 
auctor de 16 volumes de versos. De
dicou a poesia «Rouxinol de Witemberg» 
a Luthero. Espirito brilhante que Wa
gner e Goethe mais tarde glorificaram 
em suas composições. Erasmo (1467- 
1536), auctor da celebre satira «Elogio 
da loucura». Foi o maior humanista 
da Allemanha n’este periodo.
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Escola gongorica ou seiscentista

(Século XVII)

Esta escola chama-se gongorica, porque o 
gongorismo inquinou a lingua portugueza.

Chama-se scisccntisia por ser do século XVII 
(de mil e seiscentos e um a mil e setecentos).

Portugal em 1580 cae nas mãos dos hes- 
panhoes. A litteratura acompanha a nação: de
bate-se nas peias do estylo do escriptor hespa- 
nhol Luiz de Gongora (d’onde veiu o nome 
gongorismo), estylo enredado, caracterisado pela 
promiscuidade de trocadilhos e metaphoras arti- 
ficiosas, pela subtileza de hyperboles e quejan- 
das extravagancias do mesmo farello em detri
mento da lingua. Salientava-se a forma exquisita 
e requintada, envolvendo uma ideia, por vezes, 
simples e chã. Arrebicar a phrase, vestil-a de 
louçainhas coloridas, de ouropéis garridos, escon
dendo o mais possível o pensamento, eis a 1
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preoccupação do escriptor, preoccupação forte 
que lhe traria o renome de escriptor profunda
mente subtil e original. Escreviam somente para 
os predestinados, para os subtis que podiam 
cornprehender as suas subtilezas : Diziam, talvez, 
como a vesta/: «equitibus cano!»

Eis quatro versos, com que alguém, n’esse 
tempo, mostrava a sua indignação contra o gon- 
gorismo:

; .

5! i .
• ^ I

í 5

<uMas sempre ouvi dizer d’esta poesia 
Que vestido de imagem parecia;
Pois quando vemos o que dentro encobre 
Quatro paus carunchosos nos descobre».

A litteratura apresenta-se, pois, decadente 
n’este periodo. Muitos escriptores escrevem as 
suas obras em hespanhòl. Dois males ainda cos
tumam alguns apontar como influenciadores d’essa 
decadência: o estabelecimento da Inquisição pela 
bulla de 23 de Maio de 1537, e da Companhia 
de Jesus, a quem, depois de despedidos homens 
íllustres, foi entregue o ensino na Universidade 
de Coimbra, no Collegio das Artes, na Universi
dade de Evora, ensino onde predominava a esteril 
escolastica, embotando os espiritos em divagações 
enredadas e futeis. A Inquisição, porem, dizem, foi 
o maior dos obstáculos ao progresso das lettras. 
As melhores obras dos escriptores, quer nacionaes 
quer estrangeiras, passavam primeiramente pela

í
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indo depois para o indice expurgalorio,censura,
quando .a sua leitura era vedada. Até uma das 
edições dos L-usiadas e algumas edições dos autos 
de Gil Vicente soffreram implacáveis golpes!

O estylo affectado, porem, em que peccaram 
os melhores escriptores d’este periodo, não é apana- 
gio unicamente da litteratura portugueza. Todas 
as litteraturas, d’um modo geral, se apresentam 
decadentes, pelo que se vê que a decadência é 
geral, obedecendo a causas múltiplas. Em Portu
gal e Hespanha o gongorismo, na Inglaterra o 
eupkuismo, na Italia o viarinismo, na França e 
Allemanha o preciosismo, todos estes nomes espe- 
ciaes, indicativos da affectação da linguagem, nada 
mais são que a prova eloquente da decadência 
geral litteraria, decadência proveniente do systhema 
geral chamado cultisvio.

Se o cultismo foi geral, geral foi também a 
reacção em todos os paizes contra tal systhema.

Fundaram-se Academias com o escopo muito 
para louvado de desbravarem a lingua d’esse mau 
gosto geral. Tudo. todavia, em vão! Nas poesias 
innumeras dos membros das Academias em Portu
gal compiladas sob o titulo de «Fenix Renascida», 
e de «Postiihão de Apollo», sem embargo d’al- 
gumas excepções, nota-se a frivolidade dos assum- 
ptos, a falta de sentimento.

As principaes Academias foram: «Academia 
dos Generosos» fundada por D. Antonio Alvares

l
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lí- da Cunha em 1647, a que pertenceram muitos 
homens illustres; «Academia dos Singulares», 
«Academia dos Illustrados», «Academia dos Obse- 
quiosos», etc., etc..

;íüü
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Poesia lyrica

Francisco Rodrigues Lobo (P-1625), «o Theocrito 
portuguez», em virtude das suas eclo- 
gas admiráveis. Foi o primeiro bucolico 
d’este periodo. Em prosa, escreveu 
«Corte na Aldeia». Em verso, deixou 
«Condestabre», poema epico em hes- 
panhol, «Primavera», novellas bucólicas, 
«Eclogas» e «Romances». Linguagem 
pura e vibrante.

D. Francisco Manuel de Mello (1611-1G67). Poly- 
grapho fecundo, um dos maiores lit- 
teratos hespanhoes, visto que escreveu 
quasi tudo em hespanhol. Deixou : 
«Carta de guia de casados», «Epana- 
phoras de varia historia portugueza», 
«Cartas familiares», «Feira de Anexins», 
«Apologos Dialogaes». No genero ly- 
rico deixou sonetos, eclogas e cartas. 
No genero dramatico, «Auto do Fidalgo 
aprendiz», comedia em verso de sabor 
popular. A sua melhor obra em hes
panhol é «Historia de los movimientos

. ri I
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E’ tido
um dos mais distinctos clássicos

e separacion de Cataluna». 
como
na litteratura portugueza.

Manuel de Faria e Souza, auctor de «Fuente de 
Aganipe y rimas varias».

Bernarda Ferreira de Lacerda, auctora das «Sole
dades de Buçaco», etc..

Soror Violante do Ceu, chamada a «décima musa 
portugueza», auctora das «Rythmas va
rias» e do «Parnaso lusitano de divinos 
e humanos versos».

etc..

Satira

D. Thomaz de Noronha (P-1651), auctor das «Poe
sias de D. Thomaz de Noronha», obra 
importante, cheia de graça, em lingua
gem simples.

Antonio Serrão de Castro (1610-1685), auctor de 
«Os Ratos da Inquisição», poema chis- 
toso em 2.090 versos, a que Camillo 
teceu largos elogios.

Diogo de Souza, auctor da «Jornada ás côrtes 
do Parnaso».
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i Poesia (lramatica
«*» ;• O theatro apresenta-se no mais completo 

abandono. A melhor obra é o «Fidalgo aprendiz» 
de D. Francisco Manuel de Mello.

Predomina o theatro em latim, peças infin
dáveis quasi, feitas pelos jesuítas, levando dias a 
sua representação, e em hespanhol, devido á bené
vola acceitação dos autos de Lope de Vega nos 
palcos de Lisboa.

i,
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Poesia épica

Apparecem muitos escriptores n’este genero
mas de pouco valor.

Gabriel Pereira de Castro (1571-1632), auctor da 
«Ulysséa ou Lisboa edificada», poema 
em 10 cantos, tendo por heroe Ulysses 
e por acção a fundação de Lisboa.

Francisco de Sá de Menezes (? — 1664), auctor 
da cMalaca conquistada», onde o heroe 
é Affonso de Albuquerque.

Braz Garcia de Mascarenhas (1596-1656), auctor 
do «Viriato Trágico», poema em 20 
cantos, despido de gongorismo, o me
lhor d’este periodo.

Antonio de Souza de Macedo (1606-1682), auctor 
de «Ulyssipo», poema em 13 cantos

M
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; jsobre a fundação de Lisboa por Ulys- 
ses, melhor que a Ulysséa. Deixou ain
da «Flores de Espana», «Excellencias 
de Portugal», etc..

Vasco Mousinho de Quevedo. auctor de «Affonso 
Africano», poema sobre a tomada de 
Arzilla e Tanger por D. Affonso V.

Historia

A historia não tem vivacidade. Os historia
dores são, em geral, mysticos vivendo longe do 
mundo social, rendilhando phrases, na preoccupação 
da forma. E’ preciso ver ou viver a vida agitada 
do mundo para que, depois, a narração commu- 
nique da sensibilidade do auctor.

Frei Bernardo de Brito (1509-1017), auctor da 
«Monarchia Lusitana» (l.a e 2.a parte), 
continuada por Antonio Brandão (1584- 
1034) (3.3 e 4.a), Francisco Brandão
(5a e 6.a), Raphacl de Jesus (7.a) e Ma
nuel dos Santos (8a). De todos elles o 
melhor é Antonio Brandão, que Her- 
culano muito elogiou.

Frei Luiz de Souza (1555-1632), fidalgo que de
pois se fez frade. Chamava-se Manuel 
de Souza Coutinho. Este facto serviu 
de entrecho ao drama de Garret «Frei
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Luiz de Souza». Escreveu «Vida de D. 
Frei Bartholomeu dos Martyres», «His
toria de S. Domingos», «Annaes d’el- 
rei D. João III», etc.. A sua linguagem 
é correcta e graciosa.

Jacyntho Freire d’Andrade (1597-1657), auctor da 
«Vida de D. João de Castro», obra ei
vada de cultismo.

Manuel Severim de Faria, D. Fernando de Menezes, 
Frei Antonio da Encarnação, etc., etc..
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Eloquência

A eloquência sagrada tem muitos represen
tantes, mas d’entre elles avultam Vieira e Bernar- 
des. Foi talvez na eloquência que o gongorismo 
mais campeou. Nem Vieira a elle se eximiu! 
Os oradores eram, por assim dizer, os acrobatas 
do estylo.

Padre Antonio Vieira (1608 1097). Nasceu em 
Lisboa. Estudou n’um collegio de Je- 
suitas na Bahia. Professou na Compa
nhia de Jesus. Em 1640, foi enviado 
a Portugal para saudar D. João IV em 
nome do Brazil. Ficou como diplomata 
e pregador da côrte de D. João IV. A 
sua vida diplomática é brilhante, distin- 
guindo se na defeza da liberdade dos

hi >
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indios do Brazil. No tempo de D. 
Affonso VI foi exilado para o Porto e 
preso pela Inquisição por ter acreditado 
nas lendas de Bandarra. No reinado 
de D. Pedro II foi pregador da côrte. 
Partindo para Roma, ahi obteve glorio
sos triumphos como orador. Voltando 
ao Brazil aqui falleceu com 90 annos 
de edade. Deixou, alem de outros tra
balhos, 200 «Sermões» e mais de 500 
«Cartas». Attribuem-lhe a «Arte de 
furtar». Vieira é um mestre da lingua 
e o nosso melhor clássico, na opinião 
de Simões Dias. A sua linguagem tem 
uns laivos de gongorismo; é, porem, 
admiravel pelo voo profundíssimo da 
ideia enroupada por uma adjectivação 
copiosa e tão própria e precisa que 
não teve ainda talvez rival na littera- 
tura portugueza.

Padre Manuel Bernardes (1644-1710), individua
lidade brilhante, mas differente de Vieira. 
Este «viveu para o mundo, aquelle 
para a cella». As suas obras compre- 
hendem 19 volumes, contendo «Sermões 
e praticas*, «Nova Floresta», «Luz e 
calor», etc.. Estas duas ultimas são 
as mais importantes. Em Bernardes ad
mira-se sobretudo a linguagem simples
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i e tão pura que é considerado um dos 
mestres da lingua.í

Philologia

Entre os muitos auctores de trabalhos n’este 
genero avulta Amaro de Roboredo, auctor da 
«Verdadeira grammatica latina», «Raizes da lin
gua latina», «Porta de linguas», etc..

1;! 1
Úilí m
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Jornalismo
i

Apparece a lume o primeiro jornal em 1626, 
data em que Manuel Severim de Faria publicou 
a «Relação universal do que succedeu em Por
tugal de Março de 1625 até Setembro de 1626». 
Apparecem depois «A Gazeta», «O Mercúrio», 
etc., jornaes laconicos.

II i!

V

Epistolographia

Alem de D. Francisco Manuel de Mello e 
Antonio Vieira, de quem já fallámos e que es
creveram elegantemente n’este genero, notam-se 
Frei Antonio das Chagas, auctor das «Cartas es- 
pirituaes» e, sobretudo, Marianna Alcoforado, re
ligiosa que se apaixonou por um official francez, 
a quem escreveu 5 cartas, que constituem o mais 
precioso thesouro, n’este genero, da litteratura 
portugueza.

í
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Escriptores de outras nações

O cultismo avassala todas as litteraturas.

Ilespanha — Luiz de Gongora (1561-1627), auctor 
das «Soledades», «Polifemo», etc., com 
que fundou o gongorismo. Ledesma, autor 
dos «Conceptos spirituales», obra que 
originou o conccptismo. Lope de Vega, 
(1562-1685), pae do theatro hespanhol, 
auctor de immensas comédias, dramas 
e autos em verso. Deixou 1.800 co
médias e 400 autos. Escreveu mais de 
2.000 peças. E’ o escriptor mais fe
cundo e mais illustre (Teste periodo. 
Calderon de Ia Barca (1600-1681), es
criptor também fecundo, rival do an
tecedente, autor dos «Autos sacramen- 
taes». Tirso de Molina (1585-1648), 
auctor do «El burlador de Sevilla», 
obra em que creou o typo de D. Juan, 
e de autos. Guevara (1570-1G43), auctor 
do romance «El diablo cojuelo», de 
comédias, entre as quaes «Reinar des- 
pués de morir», allusiva a D. Ignez de 
Castro, que D. Pedro, depois de morta, 
sentou no throno real, obrigando os 
fidalgos portuguezes a beijarem-lhe a 
mão. Francisco de Quevedo (1580-1645), 
auctor de vários trabalhos em prosa e
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em verso. Antonio de Solis, poeta e 
historiador. Nicolau Antonio, auctor da 
«Bibliotheca Hispana».

Ttalia — Marini (1569-1025), auctor do «Templo», 
poema dedicado a Maria de Medieis, e 
de diversas outras obras, avultando 
«Adonis», com que implantou o mari- 
nismo. Tassoni (1565-1635), auctor do 
poema heroi-comico «O balde roubado». 
Chiâbrera, imitador de Anacreonte. Fi- 
licaja, auctor de sonetos patrióticos. 
Guarini (1537-1622), auctor do drama 
«Pastor Fido». Sarpi, Davila, historia
dores. Gallileu, Torricelli, scientistas.
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França — O preciosismo invade a litteratura.

Nlalherbe (1555-1628), pugnador pela 
correcção da lingua. La Fontaine (1621- 
1695), auctor immortal de fabulas. Ra- 
Cine (1639-1699), dramaturgo admirá
vel, auctor das tragédias «Andromaca» 
«Britannicus», «Iphigenia», «Esther», 
«Athalia», etc, etc.. Comeille (1606- 
1684), immortal auctor do «Cid», «Ho- 
race», «Polyeucte», «Cinna», etc., fun
dador da tragédia moderna. Molière, 
o immortal creador da comedia mo
derna, auctor do «Tartufo», «Medico á 
força», «Avarento», «Misantropo», «Sa-
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Boileau (1630-1711),bichonas»,
auctor do «Lutrin», poema heroi-comico,

etc..

da «Arte poética», etc.. Bossuet (1627- 
1704), celebre orador sagrado, auctor 
das «Orações fúnebres». Bourdaloue.
Flechier, Fénelon, Massilon, oradores e 
prosadores notáveis. Descartes, illustre 
philosopho, auctor do «Discurso sobre 
o methodo», etc.. Pascal, Rochefoucauld, 
Mallebranche, philosophos. Cardeal de 
Retze, Vertot, Fleury, historiadores. Ma- 
dame de Sévigné, epistolographa distinc- 
tissima.

. .
i

Inglaterra—O euphuisvio implanta-se com John Lyly 
(1553-1606), auctor do «Euphues». Mil
ton (1608-1674), auctor immortal do 
poema «Paraiso Perdido», em 12 cantos, 
verso branco. John Bunyan (1628-1688), 
auctor do romance allegorico e mys- 
tico «Viagem do Peregrino». Dryden 
(1631-1701), poeta e prosador admi
rável. Habington, Herrick, etc., poetas 
lyricos. Clarendon, historiador. Bacon 
(1561-1626), Hobbes (1588-1679), Lo- 
cke (1632-1704), philosophos.

!

a



IIn 7Su Allemanha — Apparece o cultismo vindo das outras 
litteraturas, contra o qual as academias 
fundadas não puderam reagir. Opitz 
(1597-1639), dramaturgo notável e tam
bém poeta. Hoffmann, Lohenstein, Gün- 
ther, Fleming, etc., escriptores em di
versos generos. Wolf, (1679-1754), Lei- 
bnitz (1646-1718), philosophos.
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Escola franceza ou arcadica

(século XVIII)
1

Esta escola chama-se franceza, por ser a 
França, no auge do esplendor com Luiz XIV, a 
mentora da litteratura portugueza e de todas as 
litteraturas. Chama-se arcadica, porque se funda
ram arcadias ou academias, para levantarem a 
lingua do torpor gongorista.

A litteratura apresenta um notável desen
volvimento dos meiados d’este periodo em deante. 
Factores diversos, como a creação do «Collegio 
dos Nobres» em 1761, a Reforma da Universi
dade de Coimbra, feita pelo Marquez de Pombal, 
a influencia da corrente litteraria franceza, etc., 
concorreram para esse desenvolvimento. A Fran
ça, onde se tinham ido acoutar grandes espíritos 
como Filinto Elysio, Brotero, Cavalheiro de Oli
veira e muitos outros fugidos á intransigência 
politico-inquisitorial, é o foco, para o qual todas as
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attenções convergem. As Arcadias francezas crea- 
das com o intuito de expurgarem o cultismo ou 
culteranismo, encontram repercussão em todos os 
paizes. E’ o movimento chamado arcadismo, 
movimento vigoroso e brilhante que produziu 
obras admiráveis nas lettras.

E’ na França que a litteratura começa a 
enveredar por novo trilho, iniciando uma cor
rente baseada em formas mais livres, a que se 
dá o nome de proto-romantisvio. A’ reacção li
beral feita no campo das doutrinas políticas e 
religiosas pelos encyclopedistas Rousseau, Voltaire, 
Montesquieu, etc., correspondem os alvores da 
reacção litteraria contra as formas classicas. O 
fim do século XVIII marca, pois, um traço de 
transicção entre o classicismo e o romantismo.

Entre os homens que mais batalharam con
tra o gongorismo em Portugal, destaca-se Antonio 
Verney (171S-1792), auctor do «Verdadeiro me- 
thodo de estudar», onde acoimou os cultistas de 
productores de «partos monstruosos».

A palavra « Arcadia» é oriunda do nome d’uma 
das províncias gregas, lendariamente tida por centro 
poético, onde os pastores cantavam as suas com
posições campesinas. D’ahi os pseudonymos que 
os escriptores, membros das Arcadias, usavam 
n’este século, tirados dos nomes desses pastores. 
Assim Bocage era «Elmano Sadino», Garção, 
«Corydon Erymantheo», etc.. Entre as muitas Ar-



SI

cadias e Academias que n’este periodo se funda
ram em Portugal, avultam: Arcadia Ulyssiponen- 
se, fundada por Cruz e Silva e Esteves Negrão, 

1756, a que pertenceram alguns dos mais 
illustres escriptores; Nova Arcadia, fundada em 
1790 pelo Conde de Pombeiro, a que perten
ceram Bocage e José Agostinho; Academia Real 
da Historia Portugueza, fundada por D. João V 
em 1720; Academia Real das Seiencias, fundada 
por D. João de Bragança, segundo duque de 
Lafões, em 1780.

!
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Poesia lyrica, epica e satírica

Correia Garção (1724-1772), chamado arcadica- 
mente Corydon Erymantheo, um dos 
mais correctos escriptores d’este século, 
auctor de muitas poesias, entre as quaes 
a «Cantata de Dido», e das comédias 
«Theatro Novo» e «Assemblêa ou Par
tida».

Reis Quita (1728-1770), Alcino Micenio, auctor 
de sonetos, odes, eclogas, etc.. Garret 
chamou-lhe «o melhor bucolico portu- 
guez». Deixou ainda as tragédias «As 
Tarto», «Castro», «Hermione» e «Me- 
gara» e o drama «Lycore».

Cruz e Silva (1731-1799), Elpino Nonacriense, 
auctor de «Odes Pindaricas e Anacreon-
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ticas» e do poema heroi-comico «Hys- 
sope», que é a sua principal obra, muito 
em voga no seu tempo.

Bocage (1765-1805), Elmano Sadino, o maior 
improvisador em poesia. A sua vida 
foi agitadissima. Foi o bohemio de 
mais pura gemma que houve em Por
tugal. Auctor de innumeros sonetos 
religiosos e profanos, de varias poesias 
em differentes generos, sobretudo no 
genero satírico contra o seu rival José 
Agostinho e outros, da «Pena de Ta
lião», da «Pavorosa illusão da eternida
de», que lhe valeu a prisão ordenada 
pela Santa Inquisição, de traducções de 
diversas obras, etc.. E’, talvez, o pri
meiro sonetista da lingua, superior, se
gundo alguns, até a Camões. Bocage, 
Camões e Anthero do Quental são, in
dubitavelmente, os trez primeiros sone- 
tistas da litteratura portugueza.

Padre José Agostinho de Macedo (1761-1831), 
Ehniro Tagideu, o escriptor mais vai
doso da litteratura portugueza, «odre 
de orgulho», o maior inimigo de Bo
cage, com quem se congraçou quando 
este estava para morrer, mas que ainda, 
depois de morto, enxovalhou. Frade 
devasso expulso da ordem, auctor do
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«Gama», refundido no «Oriente», poema 
medíocre com que quiz empanar a gloria 
de Camões, da «Natureza», «Newton», 
«Meditação 
satira contra os arcades seus collegas, 
de vários jornaes miguelistas, de «Cartas 
e opusculos», de composições dramati- 
cas e lyricas, etc., etc.. Espirito intelli- 
gente e erudito, o escriptor mais fecundo 
e o mais antipathico das lettras portu- 
guezas.

Nicolau Tolentino (1741-1811), grande poeta 
satírico, auctor de muitas satiras, entre 
as quaes «Funcção», «Bilhar», etc..

Curvo Semedo (1706-1838), Belmiro Transtagano, 
poeta lyrico, auctor de «Composições 
poéticas».

