
 

BARROCO  :  Por: Luciane Valente 

Definição da palavra barroco  

A palavra “barroco” tem sua origem controvertida. Enquanto alguns afirmam que está ligada a um 
processo relativo à memória que indicava um silogismo aristotélico de conclusão falsa, outros defendem 
que designaria um tipo de pérola de forma irregular, ou mesmo um terreno desigual, assimétrico.  
 

 

Padre Antônio Vieira  

Ninguém angariou tantas críticas e inimizades quanto o "impiedoso" Padre Antônio Vieira, detentor de um 
invejável volume de obras literárias, inquietantes para os padrões da época.  

Politicamente, Vieira tinha contra si a pequena burguesia cristã (por defender o capitalismo judaico e os 
cristãos-novos); os pequenos comerciantes (por defender o monopólio comercial) e os administradores e 
colonos (por defender os índios).  
 
Essas posições, principalmente a defesa dos cristãos-novos, custaram a Vieira uma condenação da 
Inquisição, ficando preso de 1665 a 1667. A obra do Padre Antônio Vieira pode ser dividida em três tipos 
de trabalhos: Profecias, Cartas e Sermões.  

As Profecias constam de três obras: História do Futuro, Esperanças de Portugal e Clavis Prophetarum. 
Nelas se notam o sebastianismo e as esperanças de que Portugal se tornaria o "quinto império do Mundo".  
 
Segundo ele, tal fato estaria escrito na Bíblia. Aqui ele demonstra bem seu estilo alegórico de 
interpretação bíblica (uma característica quase que constante de religiosos brasileiros íntimos da literatura 
barroca). Além, é claro, de revelar um nacionalismo megalomaníaco e servidão incomum.  

O grosso da produção literária do Padre Antônio Vieira está nas cerca de 500 cartas. Elas versam sobre o 
relacionamento entre Portugal e Holanda, sobre a Inquisição e os cristãos novos e sobre a situação da 
colônia, transformando-se em importantes documentos históricos.  

O melhor de sua obra, no entanto, está nos 200 sermões. De estilo barroco conceptista, totalmente oposto 
ao Gongorismo, o pregador português joga com as idéias e os conceitos, segundo os ensinamentos de 
retórica dos jesuítas.  
 



Um dos seus principais trabalhos é o Sermão da Sexagésima, pregado na capela Real de Lisboa, em 
1655. A obra também ficou conhecida como "A palavra de Deus". Polêmico, este sermão resume a arte de 
pregar. Com ele, Vieira procurou atingir seus adversários católicos, os gongóricos dominicanos, 
analisando no sermão "Porque não frutificava a Palavra de Deus na terra", atribuindo-lhes culpa.  

Gregório de Matos Guerra  

Uma das principais referências do barroco brasileiro é Gregório de Matos Guerra, poeta baiano que 
cultivou com a mesma beleza tanto o estilo cultista quanto o conceptista .  

Na poesia lírica e religiosa, Gregório de Matos deixa claro certo idealismo renascentista, colocado ao lado 
do conflito (como de hábito na época) entre o pecado e o perdão, buscando a pureza da fé, mas tendo ao 
mesmo tempo necessidade de viver a vida mundana. Contradição que o situava com perfeição na escola 
barroca do Brasil. É patente do movimento nativista quando ele separa o que é brasileiro do que é 
exploração lusitana.  

Carpe Diem  

O tema central do Barroco se encontra na antítese entre a vida e a morte. Daí decorre o sentimento da 
brevidade da vida, da angústia da passagem do tempo, que tudo destrói. Diante disso, o homem barroco 
oscila entre a renuncia e o gozo dos prazeres da vida. 
 
Quando pensa no julgamento de Deus, foge dos prazeres e procura apoio na fé. Quando a fé é 
insuficiente, a atração dos prazeres o envolve e cresce o desejo de desfrutar da vida. Por isso, o Carpe 
Diem, expressão latina que significa “aproveita o dia (presente)”, é um dos temas freqüentes da arte 
barroca. A mocidade ou a juventude é freqüentemente comparada à flor que é bonita por pouco tempo e 
logo morre. Daí o apelo dos poetas barrocos.  

O Carpe Diem é um tema que vinha já da Antiguidade, mas no Barroco foi desenvolvido de forma 
angustiada, pois era uma tentativa de fundir os opostos, de conciliar o que, no fundo, é inconciliável: a 
razão e a fé, a matéria e o espírito, a vida carnal e a vida espiritual.  

Barroco X Renascimento  

O homem do período renascentista acreditava que a cultura mais perfeita era a cultura desenvolvida em 
meio ao paganismo. Acreditava que a arte, a ciência e a erudição tinham florescido durante o período 
clássico, Grécia e Roma, e na capacidade de ação do homem, na sua atuação como ser dono do Universo 
e capaz de modificar tudo à sua volta. Na literatura eram imitados os textos da antiguidade Clássica.  
 
