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Introdução aos estilos de época e intertextualidade 

Teoria 

 

Como a época se lê e como lêem as gerações posteriores? 

Pensar em estilo de época é, necessariamente, analisar o momento em que a literatura esteve 

presente, bem como as relações e contextos históricos que fizeram parte de tal produção escrita.  

Desse modo, ao nomear os estilos de época, há uma forma de organizar as tendências e 

comportamentos sistemáticos que ocorrem em determinados períodos da história literária, de modo 

a garantir maior sincronia cronológica. Embora o princípio temporal não funcione para todas as 

obras, há uma certa generalização na forma de se expressar, o que auxilia na conduta do estudo.  

 

Assim, ao classificar para compreender, conseguimos: 

● Balizas demarcatórias; 

● Pontos de contato entre autores; 

● Momentos de transformações; 

● Engessamentos e novas leituras. 

 

 
Augusto de Campos, 1965.  

 

Desse modo, é importante pensar na literatura de modo mais amplo, não somente os textos 

canônicos, mas sim todas as produções escritas que nos afetam, uma vez que faz parte da 

linguagem da sociedade a relação de expressão. Mapeando as grandes navegações, desafiando a 

mudança social com a ascensão burguesa e, até mesmo, sendo artefato de resistência em ditaduras, 

a literatura – bem como  a música – mantiveram sua presença de modo contundente na história da 

humanidade.  

 

Pensando em literatura e sociedade, é importante classificar seu poderio quanto às funções 

presentes nessa forma de arte, atribuídas, muitas vezes, a uma resposta da classe de grandes 

autores para as denúncias e vivências vigentes. Não somente, ela também pode ser considerada 

como mecanismo industrial a partir do século XX, ou produto, ao ser incentivadas por grandes 
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produtoras midiáticas, como novelas e filmes. Nesse sentido, é importante prever e analisar a grande 

intertextualidade presente nos dias de hoje ao linkar a literatura com os processos socioculturais.  

 

Tais processos podem ser encontrados a partir dos diálogos literários com outras culturas e do 

encontro de cultivo de formas de expressão. Quanto ao Brasil, embora distantes geograficamente, a 

metrópole portuguesa, por exemplo, impactou diretamente  a arte da nação latina por mais de 300 

anos. Não obstante, com os processos de globalização, a vivência da arte se configura nas 

influências distintas e no diálogo entre elas.  

 

Textos de apoio 

 

Texto I 

Tanto de meu estado me acho incerto, 

Que em vivo ardor tremendo estou de frio; 

Sem causa, justamente choro e rio, 

O mundo todo abarco e nada aperto. 

 

É tudo quanto sinto, um desconcerto; 

Da alma um fogo me sai, da vista um rio; 

Agora espero, agora desconfio, 

Agora desvario, agora acerto. 

 

Estando em terra, chego ao Céu voando; 

Numa hora acho mil anos, e é jeito 

Que em mil anos não posso achar uma hora 

Se me pergunta alguém por que assim ando, 

Respondo que não sei; porém suspeito 

Que só porque vos vi, minha Senhora. 

Luís Vaz de Camões. 

 

Texto II 

"Goza, goza da flor da mocidade 

Que o tempo trata a toda ligeireza, 

E imprime em toda a flor sua pisada. 

Oh não aguardes que a madura idade 

Te converta essa flor, essa beleza, 

Em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada." 

Gregório de Matos  
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Texto III 

Lira II 

Porém se os justos Céus, por fins ocultos, 

Em tão tirano mal me não socorrem; 

Verás então, que os sábios, 

Bem como vivem, morrem. 

 

Eu tenho um coração maior que o mundo! 

Tu, formosa Marília, bem o sabes: 

Um coração..., e basta, 

Onde tu mesma cabes. 

Tomás António Gonzaga, Marília de Dirceu.  

Texto IV 

J. M. P. S.  

(da cidade do porto)  

vício na fala  

para dizerem milho dizem mio  

Para melhor dizem mió  

Para peor pió  

Para telha dizem têia  

Para telhado dizem teado  

E vão fazendo telhados  

Carlos Drummond de Andrade. 
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Exercícios 

 

1. À garrafa 

 

Contigo adquiro a astúcia 

de conter e de conter-me. 

Teu estreito gargalo 

é uma lição de angústia. 

Por translúcida pões 

o dentro fora e o fora dentro 

para que a forma se cumpra 

e o espaço ressoe. 