Pato Nloniz (1781-1827), Olmo, auctor da «Agos- 
tinheida», poema incisivo contra José 
Agostinho

Pimentel Maldonado (1773-1838), auctor dos 
«Apologos».

Esteves Negrão — lyrico distinctissimo.

Marqueza d’Alorna, Alàppe, cujos salões foram 
centros de reunião dos maiores vultos 
litterarios, auctora mediocre das «Obras 
poéticas».

_poemas, dos «Burros»,
=-
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-
I

j



• .

S4

I Filinto Elysio (1734-1819), pseudonymo arcadi- 
co posto pela Marqueza d’Alorna. O 
seu nome era Francisco Manuel do 
Nascimento. Auctor de muitas traduc- 
ções como a de «De rebus Emmanue- 
lis gestis», de D. Jeronymo Osorio, e de 
muitas obras originaes em prosa e verso, 
entre as quaes odes e epístolas. A sua 
linguagem é muito pura e profusa de 
termos pouco vulgares, tendo servido de 
objecto de estudo a Camillo. Como poeta 
falta-lhe a naturalidade.

0. Francisco Xavier de Menezes ( 1673-1743), 
auctor do poema «Henriqueida», de 
pouco valor, cujo heroe é Henrique de 
Burgonha.

Theodoro d’Alrneida (1722-1804), auctor da «Lis
boa destruída», poema sem inspiração.

! r. i
i
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etc..
Theatro

A decadência continua. As peças italianas e 
francezas representam-se ininterruptamente. Gar- 
ção com as duas comédias em verso «Theatro 
Novo» e «Assemblêa ou partida» procurou sus
tar a decadência. No «Theatro Novo» apresenta 
Garção em scena uma companhia de actores que 
se lembraram de levantar o theatro, apresentando 
ao publico uma peça nova, d’onde se inferem os
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desejos ardentes que o poeta concebera no resta
belecimento do theatro apagado desde Gil Vicente. 
Alem de Garção e de Quita, cujas peças já 
apontámos, e do illustre brazileiro Afltonio José 
da Silva, (*) o judeu, que compoz as peças mais 
notáveis d’este periodo, destacam-se :
NÍCOlau Luiz, auctor das celebres comédias de 

cordel\ de grande renome n’esse tempo 
mas de pouco valor. Auctor dos «Ma
ridos peraltos», «Belisario», «D. Ignez 
de Castro», etc..

Manuel de Figueiredo-(1725-1801), traductor 
d’algumas peças estrangeiras e auctor 
de algumas comédias medíocres.

5

s

etc..
Historiadores

Frei Manuel dos Santos (1672-1748), continuador 
da «Monarchia Lusitana» (8.a parte), 
auctor da «Historia Sebastica», etc..

Diogo Barbosa Machado (1682-1772), auctor da 
«Bibliotheca Lusitana», de grande valor, 
das «Memórias para a Historia de Por
tugal que comprehendem o governo 
d’el-rei D. Sebastião desde 1554 a 1561».

Ignacio Barbosa Machado, irmão do precedente, 
auctor dos «Fastos politicos e militares 
da antiga e nova Lusitania».

(') Veja Litteratura brazileira, século XVIII.

■
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D. José Barbosa Machado, irmão dos antecedentes, 
auctor do «Catalogo chronologico, histó
rico, genealógico e critico das rainhas 
de Portugal e seus filhos».

D. Antonio Caetano de Souza (1674-1759), auctor 
da «Historia genealógica da Casa Real», 
etc..

Frei Manuel do Cenaculo Villas Boas (1744-1814),
poço sem fundo e sem /odo> como lhe 
chamou o Marquez de Pombal, bispo 
de Beja, auctor das «Memórias his
tóricas do Ministério do púlpito» e dos 
«Cuidados litterarios do Prelado de 
Beja».

Antonio Ribeiro dos Santos (1745-1818), poeta 
e historiador, auctor das «Memórias 
acerca da litteratura sagrada dos judeus 
portuguezes...» •

José Soares da Silva (1672-1739), auctor das 
«Memórias para a historia de Portugal 
desde 1383 até 1433».

Antonio Caetano do Amaral (1747-1819), auctor 
de 5 «Memórias» sobre a historia de 
Portugal.

João Pedro Ribeiro (1759-1839), paciente inves
tigador, auctor de «Observações histó
ricas e criticas para servirem de Me
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morias ao systhema da Diplomática 
portugueza», «Dissertações Chronologi- 
cas sobre a Historia e Jurisprudência 
ecclesiastica e civil de Portugal», etc..

D. Francisco de S. Luiz (1706-1845), Cardeal 
Saraiva, auctor de memórias sobre his
toria antiga e outros assumptos».

D. Francisco Alexandre Lobo (1763-1844), auctor 
de memórias sobre Camões, Vieira, etc..

Coelho da Rocha (1803-1850), celebre juriscon- 
sulto, auctor do «Ensaio sobre a historia 
do governo e da legislação de Por
tugal», etc..

!
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Eloquência

Entre os oradores sagrados d’este século des
tacam-se Frei Alexandre do Espirito Santo Palhares 
(1748-1811), auctor de muitos sermões, nos 
quaes verberou os vicios dos fidalgos, pelo que 
foi exilado, Raphael Bluteau, D. Frei Caetano 
8randão, José Agostinho e muitos outros.

i(

i

Pliilologos

Raphael Bluteau (1638-1734), auctor do «Voca
bulário portuguez».

Antonio Pereira de Figueiredo (1725-1797), auctor 
dos «Exercícios da lingua latina e por- 
tugueza acerca de diversas cousas», etc..
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Francisco José Freire (1719-1773), Cândido Lu
sitano, auctor das «Reflexões sobre a 
lingua portugueza» e de muitos outros 
trabalhos de grande valor.

Frei Joaquim de Santa Rosa de Viterbo (1744-1822) 
auctor do «Elucidario das palavras, 
termos e phrases que em Portugal se 
usaram . . . ».

Jeronymo Soares Barbosa (1737-1816), auctor 
da «Grammatica philosophica».

Francisco Dias Gomes (1745-1795), auctor das 
«Notas» ás suas composições poéticas, 
e de outros trabalhos valiosos, que 
os entendidos acolheram benevolamente, 
considerando-o o melhor critico d’este 
periodo.
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1 Epistolographos
Francisco Xavier d'Oliveira (1702-1783), Cavalhei

ro d} Oliveira, nome por que é geralmen
te conhecido, auctor de «Cartas fami
liares, históricas, poéticas e criticas»,

Àntonio da Costa (1754-1780), abbade Costa, 
auctor de «Cartas» versando assumptos 
sociaes.

Antonio Nunes Ribeiro Sanches (1699-1783), au
ctor das «Cartas sobre a educação da 
mocidade».
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Escriptores de outras nações
O arcadismo, ou o movimento de fundação de 

Arcadias, consegue levantar as litteraturas. Nota-se 
a corrente franceza, influenciando esse movimento.

Hespanha — Ignacio de Luzan (1702-1754), auctor 
da «Poética», chefe da pleiade defenso
ra das formas da Renascença. Garcicl 
de !a Huerta. escriptor tradicionalista. 
Iriarte (1750-1791) e Samaniego, fabu- 
listas. José Francisco d’lsla (1703-1781), 
critico satírico, auctor da «Historia dei 
famoso Predicador fray Gerundio de 
Campazas». Jovellanos (1744-1811), Ra- 
mon de Ia Cruz (1731-1794), Cienfuegos 
(1704-1809), Melendez (1754-1817), ly- 
ricos. Moratin, comediographo. Flores 
(1701-1773), Conde (1765-1820), histo
riadores.

Italia - Gravina, Maffei, Martelli, Zeno, auctores 
dramáticos. Metastasio (1699-1782),gran
de compositor de tragédias, chamado o 
Poeta Ccsarco, auctor da «Dido aban
donada» e de mais 62 tragédias. Gol- 
doni (1707-1793), chamado o Mo/ière 
italiano, auctor de muitas comédias so
bre os costumes da epocha. Cario Goz- 
zi, auctor de comédias fabulosas. Alfíeri 
(1749-1803), escriptor correctissimo em
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•jt prosa e verso, auctor de 14 tragédias. 
Parin, lyrico. Muratori, Tiraboschi, Vico 
(1608-1744), historiadores, distinguindo* 
se o ultimo na sua obra «Principi di 
una nova scienza intorno alia natura 
delle Nazione». Algarotti, Bettinelli, Bec- 
caria, Verri, philosophos e publicistas.

França — Foco do arcadis?no, que, depois, deriva 
para as outras litteraturas. A Littera- 
tura franceza tem horisontes mais largos. 
Os encyclopedistas Voltaire, Montesquieu, 
etc., preparam com as suas obras polí
ticas liberaes a Revolução franceza de 
1789. Na litteratura inicia-se um mo
vimento também liberal contra o abso- 
lutismo das formas classicas, movimento 
que havia de fazer nascer o Romantis
mo. O fim do século XVIII representa, 
pois, o ataque ao absolutismo po/itico c 
Utterario, produzindo o liberalismo nas 
doutrinas políticas e na litteratura. Sdint 
Simon (1675-1755), auctor das «Memó
rias». Le Sage, auctor de romances 
humoristas, entre os quaes o celebre 
«Gil Blas», MarivailX, romancista e co- 
mediographo. Prévost, auctor do ro
mance «Manon Lescaut», etc.. Montes- 
quieu (1689-1755), auctor de «Lettres 
persanes», satira ás instituições de en-
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tão, «De la grandeur des Romains et 
de leur décadence», de «L’esprit des 
lois», a sua obra capital, etc.. E’ um 
dos mais distinctos encyclopedistas, e o 
theorista fundador do regimen liberal. 
Voltaire (1694-1778) poeta, dramaturgo, 
romancista, contista, philosopho, histo
riador, critico e polemista. Espirito su- 

e immortal. As suas melhores

:;

\

:perior
obras são: «Henriada», poema epico; 
«O século de Luiz XIV», «Bruto»,

?:

«Morte de Cesar», «Alzira», «Merope», 
«Mahomet», «Zaira», «Tancredo», tra
gédias; etc., etc.. Diderot (1713-1764), 
chefe dos encyclopedistas. Fez appare- 
cer em 1751 o primeiro volume de 
Encyclopedia, repertório de todos os co
nhecimentos humanos. Auctor de di-

I
\

versas obras, entre as quaes «Jacques 
o fatalista», « Neveu de Rameau». 
D’Alembert, auctor do «Discurso preli
minar» da Encyclopedia. Entre os 
encyclopedistas nota-se ainda: Buffon 
(1797-1788) naturalista e litterato, auctor 
da «Historia natural», obra descrevendo 
todos os seres do mundo, do «Discurso 
sobre o estylo», etc.; Helvetius, philo
sopho, auctor de «O Espirito»; Duelos, 
moralista, auctor das «Considerações 
sobre os costumes d'este século»; Ray-
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V 1|- : nal, auctor da «Histoire philosophique 

des deux Indes»; «Holbach, philosopho 
materialista, auctor do «Systhema da 
Natureza»; Mabby, economista político; 
Condillac. philosopho, auctor do «Tra
tado das Sensações», da «Arte de pen
sar», etc.. La Harpe, critico litterario. 
Quesnay, Gournay e Turgot, economis
tas, pugnadores da liberdade de com- 
mercio e industria, synthetisada na ce
lebre phrase: laissez faire, laisscz passer. 
Rousseau (1712-1778), auctor do «Con
tracto social», etc., escriptor notável em 
diversos generos, cujas obras exerceram 
influencia immediata no Romantismo. 
Bernardin de Saint Pierre, romancista, 
auctor de «Paulo e Virgínia», etc.. Entre 
os poetas lyricos notam-se, alem de Vol- 
taire, Rousseau, etc., Piron, Bertin, Ber- 
nis, Gentil Bernard, Bouffers. Berquin, 
Gresst, Parny, Roucher, Florian, auctor 
de fabulas, Chénier, (1762-1794), etc., 
etc.. Beaumarchais, comediographo, au
ctor do celebre «Le Barbier de Séville», 
de «Le mariage de Figaro», etc, co
médias de muito chiste. Na eloquência 
destacam-se Mirabeau, Malesherbes, Dan 
ton, Condorcet, Roland, Isnard, etc., 
quasi todos vultos da Revolução.
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Inglaterra — Young (1081-17(55), poeta elevado, 
auctor das «Noites ou Pensamentos no
cturnos». Pope (1688-1744), o «Boileau 
inglez», auctor do poema comico «Roubo 
duma madeixa». Thompson(1700-1748), 
auctor das «Estações». Blair, Gray, Col- 
lins, etc., poetas notáveis. Richardson, 
Fielding, romancistas. Laurence Sterne, 
mestre do romance humorístico. Daniel 
de Foé (1661 1731), auctor do celebre 
romance «Robinson Crusoé». Goldsmith, 
(1728-1774), Jonathan Swift (1667-1745) 
romancistas, sendo o ultimo muito cele
bre devido á sua novella «Viagens de 
Gulliver». Johnson, critico clássico e 
lexicographo. Chattan (1708-1778), Burk 
(1730-1797), Fox (1748-1806) e Pitt 
(1759-1806) são os mais illustres re
presentantes do parlamentarismo inglez 
do século XVIII. São historiadores 
David Hume (1711-1776), Roberlson 
(1721-1793) e Gibbon (1737-1794), 
auctor da obra «Historia da decadência 
e queda do império romano». No pe
ríodo de transicção do classicismo para 
o romantismo distinguem-se os poetas 
Cowper, Grabbe, Blake Burns e Camphell.

Allcmanha — A litteratura franceza influe podero
samente na Allemanha, que n’este século
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• i I' apresenta o seu maior esplendor. O 
centro é a Prússia, a que se acolheram 
os espíritos apoz a perda da unidade 
nacional com o tratado de Westphalia. 
Haller (1708-1777) e Hagedorn, lyricos. 
Klopstock (1724-1803), lyrico e epico, 
auctor do poema «Messiada», mentor 
da cultura das tradições germânicas com 
Herder, Goethe e Schiller. Gessner 
(1730-1787), auctor dos «Idylüos». Les- 
Sing (1728-1781), critico e auctor dra
mático. Wieland (1733-1813), Voss, Bür- 
ger, poetas lyricos. Herder, (1744*1803), 
discípulo de Kant, fundador da philo- 
sophia da historia e Müller (1752-1809), 
historiadores illustres. Kant (1724-1804) 
Fichte (1762-1814) e Wolf (1679-1754) 
são philosophos de renome universal. 
Goethe (1749-1832) funda na sua re
sidência em Weimar a escola chamada 
de Weimar, que pelas suas normas uni- 
versalistas devia preparar o Romantis
mo. Goethe foi o poeta immortal, «o 
homem do genio», auctor de «Werther» 
de «Fausto», de «Hermann e «Dorothea» 
das tragédias «Torquato Tasso», «Iphi- 
genia», «Conde d’Egmont», etc., etc.. 
Klinger, Lenz, Leopoldo Wagner seguem 
a escola de Weimar. Schiller (1759- 
1805), «o homem do talento», o poe-

:
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ta allemão mais popular, devido ás suas 
composições de cunho sentimental ac- 
centuado. Amigo de Goethe, auctor de 
odes, elegias, bailadas, das tragédias 
«Joanna d’Arc», «Maria Stuart», «Des- 
posada de Messines», de «Guilherme 
Tell», etc., etc.. Iffland e Kotzebue, co- 
mediographos. Lichtenberg e Hippel, ro
mancistas.

■

Rússia — A litteratura russa não teve valor algum 
nos séculos anteriores. Somente n’este 
século é que a Rússia, devido ao po
derio de Pedro o Grande que procurou 
implantar na sua patria a alta cultura 
europeia, apresenta os primeiros symp- 
tomas litterarios. Apparece a «Gazeta 
de Moscou-» em 1703, em 1725 a 
«Academia de Sciencias de S. Peters- 
burgo», e funda-se em 1755 a «Uni
versidade de Moscou». O encyclope- 
dista Lomonosov publica a «Grammatica 
russa» e pelos seus trabalhos litterarios 
é considerado o verdadeiro fundador da 
litteratura. A influencia franceza é real 
e profunda. Kantemir, auctor de sa- 
tiras. Visine, auctor das comédias «O 
mineiro» e «O Brigadeiro». Soumarokov, 
auctor de tragédias. Kapnist, escriptor 
humorista. Novikov, Radistchev publi-
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cistas. Kheraskov, Khemnitzer, poetas ly- 
ricos. Karamzine, prosador tradiciona
lista admiravel, auctor da «Historia da 
Rússia». Notam-se na transicção do 
classicismo para o romantismo JoukOVSki, 
poeta lyrico, Ozerov, dramaturgo, Kry- 
lov, poeta, etc..

> U
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Litteraturas EscandinavasW

Como a litteratura russa, as litteraturas escan
dinavas somente n’este século se manifestam com 
alguma exuberância. Nota-se o gosto francez infil
trando-se nas letras.

Suécia - Stiernhielm, pae da poesia sueca. Rud- 
beck, escriptor nacionalista. Olof Dalin, 
fundador da prosa sueca. Belimann, 
poeta de inspiração nacional revelada 
nas suas canções. Gyllenborg, escriptor 
imitador da corrente franceza. O rei 
Gustavo III institue a «Academia sue
ca». Lenngrenn e Kellgrenn cultivam o 
theatro.

Dinamarca — Vedei recolhe os «Cantos populares» 
no fim do século XVI, facto este indi
cativo do nacionalismo. Na segunda 
metade do século XVIII, chamada «pe-
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riodo das luzes» observam-se as idéias 
dos encyclopedistas francezes. Distin- 
guem-se n’este periodo Heiberg, Evald, 
Sansoe, Baggesen, etc..

Noruega — Holberg, escriptor notável, chamado 
«o Moliòre norueguez», em virtude dos 
seus trabalhos theatraes. Wessel, poeta 
lyrico.

j
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Escola romantica ou 2.a Renascença
(Século XIX até hoje)

i.

! ' Esta escola chama-se romantica, porque o 
romantismo, partindo da Allemanha, influe nas 
lettras portuguezas. Chama-se 2.a Renascença, por
que, como na 1.* renascença do século XVI, 
houve a resurreição de tradições anteriores.

A l.a Renascença do século XVI fez resur- 
gir as tradições gregas e latinas; a 2.a do sé
culo XIX fez resurgir as tradições populares da 
Edade-media. Dão-lhe ainda o nome de ger
mânica, por ser originaria da Allemanha (Ger- 
mania).

r!
;

-
“

Pelos caracteres que os mentores da escola 
romantica apontaram, vemos que novos proces
sos surgiram, mais amplos, mais livres.

«A essencia da arte e da poesia está, diziam 
elles, no maravilhoso e ?io phantastico, nas lem
branças da Edade-media e até do Oriente e nas 
tradições populares ».

*,
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E’ um movimento enthusiastico, produzindo a 
expansão das idéias, o culto da belleza da arte 
manifestado por obras pujantes em vários ge- 
neros litterarios. A poesia tem uma cadência so
nora, maviosa, cantando a paixão, o amor, a alma 
buliçosa e ardente da juventude. Na prosa, o ro
mance tem o logar principal, apresentando-se 
cheio de relevo e de graça, n’uma narração com- 
movida de episodios da vida social.

Os escriptores olham para a natureza, retra- 
tando-a fielmente, com suas florestas e searas 
ondulantes, com seus regatos crystallinos, com suas 
montanhas alterosas, suaves collinas, aves em re
voadas pondo nos espaços notas simples de sua
vidade e alegria.

IVo século X VI, X VII e X VIIIpredominaram 
como já estudámos, as formas classicas gregas e lati
nas implantadas pela Renascença do scculo XVI 
Essas fôrmas, esses mo/des em que a litteratura era 
vasada, eram rígidos, absolutos. Politicamente, o 
mechanismo oppressor do absolutismo; litteraria
mente, o mechanismo oppressor do absolutismo clás
sico. Fez-se a Revolução franceza em ijSç; fez-se 
a revolução lilteraria. Com a Revolução franceza 
surgiu o constitucionalismo, a soberania nacional, a 
liberdade dos povos; com a revolução litteraria 
surgiu o Romantismo, a liberdade de formas, o voo 
livre da inspiração.

i
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m:\ Nos fins do século XVIII, como vimos, es- 
boçara-se este movimento. Todas as litteraturas 
estavam anciosas pela reacção contra o classicis- 
mo. Victor Hugo clamava: «não há regras nem 
modelos alem das leis geraes da natureza!» Gar- 
rett, em Portugal, aconselhava: «vamos a ser nós 
mesmos, vamos a ver por nós, a copiar da nossa 
natureza e deixemos em paz gregos, romanos e 
toda a outra gente». Vê-se, pois, como a reacção 
é forte, como todos procuraram enveredar por 
caminhos livres, ao sabor da sua phantasia.

Dado o signal de rebate na A/lemanha por 
Goethe, Schiller, Grimm, Schlegel, Novalis, Tieck, 
e tantos outros, logo o romantismo encontrou um 
echo em todas as litteraturas, passando para a 
França com Madame de Staêl, Chateaubriand, 
Victor Hugo, Lamartine; para a Ilcspanha com 
Duque de Rivas, Spronceda, Martinez de la Rosa; 
para a Italia com Silvio Pellico, Hugo Foscolo; 
para a Inglaterra com Byron, Walter Scott; para 
o Brazil com Gonçalves de Magalhães, Porto Ale
gre, Gonçalves Dias; para Portugal com Garrett, 
Herculano e Castilho.

Ao lado do Romantismo appareceu o Ultra- 
romantismo. As formas românticas, os traços 
que a constituíam, foram, por assim dizer, des
virtuados por alguns escriptores. O ultra-roman- 
tismo é o exagero das formas românticas, mani
festado por um sentimentalismo dolente, chora-
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mingas, por vezes piegas. Soares de Passos é o 
prototypo do ultra-romantismo. A sua bailada «O 
noivado do sepulchro» ainda hoje é cantada em 
todo o Portugal por um povo que nasceu para 
cantar bailadas como essa, d’uma vaga religiosi
dade, d’uma melancolia intensissima, povo que 
creou o que no mundo tem talvez mais alma e 
mais coração — o fado.

Poesia lyrica e dramatica, romance, historia, etc..