Já o homem do período barroco estava dividido entre a religião e o paganismo, entre a verdade e a 
mentira, o amor e a solidão, o pecado e o perdão. As poesias são rebuscadas e utilizam o jogo de idéias, 
são assimétricas e apresentam antíteses, reflexo do conflito em que o homem barroco vivia  

Literatura Barroca  

Literatura barroca é uma área da literatura ocidental, produzida sobretudo no séc XVII, teve a sua 
compreensão e interpretação crítica extraordinariamente aprofundada e esclarecida graças à introdução 
no uso crítico e historiográfico do conceito de barroco literário.  
 
O termo veio das artes plásticas e visuais, com um sentido pejorativo, designando a arte do período 
subseqüente ao Renascimento, que era interpretada como uma forma degenerada dessa arte, pela perda 
da clareza, pureza, equilíbrio, em troca do exagero ornamental e das distorções.  
 
Originalmente tal como era corrente nos séculos X.VI e XVII barroco significava arte bizarra, artificial. A 
etimologia do termo é controvertida. Designando pérola de superfície irregular, teria sido usada por 
espanhóis e portugueses (barrueco e barroco).  
 
Por outro lado, a palavra fora usada pela escolástica medieval, como termo mnemônico do silogismo e 
assim aparece em Montaigne com intenção irônica, pois então queria dizer raciocínio estranho, vicioso, 



confundindo o falso e o verdadeiro. Até o século XIX, permaneceu este o significado: argumentação 
barroco; imagem barroca; figura barroca.  

A revisão da questão se deve a Jacob Burckhardt, no Cicerone (1855). Mas a sua reformulação definitiva 
para a história da arte, e depois para a crítica literária, foi empreendida por Heinrich Wolffin (1864-1945) 
desde 1879 ao reabilitar a arte barroca, mostrando-a como uma forma peculiar, com valor estético e 
significado próprios. Estabeleceu Wolfflin a teoria da análise formal das artes, pela qual a passagem de um 
tipo de arte para outro se processaria segundo princípios internos.  
 
Assim, à arte renascentista sucedeu a barroca, não como um declínio, porém como o desenvolvimento 
natural para um estilo posterior, que já não é táctil, porém visual, não é linear, porém pictórico, não é 
composto em plano mas em profundidade, nem em partes coordenadas mas subordinadas a um conjunto, 
não é fechado mas aberto, não tem claridade absoluta mas relativa.  
 
Tal teoria da definição dos estilos artísticos, à luz dessas categorias, foi aplicada à análise da literatura, 
nas obras que exprimiram a oposição entre o Renascimento e o barroco, como o Orlando Furioso de 
Ariosto e a Jerusalém Libertada do Tasso.  
 
De 19l4 em diante o termo foi absorvido pela crítica literária, e se ampliaram os estudos interpretativos da 
literatura seiscentista. As velhas denominações , “seiscentismo” , “gongorismo” “eufuísmo”, “marinismo”, 
“conceptismo”, “culteranismo”, “cultismo”, “preciosismo”, de sentido pejorativo, passaram a ser 
compreendidas como referindo-se a formas imperfeitas ou não desenvolvidas do barroco e são hoje 
melhor englobadas sob o rótulo de barroco.  

Assim, o barroco é o estilo artístico e literário, e mesmo o estilo de vida, que encheu o período entre o final 
do século XVI e o século XVIII, em todos os povos do Ocidente, com variantes locais de tempo e 
fisionomia artística, embora com unidade de características estéticas e estilísticas.  
 
Mas, ao lado do elemento formal peculiar, o barroco é ligado a uma ideologia, que lhe empresta unidade 
espiritual, e essa ideologia foi fornecida pela Contra-Reforma.O barroco foi o estilo, a arte de atributos 
morfológicos adequados á expressão do conceito da vida dinamizado pela Contra-Reforma em reação ao 
Renascimento, e de modo a traduzir--se em todas as manifestações artísticas, a16m ao vestuário, da 
jardinagem, das festas. 
 
A ideologia tridentina comunicou à época e à arte uma fisionomia trágica , dilacerada entre os pólos 
celeste e terrestre, entre a carne e o espírito, procurando incutir no homem o horror do mundo, o medo da 
morte, o pavor do inferno, conquistando-o para o céu pela captação de imaginação e seus sentidos, para o 
que usa o ornamental e o espetacular. O homem barroco é contraditório, em estado de conflito, saudoso 
do paraíso e ao mesmo tempo seduzido pelo mundo e pela carne.  
 

