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Gregório de Matos, A inconstância dos bens do mundo  

Nasce o Sol, e não dura mais que um dia, 

Depois da Luz se segue a noite escura, 

Em tristes sombras morre a formosura, 

Em contínuas tristezas a alegria. 

  

Porém se acaba o Sol, por que nascia? 

Se formosa a Luz é, por que não dura? 

Como a beleza assim se transfigura? 

Como o gosto da pena assim se fia? 

Mas no Sol, e na Luz, falte a firmeza, 

Na formosura não se dê constância, 

E na alegria sinta-se tristeza. 

Começa o mundo enfim pela ignorância, 

E tem qualquer dos bens por natureza 

A firmeza somente na inconstância. 

Obras poéticas, Gregório de Matos, maior poeta do Barroco brasileiro. 

  

http://www.cespe.unb.br/interacao/Poemas_Selecionados_%20Gregorio_de_Matos.pdf


Cecília Meireles, Canção Quase Inquieta 

De um lado, a eterna estrela, 
e do outro a vaga incerta, 

meu pé dançando pela 

extremidade da espuma, 
e meu cabelo por uma 

planície de luz deserta. 

Sempre assim: 
de um lado, estandartes do vento... 
– do outro, sepulcros fechados. 
E eu me partindo, dentro de mim, 
para estar no mesmo momento 

de ambos os lados. 

Se existe a tua Figura, 
se és o Sentido do Mundo, 
deixo-me, fujo por ti, 
nunca mais quero ser minha! 

(Mas, neste espelho, no fundo 

desta fria luz marinha, 
como dois baços peixes, 
nadam meus olhos à minha procura... 
Ando contigo – e sozinha. 
Vivo longe – e acham-me aqui...) 

Fazedor da minha vida, 
não me deixes! 

Entende a minha canção! 

Tem pena do meu murmúrio, 
reúne-me em tua mão! 

Que eu sou gota de mercúrio, 
dividida, 
desmanchada pelo chão... 

Melhores poemas de Cecília Meireles, poetisa consagrada no Modernismo 

brasileiro (2ª fase do movimento) 

  



 



Machado de Assis, Fé 

As orações dos homens 

Subam eternamente aos teus ouvidos; 

Eternamente aos teus ouvidos soem 

Os cânticos da terra. 

No turvo mar da vida, 

Onde aos parcéis do crime a alma naufraga, 

A derradeira bussola nos seja, 

Senhor, tua palavra. 

A melhor segurança 

Da nossa intima paz, Senhor, é esta; 

Esta a luz que há de abrir a estancia eterna 

O fulgido caminho. 

Ah! feliz o que pode, 

No extremo adeus às cousas deste mundo, 

Quando a alma, despida de vaidade, 

Vê quanto vale a terra; 
 

Quando das glorias frias 

Que o tempo dá e o mesmo tempo some, 

Despida já, — os olhos moribundos 

Volta às eternas glorias; 

Feliz o que nos lábios, 

No coração, na mente põe teu nome, 

E só por ele cuida entrar cantando 

 No seio do infinito. 

Toda poesia de Machado de Assis, um dos maiores escritores do mundo que 

marcou o Realismo no Brasil. 



José de Alencar, Zelos 

Tenho ciúme 

Do ar que gira 

E que respira 

O teu perfume. 

[...] 

Tenho ciúme 

Desse retiro 

Que ouve o suspiro 

Do teu queixume. 

Tenho ciúme 

Da flor, senhora, 

Que em ti adora 

Celeste nume. 

Tenho ciúme 

De quanto existe 

Que me fez triste 

E me consome 

Obra completa: teatro, poesia, crônica, ensaios literários, escritos políticos e 

epistolário de José de Alencar, autor principal do Romantismo brasileiro. 



Cruz e Souza, Voz fugitiva  

Às vezes na tu'alma que adormece  

Tanto e tão fundo, alguma voz escuto  

De timbre emocional, claro, impoluto  

Que uma voz bem amiga me parece.  

E fico mudo a ouvi-la como a prece  

De um meigo coração que está de luto  

E livre, já, de todo o mal corruto,  

Mesmo as afrontas mais cruéis esquece.  

Mas outras vezes, sempre em vão, procuro  

Dessa voz singular o timbre puro,  

As essências do céu maravilhosas.  

Procuro ansioso, inquieto, alvoroçado,  

Mas tudo na tu'alma está calado,  

No silêncio fatal das nebulosas. 