Almeida Garrett (1799-1854). A principio foi 
clássico, devido á sua educação huma
nista. Como clássico, deixou «Merope», 
«Catão», dramas. Por idéias políticas 
fugiu para Inglaterra e França. Ahi a 
corrente romantica senhoreou-o. Os seus 
trabalhos revelam todos um entrecho 
colhido entre as tradições, costumes e 
lendas portuguezas. Foi um dos mais 
distinctos representantes do romantismo. 
A sua principal acção revela-se no le
vantamento do theatro, decadente desde 
o século XVI. Apresentou o «Auto de 
Gil Vicente», drama em 3 actos, «D. 
Philippa de Vilhena», «O Alfageme de 
Santarém», etc., etc., sendo a sua me
lhor obra n’este genero «Fr. Luiz de 
Souza», chamada «a pérola do theatro 
portuguez», drama superior, pela psy-
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chologia, ao tempo em que foi escripto. 
Escreveu o poema «Camões» sobre a 
vida do grande cantor dos Lusiadas, 
«D. Branca», «Romanceiro» que é uma 
compilação das lendas e celebres ri- 
mances em verso do povo, «Lírica de 
João Minimo», «Folhas cahidas», etc.. 
A sua melhor obra em prosa são as 
«Viagens na minha terra», onde há des- 
cripções brilhantíssimas. Como orador 
parlamentar foi também notável.

Alexandre Herculano (1810-1877). Figura saliente 
na implantação do romantismo. Emi
grou devido ás suas idéias liberaes, 
educando-se na corrente romantica. Dei
xou em verso «Harpa do Crente». Creou 
em Portugal o romance historico, ins
pirado no novellista inglez Walter Scott, 
de que são prova: «Eurico, o Presby- 
tero», «Monge de Cister» e «Lendas 
e Narrativas». Herculano foi, sobretudo, 
historiador, deixando a «Historia de 
Portugal», onde são estudados com pro
fundo critério philosophico os primeiros 
tempos da monarchia portugueza, tra
balho que o consagrou como o primeiro 
historiador portuguez. Contra elle le
vantou-se o clero pelo facto do milagre 
de Ourique ter uma explicação contra-
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ria á que até então se affirmara. Es
creveu, porisso, diversos pamphletos. 
Deixou ainda «Historia da origem e 
estabelecimento da Inquisição em Por
tugal» e dirigiu a publicação do «Por- 
tugalice Monumenta Histórica». Talvez 
por despeito ou por misanthropia «que
brou a penna», passando o resto da 
vida na sua quinta de Valle de Lobos, 
onde, ao expirar, disse, como Goethe: 
«luz, ainda mais luz!»

I

Antonio Feliciano de Castilho (1800-1875), Cegou 
aos 0 annos, tendo, porem, em seu irmão 
Augusto «a luz dos seus olhos», em 
virtude da companhia que lhe prestou 
durante parte da vida. Foi primeiro 
um clássico mas logo emparceirou com 
Garrett e Herculano. Escreveu em prosa 

Deixou «Cartas de Echo e
«Pri-

e verso.
Narciso», «Amor e Melancolia 
mavera», «A Noite do Castello», «Ciúmes 
do Bardo», «Felicidade pela Agricultu
ra», «Tratado de Metrificação», «Estudo 
historico-politico de Camões», «Methodo 
de Castilho

;
.

obra esta destinada ao
ensino primário, e em cuja defeza pu
blicou diversos opusculos, etc.. Foi ainda 
traductor de diversas obras latinas, fran- 
cezas e allemãs. A sua linguagem é

■
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Li
correctissima. Como purista supera os 
dois precedentes.

João de Lemos (1S19-1S59), mentor de um gru
po de estudandes de Coimbra, cujas 

. composições poéticas inseriram na re
vista «O Trovador». Castilho era o su
premo mestre. A esse grupo perten
ceram Xavier Cordeiro, Couto Monteiro, 
Serpa Pimentel, etc.. João de Lemos dei
xou «Cancioneiro»; «Tio Damião» e 
«O Monge pintor» poemetos. Em prosa 
«Serões d’Àldeia», etc.. Algumas das 
suas poesias são populares ainda hoje.

Xavier de Novaes (1820-18Ü9), auctor humorista 
das «Poesias».

Soares de Passos (1820-1860), prototypo do ul
tra-romantismo. Deixou «Poesias por 
Soares de Passos».

Simões Dias (1844-1899), auctor das «Penin
sulares», versos, da «Historia da littera- 
tura», etc..

Pereira da Cunha e Castro, poeta e dramaturgo, 
auctor dos dramas «As duas filhas», 
«Herança do Barbadão», «Brazia Parda», 
etc., e da «Selecta», poesias de feição 
religiosa e patriótica de alto valor.

j-
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Gomes (TAmorim, poeta, dramaturgo e romancista.
Como poeta, deixou «Cantos Matutinos»,. 
«Ephemeros», etc.. Como dramaturgo, 
«Cedro Vermelho», «Herdeiros de Viu- 

Odio de raça», o seu melhor Üva»,
drama, etc.. Como romancista, «Selva
gens», «Remorso vivo», «Muita parra e 
pouca uva», etc.. Deixou ainda «Me
mórias de Garret», sobre a vida d’esse

1
!

escriptor, seu intimo amigo.

Mendes Leal (1818-188G), jornalista, poeta, critico, 
orador, romancista, dramaturgo, etc.. 
Entre os seus dramas e comédias avul- 
tam «Homens de mármore», «O som- 
no d’oiro», «Egas Moniz», «Herança do 
Chanceller», etc.. Como poeta, foi admi
rável sobretudo no genero heroico. No 
romance deixou «O pagem de Aljubar- 
rota», «D. Ausenda», «D. Maria de 
Lencastre», «Dois renegados», etc.. O 
seu estylo é brilhante e arrojado.

Thdmaz Ribeiro (1881-1901), polygrapho distincto,.
cultor de vários generos desde a poesia 
á historia e jurisprudência. Foi acima 
de tudo poeta. Deixou «Sons que pas
sam», «Vesperas», «Dissonâncias», «Del- 
fina do Mal», poema, «Mensageiro de 
Fez», poema, «D. Jayme», poema, a 
sua melhor obra, que se tornou tão po-

:-
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■ ' Hl' pular qüe, apesar de grande, muita gen

te a sabia de cór. Em prosa deixou 
«Historia da Legislação liberal», «Do 
Tejo ao Mandovy», «Entre Palmeiras», 
«D. Miguel e a sua realeza», etc.. En
tre as suas poesias a mais popular é a 
«Judia».

• .
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Corrente naturalista
(1865)

Ao romantismo succedeu o ultra-romantismo, 
como já vimos. Tendo fallecido Garrett, e vivendo 
ainda mas completamente isolado Herculano, ficou 
Castilho como summo pontifice das lettras. Cas
tilho aferrado aos moldes românticos declarava 
estes intangiveis.

Uma renovação, porem, de doutrinas que 
despontara na França e Allemanha, começou a 
agitar a litteratura portugueza. D’um lado Cas
tilho «o arcade posthumo»; do outro uma pleiade 
de espiritos insubordinados contra sentimentalis- 
mos lacrimosos, vivendo a maior parte em Coim
bra, deixando os livros escolares para sorverem 
avidamente versos iconoclastas de Baudelaire ou 
trechos de Balzac e de Heine. A Questão Coim
bra, que concretisou essa lucta, nasceu em 1865, 
quando no «Poema da Mocidade» de Pinheiro

I
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Chagas, appareceu, em appendice, uma «Critica 
litteraria» escripta por Castilho, censurando pela 

infallibilidade de Mestre romântico versos desua
Anthero do Quental, director dos litteratos de

A lucta foi

i

Coimbra, e de Theophilo Braga, 
renhida, e de tanta polemica pelo jornal e pam- 
phleto resultou a victoria para Anthero, Theophilo 
e toda a pleiade innovadora, fazendo surgir o es
pirito critico, a ana/y se psychologica das figuras, a 
disciplina scientifica, a liberdade completa da forma, 
a verdade, a naturalidade, a arte sem proporções 
burguezas, a poesia elevada sevi a cadência mono- 
tona e u!tra-romaniica de rataplan — a renovação, 
enfim, chamada 'naturalismo ou realismo•

rüÜ
1
1
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N’esta questão — diz Veiga Simões — distin- 
guiu-se, sobretudo, Theophilo Braga que conseguiu 
reatar o fio forte e puro do romantismo de Gar- 
rett, perdido na insolvencia dos ultra-romanticos.

O realismo manifesta-se pronunciadamente 
no romance, que com Eça de Queiroz attinge 
altissimo esplendor, seguindo as formas de Flau- 
bert Goncourt e Zola, avigorando figuras e factos 
com descripções pormenorisadas, onde avulta o 
traço psychologico, n’uma adjectivação luxurian- 
tissima.

!

Entre as correntes que na poesia depois 
appareceram nota-se o parnasianismo defendido 
por todos aquelles que no capricho da factura 
da forma veem a suprema arte.
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li 4 Apontamos ainda aqui uma corrente na poe

sia, de duração ephemera, mas notável pelos seus 
processos e pelo muito que d’ella se disse então: 
o symbolismo, ou decadisvio, ou ncphelibatismo. A 
corrente veiu de França com o illustre poeta 
Eugênio de Castro que em Paris representava 
Portugal diplomaticamente.

Appareceu em Portugal em 1890 com a 
publicação dos «Oaristos» de Eugênio de Castro, 
merecendo censuras acres de uns e elogios de 
outros, que formaram um grupo em volta do 
mestre. Os «Oaristos» bem como todas as obras 
symbolistas são o producto da influencia franceza, 
da arte mórbida, doentia do fin de siècle. A poe
sia tem um tom aristocrático, altivo, onde a ideia, 
por vezes totalmente vas ia, é toucada de palavras 
rhythmicas, novas, onomatopaicas, cheias de cor e som, 
desusadas, exquisitas, apedantadas, desconcertando 
peta novidade quem as lê. Fica-se espantado ao 
ter-se oaristos, crotalos, arietes, halos e quejandas 
extravagancias.

O symbolismo pouco durou. Desviando-se 
d’essa corrente Eugênio de Castro, que é ainda 
hoje um superior artista na poesia portugueza, 
dissolveu-se o grupo que o rodeara.

Na poesia nota-se ainda o satanismo de Jun- 
queiro e Gomes Leal, poetas iconoclastas, derru
bando preconceitos e formulas políticas.

!
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Actualmente, o regionalismo em que todas 
as litteraturas se estão lançando abertamente, tem 
em Portugal, sob o nome de lusitanismo, repre
sentantes illustres, como Junqueiro nos «Simples», 
olhando para as lendas e costumes nacionaes, 
dando-lhes vida em formas perfeitas de arte.

Poesia

Anthero do Quental (1842-1891), auctor de, alem 
de muitas obras em prosa, «Odes mo
dernas» e «Sonetos», onde a poesia se 
enlaça com a philosophia n’um voo al
tamente magestoso. Anthero foi um dos 
mentores do naturalismo e um dos maio
res artistas do soneto portuguez.

Antonio Nobre (1867-1900), auctor do «Só» e 
das «Despedidas», obras admiráveis 
pela originalidade da emoção.

João de Deus (1830-1895), o poeta do amor, 
immortal auctor de «Campo de Flores», 
versos dos mais puros e commovidos 
em lingua portugueza, da «Cartilha Ma
ternal», methodo de leitura adoptado 
pelQ governo que o fez destacar como 
o maior apostolo- da instrucção, etc..

Cesario Verde (1855-1886) deixou «Livro de 
Cesario Verde», notável pela poesia 
cheia de naturalidade e de elevação.
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n ! Guilherme de Azevedo (184(5-1882), auctor de 

«Apparições», «Alma Nova», e «Radi- 
ções da Noite».

Guilherme Braga (1845-1874), auctor das «Heras 
e Violetas», «O Bispo», poemeto, e do 
«Mal da Delfina», parodia á «Delfina 
do Mal» de Thomaz Ribeiro.

Antonio Fogaça, auctor dos «Versos da Mocidade».
Hamilton de Araújo (1868-1888), auctor das 

«Canções d’um bohemio».
Alexandre da Conceição (1842-1889), auctor das 

«Alvoradas», versos românticos e, depois, 
de muitas composições naturalistas.

Eduardo Coimbra (1867-1884), auctor dos «Dis
persos».

Fernando Caldeira (1841-1894), auctor do «Sapa- . 
tinho de Setim», da «Madrugada», «Na
dadoras», «Mantilha de renda», comé
dias em verso fluente e delicado.

Luiz Osorio, auctor da «Alma lyrica», «Neblinas», 
«Espirito Gentil», versos correctissimos, 
parnasianos.

Augusto LUSO, auctor das «Odes», «Collecção de 
poesias», «Fabulas originaes», etc,.

Alfredo Serrano, auctor da «Manhã dourada», etc..

< •]

.

-j;

—I

\

fl



í
111 — fi

.
r.

José Ignacio de Araújo, poeta humorista popular, 
auctor do «Príncipe Escarlate», tragédia 
cômica, etc..

Alves Crespo, auctor da «Escola», livro de poe
sias naturalistas e de algumas obras de 
theatro.

Manuel Maria Portella, auctor dos «Ensaios poé
ticos», etc..

Eduardo Augusto Vidal, auctor das «Folhas soltas», 
«Crepúsculos», etc..

Alem de muitos outros poetas, notam-se 
ainda Bulhão Pato, —«o ultimo romântico», auctor 
da «Paquita», poema notável. Conde de Monsa- 
raz, cultor esmerado do verso, Guerra Junqeiro, 
auctor do poema «Morte de D. João», cujo pre
facio é tido como uma obra prima, o maior poeta 
dos tempos actuaes, de renome universal, Gomes 
Leal, satanista, auctor do «Anti-Christo», João 
Penha,* o celebre auctor das «Rimas», Theophilo 
Braga, polygrapho notabillisimo, o maior sabio 
actual portuguez, Henrique Lopes de Mendonça, 
auctor dramatico, Julio Dantas, o festejado auctor 
da «Ceia dos Cardeaes», Affonso Lopes Vieira, 
Eugênio de Castro, o ourives da forma na «Bel- 
kiss», etc., symbolista nos «Oaristos», Augusto 
Gil, o mais perfeito cultor da redondilha popu
lar, auctor do «Luar de Janeiro», Antonio Cor
reia de Oliveira, o lyrico superior da «Raiz»,

;
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Silva Gaio, Antonio Patrício, Teixeira de Pas- 
choaes, Cândido Guerreiro, Jayme Cortesão, Mario 
Beirão, Augusto Casimiro, Affonso Duarte, Lebre 
e Lima, Julio Brandão, João de Barros, Antonio 
de Monforte, João de Deus Ramos, Manuel La
ranjeira, Guedes Teixeira, Alfredo da Cunha, Eu
gênio Massa, Ruy Chianca, Gonta Branca de 
Coliaço, Maria 0’Niel, Guiomar Torrezão, Alber- 
tina Paraizo, etc., etc..

I
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Romance
i

Alem de Garret e Herculano, notam-se Pi
nheiro Chagas, Oliveira Martins, Rebello da Silva,
que foram sobretudo historiadores, e os seguintes:
Silva Gaio, auctor da novella histórica «Mario», 

etc..
Andrade Corvo (1824-1890), auctor de «Um anno 

na côrte», etc..

Julio Cesar Machado (1835-1890), auctor humo
rista da «Vida em Lisboa», «A Vida 
Alegre», «'A lareira», etc..

Gervasio Lobato (1850-1895), auctor da «Lisboa 
em camisa», da «Comedia de Lisboa», 
etc., e de muitas comédias.

Julio Lourenço Pinto (1842-1907), auctor de 
«Margarida», «O senhor Deputado» etc..

) ;
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•iArnaldo Gama (1828-1869), auctor de «O sar

gento-rnór de Villar», «O segredo do 
Abbade», etc..

Rodrigues Bastos (1777-1862), auctor da «Vir
gem da Polonia», «Dois artistas».

Julio Diniz, (1839-1871), o immortal auctor da 
Morgadinha dos Canaviaes», «Pupillas 

do Snr. Reitor», «Uma família ingleza», 
etc..

Camillo Castello Branco (1826-1890), polygrapho 
fecundo, auctor de innumeros romances 
em linguagem vernacula, entre os quaes 
«Amor de Perdição», «Novellas do Mi- 

Agulha em Palheiro», «Retrato 
de Ricardina», etc.. São todos român
ticos excepto «Euzebio Macario», vasa- 
do, com menos felicidade, em moldes 
realistas. Deixou 262 obras.

Eca de Queiroz (1840-1900), auctor immortal da 
«Gidade e as Serras», «Primo Brasilio», 
«Relíquia», «Crime do Padre Amaro», 
etc., onde há paginas de realismo in
tenso n’uma linguagem pura, harmo
niosa, vibrante e profusa de adjectivos 
precisos e proprios. Como Camillo, 
Eça creou typos nos seus romances, o 
que basta para se fazer uma reputação 
litteraria.

j
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aAlem d’estes, notam-se ainda Silva Pinto, po- 
lygrapho de alto valor, Alberto Pimentel, ambos 
discípulos de Camillo; Teixeira de Queiroz, Abel 
Botelho, continuadores do realismo de Eça, em
bora com traços differentes; Fialho de Almeida, 
auctor do «Paiz das Uvas», de «’A asquina» e 
de muitas outras obras realistas, cheias de colo
rido e de vivacidade, pelo que alguns o conside
ram, e ainda pela sua forma original, acima de 
Eça; Manuel de Souza Pinto, Abilio do Nasci
mento, Hyppollito Raposo. João Grave, Carlos 
Malheiro Oias, Ramalho Ortigão, mais celebre, 
porem, pela obra critica «Farpas», Souza Costa, 
etc., etc..

!S
V ■

Historia

Muitos d’estes escriptores são também ro
mancistas distinctissimos.

Rebello da Silva (1822-1872), romancista 
da «Ultima corrida de touros em Salvaterra», 
etc., auctor da «Historia de Portugal nos séculos 
XVII e XVIII», etc., etc.. Latino Coelho (1825- 
1891), auctor da «Historia política e militar de 
Portug. desde os fms do século XVIII até 1814». 
Pinheiro Chagas (1842-1895), polygrapho famige
rado, romancista das «Tristezas á beira-mar», , 
auctor da «Historia de Portugal», etc., etc.. Oli
veira Martins (1845-1894), auctor da «Historia 
da Republica Romana», da «Historia de Portu-

r.
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gaU, etc., etc., 2.° historiador portuguez depois 
de Herculano que é geralmente tido como o l.° 
da península ibérica. Luciano Cordeiro, Luz So- 
riano, etc., etc..

Eloquência parlamentar

José Estevão Coelho de Magalhães (1809- 
1862), o maior orador portugez. Vieira de Cas
tro, Fernandes Thomaz, Garrett, Silva Passos, etc..

Sagrada

Alves Mendes, Alves Matheus, Silveira Ma- 
Ihão, Motta Veiga, etc..

Na critica litteraria avulta Innocencio Fran- 
CÍSC0 da Silva, (1810-1876), auctor do «Diccio- 
nario bibliographico».

Em vários outros generos salientam-se es- 
criptores de alto valor, como Sampaio Bruno, 
auctor do «Brazil Mental», Cândido de Figueiredo, 
Veiga Simões, Mendes dos Remedios, João Cor
reia de Oliveira, Leite de Vasconcellos, José 
Agostinho, auctor do «Homem em Portugal», 
Albino Forjaz de Sampaio, popularissimo auctor 
das «Palavras cynicas», Maria Amalia Vaz de 
Carvalho, Carolina Michaelis, etc., etc..

í
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íEscriptores de outras nações
O romantismo passa da Allemanha para to

dos os paizes. Segue-se o ultra-romantismo e 
contra elle surge o naturalismo com diversas cor
rentes que aptfntámos na litteratura portugueza.

Hespanha — Quintana (1772-1857), poeta das 
«Odes á Hespanha livre»: Martinez de 
Ia Rosa (1810-1842), introductor do 
romantismo; Espronceda, poeta e ro
mancista de alto vulto; Campoamor 
(1817-1901), o maior poeta lyrico hespa- 
nhol; Zorrilla, Arce, poetas; Lafuente e 
Conde de Tereno, historiadores. Balmes 
(1810 1848), philosopho notável; True- 
ba, Escrich, Caballero, Bazan, Alarcon, 
Galdoz, Valera, etc., romancistas e cul
tores de outros generos. Emílio Castel- 
lar, o maior orador parlamentar. BlasCO 
Ibanez, o romancista admiravel da «Ca- 
thedral», é hoje um nome mundial.

Italia — Ugo Foscolo (1776-1827), implantador 
do romantismo, auctor de dramas, poe
sias, romances, sendo as suas melhores 
obras «Odes» e «Sepulcros». Silvio 
Pellico (1789-1854), dramaturgo, poeta 
e romancista, sendo a sua melhor obra 
«Minhas prisões». Manzoni (1784-1873),
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dramaturgo, poeta lyrico, romancista, 
auctor dos «Noivos», novella afamada. 
Leopardi (1798-1837), illustre poeta pes
simista, o maior lyrico italiano n’este 
periodo, auctor das «Canzoni», «Versi», 
etc.. Gioberti, Ventura. Wlamiani, phi- 
losophos. Na historia. Botta e, sobretudo, 
Cesar Cantú (1807-1895), o celebre 
auctor da «Historia Universal». Alem 
dos escriptores apontados muitos outros 
se encontram de nome em diversos 
generos. Na litteratura contemporânea 
observa-se Carducci (1836-1905), eleva
díssimo poeta das «Odes barbaras», for
mador de um grupo que oppoz ao ro
mantismo a tradição paga. Fogazaro, 
poeta e romancista. Verga, Capuana, 
De AmiciS etc., são grandes romancistas. 
A alta figura de hoje, uma das mais 
elevadas no mundo litterario, é Gabriel 
D’Annunzio, dramaturgo, poeta, roman
cista, auctor do «Intruso», do «Fogo», 
e de tantas maravilhas de arte. Há 
pouco tempo, talvez despeitado, foi viver 
para Paris, escrevendo em francez, «Le 
martyre de Saint Sebastien».