Até que, farta da constante 

prisão da forma, saltes 

da mão para o chão 

e te estilhaces, suicida, 

numa explosão 

de diamantes. 

PAES, J. P. Prosas seguidas de odes mínimas. São Paulo: Cia. das Letras, 1992. 

 

A reflexão acerca do fazer poético é um dos mais marcantes atributos da produção literária 

contemporânea, que, no poema de José Paulo Paes, se expressa por um(a): 

 

a) reconhecimento, pelo eu lírico, de suas limitações no processo criativo, manifesto na 

expressão “Por translúcidas pões". 

b) subserviência aos princípios do rigor formal e dos cuidados com a precisão metafórica, 

como se em "prisão da forma". 

c) visão progressivamente pessimista, em face da impossibilidade da criação poética, 

conforme expressa o verso "e te estilhaces, suicida". 

d) processo de contenção, amadurecimento e transformação da palavra, representado 

pelos versos "numa explosão / de diamantes". 

e) necessidade premente de libertação da prisão representada pela poesia, 

simbolicamente comparada à "garrafa" a ser "estilhaçada". 
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2. Vida obscura 

Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro, 

ó ser humilde entre os humildes seres, 

embriagado, tonto de prazeres, 

o mundo para ti foi negro e duro. 

 

Atravessaste no silêncio escuro 

a vida presa a trágicos deveres 

e chegaste ao saber de altos saberes 

tornando-te mais simples e mais puro. 

 

Ninguém te viu o sentimento inquieto, 

magoado, oculto e aterrador, secreto, 

que o coração te apunhalou no mundo, 

 

Mas eu que sempre te segui os passos 

sei que cruz infernal prendeu-te os braços 

e o teu suspiro como foi profundo! 

SOUSA, C. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1961. 

 

Com uma obra densa e expressiva no Simbolismo brasileiro, Cruz e Sousa transpôs para seu 

lirismo uma sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada. No soneto, essa percepção 

traduz-se em 

 

a) sofrimento tácito diante dos limites impostos pela discriminação. 

b) tendência latente ao vício como resposta ao isolamento social. 

c) extenuação condicionada a uma rotina de tarefas degradantes. 

d) frustração amorosa canalizada para as atividades intelectuais. 

e) vocação religiosa manifesta na aproximação com a fé cristã. 
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3. Antiode 

Poesia, não será esse 

o sentido em que 

ainda te escrevo: 

flor! (Te escrevo: 

flor! Não uma 

flor, nem aquela 

flor-Virtude – em disfarçados urinóis). 

Flor é a palavra 

flor; verso inscrito 

no verso, como as 

manhãs no tempo. 

Flor é o salto 

da ave para o voo: 

o saltofora do sono 

quando seu tecido 

se rompe; é uma explosão 

posta a funcionar, 

como uma máquina, 

uma jarra de flores. 

 

MELO NETO, J. C. Psicologia da composição Rio de Janeiro Nova Fronteira, 1997 (fragmento) 

 

A poesia é marcada pela recriação do objeto por meio da linguagem, sem necessariamente 

explicá-lo. Nesse fragmento de João Cabral de Melo Neto, poeta da geração de 1945, o 

sujeito lírico propõe a recriação poética de 

a) uma palavra, a partir de imagens com as quais ela pode ser comparada, a fim de 

assumir novos significados. 

b) um urinol, em referência às artes visuais ligadas às vanguardas do início do século XX. 

c) uma ave, que compõe, com seus movimentos, uma imagem historicamente ligada à 

palavra poética. 

d) uma máquina, levando em consideração a relevância do discurso técnico-científico pós-

Revolução Industrial. 

e) um tecido, visto que sua composição depende de elementos intrínsecos ao eu lírico. 
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4. Declaração de amor

Esta é uma confissão de amor: amo a língua portuguesa. Ela não é fácil. Não é maleável. […] 

A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve. Sobretudo para quem 

escreve tirando das coisas e das pessoas a primeira capa de superficialismo. 

 

Às vezes ela reage diante de um pensamento mais c omplicado. As vezes se assusta com o 

imprevisível de uma frase. Eu gosto de manejá-la – Como gostava de estar montada num 

cavalo e guiá-lo pelas rédeas, às vezes a galope. Eu queria que a língua portuguesa chegasse 

ao máximo em minhas mãos. E este desejo todos os que escrevem têm. Um Camões e outros 

iguais não bastaram para nos dar para sempre uma herança de língua já feita. Todos nós que 

escrevemos estamos fazendo do túmulo do pensamento alguma coisa que lhe dê vida. 