Últimos Sonetos, Cruz e Souza, autor clássico do Simbolismo brasileiro. 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000077.pdf


Sonho, Olavo Bilac 

Sonho Quantas vezes, em sonho, as asas da saudade  

Solto para onde estás, e fico de ti perto!  

Como, depois do sonho, é triste a realidade!  

Como tudo, sem ti, fica depois deserto!  

Sonho... Minha alma voa.  

O ar gorjeia e soluça.  

Noite... A amplidão se estende, iluminada e calma:  

De cada estrela de ouro um anjo se debruça,  

E abre o olhar espantado, ao ver passar minha alma.  

Há por tudo a alegria e o rumor de um noivado.  

Em torno a cada ninho anda bailando uma asa.  

E, como sobre um leito um alvo cortinado, 

Alva, a luz do luar cai sobre a tua casa.  

Porém, subitamente, um relâmpago corta  

Todo o espaço... O rumor de um salmo se levanta  

E, sorrindo, serena, aparecer à porta,  

Como numa moldura a imagem de uma Santa... 

Alma Inquieta, Olavo Bilac, chamado de "O príncipe dos poetas", pertencente 

ao Parnasianismo brasileiro. 

  

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000285.pdf


 



Álvares de Azevedo, Um cadáver de poeta 

De tanta inspiração e tanta vida 

Que os nervos convulsivos inflamava 

E ardia sem conforto... 

O que resta? uma sombra esvaecida, 

Um triste que sem mãe agonizava... 

Resta um poeta morto! 

 

Morrer! e resvalar na sepultura, 

Frias na fronte as ilusões — no peito 

Quebrado o coração! 

Nem saudades levar da vida impura 

Onde arquejou de fome... sem um leito! 

Em treva e solidão! 

 

Tu foste como o sol; tu parecias 

Ter na aurora da vida a eternidade 

Na larga fronte escrita... 

Porém não voltarás como surgias! 

Apagou-se teu sol da mocidade 

Numa treva maldita! 

 

Tua estrela mentiu. E do fadário 

De tua vida a página primeira 

Na tumba se rasgou... 

Pobre gênio de Deus, nem um sudário! 

Nem túmulo nem cruz! como a caveira 

Que um lobo devorou!... 

Álvares de Azevedo, poeta importante do Romantismo no Brasil, 

movimento ultrarromântico. 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000088.pdf


Cora Coralina, Aninha e suas pedras 

Não te deixes destruir… 

Ajuntando novas pedras 

e construindo novos poemas. 

Recria tua vida, sempre, sempre. 

Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. 

Faz de tua vida mesquinha 

um poema. 

E viverás no coração dos jovens 

e na memória das gerações que hão de vir. 

Esta fonte é para uso de todos os sedentos. 

Toma a tua parte. 

Vem a estas páginas 

e não entraves seu uso 

aos que têm sede.   

Melhores poemas de Cora Coralina 



Mário de Andrade, Eu sou trezentos... 
 

Eu sou trezentos, sou trezentos-e-cinquenta, 

As sensações renascem de si mesmas sem repouso, 

Ôh espelhos, ôh! Pirineus! ôh caiçaras! 

Se um deus morrer, irei no Piauí buscar outro! 

 

Abraço no meu leito as melhores palavras, 

E os suspiros que dou são violinos alheios; 

Eu piso a terra como quem descobre a furto 

Nas esquinas, nos táxis, nas camarinhas seus próprios beijos! 

 

Eu sou trezentos, sou trezentos-e-cinquenta, 

Mas um dia afinal eu toparei comigo... 

Tenhamos paciência, andorinhas curtas, 

Só o esquecimento é que condensa, 

E então minha alma servirá de abrigo. 

Melhores Poemas de Mário de Andrade, precursor do Modernismo no 

Brasil 



Manuel Bandeira - Ubiquidade 

Estás em tudo que penso, 

Estás em quanto imagino; 

Estás no horizonte imenso, 

Estás no grão pequenino. 

Estás na ovelha que pasce, 

Estás no rio que corre: 

Estás em tudo que nasce, 

Estás em tudo que morre. 

Em tudo estás, nem repousas, 

Ó Ser tão mesmo e diverso! 

(Eras no início das coisas, 

Serás no fim do universo). 

Estás na alma e nos sentidos 

Estás no espírito, estás 

Na letra, e, nos tempos cumpridos, 

No céu, no céu estarás. 

Antologia Poética de Manuel Bandeira, poeta renomado no Modernismo.  
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