França --- Madame de Staél (1766-1817), intro- 
ductora do romantismo com a obra 
«Da Allemanha» e o romance «Corin-
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118 —1 íimn na». Chateaubriand (17G8 1848), roman
cista de «Atala», «René», etc., e sobre
tudo, da grande obra «Genio do Chris- 
tianismo». Joseph de Rflaistre, auctor das 
«Considerações sobre a França», etc.. 
Beranger poeta lyrico popular. Lamartine 
(1790-1869), poeta sublime, romancista, 
historiador, auctor das «Meditações», 
etc.. Victor Hugo (1802-1885), um dos 
maiores gênios da humanidade, auctor 
da «Lenda dos séculos» em poesia e 
dos «Miseráveis» em prosa, etc.. Vigny 
(1799-1863), poeta philosopho auctor 
dos «Destinos», etc.. Musset (1810*1857), 
auctor das «Noites», o poeta mais apai
xonado e espiritual francez. Theophile Gau- 
tier, estylista irreprehensivel. Sainte Beuve, 
poeta das «Consolações», etc.. Baude- 
laire, o celebre poeta satanista das «Flo
res do mal». Leconte de Lisle (1818- 
LS94), auctor dos «Poemas barbaros». 
Entre os parnasianos distinguem-se: Ban- 
Ville, o poeta dos rhythmos e das rimas 
preciosas. Coppée. o cantor emotivo 
dos humildes. Prudhomme, poeta philo
sopho. Heredia, sonetista impeccavel dos 
«Tropheus». Jean Richepin, poeta da 
«Canção dos mendigos». Contra os par
nasianos surgiu o symbolismo com Ver- 
laine, o cultor da onomatopéa (quali-
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dade do estylo que, pelo emprego de 
palavras apropriadas, exprime o som 
do que se está descrevendo) na Poesia. 
Moreas, O poeta das «Estancias», etc.. 
Dumas, pae, (1803-1870), dramaturgo e 
romancista, auctor do «Conde de Monte 
Christo», etc.. Dumas filho, dramaturgo 
e romancista, autor celebre da «Dama 
das camélias», etc.. Augier. dramaturgo, 
auctor do «Genro de M. Poirier». Ed- 
mond Rostand, auctor afamado do «Cyrano 
de Bergerac», do «Chantecler». George 
Sand (1804-1876), romancista da «In
diana», etc.. Eugene Sue (1804-1859), 
o romancista dos «Mysterios de Paris». 
Ponson du Terrail, o romancista do «Ro- 
cambolle». Stendhal, romancista, auctor 
do «Vermelho e o Negro», etc.. Balzac, 
iniciador do realismo, auctor da «Ven- 
detta», etc., creando nos seus romances 
/ypos. Flaubert, o realista torturado na 
ancia da perfeição da forma de «Sa- 
lambo», de «Madame Bovary», etc.. 
Zola, realista vigoroso do «Germinal», 
etc.. JuliO Veme (1828*1905), o auctor 
irnmortal do romance scientifico. Mau- 
passant, escriptor realista de alto vulto. 
Os irmãos Goncourt, auctores de novel- 
las realistas. George Ohnet, popular pelos 
seus romances. Huysmans, o realista de
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«Lourdes». Octave. Nlirbeau, Alphonse 
Daudet, Karr, Féval, Feuillet, Bourget
Maeterlinck. a mais alta figura de hoje, 
Anatole France, Loti. Prévost, auctor das 
«Demi-Vierges» etc. etc., são roman
cistas de grande valor. Na historia, Thier- 
ry, Michelet, auctor da «Historia da 
Rev. franceza», etc., Gliizot, auctor da 
«Hist. da civilisação na Europa», etc., 
Fustel de Coulanges, Sorel, etc.. Na cri
tica litteraria Sainie-Beuve, Brunetière, 
Faguet, Jules Lemaitre. etc.. Na philo- 
sophia, Renan, Taine, Littré, Luiz Veuil- 
lot, Augusto Comte, fundador do positi
vismo, Bergson, etc.. Na eloquência par
lamentar, Benjamin Constant, Gambeta. 
Na sagrada, Lacordaire, íílonsabré, etc..

AHemcinha — Foco do romantismo. Os irmãos 
Schlegel, Tieck, (1773-1853), escriptores 
notáveis, fundadores do Athenoeum, re
vista orgão do romantismo. ChamiSSO, 
Novalis, Koerner, Ruckert, Platen, etc., 
poetas lyricos. A escola suabia anti- 
romantica apresenta Uhland (1787-1862), 
Kerner, W. Müller, poetas, Hauff, ro
mancista. A Áustria contribue para a 
litteratura com os poetas nacionalistas 
Lenau, Zedlitz, Grün, etc.. O partido li
beral Joven AHcmanha reage contra o
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romantismo, tendo á frente Heine (1799- 
1856), poeta em vários generos, auctor 
do «Livro das Canções», «Allemanha», 
«Novos Poemas», etc.. Os irmãos Grimm 
são philologos, contistas, críticos. Wolf 
grande critico. Os irmãos Humboldt, sá
bios profundos, distinguindo-se Alexandre 
Humboldt nas sciencias naturaes. Na 
historia, Niebuhr, Mommsen, Curtius, 
Sybel, etc.. No romance Richter, Hof- 
fman contista eximio, auctor de contos 
phantasticos. Keller, Auerbach, etc.. No 
theatro avulta a grande figura de Wag
ner (1813-1833), creador do drama mu
sical, auctor do «Navio phantasma», 
«Tanhàuser», «Loher.grin», «Parsifal», 
etc., onde a musica sobe á maior al
tura até hoje attingida. Sudermann, ro
mancista e dramaturgo, auctor de «A 
honra», etc.. Hauptmann, dramaturgo na
turalista, auctor dos «Tecelões», «Festa 
da paz», etc.. Nietzsche, pensador pro
fundo, um dos maiores philosophos con
temporâneos.

Inglaterra — Wordsworth (1770-1850), poeta ly- 
rico, chefe dos lakistas, entre os quaes 
se salientam Coleridge e Southey, todos 
cantando os lagos do Westmoreland, 
pelo que lhes deram o nome de lakistas.
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São estes os que primeiro se manifes
tam no romantismo. Byron (1788-1824), 
poeta immortal, auctor do «Child Ha- 
rold», poema, do drama «Manfredo», 
do grande poema «D. João», etc.. Shel- 
ley (1792-1822), lyrico sublime de alto 
renome. Tennyson (1809-1892), auctor 
das elegias «In memoriam». Keats, poeta 
de forma original. Thomaz fi/loore, auctor 
das «Melodias irlandezas», etc.. Walter 
Scott (1771-1833), fundador da novella 
histórica, auctor do «Vaverley», «Ivanhce», 
«Puritanos da Escossia», etc.. Charles 
Dickens (1812-1870), popular romancista 
emotivo dos «Contos do Natal», etc.. 
Na historia Macaulay (1800-1859), auc
tor da «Historia de Inglaterra desde... 
Jacques II», Carlyle, Lytton, Thackeray. 
Na philosophia, Stuart Mill (180(5-1872), 
auctor do «Systhema de Lógica e de 
Sciencia Social», etc., Herbert Spencer 
(1820-1905) sociologo e, sobretudo, psy- 
chologo. Eliot, romancista, auctor de 
«Daniel Deronda», etc.. Oscar Wilde, 
auctor do «Discípulo», «Artista», etc., 
escriptor profundo, um dos maiores ho
mens de lettras que a Inglaterra tem 
possuído. Ruskin, critico admiravel, «o 
mestre da Arte». Na índia Ingleza des-
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tacou-se no anno passado o celebre 
poeta mystico Rabindra-Nath-Tagore

America do Norte — Não fallando de escriptores 
de menos vulto no século anterior, no
tam-se Edgar Poé (1S09-1849), auctor 
celebre de contos phantasticos. Emerson 
(1803-1882), primoroso poeta e psycho- 
logo auctor dos «Ensaios sobre os ho
mens representativos». Longfellow (1807- 
1882), poeta auctor de «Evangelina», 
poema. No romance, Fenimore,.Cooper, 
Beecher-Stowe.

Rússia - Pouchkine (1799-1837), romântico, poeta 
dramatico e prosador, auctor dos «Pri
sioneiros dp Caucaso» em verso, da 
«Historia de Pedro o Grande», dc ro
mance «Filha do Capitão». Lermontov 
que, como o antecedente, se deixa in
fluenciar pelos processos do inglez By- 
ron. Gogol (1809*1852), auctor da «Ilist. 
dos Árabes», etc., e do romance «Al
mas mortas», etc.. Tourguenef (1818- 
1883), romancista realista de «Os Paes 
e Filhos», etc.. Dostoiewski (1822-1881), 
romancista afamado da 
mortos», «Crime e Castigo», etc.. Tolstoi 
(1828-1912), pensador profundo, theo- 
rista religioso e politico, atheu primeira-

Casa dos
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* mente, depois asceta, auctor do romance 
«Guerra e Paz», «Resurreição», etc.. 
Máximo Gorki, romancista' realista, revo
lucionário, auctor de «A mãe», etc.. Na 
historia, Pogodine, Soloviev, etc.. Na cri
tica Pypine. Sienkiewicz, fallecido há 
pouco, polaco patriota, auctor de muitos 
romances, entre os quaes se destaca o * 
celeberrimo «Quo Vadis?».

Mi
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Litteraturas escandinavas

Suécia — Atterbom, mentor do romantismo, chefe 
dos phosphoristas. Na poesia Wallin, 
Geijer, Tegner (1842-1876), auctor do 
poema «Frithjof», etc.. Bremer, roman
cista. Runeberg, finlandez, grande poeta 
lyrico. Strindberg, romancista e drama
turgo notabilissimo, auctor do drama 
psychologico «O Pae», etc.., etc..

Dinamarca — Andersen (1805-1875), contista su
perior, auctor dos «Contos», «Aventuras 
da minha vida», etc.. Holst poeta. BenZOH, 
romancista. Erslev, historiador. Drach- 

mann, dramaturgo, chamado o Shaks- 
pcarc dinamarquez. Brandés, critico lit- 
terario.
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Noruega — Wergeland, Munch, poetas. Com o 
triumpho em 1860 do realismo, appa- 

Ibsen (1828-1906), o grande dra-recem
maturgo moderno, o psychologo pro
fundo do «Peer Gynt», etc., Bjoernson, 
dramaturgo também illustre, auctor de 
«Hulda a coxa», etc.. No romance, 
Jonas Lie, auctor do «Visionário», Kiel-
land, etc..
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Eschema da Litteratura brazileira
Divisão da j Escolas littera- 

rias geraes
Escolas no Períodos da litteratura 

brazileira (l)historia Brazil

1) Periodo de formação 
— dosde 1593, datada l.n 
cdiçfto da e Prosopopén >, 
de Bento Teixeira Pinto 
até 17(58, data das «Obras 
poéticas», do Cláudio Ma
nuel da Costa

J.w Pcriodo — 
desde 1500 até 
1580, quando Por
tugal o o Brazil 
caem na milo dos 
liespanhoes.

i.° Pcriodo — 
desde 1580 até 
16 40, q 
Portugal, tornan
do-se indepen
dente, fica outra 
vez senhor do 
Brazil.

3.° Período — 
desde 1040 até 
1808, quando D- 
Jeito VI vem para 
o Brazil.

Renascença 
(século XVI)

1) escola per
nambucana 

seguindo Bento 
Teixeira Pinto 
(século XVI)

7G / 2 escola bahin- 
nn, onde avulta 
Gregorio de Mat
tos Guerra 

(século XVII)

Cultlsta
(XVII)
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2) Pcriodo de desenvol
vimento autonoinico — 
desde 1768 até 1836, data 
dos «Suspiros Poéticos», 
do Gonçalves Magalhães.

3) escola mi
neira na poesia 
(proto-romantismo) 
(século XVIII»

0 Arcadica
(XVIII)

3) Pcriodo de rencçào 
romântica — desde 1836 
até 1875, data dos «En
saios c Estudos de Phi- 
losophia e Critica», de 
Tobias Barreto.

4.* Periodo — 
desde 1808 até 7, 
Set., 1822, quan
do o Brazil se tor
na indepondonte.

Ilomnnticu 
\XIX-....)

4) Escola ro
mântica 

(século XIX) 
(1836,...)%z

0c 5.* Pcriodo — 
desde 1822 até 7, 
Abril, 1831. qudo. 
D. Pedro I abdi
ca em D.Podro II.

C
® g

T3 O
G
£g e. Q Corrente natura

lista
| (1860-....)
0 (Symbolista)
O (Parnasiana)

4) Pcriodo dc rcacção 
critica c naturalista o, 
depois, symbolista c par- 
nasiarn — desde 1876 até 
bojo.

Corrente natura
lista

(1875-....)
(Symbolista)
(Parnasiana)

* E U

O 6.° Pcriodo — 
desde .1831 até 
15, Nov., 1889, 
republica.

C
C ao

o
7.* Periodo — 

desde 1889 até 
hoje.

(l) Sylvio Romóro — «Litteratura brazileira».
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Século XVI

Escola pernambucana

Descoberto o Brazil em 1500, começam, 
passados alguns annos, a apparecer os primeiros 
symptomas do seu desenvolvimento commercial 
e agrícola, graças á fundação das capitanias man
tidas á custa dos seus donatários, consoante as 
prescripções do doador D. João III. A obra da 
colonisação vae-se operando a lento e lento. 
Estabelece-se a fusão primeiramente das raças 
indígena e branca e, depois, d’estas com a preta, 
em virtude da vinda de muitos bandos africanos, 
trazidos pelos colonisadores para cultivarem os 
terrenos do Brazil.

Dada a fusão das raças, logo surgiu natu
ralmente o filho do paiz, com seus traços psy- 
chologicos especiaes, amando o seu berço natal, 
a natureza verdejante e fecunda, a sua Patria. O 
instincto nacional apparece caracterisadamente no
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m i fim do século XVI, como uma resultante natural, 
proveniente do nascimento commum, da affinidade 
mysteriosamente espiritual que liga todas as al
mas que vivem sob o mesmo ceu, bafejadas pela 
mesma brisa, beijadas pelo mesmo sol.

N’este século, illustres padres da Companhia 
de Jesus fundam collegios e catechisam os indí
genas, soffrendo privações, com um espirito de 
sacrificio superior, levando, sertão a dentro, as 
almas luzes da Fé e da civilisação.

Litterariamente, o século XVI é representa
do sobretudo por Bento Teixeira Pinto, em torno 
do qual se congregaram alguns litteratos, como 
Fr. Francisco do Rosário, Jorge de Albuquerque, 
etc., formando -- diz Coelho Netto — «o que se 
poderia chamar a primeira escola pernambucana».
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i Poesia

José de Anchieta, o «apostolo do Novo Mun- 
(1533-1597) do», celebre jesuita nascido na ilha de 

Teneriffe (Canarias), que estudou em 
Coimbra e que, depois de alistado na 
Companhia de Jesus, partiu para o Bra- 
zil, onde se dedicou á catechese dos 
selvagens com entranhado amor. Andou 
por todo o Brazil, fundando o «Colle- 
gio de Piratininga», estabelecendo al
deias de indios, exercendo vários cargos

i.
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entre os quaes o de Provincial da Com
panhia de Jesus. Sylvio Roméro diz 

• «que apezar de opiniões em contrario 
— Anchieta é um dos nossos, um ami
go devotado do Brazil; dedicou-se fa
naticamente á catechese dos seus brazis; 
para elles viveu, escreveu grammaticas, 
comédias, hymnos; por amor d’elles 
soffreu; entre elles morreu». Anchieta, 
que escreveu em hespanhol, portuguez, 
tupi e latim, deixou: «Brasilica Socie- 
tatis Historia et vita clarorum Patrum 
qui in Brasília vixerunt», obra bio- 
graphica sobre os irmãos jesuítas que 
viveram no Brazil; «Poema em louvor 
da Virgem Nossa Senhora»; «Informa
ções e fragmentos históricos do Padre 
Joseph de Anchieta»; «Arte da Gram- 
matica da lingua mais usada na costa 
do Brazil»; autos, mysterios, etc., escrip- 
tos em portuguez e tupi.

Bento Teixeira Pinto, poeta, natural' de Pernam
buco, sobre cuja vida nada se sabe. 
Presume-se ser elle a figura mais im
portante entre a pleiade de poetas que, 
em Pernambuco, se dedicavam ás let- 
tras. Deixou «Prosopopéa», poema en- 
comiastico, elogiando o governador de 
Pernambuco, Jorge de Albuquerque Coe-
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lho, onde o entrecho resumbra uns tons 
fortes de imitação dos Lusiadas. Sup- 
poem alguns que o * Dialogo das gran
dezas do Brazil» e a «Relação do 
Naufragio de Jorge de Albuquerque» 
sairam da sua penna; outros, porem, 
como Varnhagen, negam tal asserção.
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A chronica é representada por alguns es- 
criptores estrangeiros, deixando alguns dados sobre 
os primeiros tempos do Brazil n’uma linguagem 
simples e despretenciosa.

tV

Femão Cardim, padre, auctor da «Narrativa epis-
(1540-1625) tolar de uma viagem á Bahia, Rio, Per

nambuco, etc..» Suppõe-se ser d*elle: 
«Do principio e origem dos índios do 
Brazil».

Pero de Magalhães Gandavo, auctor da «Historia 
da Província de Santa Cruz».

Pero Lopes de Souza, auctor do «Diário da Na
vegação da Armada que foi á terra do 
Brazil em 1530».

Gabriel Soares de Souza, auctor do «Tratado 
descriptivo do Brazil em 1587».

f 1
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Século XVII

Escola bahiana

Dá-se a invasão dos hollandezes que domi- • 
naram algumas capitanias ao norte, de 1630-1654 
(capitulação de Campina de Taborda).

O sentimento nacional é então intensissimo, 
resultando da força cohesiva que era mister em
pregar para expulsar os elementos extranhos que 
appareceram no Brazil.

Os bandeirantes paulistas, arrostando perigos 
immensos, n’um anceio vehemente de descobrirem 
o filão aurifero das montanhas, vão pelos sertões 
dentro, animados do mesmo ideal, gosando as 
mesmas alegrias, soffrendo as mesmas inclemen- 
cias, n’uma perfeita communhão espiritual.

O desenvolvimento intellectual toma grandes 
proporções na Bahia, onde os jesuítas tinham col- 
legios afamados, aos quaes accorria uma multidão 
enthusiasmada para ouvir os sermões dos pregadores 
illustres como Vieira, Eusebio de Mattos e Anto-
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! í nio de Sá. Nos sermões bem como n’algumas 
obras nota-se o cultismo, o gongorismo (*) dam- 
ninho da metropole, rendilhando a expressão, 
entrelaçando-a de metaphoras, obscurecendo a 
ideia. Entre os escriptores d’este século salienta- 
se a figura original de Mattos Guerra, pairando 
escarninhamente superior a todos e a tudo, ver
gastando habilmente n’uma linguagem nua e crua 
o negro, o mestiço, o portuguez, o frade, a pseudo- 
nobreza indiana, tudo, emfim, onde via uma feição 
ridícula, um aspecto comico. A sua veia satírica 
surgiu expontaneamente, como uma necessidade 
importante que se impunha no meio bahiano 
para pôr cobro aos desmandos e desvarios duma 
sociedade abarrotada de haverès copiosos, ori
undos dum commercio largo de rendimentos ilí
citos, produzindo como uma consequência lógica, 
a licenciosidade de costumes.

:'
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Poesia

Gregorio de Mattos Guerra — da Bahia. «Fun-
(7, Abril,

1623-1696)
dador da litteratura brazileira». Formado
em direito pela universidade de Coim
bra, onde se notabilisou como poeta 
satirico. Em Lisboa foi magistrado e 
advogado. Voltando ao Brazil foi no
meado vigário geral com ordens me-

Ji
(*) Veja os caracteres da «Escola gongovica ou seiscentista> — 

Lit. portugueza, pagina 65.

i1
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nores na Bahia. Tendo desavenças com 
seus collegas foi demittido, casando-se em 
seguida. D. João de Alencastre, governa
dor, degredou-o para Angola, onde advo
gou. Tendo ahi obtido a amisade do gover
nador da província, este consentiu-lhe que 
voltasse ao Brazil, indo viver em Per
nambuco. Como o poeta Bocage, distin- 
guiu-se no genero lyrico e satinco. Co
mo lyrico é elevado, um tanto gongo- 
rista, deixando muitas poesias, entre as 
quaes «Morte de uma Senhora», «Re
trato de D. Brites», etc.. Como satirico, 
as suas producções são cheias de graça, 
sarcastica, pelo que o povo lhe poz o 
nome de «bocca do inferno». Valle Ca
bral publicou parte dos seus trabalhos: 
«Obras de G. de M. G». Muitas das 
suas composições inéditas acham-se na 
bibliotheca nacional do Rio. Sylvio Ro- 
mero diz que Mattos Guerra fôra sem
pre honesto. Araripe Junior, que sobre 
elle publicou um estudo litterario, diz, 
porem: «um notabilissimo canalha eis 
o que elle era».

Manuel Botelho de Oliveira — da Bahia. Estudou 
(1636-1711) direito em Coimbra, d’onde saiu para o 

Brazil, dedicando-se á advocacia. Foi 
um poeta cultista, auctor da «Musica
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li do Parnaso dividida em 4 córos de ri

mas portuguezas, castelhanas, italianas 
e latinas com seu descante comico re
duzido em duas comédias», Lisboa, 
1705.

\.

!!•n:t ; Domingos Barbosa — jesuita, da Bahia, auctor da 
(Í632-16S5) «Passio Salvatoris J. Christi», poema 

em latim.UI

Diogo Grasson Tinoco — poeta de existência du
vidosa, a quem se attribue «O desco
brimento das Esmeraldas», poema em 
oitava rima.

Ml!

Bernardo Vieira Ravasco — irmão de Padre An- 
(1617-1697) tonio Vieira, cujas producções estão iné

ditas.
f

i

i Martinho de Mesquita -
(1633 — ?) mas em latim.

Salvador de Mesquita, auctor do drama «Sacri- 
ficium Jephtae», Romee, 1082, e de 
«Labores Jesu Christi», Romce, 1665, 
obra resumindo os «Trabalhos de Jesus», 
de Fr. Thomé de Jesus.

José Borges de Barros, auctor da «Arte de Me-
(1657-1719; moria», «Sermões», obras inéditas. A 

sua memória prodigiosa era lendaria.

do Rio, auctor de poe-

!
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Chronica

Fr. Vicente do Salvador — «o pae da historia 
brazileira», auctor da «Custodia do Bra
zil», 1027, onde historia, n’uma linguagem 
perfeita, os primeiros tempos coloniaes.

de S. Paulo. Jesuita. A 
communidade expulsou-o. A inquisição 
de Lisboa queimou-o em effigie por ser 
partidário das doutrinas de Calvino. O 
que deixou sobre historia patria per- 
deuse. Escreveu «Historiada America», 
«Dictionarium nominum et verborum 
linguse braziliensis».

Fr. Christovão da Madre de Deus Luz—do Rio,
(1650-1720j auctor do «Cartorio da Província da 

Immaculada Conceição do Brazil» e 
do «Cuidado contra o tempo».