 

Essas dificuldades, nós as temos. Mas não fale do encantamento de lidar com uma língua que 

não foi aprofundada. O que recebi de herança não me chega. 

 

Se eu fosse muda e também não pudesse escrever, e me perguntassem a que língua eu queria 

pertencer, eu diria. inglês, que é preciso e belo. Mas, como não nasci muda e pude escrever, 

tornou-se absolutamente claro para mim que eu queria mesmo era escrever em português. Eu 

até queria não ter aprendido outras línguas: só para que a minha abordagem do português 

fosse virgem e límpida. 

 

LISPECTOR, C. A descoberta do mundo Rio de Janeiro Rocco, 1999 (adaptado). 

 

O trecho em que Clarice Lispector declara seu amor pela língua portuguesa, acentuando seu 

caráter patrimonial e Sua capacidade de renovação, é 

a) “A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve.” 

b) “Um Camões e outros iguais não bastaram para nos dar para sempre uma herança de 

língua já feita.” 

c) “Todos nós que escrevemos estamos fazendo do túmulo do pensamento alguma coisa 

que lhe dê Vida.” 

d) “Mas não falei do encantamento de lidar com uma língua que não foi aprofundada.” 

e) “Eu até queria não ter aprendido outras línguas: só para que a minha abordagem do 

português fosse Virgem e límpida.” 
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5. Em casa, Hideo ainda podia seguir fiel ao imperador japonês e às tradições que trouxera no 

navio que aportara em Santos. […] Por isso Hideo exigia que, aos domingos, todos estivessem 

juntos durante o almoço. Ele se sentava à cabeceira da mesa; à direita ficava Hanashiro, que 

era o primeiro filho, e Hitoshi, o segundo, e à esquerda, Haruo, depois Hiroshi, que era o mais 

novo. […] A esposa, que também era mãe, e as filhas, que também eram irmãs, aguardavam 

de pé ao redor da mesa […]. Haruo reclamava, não se cansava de reclamar: que se sentassem 

também as mulheres à mesa, que era um absurdo aquele costume. Quando se casasse, se 

sentariam à mesa a esposa e o marido, um em frente ao outro, porque não era o homem 

melhor que a mulher para ser o primeiro […]. Elas seguiam de pé, a mãe um pouco cansada 

dos protestos do filho, pois o momento do almoço era sagrado, não era hora de levantar 

bandeiras inúteis […]. 

 

NAKASATO, O. Nihonjin. São Paulo: Benvirá, 2011 (fragmento). 

 

Referindo-se a práticas culturais de origem nipônica, o narrador registra as reações que elas 

provocam na família e mostra um contexto em que 

a) a obediência ao imperador leva ao prestígio pessoal. 

b) as novas gerações abandonam seus antigos hábitos. 

c) a refeição é o que determina a agregação familiar 

d) os conflitos de gênero tendem a ser neutralizados. 

e) o lugar à mesa metaforiza uma estrutura de poder 
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Gabarito 
 

1. D 

O texto trabalha gradativamente o processo de construção poética, associando a imagem final 

dos “diamantes” à riqueza da plurissignificação da palavras possibilitada pela poesia.  

 

2. A 

A sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada traduz-se em sofrimento tácito, ou seja, 

em silêncio, diante dos limites impostos pela discriminação ao negro. No soneto, é evidente o 

sofrimento do negro, que viveu “a vida presa a trágicos deveres” em “silêncio escuro”. 

 

3. A 

O sentido da palavra “flor” é ampliado no poema por meio da comparação com elementos 

inusitados, como “ave”, “tecido” e “máquina”. 

 

4. B 

Para Clarice, a própria língua portuguesa é um patrimônio que se renova com a justificativa de 

que “um Camões e outros iguais não bastaram”, já que “todos nós que escrevemos estamos 

fazendo do túmulo do pensamento alguma coisa que lhe dê vida”. Essa passagem demonstra 

a renovação constante da língua portuguesa. 

 

5. E 

O lugar à mesa nas práticas culturais nipônicas reflete uma pirâmide hierárquica na qual a 

mulher ocupa o lugar mais baixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