Diogo Gomes Carneiro — chronista do Brazil que 
nada escreveu sobre historia. Traduziu 
do latim «Historia da guerra dos Tár
taros», etc.. A sua unica producção 
original é «Oração apodictica aos scis- 
maticos da Patria».

Manuel de Moraes

Eloquência sagrada

Eusebio de Mattos—da Bahia. Jesuita primeira- 
(16*29-1692) mente e depois carmelita. Vieira era
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Uiin seu amigo e admirador do seu talento. 

Deixou versos lyricos que correm jun
tos aos de Gregorio de Mattos, seu ir
mão, e «Ecce Homo» e «Sermões», tudo 
peças oratorias. A sua linguagem é 
vehemente, mas eivada do gosto cultista.

Padre Antonio de Sá —O melhor discípulo de
(16*20-1678) Antonio Vieira. Auctor de «Sermões», 

Lisboa, 1750, onde o estylo é empola
do, em forma gongorica.

.
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Século XVIII

Escola mineira na poesia 

(PROTO- ROMANTISMO)

Na primeira metade do século XVIII nota-se 
a continuação do desenvolvimento intellectual que 
mais se intensifica depois com os grandes espí
ritos da provincia gloriosa de Minas Geraes, quasi 
todos filiados na conspiração malograda que tinha 
por chefe Tiradentes.

N’esta era — diz Olavo Bilac — floresceu a 
escola mineira, á qual devemos as primeiras ten
tativas reaes em prol da nossa autonomia litte- 
raria; e, luminosa coincidência, essa epocha do 
primeiro anceio pela independencia nas lettras é 
também a epocha do primeiro anceio pela in
dependencia política.

Assim se expressa Leopoldo de Freitas, na 
sua «Litteratura Nacional»: «Os últimos cin- 
coenta annos do século XVIII foram de aconte
cimentos extraordinários para a vida brazileira.
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Tendo fallecido em 1750 o sumptuoso D. João V, 
o governo de Portugal passou a D. [osé I, que 
nomeou para seu ministro o estadista Marquez 
de Pombal, que muito se occupou com os des
tinos do Brazil. O famoso estadista e reformador 
portuguez dispoz que se cumprissem as disposi
ções do tratado de Madrid, acerca dos limites de 
Portugal com a Hespanha, nas possessões ameri
canas; decretou a emancipação dos indios do 
Pará e do Maranhão, e trez annos depois, em 
1758, egual medida para todos os indígenas do 
Brazil, e determinou a expulsão da ordem dos 
Jesuitas de todas as possessões do Reino, certa
mente por motivo das hostilidades das missões 
do Urugay. Alem d’estas medidas, instituiu o 
vice-reino do Brazil, com séde no Rio; deu po
sições a diversos brazileiros de merecimento e 
cultura; disseminou escolas nas diversas Capitanias 
para incrementar a instrucção do povo. O pen
samento político e litterario adquiriu maior de
senvolvimento n’esta phase dos tempos coloniaes. 
Minas Geraes é o scenario dos mais commoven- 
tes episodios para a nossa vida social è intelle- 
ctual».
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O século XVIII é realmente representado 
litterariamente por uma pleiade de distinctos es- 
criptores, vendo-se a litteratura caminhar autono- 
mamente, com seus caracteres especiaes, tradu
zindo uma feição nativista, manifestada em obras 
pujantes, onde a vida nacional, com suas tradi-
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ções e seus hábitos é enthusiasticamente retratada, 
onde a natureza fecunda se ostenta risonha em 
telas graciosas de arte.

O arcadismo desenvolve-se rapidamente no 
Brazil, á semelhança do que se passava na Euro
pa. Fundam-se na Bahia e no Rio innumeras 
academias, procurando sustar o movimento gon- 
gorista. Se é certo que nos primeiros annos os 
resultados não são lisongeiros, verdade é, com tudo, 
que nos últimos 50 annos a litteratura está com
pletamente despida das roupagens do cultismo, 
olhando para horisontes largos, onde fulgia o sol 
do romantismo. Os poetas da segunda metade 
d’este século, na sua maioria mineiros, assignalam, 
pois, o periodo de transicção entre o classicismo 
e o romantismo, o periodo chamado proto-roman- 
tico.

Entre as academias notam-se, na Bahia: 
«Academia dos Esquecidos*, 1724, «Renascidos* ; 
no Rio: «Academia dos Felizes*, 1736, «Se/ectos», 
1752, «Sociedade Htter ar ia*, 1786, «Arca d ia Ul
tramar iva>.

Na Bahia, a principal foi a dos «Esquecidos», 
a que pertenceram quasi todos estes escriptores, 
cujas obras se perderam: João Brito de Lima, 
João de Mello, Gonçalo de Franca, Camello de 
Noronha, Rocha Pitta, Manuel José Cherém, Pi
res de Carvalho, José d’01iveira Serpa, Fr. Hen-
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rique de Souza, Manuel Correia de Lacerda, João 
Mendes da Silva, pae de Antonio José, etc..

No Rio, a melhor foi a «Arcadia ultrama
rina», cuja data de fundação se ignora e á qual 
pertenceram: José Mariano da Conceição Velloso, 
Manuel de Arruda Camara, Domingos Caldas 
Barbosa, Cláudio Manuel da Costa, Basilio da 
Gama, Rita Durão, Silva Alvarenga, Alvarenga 
Peixoto, Antonio Cordovil, Balthasar da Silva 
Lisboa, José Ferreira Cardoso, João Pereira da 
Silva, etc..
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Fr. Manuel de Santa Maria Itaparica — Da Ilha
(1740 — ?) de Itaparica. Poeta de vulto, auctor 

do poema sagrado «Eustachidos» e da 
«Descripção da Ilha de Itaparica», obras 
de cunho accentuadamente brazileiro 
pelas descripções da natureza.

Sebastião da Rocha Pitta — Da Bahia. Formado 
em direito canomico em Coimbra. Reu
nindo vários documentos nas bibliothe- 
cas de Lisboa, levou a efieito a publi
cação da «Historia da America portu- 
gueza desde o anno 1500. . . até o de 
1724», obra que, tirado o enredo gon- 
gorista da expressão, é importante pelas 
descripções naturalistas e pelo fervor 
patriótico com que foi escripta.

t\ • ;
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Antonio José da Silva — cognominado o judeu.
Nasceu no Brazil, Rio, mas viveu des-S, Maio,

1705-19, de os g annos em Portugal. Formou-se Out. 1 <39 , . ~ .em cânones pela universidade de Coim
bra. Foi preso pela Inquisição em 
Lisboa por ser judaista, sendo submet- 
tido aos tratos de polé. De 1727 a 
1737 é que a Inquisição o deixou em 
paz, escrevendo então admiráveis co
médias para os palcos do Bairro Alto, 
onde a sua pilhéria o poz em destaque. 
Em 1737 o Santo Officio tomou conta
outra vez d*elle, até que á 19 de Ou
tubro de 1739 foi degolado n’um auto 
de fé. Deixou: «Vida de D. Quixote 
de la Mancha»,«Esopaida», «Amphitrião» 
«Labirintho de Creta», «Encantos de 
Medea», «Guerras do Alecrim e da 
Mangerona», Variedades de Protheo», 
«Precipício de Phaetonte», comédias, on
de, segundo Sylvio Roméro, se nota 
«a faculdade de dizer pilhérias alliada 
ao lyrismo naturalista, popular, que real
çaram a figura de Antonio José. Se 
vivesse no Brazil, onde não havia thea- 
tro, seria um dos nossos maiores lyri- 
cos do século XVIII e um dos mais 
nacionaes dos nossos poetas*.
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Alexandre de Gusmão — De Santos. Irmão de 
(1695-1753 Bartholomeu de Gusmão, o inventor dos 

aerostatos, «o padre voador». Foi no- 
tabilissimo diplomata, secretario parti
cular de D. João IV. Tratou de vários 
assumptos attinentes ao Brazil, como a 
colonisação de Santa Catharina e Rio 
Grande do Sul. Escreveu «Cartas», «Pa
receres» e outros trabalhos. Tudo se 
acha compilado na «Collecção de vários 
escriptos politicos e litterarios de A. 
de Gusmão», Porto, 1841. Sobre o seu 
valor litterario diz Mendes dos Remé
dios: «individualidade superior pela lu
cidez de espirito politico, caracter inte
gro deixou nas suas «Cartas» bellos 
documentos de critica e analyse aos 
costumes da epocha». Diz Camillo Cas- 
tello Branco: «para quem antepõe es
tudos sociologicos a preluxidades lin
guísticas, A. de Gusmão excede Antonio 
Vieira e D. Francisco Manuel de Mello».
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José Basilio da Gama — De S. José do Rio das 
(1740-1785) Mortes, Minas. Fez os primeiros estudos 

no Rio, noviciando na Companhia de 
Jesus. Viajou pela Europa e ao regres
sar ao Brazil, tendo sido denunciado 
ás auctoridades como jesuita, foi lhe 
dada a ordem de desterro para Angola.
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Pombal, depois de lhe perdoar, confe
riu-lhe honrarias que terminaram quando 
terminou, pela morte de D. José, o po
derio do grande estadista. Escreveu, 
alem de alguns trabalhos no genero ly- 
rico e do «Quitubia» e «Declamação 
Tragica», o poema epico em verso 
branco «Uruguay», tendo por heroe 
Cacambo, versando a lucta entre os por- 
tuguezes e os indios ao sul. Esse poema, 
que tem episodios fulgurantes como «o 
sonho do heroe» e «a morte da heroina 
Lindoya», que tem bellissimas descrip- 
ções da natureza, fez que Garrett lhe 
chamasse «a melhor coroa da poesia 
brazileira».

José de Santa Rita Durão — De Catta-Preta, ar- 
(1737-1784) raiai em Minas. Estudou no collegio dos 

jesuítas no Rio. Formado em theologia 
por Coimbra, onde tomou o habito dos 
agostinhos. Esteve na Hespanha e na 
Italia e, depois, em Coimbra, em cuja 
universidade foi lente de theologia. Dei
xou o poema epico «Caramuru» e al
guns trabalhos lyricos que se perderam. 
O heroe do poema é o viannez Diogo 
Alvares Correia-o Caramuru. A acção 
é o descobrimento da Bahia. Os epi
sodios mais notáveis são o da morte de
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Moema e o da estatua da ilha do Pico. 
«Nas estrophes vigorosas do Caramuru 
— diz Leopoldo de Freitas — resumem- 
se trez séculos de nossa existência co
lonial». Sylvio Romero diz: «é o poema 
mais brazileiro que possuímos» — devido 
ás muitas descripções cheias de relevo 
sobre os Habitantes e a natureza.

:

1'í
José Francisco Cardoso—cultor da lingua latina, 

auctor d’um epigramma a José Agos
tinho e do poemeto «Tripoli», de pou
co valor, traduzido por Bocage.

Cláudio Manuel da Costa — Da Vargem de Ita- 
(1729-17S9) colomy, Minas. Depois de estudos 

humanistas feitos no Rio, dirigiu-se 
a Coimbra, d’onde saiu, apoz estu- 

. dos na faculdade de cânones, para o 
Brazil, onde advogou e foi magistrado. 
Preso por ser implicado no movimen
to revolucionário de Minas, appareceu 
enforcado na cadeia a 4 de Julho de 
1789. Deixou o poema, em verso hen- 
decasyllabo emparelhado, «Villa Rica», 
tendo como acção os feitos dos ban
deirantes e a fundação de Villa Rica, 
«Munusculo métrico», «Epicedio», «La- 
byrintho de amor», «Números Armo- 
nicos», e «Obras de Cláudio M. da C.,
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arcade ultramarino, chamado Glauceste 
Saturnio». De tudo o que escreveu 
são indubitavelmente os sonetos as suas 
melhores composições não só pela for
ma que é puríssima mas ainda pela 
suave espiritualidade que resumbram.

Manuel Ignacio da Silva Alvarenga—mestiço de
.1749-1814) Villa Rica. Feitos os primeiros estudos 

de humanidades no collegio jesuitico 
do Rio, seguiu para Coimbra, onde se 
doutorou na faculdade de cânones, e 
d’ahi para o Rio, onde se dedicou á 
advocacia e ao professorado. Socio da 
Areadia ultramarina com o nome de 
Alcindo Palmireno, dissolvida esta por 
suspeitas políticas do governador Con
de de Rezende, fundou um club secreto, 
a cuja agremiação pertenceram alguns 
espíritos de então sequazes das doutri
nas dos encyclopedistas francezes. Pou
co depois, tendo sido delatado, foi pre
so, sendo os seus haveres confiscados, 
depois d’um processo onde o acoima- 
vam de «conspirador e de querer fun
dar a republica». Deixou no genero 
satirico o poema heroi-comico «Deser
tor das Lettras», onde há agradaveis 
notas de humorismo; no genero lyrico, 
deixou «Glaura», anagramma do nome
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'V; : da sua amada. Contem odes, canções, 

idyllios, madrigaes, rondós e sonetos, 
onde a poesia sobe altíssima em vôos 
tão largos que S. Roméro chama ao 
seu auctor «o lyrico mais ardente do 
século XVIII».

Antonio Mendes Bordallo — Do Rio. Poeta sati- 
(1750-1806) rico, auctor dos «Abusos da magistra

tura».

Francisco de Mello Franco — Poeta satírico, auctor 
(1757-1823) do «Reino da Estupidez», satira allusi- 

va aos lentes de Coimbra.
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José Gomes da Costa Gadelha—De Pernambuco, 
(1743-?) auctor de versos satíricos sob o tituloí1-1

de «Suspiros da Aletria» e «Marujada». 
João Pereira da Silva—Do Rio. Poeta satírico

Mi

(1743-1818) medíocre.

Ignacio José d’Alvarenga Peixoto — Do Rio. Co- 
(1744-1793) nhecido arcadicamente por

Phenicio». Estudou humanidades no Rio, 
d’onde foi a Coimbra doutorar-se em 
direito, voltando para o Rio, em que se 
demorou algum tempo escrevendo para 
um theatro fluminense o drama em 
verso «Eneas no Lacio» e algumas tra- 
ducções de obras theatraes. Nomeado 
magistrado em Minas, ahi entrou na 
conspiração de 1789, sendo uma das

í
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figuras principaes, propondo o lemma 
«Libertas quee sera tamen» para o es
tandarte da futura republica que tenta
ram fundar. Foi denunciado, preso e 
condemnado a pena capital depois com- 
mutada em degredo na África, vindo a 
fallecer em Ambaca. Os seus escriptos 
acham-se reunidos nas «Obras poéticas 
de I. J. d’Alvarenga Peixoto», Rio, 1865. 
Presume-se ser elle o auctor das «Car
tas Chilenas». Os seus versos são dum 
lyrismo arrebatado, com traços descrip- 
tivos, transparecendo por vezes n’elles 
também muita doçura e suavidade.

Thomaz Antonio Gonzaga — Do Porto. Pereira
(1774-1807) da Silva diz que nasceu no Brazil. Co

nhecido arcadicamente por «Dirceu». 
Filho de pae brazileiro, formado em di
reito por Coimbra, foi depois magistrado 
em Villa Rica, Minas, onde viveu muitos 
annos e onde começaram os infelizes 
amores por D. Maria Joaquina Dorothéa 
de Seixas que elle immortalisou sob o 
nome de «Marilia». Compromettido na 
conspiração mineira, foi preso e dester
rado para Angola e d’ahi para Moçam
bique, onde se matrimoniou com D. Ju
liana de Souza Mascarenhas, declarando 
no acto religioso «que nunca dera pa-
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lavra de casamento a pessoa alguma». 
Falleceu no exílio com (53 annos. Alem 
da traducção do «Pastor Fido», de Gua- 
rini, deixou «Marilia de Dirceu», versos 
amorosos, d’uma ternura commovida 
em descantes graciosos á sua namorada 
Marilia, tão cheios de sentimentos que 
Roméro diz ser elle «o mais afamado 
dos poetas mineiros» e Pereira da Silva 
«que os seus versos rivalisam com as 
mais bellas canções de Petrarcha».

Domingos Vidal Barbosa
(1751-1793) na conspiração pelo que foi exilado para 

uma das ilhas de Cabo Verde. Deixou 
alguns trabalhos poéticos, onde avulta 
a ode a Luiz de Vasconcellos e Souza.

Domingos Caldas Barbosa — Do Rio. Conhecido
(1740-1800) arcadicamente por «Lereno» Estudou 

no Rio e depois em Lisboa, onde rece
beu ordens ecclesiasticas. Distinguiu-se 
como improvisador, pelo que se tornou 
popular, deixando «Viola de Lereno»: 
collecção das suas cantigas offerecidas 
aos seus amigos;», onde a poesia lyrica 
humorista é fluente, chistosa, revelando 
muita simplicidade.
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li De Minas. Entrou
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Bartholomeu Antonio Cordovil — De Goyaz, auc-
trabalho

;
tor das «Nymphas goyanas 
de pouco valor.
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Bento de Figueiredo Tenreiro Aranha. De Barcel- 
los, Pará, auctor de alguns dramas em 
verso e de poesias lyricas.

<1769-?)

.
;•Cartas chilenas

Constituem um poema satírico, appare- 
cido em 178G, assignado por «Critillo». 
narrando—diz Coelho Netto—«os feitos 
de Fanfarrão Minezio, governador do 
Chile, que outro não era senão o im- 
moral e perverso governador de Minas, 
o capitão geral Luiz da Cunha Me
nezes». Tem sido attribuidas a Gonzaga, 
a Alvarenga Peixoto, a Cláudio e aos 
tres ao mesmo tempo. Sylvio Roméro 
que presume serem do segundo, diz 
que, se ellas não têm valor litterario e 
poético, salvam-se, comtudo, pelo inte
resse historico.

Padre Antonio Pereira de Souza Caldas — Do
(1762-1814) Rio. Viveu muito tempo em Portugal e 

viajou por diversos paizes da Europa. 
Deixou «Obras poéticas de Padre A. P. 
de S. Caldas», «Psalmos de David ver
tidos em rhythmo portuguez», «Poesias 
sacras e profanas». Das poesias sacras 
sobresahem as odes á «existência de 
Deus», á «virtude da religião christan»; 
das poesias profanas, a «Cantata de Pyg-
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malião». Souza Caldas, cujas obras phi- 
losophicas e religiosas são d^im alto 
merecimento, é um perfeito clássico, 
tendo Camillo escripto acerca d’elle: 
«eis o nome d'um poeta superior e o 
maior que tiveram portuguezes na poesia 
sacra, mais que todas de difficil prova 
— em que a philosophia se ala até 
Deus sem se ajudar da ascese mystica».

Frei Antonio de Santa Maria Jaboatão
Recife. Professou no convento de Santo 
Antonio de Paraguaçu. Deixou, alem de 
versos, quando fez parte da Academia 
dos Esquecidos, memórias, sermões e o 
«Novo Orbe Seraphico Brazilico ou 
chronica dos Frades Menores da Pro
víncia do Brazil», trabalho historico de 
valor, onde o estylo é recamado de ima
gens descriptas na maior simplicidade.

Frei Gaspar da Madre de Deus — paulista. Frade 
(?-lS00) benedictino, auctor das «Memórias para 

a Historia da Capitania de S. Vicente», 
da «Noticia dos annos em que se des
cobriu o Brazil e das entradas das Re
ligiões e das suas funcções», obras 
instructivas pelos dados históricos que 
fornecem.

Pedro Taques de Almeida Paes Leme — paulista, 
<?-l777) auctor da «Historia da capitania de S.
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Vicente desde a sua fundação em 1531», 
da «Nobiliarchia paulistana ou Genea
logia das principaes famílias de S. Paulo», 
e da «Historia das Minas de S. Paulo 
e da expulsão dos Jesuítas», trabalhos 
descriptivos dos costumes e da vida 
nacional.

Fr. José Pereira de SanfAnna — Lente de theo- 
f 1696-1759) logia na universidade de Coimbra, auctor 

da «Chronica dos Carmelitas», a sua 
melhor obra e da «Vida de Soror Ma
ria Perpetua da Luz», etc..

Mathias Ayres Ramos da Silva de Eça — paulista, 
(1705-?) auctor das «Reflexões sobre a vaidade», 

trabalho de moral.
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Primeira phasellilj! ;
j;

Ao raiar do século XIX ainda o romantis
mo nao tem desenvolvimento no Brazil. Há já, 
é certo, uma certa effervescencia litteraria, deno
tando anciedade por novas formulas e processos, 
manifestada desde cs proto-romanticos mineiros. 
Essa effervescencia continua nos primeiros annos 

. d'este século, salientando-se, todavia, ainda o sa
bor clássico nos vários generos litterarios.

m
!
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Poesia

José da Natividade Saldanha — De Pernambuco.
(1796-1830) Formou-se em direito em Coimbra. Es

pirito aventureiro, correndo diversos pai- 
zes. Falleceu na Venezuella. Deixou 
composições lyricas de sabor clássico, 
vibrantes de patriotismo.I •j
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Padre Januario da Cunha Barbosa—liberal, traba-
(1780-1846) lhador infatigável para a Independencia, 

orador, poeta e jornalista. Deixou «Par
naso brazileiro», o poema «Nictheroy», 
os «Garimpeiros», etc., de pouco valor.

Frei Francisco de Santa Rita Bastos Barauna — 
(P-1S46) Da Bahia. Bohemio incorrigível. Dei

xou poesias lyricas.

Frei Francisco de São Carlos — Do Rio. Deixou
(1768-3829) alguns sermões e «A assumpção da 

Virgem», poema d’um mysticismo ar
dente entremeado de descripções sobre 
a natureza do Brazil de alto relevo.

Francisco Ferreira Barreto — Do Recife. Orador 
e poeta. D’elle restam «Obras religiosas 
e profanas do vigário Francisco Fer
reira Barreto».

Domingos Borges de Barros — Da Bahia. Vis-
(1779-1855) conde de Pedra Branca. Formou-se em 

direito em Coimbra. Viajou por diversos 
paizes da Europa. José Bonifácio, em 
virtude talvez da sua attitude duvidosa 
na Independencia e ainda de ser mes
tiço chamou-lhe «pedra parda». Deixou 
«Poesias offerecidas ás senhoras brazi- 
leiras por um bahiano», «Novas Poesias 
offerecidas..., etc.» e «Os Tumulos», 
poema. Como poeta, notam-se n’elle fa-
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' ili!
culdades emotivas descriptas com viva
cidade n’uma forma bastante elegante.

|osé Eloy Ottoni — De Serro, Minas. E’ 
\ 1764*1851)

li «um
continuador da velha escola mineira»,íi: ! idiz Roméro. Fez a traducção em verso 
do «Livro de Job» e dos «Provérbios 
de Salomão», e deixou algumas poesias 
d’um encantador e suavíssimo lyrismo.

.
*!

ii!
Francisco Vilella Barbosa — Do Rio. Visconde 
(1769-1846) de Paranaguá. Formado em mathematica 

por Coimbra. Deixou «Poemas», «Can- 
tata á primavera», etc., composições de 
merecimento no genero lyrico.

José Bonifácio de Andrada e Silva — De Santos. 
d.765-1838) Formado em philosophia e direito pela 

Universidade de Coimbra, logo seguiu 
para vários paizes da Europa, dedican- 
do-se a estudos de chimica e mineralo- 
gia, escrevendo para diversas revistas 
assumptos referentes a essas sciencias. 
Patriarcha da independencia do Brazil. 
Foi exilado em 1823 quando se dis
solveu a Assembléia Constituinte, resi
dindo em França até 1829. Em Bordeus 
publicou as suas «Poesias Avulsas de 
Amerio Elysio», composições, onde se 
nota a influencia do classicismo. Quando 
D. Pedro I abdicou em 7, Abril, 1831,
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nomeou o tutor de D. Pedro II, empre- 
gô de que logo foi privado, sendo até 
processado. Sabio, poeta, homem de 
Estado — diz Roméro — José Bonifácio 
é um dos typos mais complexos da 
historia da America.

i

Eloquência, historia, etc..

Frei Joaquim do Amor Divino Caneca — De 
(1779-1825) Pernambuco. Entrou na revolução de 

1817 pelo que foi preso. Jornalista re
volucionário, escreveu artigos no «Ty- 
phis Pernambucano» contra D. Pedro I, 
os Andradas, etc.. Devido ás suas idéias 
republicanas foi fusilado a 13, Jan., 1825. 
Deixou poesias, sermões, artigos políti
cos e «Itinerário ao Ceará». Os seus 
trabalhos acham-se nas «Obras Politicas 
e Litterarias de Frei Caneca», 1875, 
2 vol.

Frei Francisco de Santa Thereza de Jesus Sam- 
(1778-1830) paio — Espirito elevado, auctor de al

guns sermões, onde se casam docemente 
a simplicidade da expressão e o fulgor 
da ideia.

Frei Francisco de Mont’Alverne — Estudou no 
U784-1858) Rio. Foi professor de philosophia e ad

mirável orador. A sua linguagem é ful
gente e retumbante. Era de boa orga-
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! ! ! nisaçao physica e, porisso, a sua voz 
era forte e sonora. Cegou abs 70 annos. 
Quando morreu, D. Pedro II mandou 
prestar lhe honras fúnebres pomposis- 
simas. Deixou «Obras oratorias», «Pa- 
negyrico de São Pedro de Alcantara», 
o seu melhor sermão, e «Compêndio de 
philosophia». Foi um dos maiores ora
dores sagrados do Brazil.

Monsenhor José de Souza Azevedo Pizarro e Araújo
(1753-1830) — Do Rio. Sacerdote muito illustrado.

Deixou «Memórias históricas do Rio 
de Janeiro e das provincias annexas á 
jurisdicção do vice-rei do Estado do 
Brazil», importantes pelos dados histó
ricos que fornecem.

Balthazar da Silva Lisboa — Da Bahia. Fez es-
(1761-1840) tudos de direito e sciencias positivas 

em Coimbra. Foi advogado e magistrado 
no Rio e lente de direito em S. Paulo. 
Deixou «Discurso historico, político e 
economico dos progressos e estado ac- 
tual da philosophia natural portugueza, 
acompanhado de algumas reflexões sobre 
o estado do Brazil», «Annaes do Rio 
de Janeiro» em 7 volumes, a sua melhor 
obra de historia, escripta em linguagem 
correcta. Deixou ainda «Princípios de 
physica vegetal».
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José Feliciano Fernandes Pinheiro — VÍSCOnde de
.1774-1847) s. Leopoldo — paulista. Formado em 

direito por Coimbra. Político e histo
riador. Escreveu, alem de outros vo
lumes, «Annaes da-Província de S. Pe
dro» e «Diário» da sua vida, onde se 
nota, alem do patriotismo, um estylo 
correntio, fluente e cheio de vivacidade.

Luiz Gonçalves dos Santos — auctor das «Me
mórias para servir á historia do reino 
do Brazil», onde, em linguagem adula- 
dora a D. João VI, descreve os festejos 
pomposos no Rio.

Ignacio Accioli de Cerqueira e Silva — Portu-
(1 SOS-1865) guez, de Coimbra. Residiu muitos annos 

no Brazil, advogando na Bahia e sendo 
nomeado chronista do Império. Deixou, 
«Corographia paraense», «Informação 
do Rio S. Francisco», «Dissertação so
bre as tribus aborigenes da Bahia», 
«Ensaio corographico do Império do 
Brazil» e «Memórias históricas da Bahia», 
o seu melhor trabalho pela methodi- 
sação do assumpto e pela linguagem 
sempre clara e simples.

Manuel Ayres de Casal — sacerdote portuguez 
que viveu durante bastantes annos no 
Brazil. E’ o auctor da «Corographia
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m Brazileira ou relação histórica e geogra- 
phica do reino do Brazil», 2 vol., uma das 
melhores obras históricas do século XIX.

!

U !;
José da Silva Lisboa — visconde de Cayrú.
(1756-1835) Da Bahia. Irmão de Balthazar da Sil

va Lisboa. Formado em direito e phi- 
losophia por Coimbra. Na Bahia foi 
lente de philosophia e grego. Exerceu 
vários cargos políticos. Aconselhou D. 
João VI a abrir os portos do Brazil 
ao commercio das nações amigas. Tra
balhou para a Independencia. Foi sena
dor do Império. Deixou mais de 35 
vol., sobretudo sobre economia política, 
onde expoz o individualismo inglez, que 
preconisava, na expressão «laissez faire. 
laissez passer», a liberdade de commer
cio e industria. As suas obras são: 
«Historia dos principaes successos polí
ticos do imperador do Brazil», «Recla
mação do Brazil», «Bem da ordem», 
«Heroicidade brazileira», «Princípios de 
direito mercantil e leis de marinha», a 
sua melhor obra, etc.. Foi ainda o 
auctor do primeiro projecto do Codigo 
de Commercio e do Regimento dos 
Cônsules. Os seus trabalhos, que primam 
pela simplicidade do estylo, revelam 
grande erudição.
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D. José Joaquim da Cunha de Azeredo Coitinho — 
(1743-1821) De Campos dos Goytacazes, província 

do Rio. Bispo. Cabe-lhe a gloria, bem 
como a Silva Lisboa, de serem os 
creadores de estudos economicos no 
Brazil. Deixou «Ensaio economico so
bre o commercio de Portugal e suas 
colonias», a sua melhor obra, etc..

Hippolyto José da Costa Pereira Furtado de Men- 
(1774-1823) donça — Formado em direito e philo- 

sophia por Coimbra. Preso pela Inqui
sição, fugiu para a Inglaterra, publicando 
em Londres o jornal «Correio Brazi- 
liense», onde defendeu a Independencia 
do Brazil.

Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e 
(1773-1845) Silva — De Santos. Formado em di

reito por Coimbra. Político illustre as
sumindo altos logares no governo do 
Brazil. Os seus discursos parlamentares 
são inflammados, vibrantes de enthu- 
siasmo.

Martim Francisco Ribeiro de Andrada — meio 
(1776-1844) termo — diz Roméro — entre os seus 

dois irmãos: nem tão sabio como José 
Bonifácio, nem tão notável orador como 
Antonio Carlos. Político como o ante-
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cedente, sendo deputado á Constituinte 
e ministro. Deixou 
mentares» e «Diário de uma viagem 
mineralogica pela provincia de S. Paulo 
em 1805*.

Evaristo Ferreira da Veiga — Jornalista egregio 
(1799-1S37) que na «Aurora Fluminense» — «a pri

meira manifestação seria do jornalismo 
político indígena 
sumptos políticos e economicos e atacou 
D. Pedro I.

Antonio de Moraes Silva — emigrou para a In- 
(1755-1S24) glaterra, fugido ao Santo officio. Deixou 

o bello trabalho «Diccionario da Lingua 
Portugueza».

Marianno José Pereira da Fonseca — Marquez 
(1773-1S48) de Maricá — Do Rio. Illustre moralista, 

auctor da «Collecção completa das Ma
xim as, Pensamentos e Reflexões do M. 
de Maricá».

Miguel do Sacramento Lopes Gama — De Per- 
(179M852) nambuco. Foi frade a principio. Depois 

largou o habito. Professor distincto. 
Deputado á Assembléia geral. Escreveu 
a «Columneida», poemeto satírico polí
tico, «Codigo Criminal pratico», satira 
politica em prosa, etc.. Redigiu o jor-

Discursos parla-
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nal «O Carapuceiro», onde atacou os 
políticos de então. Foi um escriptor de 
vulto no genero satírico pela sua pilhé
ria causticante, que o tornou popular.

Odorico Mendes — Do Maranhão. Deixou traduc- 
11799-1864) Ções da Iliada, Odysséa, Eneada, Bu

cólicas, alem de algumas poesias ori- 
ginaes.
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Século XIXi;
Segunda phase 

O ROMANTISMO

!*'■:

li
Todos os que se tem occupado da Littera- 

tura brazileira são concordes em affirmar que o 
romantismo (x) appareceu em 1836, anno em que 
Gonçalves de Magalhães publicou os 
poéticos».

W" Suspiros«

■ Muito antes, porem, já se observam traços ro- 
composições de alguns escriptores, 

facto natural e logico demonstrativo do largo pro- 
ccssus evolutivo, a que obdecem todas as doutrinas 
sociaes ao serem assimiladas pelos povos. Esses 
escriptores são, alem dos que já mencionámos na 
primeira phase do século XIX: Cândido de Araú
jo Vianna, Maciel Monteiro, Barros Falcão, Au
gusto de Queiroga, Bernardino Ribeiro, Firmino 
Silva, Álvaro de Macedo, José Maria do Amaral, 
Antonio Felix Martins, José Maria Velho da Silva, 
Capistrano Bandeira de Mello, etc., acadêmicos, 
em geral, nas faculdades de S. Paulo e Olinda.

manticos nas
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(') Veja Litteratura portugucza, pag. 98.



167 —

«Em 1822 — diz Coelho Netto — constitu
indo-se o Brazil em nação independente, accla- 
mado o seu primeiro imperador, começa uma 
vida nova inaugurada com o regimen autonomico 
que desopprime o nacional. A nossa independencia 
é saudada pelos primeiros hymnos do roman
tismo». A corrente romantica desabrochara na 
Allemanha propalando-se logo por todos os pai- 
zes, resuscitando tradições cavalheirescas medie- 
vaes, fazendo voltar a attenção para a natureza 
engalanada, reagindo contra o classicismo (*) da 
Edade-inoderna. Essa corrente passou também 
ao Brazil, tendo illustres representantes como 
Gonçalves de Magalhães, Porto Alegre, Gonçalves 
Dias, Alencar, etc..

No Brazil, se não houve Edade-media e, 
portanto, tradições medievaes a fazer resuscitar, 
houve, comtudo, o sopro bemfazejo dos motivos 
populares elaborados durante annos na imagina
ção ardente do povo, variando de região para 
região, e ainda a graça harmoniosa da natureza 
uberrima brazileira, esperançosamente verdejante, 
as florestas virgens do sertão, inspirando poetas e 
prosadores que em suas composições fizeram vibrar 
notas clamorosas d’um nacionalismo accentuado.
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(’) As palavras classicismo, lettras classicas, clássicos, a que 

na litteratura nos temos referido, derivam do facto de os jesuitas — os 
crcadores do ensino secundário — fazerem edições dos auetores antigos 
para uso das classes. Assim o auctor de livro usado na classe passava 
^ ser chamado clássico.
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As sympathias voltaram-se, sobretudo, para 
o indio, até aqui ignorado e relegado na sua 
simplicidade rústica, na sua natureza selvagem. 
A attenção recrudesce, avoluma-se e logo come
çam a apparecer obras importantes, onde há o 
estudo da psychologia d’essa raça, estereotypando 
o seu viver intimo entre o resoar sonoro das 
grandes florestas, as suas qualidades guerreiras e 
emotivas, tudo, emfim, onde os escriptores viam 
traços originaes, interessantes, completamente iné
ditos. E’ o indianismo, o mais vigoroso caracte
rístico do romantismo brazileiro — «o mais ale- 
vantado esforço de originalidade de que até hoje 
foi capaz a nossa esthetica» — na expressão feliz 
de Bevilacqua.

Ao lado do romantismo vê-se, como em to
das as litteraturas, o ultra-romanlismo, ou seja a 
poesia chorosa, doentia, d’uma tristeza vaga e in
definida, rezada em versos d’uma dolencia ondu- 
lante, como rosários de amarguras... Alvares de 
Azevedo foi o prototypo do ultra romantismo, «o 
lacrimoso perenne», como então lhe chamavam.
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Poesia

Domingos José Gonçalves de Magalhães - Vis- 
(1S11-1882) conde de Araguaya. Do Rio, onde se 

formou em medicina. Diplomata. Fez a 
sua estreia em 1836 com os «Suspiros 
poéticos». Deixou ainda «Cantos fu-
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nebres», «Urania», versos lyricos sub- 
jectivistas; «Antonio José», «Olgiato», 
etc., dramas; «Factos do Espirito Hu
mano», obra philosophica. Foi um dos 
maiores românticos pela sua poesia ele
vada e fluente. Foi illustre indianista na 
«Confederação dos Tamoyos».

Antonio Gonçalves Dias—Do Maranhão. Estudou 
<1823-1864) em Coimbra. Viajou por toda a Euro

pa. Deixou «Leonor de Mendonça», 
drama, «Tymbiras», poema, «I Juca-Py- 
rama», poemeto; «Marabá», «Canção do 
Tamoyo», «Cantos do Guerreiro», «do 
Piága», «do índio», etc., poesias india- 
nistas. Chamaram-lhe «o poeta dos Ín
dios». Deixou ainda «Sextilhas de 
Frei Antão» em formas classicas.

Manuel de Araújo Porto Alegre—Barão de Santo 
<1806-1879) Ângelo. Do Rio Grande do Sul. Auc- 

tor de algumas poesias satíricas; foi 
sobretudo lyrico, deixando as «Brazi- 
lianas», obra indianista de alto valor. 
Escreveu ainda «Colombo», poema em 
40 cantos, um tanto fastidioso.

Aureliano José Lessa. Deixou um volume de versos, 
<1828-1861) «Poesias posthumas», onde as poesias «O 

Sol», «A Creação», «A Tarde», etc., são 
philosophicas; e «Canto de amor», «Duas 
Auroras», «Queixa», etc., são amorosas.
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Bernardo Joaquim da Silva Guimarães — De Minas.
(1827-1885) Estudou direito em S. Paulo. Viajou 

pelos sertões. Deixou «Cantos da So
lidão», «Poesias», «Novas Poesias» «Fo
lhas do Outomno», onde há o tom na
cionalista e, por vezes, humorístico.

Luiz José Junqueira Freire - Da Bahia. Monge
(1832-1855) benedictino durante algum tempo, auctor 

das «Inspirações do claustro» e das 
«Contradicções Poéticas», versos reli
giosos e profanos.

Laurindo José da Silva Rabello — Do Rio. Auctor
(1820-1864) das «Meditações», poesias sentimentaes, 

e de versos satiricos de grande mere
cimento.

Trajano Galvão de Carvalho — Do Maranhão. Auc-
(1830-1864) tor de diversas poesias, o primeiro es- 

criptor que trata do escravo negro. As 
suas melhores poesias são: «A Creoula», 
«Nuranjau», «Calhambola», etc..

Casimiro José Marques de Abreu—-Da província
(1837-1860) do Rio. Espirito completamente avesso 

ao commercio, a que seu Pae o quiz 
destinar. Falleceu aos 23 annos. Dei
xou «Primaveras», cuja poesia expon
tânea e amorosa o tornou o poeta mais 
popular no Brazil.
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Manuel Antonio Alvares de Azevedo — Do Rio.
(1831-1852) Estudou direito em S. Paulo. Falle- 

ceu aos 21 annòs. Auctor da «Lyra 
dos 20 annos», versos dos mais emo
cionantes em lingua portugueza.

Alexandre José Teixeira de Mello — De Campos
(1833.1907) (Rio de Janeiro). Formou-se em medi

cina. Deixou, alem de trabalhos de his
toria, «Sombras e Sonhos», «Myosotis». 
«Sombras e sonhos»—diz Roméro — 
é um dos livros mais mimosos da nossa 
poesia.

Francisco Leite Bittencourt Sampaio.
(1830-1894)

Auctor das 
«Flores sylvestres», onde o verso corre 
naturalmente, descrevendo assumptos
campesinos.

í:
Franklin Américo de Menezes Doria—Da Bahia.
(1836-1906) Barão do Loreto. Professor, deputado 

e ministro. Deixou «Enlevos», e outros 
trabalhos. Os seus versos são correctos 
versando assumptos nacionaes.

I
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Luiz Nicolau Fagundes Varella—De Rio Claro 
(184M875) (Estado do Rio). Deixou «Vozes da 

America», «Cantos religiosos», «Cantos 
Cantos do ermo e da

-
-

meridionaes»
cidade», «Anchieta», poema em verso 
branco, «Diário de Lazaro», poema, 
etc.. !•Varella que amava as florestas a

’
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SM ponto de se metter pelo sertão a den
tro, deixando-se por lá ficar horas e 
horas isolado, revela nos seus versos, 
alem de traços descriptivos da nature
za, «um phantasiar caprichoso e dolen
te, aereo e brumoso» — no dizer de 
Roméro.

Ü

í Joaquim Marinho Serra — Do Maranhão. Poeta 
(1837-1SS8) e jornalista, auctor de «Quadros», onde 

a poesia simples retrata os sertões.
Alem d’estes, notam-se ainda Dutra e Mello, 

Gentil Homem, Juvenal Galeno. Bruno Seabra. 
Pedro Calasans, auctor das «Paginas soltas» e 
«Ultimas paginas», Franco de Sá, Augusto de
Mendonça, auctor de «Poesias» e «Messalina», etc..

11!: S
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Corrente naturalista(|

(1S75....)

Ahi por 1870 e principalmente com a pu
blicação dos «Ensaios e Estudos de Philosophia 
e Critica» em 1875 de Tobias Barreto, a littera- 
tura toma nova orientação (!). Avigora-se o gosto 
pela sciencia, intensifica-se a observação, surgem as
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(‘) Veja Littcratura portugueza, pag. 100.
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bases criticas, avulta a psychologia, a asymetria 
da arte, a verdade, a naturalidade.

A poesia tem por esta occasião uma feição 
muito interessante. E’ a poesia condorcira (neolo- 
gismo derivado da palavra condôr) caracterisada 
pelos voos altos, pela oratoria no verso, pela em- 
phase da expressão por meio de ajectivos sonoros, 
bronzeos, retumbantes, á maneira de Victor Hugo. 
Os seus mentores foram Tobias Barreto e Castro 
Alves.

■

í
:íO condoreirismo ou o hugoanismo — es

creve Roméro — que depois se desvirtuou em 
gongorismo, teve a funcção histórica de fechar o 
cyclo do romantismo, de arrancar a poesia na
cional da modorra choramingas em que andava a 
esmorecer e chamal-a a interessar-se por assumptos 
mais humanos, mais elevados, mais nobres, mais

i
v

impessoaes.
A seguir vem a poesia parnasiana, caracte

risada* pela tortura da forma, pela cadência har
moniosa do verso, pelo fulgor vivido dos termos. 
Assim diz Coelho Netto: «A grande Escola que 
exige para encarnar a ideia o verso torturado, de 
perfeição artistica sem jaça, como uma obra de 
ourivesaria, essa só apparece com os discípulos 
de Leconte que tão alto levantaram o culto es- 
thetico, aperfeiçoando a forma, apurando .a lin
guagem poética, caprichando na rima de uma 
riqueza por vezes peregrina». A poesia parnasiana

■
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Vi apparece em S. Paulo, com a publicação das 
«Fanfarras» de Theophilo Dias (sobrinho de Gon
çalves Dias). Muitos poetas se dedicam com fer
vor a essa poesia, avultando Emilio de Menezes, 
Vicente de Carvalho e Olavo Bilac, que na «Pro
fissão de Fé», poesia que abre as suas «Poesias», 
escreveu:

■■

;

li
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«Quero que a estrophe crystallina 
Dobrada ao geito 

Do ourives, saia da officina 
Sem um defeito».

•M

i

«Porque o escrever — tanta pericia 
Tanta requer,

Que officio tal. . . nem há noticia 
De outro qualquer».

Por aqui se vê que para se fazer um verso 
perfeito é preciso acepilhal-o, dar-lhe vivacidade 
e tom, porque a verdadeira poesia tem por base 
a forma. Não quer isto dizer que se deva des- 
presar a ideia; pelo contrario: — a ideia deve 
ser elevada, vestida, porem, pela forma mais ele
gante. Contra a poesia parnasiana, revoltam-se 
alguns (não tanto no Brazil; sobretudo nas litte- 
raturas europeias, nomeadamente na litteratura 
franceza, onde Verlaine oppoz o symbolismo ás 
formas parnasianas), dizendo que a ideia só é gran
de quando é livre, que para ser alta não se pode
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amoldar ao circulo estreito da forma. Actualmente, 
a poesia agita-se entre estas duas forças contrarias.

Ao lado da poesia parnasiana appareceram 
uns laivos de symbolismo nas obras de Cruz e 
Souza, auctor dos «Broqueis», «Evocações», etc., 
de Emiliano Pernetta, Gustavo Santiago, auctor 
do «Cavalleiro do luar», etc., e, sobretudo, de 
Alphonsus de Guimaraens, cantor inspirado de 
«Dona Mystica», «Caminho da Cruz», etc..

No romance distingue-se o tom naturalista, 
a forma aprimorada com Franklin Tavora, Ma
chado de Assis, Taunay, Coelho Netto, etc., 
continuando e fortalecendo o sertanisno anterior, 
apresentando telas soberbas de colorido sobre a 
terra brazileira, seus costumes e lendas peculiares, 
sobre a paisagem variada, ora rusticamente ma- 
gestosa, ora suave e branda.

A novella d’estes escriptores—convem frizar 
bem —se é nacionalista como as novellas anterio
res, supera-as, todavia, pelo brilho da forma, pela 
adjectivação apropriada cheia de modulações capri
chosas dando vida e harmonia ao periodo, pela 
observação incidindo fundamente sobre os aspectos 
pittorescos, sobre as faces das cousas as mais 
humildes, sabendo ver n’ellas os traços originaes 
que nem todos podem descortinar. E’ esta a 
grande característica .que dia a dia vae evolutindo 
para regiões mais elevadas de arte. 
vação dos traços psychicos na vida social, a
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observação dos traços objectivos na natureza 
vasta e fecunda.

A observação psychologica é evidente ainda 
no romance realista de Aluizio Azevedo, o im- 
plantador dos moldes realistas de Zola (l) no Bra* 
zil. Seguem-lhe as pisadas Julio Ribeiro, Adolpho 
Caminha, Affònso Celso Junior, Arthur Lobo, 
etc., que deram relevo nos seus romances a typos 
sociaes, analysando casos pathologicos, descre
vendo toda a complexidade de sentimentos, n’uma 
linguagem sonora, cantante, opulentamente rica 
de adjectivos, com lidimos fóros de correcção e 
de elegancia.
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Poesia

Tobias Barreto de Menezes — De Recife. Per- 
<1839-1889) feito conhecedor do latim e allemão.

Formado em direito, lente da Academia 
do Recife. Poeta illustre, fundador do 
condoreirismo, deixou «Dias e Noites». 
Jurisconsulto e philosopho de primeira 
plana, auctor de «Ensaios e estudos de 
Philosophia e Critica», 1875, «Estudos 
de Direito», «Estudos Allemães», «Ques
tões vigentes de Philosophia e de Direi
to», etc.. As suas obras exerceram profun
da influencia na poesia e na philosophia.

(') «Avoir Pimpression forte de ce dont on parle, et rendre 
cettc impression avec la plus grande intensité et la plus grande simpli- 
cité c’cst 1’art d’écrire tout entier.» (Zola)
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Antonio de Castro Alves—Da Bahia. Estudou 
\1S47-1S71) direito em Pernambuco e, depois, em 

S. Paulo. Discípulo e amigo de To- 
bias Barreto. Foi «o apostolo andante 
do condoreirismo», deixando proselytos, 
em Pernambuco, Bahia, Rio e S. Paulo. 
Deixou «Espumas fluctuantes» e «Poe
ma dos Escravos», onde a poesia é ar
rojada, imaginativa, ao modo de Hugo,, 
o que o tornou popularissimo.

Luiz Guimarães Junior — Estudou direito no Re- 
< 1844-1898) cife, seguindo depois a carreira diplo

mática. Deixou «Corymbos», «Sonetos 
e Rimas» e «Lyra final», versos lyricos 
correctissimos.

Mello Moraes Filho — Auctòr dos «Cantos do 
Equador» e dos «Mythos e Poemas».

Victoriano Palhares — Auctor de «Mocidade e 
Tristeza», «Centelhas», «Peregrinas».

Luiz Delphino dos Santos, auctor de muitas poe
sias no genero lyrico ainda não compi
ladas. Algumas das suas composições 
arderam por occasião dum incêndio na 
typographia em que se encontravam.

Alem d’estes, destacam-se ainda: Machado 
de Assis (C/irysa/idas, Phalenas, Americanas, Oc- 
cidentacs) ; Arthur Azevedo; Theophilo Dias (auc-



3
17S -i .Si

tor das Fanfarras, com que implantou o parna
sianismo) ; Raymundo Correia (18G0-1911), par
nasiano admiravel (auctor das Symphonias, Versos, 
Versões c Al/eluias); Cruz e Souza (Broqueis, 

Evocações, Missa!); Lucio de Mendonça; Damas 
ceno Vieira; Guimaraens Passos (Versos de um 
simples, Horas mortas); Carvalho Junior; Orlando 
Teixeira; Sylvestre de Lima; Martins Junior; Valen- 
tim Magalhães; Elzeario Pinto (Festim de Ba/tha- 
zar, poemeto); Luiz J. Pereira da Silva (Riachueto, 
poema); Sylvio Roméro (Últimos harpejos e outros 
volumes de versos); Trajano Galvão; Mucio Tei
xeira (Poesias completas); Alberto de Oliveira (Poe
sias co?np/eias) ; Fontoura Xavier (Opalas, Triolets); 
Augusto de Lima (Symbolos, Contemporâneas): Luiz 
Murat (Ondas); Affonso Celso Junior (Telas sonan- 
ies); B. Lopes (Chromos c J3razões, Vai de Lyrios); 
Rodrigo Octavio (Jdy/lios c Poe?nas); Vicente de 
Carvalho (Relicário, Poe?nas c Canções); Osorio Du
que Estrada (Flora de Maio, Alvéolos); Olavo Bilac 
(auctor das Poesias, o maior poeta actual, parnasiano 
de alto valor); Magalhães de Azeredo (ProceUarias, 
Horas saoradas); Medeiros e Albuquerque (Poesias 
completas); Pedro Rabello (Opera lyrica); Filinto 
de Almeida (Lyrica); JoãoRibeiro (Versos); Emilio 
de Menezes (Olhos funercos. Missa fúnebre); Gusta
vo Santiago (Cavalleiro do Luar); Domingos Nas
cimento (Ronda sinistra); Alphonsus de Guimaraens 
(Dona Mystica, Caminho da Cruz); Mario de Arta- 
gão (Psa/terio, Crepe, Bailadas); Severiano de Re-
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zende; Antonio Salles; Francisca Julia; Julia Cor
tines; Wenceslau de Queiroz; Julio Cesar da Silva; 
Thomaz Lopes; Silva Ramos; Teixeira de Souza; 
Martins Fontes; Generino dos Santos; Assis Bra- 
zil; Luiz Edmundo; Alberto Ramos; Pereira 
Barreto; Mario de Alencar; Emiliano Pernetta; 
Felix Pacheco; Leoncio Correia; Nestor Victor; 
Luiz Guimarães Filho; Oscar Lopes; Leal de 
Souza; Goulart de Andrade; Hermes Fontes; etc..

ii
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!iRomance e drama

Relativamente aos romancistas, encontram-se 
n’este breve resenha primeiramente os puros ro
mânticos, como Alencar, Teixeira e Souza, etc., 
e depois os naturalistas.

Luiz Carlos Martins Penha — Do Rio. Dedicou-se 
(1815-1848) ao estudo das línguas. Foi addido á 

legação brazileira em Londres. As 
obras que deixou revelam intenso hu- 
morismo: '<0 Juiz de Paz na Roça», 
«O Judas em Sabbado de Alleluia» 
«A barriga do meu tio», «O Cigano», 
comédias; «Witiza», «D. Leonor Telles», 
dramas, etc..

José Martiniano de Alencar — Do Ceará. Lente 
(1829-1887) de direito, deputado, ministro, juriscon- 

sulto, jornalista, orador, dramaturgo e, 
sobretudo, romancista. Foi a mais alta
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figura do romantismo. As suas obras 
retratam os costumes e a paisagem do 
Brazil por onde viajou constantemente. 
Deixou: «Guarany», «Iracema», «Minas 
de Prata», «Ubirajara», Sertanejo», etc., 
romances; «O demonio familiar», «Verso 
e reverso», «Mãe», dramas; «Filhos de 
Tupan», poema; «Discursos parlamen
tares», «Esboços jurídicos», etc..

Antonio G. Teixeira e Souza — De Cabo Frio.
US12-1S61) Professor. Foi um dos implantadores 

do romantismo. Deixou: «Fatalidades de 
dois jovens», «As tardes de um pintor», 
«Gonzaga», «A Providencia», romances; 
«Cânticos lyricos», versos; «A Indepen
dência do Brazil», poema epico; «Cor- 
nelia», «O Cavalleiro teutonico», tra
gédias.

Joaquim Manuel de Macedo — De Itaborahy (Rio).
U820-1882) Medico pelo Rio. Professor no Colle- 

gio D. Pedro II, político, deputado. 
Escreveu os romances de costumes 
«Moreninha», «Mulheres de Mantilha», 
«Rio do Quarto», «Dois amores», «Vic- 
timas Algozes», etc.. Como poeta 
deixou versos lyricos e o . poema «A 
Nebulosa», de grande valor. Como co- 
mediographo, escreveu «Phantasma Bran
co», «Luxo e Vaidade», «A Torre em
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concurso», etc.. Entre os seus dramas 
avultam «O cego», «Cobé», «Lusbela», 
«Amor e Patria», «Sacrifício de Isaac», 
etc.. Roméro diz que «foi um dos* 
fundadores do romance no Brazil, um 
dos creadores do nosso theatro e um 
dos mestres da nossa poesia».

Manuel Antonio de Almeida — Do Rio. Formado 
(1830*1861) em medicina. Jornalista. Deixou o dra

ma lyrico «Dois Amores», algumas tra- 
ducções, e o romance de costumes 
fluminenses de grande nomeada «Me
mórias de um Sargento de Milícias».

Agrário de Souza Menezes — Da Bahia. Formado 
(1834-1863) em direito por Olinda. Jornalista e 

auctor dramatico. Deixou: «Mathilde», 
«Calabar», «Os Miseráveis», «Bartho- 
lomeu de Gusmão», < 
pendencia», dramas;
Rei», «O voto livre» 
comédias; etc..

Francisco Pinheiro Guimarães—Jornalista, drama- 
(1832-1877) turgo, romancista. Foi combatente vo

luntário na guerra do Paraguay, onde 
se portou galhardamente. A sua acção 
revela-se sobremaneira no levantamento 
do theatro, para o qual escreveu: «His
toria de uma moça rica», «Punição»,

.
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IjM 1821:I!; ■ dramas; «Quem casa quer casa», co
media. Deixou ainda o romance «O 
Commendador».

!.T: •I;! .
91
» João Franklin da Silveira Tavora — Do Ceará.

(1S42-188S)I Formado em direito. Exerceu altos
í iw cargos públicos. Foi membro do Ins

tituto Mist. e Geographico do Brazil. 
O primeiro trabalho que escreveu foi 
«Trindade Maldita», contos ultra-ro- 
manticos. A seguir publicou «Um casa
mento no arrabalde», «O Cabelleira», 
«O Matuto», «Os índios de Jaguaribe». 
«Lourenço», «Sacrificio», «Lendas do 
Norte», «A Casa de Palha», etc., ro
mances sob o titulo de «Litteratura do 
Norte» e que pela analyse superior dos 
costumes e pelo colorido descriptivo 
fizeram Roméro dizer que Franklim 
Tavora foi «o chefe do naturalismo 
tradicionalista e campesino na novellis- 
tica brazileira». Deixou ainda os dra
mas «Antonio», «Trez Lagrimas» «Um 
mysterio de familia» e livros de critica.
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Arthur Azevedo —De S. Luiz (Maranhão). Jorna- 
(1855-1908) lista, poeta, dramaturgo e contista. Func- 

cionario publico. Deixou as comédias 
«A Vespera de Reis», «O Liberato», 
«A Mascotte na roça», «A almanjarra» 
«Amor por annexins», «O Dote», «A
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Joia», «O Badejo», etc.; os dramas «O 
escravocrata», «Anjo de vingança»; os 
contos «Contos fóra da moda», «Con-. 
tos possíveis», «Contos ephemeros»; e 
muitas revistas. Distinguiu-se, sobretu
do, na comedia e no conto, a que elle 
deu grande fulgor pela pilhéria e graça 
que lhe imprimiu.

Alfredo de Escragnolle Taunay—Visconde de
<1843-1899) Taunay — Do Rio. Membro da Acade

mia Brazileira de Lettras. Deputado, 
senador, presidente de Santa Catharina. 
Jornalista, dramaturgo, etc., e, principal
mente, romancista. Deixou «La Retrai- 
te de Laguna» em francez, allusiva á 
expedição, antes da guerra do Paraguay, 
a Matto Grosso; «Innocencia», o seu 
melhor romance que foi traduzido para 
muitas linguas, «Scenas de Viagem», 
«Ouro sobre azul», «Ceus e terras do 
Brazil», «O Encilhamento», «No Decli- 
nio», «Historias Brazileiras», «Ao entar
decer», «Narrativas militares», etc.. A 
sua linguagem é admiravelmente modu
lada, pintando paisagens e costumes 
do Brazil.

Joaquim Maria Machado de Assis—Do Rio. Foi,
<1839-1903) a principio, typographo. Funccionario 

publico. Presidente da Academia Braz.
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Ide Lettras. Foi distincto poeta e um 
dos maiores romancistas no Brazil. Dei
xou admiráveis romances naturalistas, 
onde o estylo, sobre ser correcto, é 
expontâneo, levemente humorístico, e 
onde há creações de typos brazileiros 
«Resurreição», «Helena», «Yayá Gar
cia», «Dom Casmurro», «Quimcas Bor
ba», «Esaú e Jacob», «Memorial de 
Ayres»; «Contos Fluminenses»; «Papéis 
avulsos», «Historias sem data», «Varias 
historias», «Paginas recolhidas», «Relí
quias de casa velha», livros de contos; 
«A mão e a luva», «Tu, só tu puro 
amor», «Ouasi ministro», «Os deuses 
de casaca», etc., comédias.
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Alem d’estes, avultam ainda no romance: 
José do Patrocinio, de Campos, propugnador pela 
abolição da escravidão, auctor dos romances Moita 
Coqueiro e Retirante: Raul Pompeia, do Rio,, 
poeta das Canções sem metro e romancista do 
Atheneu; Pedro Rabello, contista da Alma alheia: 
Aluizio Azevedo, irmão de Arthur Azevedo, chefe 
dos romancistas realistas, auctor de O mulator 
Casa de Pensão, O cortiço, O coruja, etc.; Julio 
Ribeiro, realista de A carne; Adolpho Caminha, 
realista de A normalisia; Affonso Celso Junior, 
realista de Lupe, Aventuras do Manuel João, 0 
Invejado, Minha filha; Marques de Carvalho, rea-
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lista de Hortencia ; Araripe Junior, auctor do Ni
nho de beija-flor., Reino encantado, Luizinha; Va - 
lentim Magalhães, auctor da Flor de sangue; Eu- 
rico de Góes, auctor da «Flor de Neve»; .Gon
zaga Duque, auctor de A mocidade morta; D. 
Julia Lopes de Almeida, auctora da Familia Me
deiros, Viuva Simões, A Intrusa, A Fallencia, etc.: 
Euclides da Cunha, febril pintor de Os sertões, 
onde há paginas das mais fulgurantes que se têm 
escripto no Brazil, escriptor de risonho futuro se 
não perecesse tristemente em 1909; Affonso Arinos, 
auctor de No sertão; Graça Aranha, auctor de 
Chanaan, romance de philosophia de grande re
nome; Lucio de Mendonça, poeta e romancista 
das Floras de bom tempo; Domicio da Gama, 
auctor de Psychose, Historias curtas; Cyro de 
Azevedo, contista da Alma dorida; Medeiros e 
Albuquerque, auctor da Mãe Tapuia; Garcia Re
dondo, auctor da Ckoupana das Rosas, Carícias. 
Arminhos; Olavo Bilac, auctor da Patria brazi- 
leira, Contos pátrios; Rodrigo Octavio, auctor de 
Felisberlo Caldeira, Festas nacionaes; -Virgílio Var- 
zea, auctor de Mares e Campos, Historias rústi
cas, Nas ondas, etc.; Xavier Marques, auctor de 
Familia bahiana, Joanna e Joel, Holocausto, etc.; 
Afranio Peixoto, auctor da Esphivge; Goulart de 
Andrade, auctor de Assumpção; Alcides Maya, 
auctor das Ruinas vivas, A Tapera; Rodolpho 
Theophilo; Xavier Marques; Lima Barreto; Thomaz 
Lopes ; Paulo Barreto ; Almachio Diniz ; Antonio
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li Lobo; Domingos Barbosa ; Flexa Ribeiro ; Raul 
de Azevedo ; Cláudio de Souza ; Canto e Mello ; 
Domingos Olympio: Pardal Mallet; Antonio Sal- 
les; Zepherino Brazil, etc.. A mais alta figura 
de hoje no romance é Coelho Netto, polygrapho 
fecundo, naturalista de profunda observação, esty- 
lista de escól, auctor de O Sertão, A Treva, A 
Tormenta, Rajahy Inverno cm flo)\ Capital Fede
ra/\ Paraizoy Miragem, Esphinge, etc..

No theatro notam-se ainda: Ernesto Ferreira 
França, Burgain, Luiz Vicente de Simoni, Castro 
Lopes, Moreira Sampaio, Oscar Pederneiras, Car
doso de Menezes, Valentim Magalhães, Coelho 
Netto, Oscar Lopes, Roberto Gomes, Carlos Góes, 
Lima Campos, João Evangelista, Goulart de An
drade, etc..
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' 1 •!r:. Historia, Eloquência, etc..

Francisco Adolpho de Varhagem — Barão e Vis- 
<1816-1878) conde de Porto Seguro. Filho de official 

allemão que residiu no Brazil. Natura- 
lisou-se brazileiro em 1841. Auctor de 
mais de 100 volumes, sobretudo de 
historia. EJ chamado «o pae da histo
ria brazileira». Deixou «Historia do 
Brazil
rica», «Historia da Independencia», etc.. 
Os seus trabalhos que revelam obser-

i :
Historia geographica da Ame-«
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vação e investigação pacientíssimas são 
conhecidos em todo o mundo culto.

Joaquim Caetano da Silva — Do Rio Grande do
(18101873) Sul. Estudou medicina em França, onde 

se distinguiu. Professor no Rio, no Col- 
legio D. Pedro II, para o qual escreveu 
«Grammatica portugueza», «Mecanismo 
da Lingua grega». Membro do Insti
tuto Historico e Geographico. Foi no
meado cônsul geral na Hollanda, onde, 
reunindo documentos, publicou a sua 
melhor obra «L’Oyapock et TAmasone 
— question brésilienne et française», 
obra, acerca da qual D. Pedro II disse: 
«vale por um exercito de 200.000 ho
mens destacados na fronteira». Esta 
questão foi, depois, resolvida pelo Ba
rão do Rio Branco.

João Francisco Lisboa—Do Maranhão. Jornalista.
(1812-1863) Deixou 4 volumes, entre os quaes «Jor

nal de Timon», trabalho de relevo, onde 
historia o estado social do Maranhão, 
«Brazil colonial», «Vida do Padre An- 
tonio Vieira», etc.. Roméro chama-lhe 
«um dos maiores prosadores da nossa 
lingua».

Alexandre José de Mello Moraes — De Alagoas.
(1816-1882) Medico pela Bahia. Deputado. Possui

dor de antigos documentos, dispol-os
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I] I em diversas obras, escrevendo observa
ções criticas acerca d’elles, sob os titulos 
«Corographia histórica, chronologica, ge
nealógica, nobiliaria e política do Im
pério do Brazil», «O Brazil historico», 
«Historia do Brazil-reino e do Brazil- 
imperio», «A Independencia e o Império 
do Brazil».

Joaquim Norberto de Souza Silva — Do Rio.
<1820-1891) Funccionario publico. Presidente do Ins

tituto H. e Geog.. Foi romancista, poeta, 
dramaturgo e, sobretudo, historiador 
pela clareza e senso critico da exposição. 
Escreveu «Romances e Novellas», «O 
Martyrio de Tira Dentes», «O Livro 
de meus amores», «Cantos épicos», 
«Modulações», «Clytemnestra», tragédia, 
«Amador Bueno», drama, «Memória 
histórica e documentada das Aldeias 
dos índios da Província do Rio»; 
«Historia da Conjuração mineira», «As 
brazileiras celebres», «Estudos sobre o 
descobrimento do Brazil».

João Manuel Pereira da Silva — De Iguassú.
<1817-1898) Formado em direito por Paris. Depu

tado e senador. Poeta, romancista, his
toriador, etc.. Deixou o poema «Gon
zaga» ; « Aspasia », «Jeronymo Côrte- 
Real», «D. João de Noronha», romances;
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«Discursos parlamentares», «Filinto Ely- 
sio», «Historia da Fundação do Império 
Brazileiro», «Segundo Periodo do rei
nado de D. Pedro I», «Historia do 
Brazil de 1831 a 1840». 
historiador.

D. Romualdo Antonio de Seixas—Arcebispo da
(17S7-1860) Bahia. Deixou «Memórias» sobre a sua 

vida, sermões, admiráveis trabalhos de 
theologia e «Discursos parlamentares.

Francisco de Salles Torres -Homem — Do Rio.
US12-1876) Visconde de Inhomerim. Medico pelo 

Rio, jurisconsuíto por Paris. Jornalista, 
deputado, senador, ministro. Deixou o 
pamphleto «Libello do povo» e discur
sos parlamentares, onde a linguagem é 
vehemente e pura.

Bernardo Pereira de Vasconcellos — De Ouro
<1795 1850) Preto. Formado em direito por Coim 

bra. Magistrado, deputado, ministro. 
Deixou «Commentarios á lei dos Juizes 
de Paz», «Carta aos Snrs. Eleitores da 
Província de Minas Geraes», vários ar
tigos em jornaes e discursos parlamen
tares.

José Ignacio de Abreu e Lima—De Pernambuco.
<1796 1869) Popularmente conhecido por «general 

das massas». Passou uma vida militar 
agitada, correndo o Brazil, Equador e
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Venezuela e, depois, os Estados Unidos 
e Europa. Voltando ao Brazil, fez-se 
jornalista, atacando terrivelmente o go
verno de Feijó. Deixou «Bosquejo his
tórico, político e litterario do Império 
do Brazil», «Memória sobre a elephan- 
cia», «Compêndio da historia do Brazil», 
«Sinopsis ou deducção chronologica dos 
factos mais notáveis da hist. do Bra
zil», a sua melhor obra, etc..

José Bonifácio de Andrada e Silva, o segundo,
(1827-1S86) ou o moço, para se distinguir do seu 

tio, o vc/ho, patriarcha da Independên
cia. Formado em direito por S. Paulo. 
Lente de direito no Recife. Deputado, 
senador, ministro. Deixou «Rosas e 
Goivos», versos, e «Discursos parla
mentares», em estylo correcto e alevan- 
tado.

José Maria da Silva Paranhos — Barão do RÍ0
(18451912) Branco — Do Rio. Filho do Visconde 

de Rio Branco. Formado em direito 
por S. Paulo. Professor, jornalista, de
putado, senador e diplomata. N’esta 
qualidade prestou altos serviços. Em 
1894, como ministro plenipotenciario 
no processo arbitrai junto aos E. Uni
dos, ganhou a questão de limites entre 
o Brazil e a Argentina sobre o território
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das Missões. Junto ao governo suisso, 
obteve victoria na questão de limites 
com a Guyana Franceza. Em 1903 
solucionou a questão do Acre com a 
Bolivia. Deixou «Episodios da guerra 
do Prata», «Memórias», apresentadas 
sobre as questões de limites aos gover
nos dos E. Unidos e da Suissa, n’uma 
argumentação forte, clara, advogando os 
direitos do Brazil.

!
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nAlem destes: Pereira Rebouças (1798-1880), 

auctor das «Recordações da vida parlamentar» 
(80 discursos), «Recordações patrióticas», etc.. Jus- 
tiniano da Rocha (1812-1862), polygrapho fecun
do, «o príncipe dos jornalistas brazileiros», auc
tor de Acção, Reacção, Transacção, Inglaterra e 
Brazil, Monarchia c democracia, A política brazi- 
leira na Repub. Oriental do Uruguay, Collecção 
de Fabidas, Compêndio de Hist. Universal, etc.. 
Francisco Octaviano de Almeida Rosa (1825- 
1889), jornalista, deputado, senador, auctor de 
versos e de Intelligcncia do Ac/o Addiçional, As 
Assembléias provinciaes, etc.. Caetano de Moura 
(1780-1860), auctor de Harmonias da Creação, 
Historia de Napoleão, Mythologia da Mocidade, 
Epitome chronologico da Historia do Brazil, etc.. 
Affonso Celso de Assis Figueiredo (1837-1912) 
visconde de Ouro Preto, deputado, senador, 
nistro da marinha aos 29 annos, presidente de
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ministros, auctor de A Esquerda e a Opposição 
Parlamentar, Algumas idéias sobre insirucção, Ex
cursão d P/a/ia, Finanças e Regeneração, Advento 
da Dictadura militar no Brazü\ Marinha dc 
outrora, etc.. Couto de Magalhães (1837-1898), 
presidente de S. Paulo, auctor de O se/vagem, 
Viagem ao Araguaya, Os Guayanazes, Anchieta e 

as Unguas indígenas, etc.. Joaquim Nabuco (1849- 
1910), abolicionista, deputado, diplomata, orador, 
pamphletista, auctor de Ba/maceda, O dever dos 
monarchistas, Intervenção estrangeira durante a 
revolta, Escriptos e discursos li//erários, Camões c 
os Lusiadas, Amour ct Dicu (versos), etc.. Eduar
do Prado (1860-1901), espirito culto, auctor de 
Viagens d Sicilia, Malta e Egypto, Viagens na 

America, Oceania e Asia, Pastos da Dictadura 
Militar, a sua melhor obra, IUusão Americana. 
Bandeira Aracionai\ etc.. Gusmão Lobo, Rangel 
Pestana, Aprigio Guimarães, Américo Brasiliense, 
Flavio Farnesi, Livio de Castro, Ferreira de Araújo, 
Quintino Bocayuva, Lopes Trovão, Silva Jardim, 
Manuel Victorino, Nascimento Feitosa, Silveira 
Martins, Medeiros e Albuquerque, Oliveira Lima, 
Paula Rodrigues, Sylvio Roméro, fallecido este an- 
no, um dos homens mais eruditos do Brazil, poly- 
grapho fecundissimo, distinguindo-se, porem, na 
critica, auctor da Historia da LiL Brazileira, a sua 
obra prima. Carlos de Laet, Clovis Bevilacqua, 
auctor de Epochas c individualidades, Juristas c phi- 
losophos, etc.. Araripe Junior, José Verissimo, Julio
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\j João Ribeiro, Eduardo Carlos .Pereira, Arthur 
Orlando, etc.. A mais alta figura de hoje entre 
os publicistas é Ruy Barbosa nome mundial, 
conferencista, jornalista, philologo, jurisconsulto, 
orador, etc., auctor de Cartas de Inglaterra, Dis
cursos e Conferências^ O papa e o concilio, etc.. 
Como estylista é impeccavel, constituindo os seus 
trabalhos verdadeiros monumentos litterarios.
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APPENDICE f

Composição litteraria
Entende-se por composição litteraria todo o traba

lho admiravel na forma e na ideia, tanto em prosa como 
em verso, por meio do qual o escriptor exprime o seu 
pensamento.

;

Generos em prosa:

1) didactico — tem por objecto o ensino, a instrucção,
coinprehendendo tratados geraes ou particu
lares (sendo particulares têm o nome de mo- 
nographias) sobre qualquer assumpto, obras 
de critica, descripções, viagens, etc..

2) narrativo ■— comprehende a historia, o romance ou
novdla, o conto, a comedia, o drama, a tra
gédia, viagens, descripções, etc..

3) epistolar — comprehende a caria familiar e a carta
doutrinai Este genero requer muito cuidado, 
pois só será brilhante quando a linguagem 
fôr simples, expontânea, despretenciosa, fluen
te, sem pruridos scientificos nem litterarios. 
Impõe-se pela ausência de artificio, pela na
turalidade que dará sempre realce á cadência 
dos períodos. A carta familiar versa assurnp-
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tos referentes á vida privada. A carta dou
trinai contem sempre ensinamentos, expressos, 
porém, n’uma forma clara e simples; é usa
da, sobretudo, entre espiritos cultos, n’uma 
permutação de impressões sobre os vários 
assumptos da vida social. Sendo, apparente- 
mente, facil o genero epistolar, muito poucos 
escriptores. todavia, n’elle se têm salientado. 
A mulher tem talvez mais tendencia para 
elle, attentos os nomes illustres de epistolo- 
graphas que as litteraturas nos apresentam.

4) oratorio — comprehende a eloquência sagrada e a 
parlamentar. A eloquência sagrada revela-se 
nos sermões, onde são tratados os assumptos 
referentes á religião, e nos panegyricos onde 
é feita a apologia das virtudes dos santos e 
das santas. A eloquência parlamentar revela- 
se nos discursos em assembléias legislativas 
feitos pelos representantes da nação, attinon- 
tes á vida política dos povos. Há ainda os 
discursos dos tribuuos populares nos comícios 
públicos e as conferências, versando assump
tos vários.
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i Generos em verso:l
li 1) epico ou heroico — descreve assumptos heroicos, ou 

históricos, ou lendários. Os elementos do genero 
epico são: acção, personagem, maravilhoso e 
forma. A acção é o que se descreve, o acon
tecimento grandioso, o entrecho do poema. As
sim, por exemplo, a acção do «Uruguay» de 
Basilio da Gama, é o incidente com as posses
sões hespanholas ao sul do Brazil. O persona
gem é o liéroe do poema. No «Uruguay» o lie-
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roe é «Cacambo». O maravilhoso faz entrar 
no poema os deuses, ou elementos inverosimeis 
realçando a acção heróica. Na epocha clás
sica há, em geral, nos poemas épicos a inter
venção das divindades da mythologia pagã, 
como, por exemplo, nos «Lusíadas». A forma 
refere-se á disposição do poema em cantos, ao 
numero de syllabas do verso, á disposição 
das rimas, etc.. O «Caramurú», por exemplo, 
de Rita Durão, está dividido em cantos, os 
cautos dividem-se em estancias de oitava rima 
(8 versos), com 6 versos entrelaçados e dois 
emparelhados; os versos são decasyllabos (10 
syllabas). O «Uruguay» está escripto em ver
sos decasyllabos mas os versos são brancos 
ou soltos, isto é, não rimam. Na litteratura 
grega e latina o verso é hexametro (6 pés); 
na franceza, alexandrino; na portugueza e bra- 
zileira, decasyllabo. O genero epico tem deca- 
hido em todas as litteraturas. Os poemas de 
hoje têm um tom differente, uma feição scien- 
tifica, uma tliese social a demonstrar, como a 
«Morte de D. João» de Junqueiro. O verso 
hoje usado na lit. port. e brazil. é o ale
xandrino (12 syllabas), como na «Morte de 
D. João».

Ü

2) Lyrho — descreve os sentimentos individuaes, as 
cousas suaves, doces, mansas e espirituaes. 
Este genero teve grande importância na Gré
cia, onde os pv ^tas cantavam suas composi
ções apaixonadas, dedilhando a lyra. As for
mas do genero lyrico têm variado de epo
cha para epocha. Na epocha classica resurgi- 
ram as diversas formas da litteratura grega e 
latina com a Renascença, que vamos apontar:

V
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Ode — canta acontecimentos heroicos, altas qualidades 
de homens illustres, o amor e o sentimento, 
etc.. A ode pode ser: pindarica, quando canta 
os heroes; anacreontica quando canta o amor, 
a belleza, a vida feliz; sagrada quando trata 
de assuinptos religiosos; philosophica ou mo
ral, quando trata de assumptos moraes ou 
philosophicos. A ode divide-se em estrophes, 
de maior ou menor numero de versos, con
forme o desejo do escriptor.

Hymno — canta vibrantemente a patria. os heroes, os 
deuses, etc..

Canção — A canção reveste diversas formas e descreve 
assumptos diversos, ao sabor da phantasia do 
poeta. Cada paiz tem as suas canções espe- 
ciaes, elaboradas expontaneamente entre o 
povo, reveladoras da sua psychologia: assim os 
fados em Portugal, as modinhas e os lundus 
no Brazil.

Elegia — é uma composição, triste, repassada de senti- 
meníalismo; a forma é livre. Também de 
assumpto triste é o epilaphio, dizeres que se 
esculpem nos mausoléus, e nenia e epicedio, 
poesias chorosas lamentando a morte de pes
soa querida.

Cantata — é uma composição, a que depois se adapta a 
musica, versando geralmente acontecimentos 
grandiosos, em forma livre, dividida em co
ros, solos, etc..

Rondó — trata de assumptos amorosos. Esta composição 
poética é entrecortada de um estribilho, que 
se vae repetindo de estrophe em estrophe.
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Villancete— poesia amorosa, que começa, geralmente, por 
um ter ceio. A seguir vêm as voltas, isto é. 
tres estrophes, terminando cada uma por um 
verso do terceto. O verso é quasi sempre de 
7 syl labas.

Madrigal — versa o amor. a paixão, os galanteios de 
namorados.

Dithyrambo—hymno celebrando o deus Baccho, expri
mindo o enthusiasmo, a alegria intensa, o 
delírio.

Ecloga, idyllio e pastoral — composições sobre assumptos 
campestres, em que entram sempre figuras 
de pastores. Geralmente, são em forma de 
dialogo. Estas composições constituem o ge
ne ro bucolico.

Bailada — composição sentimental, onde vibra a nota 
predominante da saudade e do amor.

Epitlialamio— canto empregado nas núpcias, por meio 
do qual se saudam os noivos.

Canto (jcncthliaco — composição felicitando alguém pelo 
anniversario natalicio.

Acrostico — Composição amorosa, em geral, cujos versos 
começam pelas lettras da pessoa que se es
tima. Esta composição não raro fica sem 
brilho de expressão, em virtude de o poeta 
ter que subordinar a ideia a uma forma ri
gorosíssima.

Glosa—poesia que começa por um ou mais versos, que 
constituem o mote] depois seguem-se as es
trophes que terminarão por cada verso do 
mote.
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Soneto — a mais beila de todas as formas lyricas, creada 
pelo trovador francez Girard de Bourneuil, 
em 1278. Compõe-se de duas quadras e dois 
tercetos. Na epocha classica o verso empre
gado era o decasyllabo, tendo as duas qua
dras as rimas entrelaçadas; uos dois tercetos 
a disposição das rimas variava. Como ás 
vezes a ideia não íicava toda expressa nos 
14 versos do soneto, accrescentavam-lhe os 
poetas um estrambotc, ou cauda, de um, dois, 
ou tres versos mais. Dada a liberdade de 
formas implantada com o romantismo, veem- 
se, depois, sonetos em que as rimas da pri
meira quadra não rimam com as da segunda, 
em que os versos são de menos de 10 sylla- 
bas (sonetilho), ou de mais de 10, em que 
apparecem primeiro os tercetos e depois as 
quadras, etc..
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Sete annos de pastor Jacob servia 
Labão, pae de Rachel, serrana beila; 
Mas não servia ao pae, servia a ella, 
Que a ella só por prêmio pretendia.
Os dias na esperança de um só dia 
Passava, contentando-se com vêl-a: 
Porem o pae, usando de cautela,
Em logar de Rachel lhe deu a Lia.
Vendo o triste pastor que com enganos 
Assim lhe era negada a sua pastora 
Como se a não tivera merecida,
Começou a servir outros sete annos 
Dizendo:—Mais servira se não fora 
Para tão longo amor tão curta a vida.

(Camões)
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As Pombas

Vae-se a primeira pomba despertada...
Vae-se outra mais. . . mais outra.. . emfim dezenas 
De pombas vão-se dos pombaes, apenas 
Raia sanguínea e fresca a madrugada.

E á tarde, quando a rigida nortada 
Sopra, aos pombaes, de novo, ellas, serenas, 
Rutiando as azas, sacudindo as pennas 
Voltam todas em bando e em revoada...

iTambém dos corações onde abotoam 
Os sonhos, um por um, céleres voam 
Como voam as pombas dos pombaes

No azul da adolescência as azas soltam,
Fogem. . . Mas aos pombaes as pombas voltam 
E elles aos corações não voltam mais...

(Ràymundo Correia)

A liberdade da forma não se dá modernamente 
só no soneto; dá-se em todas as composições litterarias. 
A disposição das rimas é a mais variada, preoccupan- 
do-se os poetas sobremaneira com a naturalidade da 
expressão e o rhythmo cadenciado do verso. O rhythmo 
poético tem hoje um tom differente do empregado nos 
versos românticos e ullra-romanticos que eram, em ge
ral, marciaes, a compasso:

1
1

i

•<!
O’ guerreiros da taba sagrada 
O’ guerreiros da tribu tupi 
Faliam deuses nos cantos do piaga 
O’ guerreiros meus cantos ouvi!

r *
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Esta noite, era a lua já morta, 
Anhangá me vedava sonhar:
Eis na horrível caverna que habito 
Rouca voz começou-me a chamar.

;)í

etc.
P- (Gonçalves Dias, Canto do Piaga)

ii ■
Veja-se n’esta poesia moderna a liberdade capri

chosa da modulação e das rimas, e a disposição liberrima 
dos versos:

H;
li!. Ü!

Sinos tristes

í | , ' (lenda popular)

Sinos do campanario 
Badalando
Quando as velhinhas vão rexando 
No seu rozario...

. w l
: • i

E ellas dizem, quando 
O sino tóca manso e gemebundo:
Que Deus o tenha lá no seu descanço! ' 
Está para morrer um moribundo. . .

E essas santas velhinhas lendo bem 
Na longa experiencia da velhice,
Dizem assim ás visinhas 
Se" morre alguém:

— Eu bem n’o disse.. . eu bem n’o disse.. .

II•!; ;
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J Genero dramatico: Versa scenas da vida social e com- 
prehende a tragédia, o drama, a comedia e 
força.
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Tragédia — composição, onde se desenrolam paixões vio
lentas, intensissimas, que terminam sempre 
por um desenlace fatal, horroroso.

Drama—trata de acções tristes, entremeadas de notas 
humorísticas, geralmente.

Comedia — descreve scenas chistosas, onde são postas a 
ridículo figuras e factos da vida quotidiana.

Farça —comedia com situações desconcertantes pela 
pilhéria incisiva e grosseira.

O genero dramatico é um dos generos 
mais difficeis, em virtude da disposição das 
scenas, das entradas e saidas naturaes no 
palco, do desenrolar lentamente progressivo 
da acção até ao desenlace. e ainda, princi
palmente, da these, do principio moral que 
se deve apresentar bem claro, com expressão 
bem nitida, bem demonstrado.

Genero satírico — comprehende o poema heroe-comico, 
a salira, a parodia e o epigramma.

O Poema heroe-comico — descreve uma acção ridícula, 
futil, por uma forma magestosa, solemne, 
epica.

A salira e o epigramma têm por fim castigar os ho
mens e os costumes. 0 epigramma é uma 
composição mais pequena.

A parodia é uma composição humorística, baseada nhiraa 
séria, aproveitando d’esta quasi todos os ter
mos e empregando apenas os necessários 
para exprimir o tom ridículo.

Genero didactico — tem por fim a instrucção. Compre
hende o apologo, a fabala e a maxima. O 
apologo e a fabula contêm sempre uma lic-

•«
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í çfio moral util na vida. A fábula, porém, tira 
essa licção, descrevendo acções entre os ani- 
maes irracionaes. A maxima é uma sentença 
expressa em poucas palavras; contendo ensi
namentos.

Versificação
|

Verso ou melro — diz Castilho — é um ajuntameuto 
de palavras e até, em alguns casos, uma só palavra, 
comprehendendo determinado numero de syllabas, com 
uma ou mais pausas obrigadas, de que resulta uma ca
dência aprazível.

As syllabas no verso não se contam como em 
prosa. Geralmente, todas as vezes que há dois sons 
suaves, eguaes, podem ser fundidos n’uma só syllaba.

Ex.:
Mercúrio...........................................................
Lhe vá mostrar a terra onde se informe
Da índia e onde a gente se reforme.

4 5 G 7
Lhe vá mos trar a te rron de sin for me
'1 2 3 45 G 789 10
Da In die on da gen te se re for me

A palavra sua, actualmente, tem duas syllabas. 
As palavras por fia, soma, etc., têm tres s}rllabas. A 
palavra luar têm duas syllabas; há casos, porém, em 
que Junqueiro faz de luar uma só syllaba.

Só pela leitura constante das composições poéticas 
se poderá apreciar o modo de contar as syllabas das 
palavras no verso.
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Qaando o verso terminar por uma palavra paro- 
xytona não será contada a ultima syllaba; quando ter
minar por palavra proparoxytona não serão contadas as 
ultimas duas.

Versos (le 1 syllaba
i

yimo

Ge mo
i

Clamo :
|1

Tremo II

de 2 svllabas
1 2

Amigo,
1 2

Posscia
1 2 

Commigo.

de 3 syllabas
H1 2 3

Lindo sonho
1 2 3

Vem a mim
1 2 3

Vem risonho
1 2 3

Cherubim.
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de 4 syllabas
i12 3

Andava um dia
Em pequenino 
Nos arredores 
De Nazareth 
Em companhia 
De Rão José 
O Deus-Menino 
O Bom-Jesus.

.
■li

I
:

jíjí,

de 5 syllabasSii!
fMíi

Têm o accento obrigatorio só na 5.a ou na 2.a e 
5.a syllabas.

- ííb

m.
1 12 3 4 5

Salve templo bel\o 
Padrão glorioso!

*2 3
Não chores meu /?lho 
Não chores que a vida 
E’ lucta renhida 
Viver é luctar.

;i

lü
õ1

de 6 syllabas
<!•

Têm o accento obrigatorio na 6.a syllaba.

3 4 õ
Por que, divino Mestre 
Com teu poder celeste 
Ao homem que cegara 
De novo ver fizeste?

•i
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de 7 syllabas

Têin o accento obrigatorio na 7." syllaba. Se ti
verem os accentos na 3.“ e 7." ficam mais harmoniosos.

2 3 4 6 71 5
Os meus olhos têm wew'nas 
Essas meninas têm olhos:
Os olhos (Tessas meninas 
São meninas dos meus olhos.

■1de S syllabas

Têm o accento obrigatorio na* 4.a e S.a ou na õ.a 
e 8.a syllabas. ,

'!
1 2 3 4 õ 6 7 S

No horrendo pantano profundo 
Em que vivemos é o cysne. . ..

4 5 c
Bem como serpentes que o frio 
Em nós emmaranha — salgadas 
As ondas se estanham pesadas 
Batendo no frouxo areai.

(Os versos de 8 syllabas são pouco usados)

2 3 7 . S1

de 9 syllabas h
IITêm o accento obrigatorio na 4.n e 9.a ou na 3.a, 

6.a e 9.a syllabas. 1*
;!7 $ !>

Bohemia ardente na despedida ! 
Noite de rosas, noite de palmas! 
Mas anoitece na nossa vida 
Mas anoitece nas nossas almas...

4 5 tí1 2 3
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•: 1 2 tf 4 5 (5 7 8 »

O’ guerreiros da taba sagrada.
O’ guerreiros da tribu tupi,
Faliam deuses uos cantos do piaga 
O’ guerreiros meus cantos ouvi!

,11
t

de 10 syllabas
.i

Têm o acento obrigatorio na 6.a e 10.:l ou na 4 
S.a e 10.a syllabas.

12 3
Ás armas e os barões assignalados 
Que da Occidental praia lusitana

1 2 3 4 5 0
Yae alta a lua na mansão da morte 
Já meia noite com vagar soou!
Que paz tranquilla; dos vae-vens da sorte 
Só tem descanço quem alli baixou.

9 10<; 7 84 5

10$ 97
' :

'
■

de 11 syllabas

Têm o acento obrigatorio na õ.a e ll.a ou na 2.a, 
5.°, S.a e ll.a syllabas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pela estrada plana, toc, toe, toc 
Guia o jumentinho uma velhinha errante 
Como vão ligeiros ambos a reboque 
Antes que anoiteça, toc, toc, toc 
A velhinha atraz, o jumentinho adeante.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sou india, sou virgem,, sou linda, sou débil 
EJ quanto vós outros, ó tapes, dizeis 
Sabei, bravos tapes, que sei com dextreza 
Cravar minhas settas nos peitos dos reis!
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de 12 syllabas ou alexandrinos

Têm o accento obrigatorio na 6.a e 12.a syllabas. 
Deve haver n’estes versos a separação de dois hemisli- 
chios, isto é, deve o verso desdobrar-se em dois de 6 
syllabas. O ponto da ligação do primeiro verso de 6 
syllabas ao segundo também de 6 syllabas chama-se 
ccsiira.

9 10 11 12
Manhã de junho arden\te Uma encosta escalvada, 
Secca, deserta e núa á beira d’uma estrada.

6) Manhã de junho ardente.
6) Uma encosta escalvada.

1 2 3 4 5 0 j 7 S 9 10 11 12
Eu era mudo e só na rocha de granito

6) Eu era mudo e só 
6) Na rocha de granito.

Observe-se este verso que, apesar de ter 12 syll' 
bas, está errado, porque a syllaba br a (de sombra) n 
se liga ao segundo verso de 6 syllabas, em virtude 
fraca começar por consoante:

0 7 8 9 10 11 12
Dava lhe a custo a som\bra fraca e pequenina

6) Dava-lhe a custo a sombra 
5) Fraca e pequenina.

1 2 3 4 5 0 7 S

l
;

t

1 2 3 4 5
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leia-se «Rei Galaôr». ■

i