 

 
A literatura barroca, destarte, apresenta caracteres típicos:o fusionismo (união dos detalhes num todo 
orgânico), o claro-escuro, o eco, a união do racional e do irracional (expressa nas figuras estilísticas 
paradoxo), a ambigüidade, o caráter grandioso e ornamental (expresso no exagero de figuras estilísticas), 



figuras de estilo que traduzem o estado de conflito e tensão espiritual (antíteses, paradoxos, contorções, 
hipérboles, etc) ; o uso dos concetti, wit, agudeza, do tipo de estilo conhecido como genus humile, de 
forma; epigramática, sentenciosa, breve.  
 

>  
 
É um estilo chamado filosófico, de pensamento, mais para ser lido do que ouvido, oposto ao estilo 
ciceroniano, redondo, oratório.  
 
A literatura barroca inclui grandes nomes do seiscentismo: Góngora, Quevedo, Cervantes, Calderón, Lope 
de Vega, Gracián, Tasso, Marino, Donne, Crashaw, Shakespeare, Montaigne, Pascal, Antônio Vieira, 
Rodrigues Lobo, Gregório de Matos, Soror Juana de la Cruz e muitos outros. 

 

http://www.mundovestibular.com.br/articles/4539/1/BARROCO/Paacutegina1.html 

 

 

III - BARROCO  

Surgimento: Europa, meados do século XVI - Brasil, início do século XVII. (Lembrar que, no Brasil, a 
literatura barroca acaba no século XVII, junto com o declínio da sociedade açucareira baiana. Contudo, na 
arquitetura e nas artes plásticas, o estilo barroco atingirá o seu apogeu apenas nos séculos XVIII e início 
do XIX, em Minas Gerais.)  

Variações barrocas: cultismo (exagero e rebuscamento formal) e conceptismo (exagero no plano das 
idéias) são manifestações de excesso da literatura barroca.  

Características:  

1) Arte da Contra-Reforma, expressando a crise do Renascimento, com a destruição da harmonia social 
aristocrática-burguesa através das guerras religiosas. Os jesuítas que surgem, neste período, combatem 
os protestantes e espalham pelo mundo católico a sua implacável ideologia teocêntrica.  

 
2) Conflito entre corpo e alma. Dividido entre os prazeres renascentistas e o fervor religioso, o homem 
barroco oscila entre:  

 
· a celebração do corpo, da vida terrena, do gozo mundano e do pecado; 
· os cuidados com a alma visando à graça divina e à salvação para a vida eterna.  

 
3) Temática do desengano (o desconcerto do mundo): a vida é breve, a vida é sonho, viver é ir morrendo 

http://www.mundovestibular.com.br/articles/4539/1/BARROCO/Paacutegina1.html


aos poucos. Aguda consciência da efemeridade da existência e da passagem do tempo.  

 
4) Linguagem ornamental, complexa, entendida como jogo verbal, cheia de antíteses, inversões, 
metáforas, alegorias, paradoxos, ausência de clareza. É um estilo complicado que traduz os conflitos 
interiores do homem barroco.  

Autores barrocos:  

1) Gregório de Matos (Boca do Inferno)  

Poesia religiosa - Apresenta uma imagem quase que exclusiva: o homem ajoelhado diante de Deus, 
implorando perdão para os pecados cometidos.  

 
Poesia amorosa - Tem uma dimensão elevada ("d"), muitas vezes associada à noção de brevidade da 
existência, e uma dimensão obscena, onde a explosão dos sentidos (em versos crus e repletos de 
palavrões) representa um protesto contra os valores morais da época.  

 
Poesia satírica - Ironia corrosiva e caricatural contra todos os setores da vida colonial baiana: senhores 
de engenho, clero, juízes, advogados, militares, fidalgos, escravos, pobres livres, índios, mulatos, 
mamelucos, etc. Com seu olhar ressentido de senhor decadente, Gregório de Matos vê na realidade 
apenas corrupção, negociata, oportunismo, mentira, desonra, imoralidade, completa inversão de valores. A 
poesia satírica, portanto, para ele é vingança contra o mundo.  

2) Padre Antônio Vieira  

Os Sermões  

· Utilização contínuas de passagens da Bíblia e de todos os recursos da oratória jesuítica para convencer 
os fiéis de sua mensagem, mesmo quando trata de temas cotidianos.  

 
· Ataca os vícios (corrupção, violência, arrogância, etc.) e defende as virtudes cristãs (religiosidade, 
caridade, modéstia, etc.)  

 
· Combate os hereges, os indiferentes à religião e os católicos desleixados em relação à Igreja.  

 
· Defende abertamente os índios. Mantém-se ambíguo frente aos escravos negros: ora tenta justificar a 
escravidão, ora condena veementemente seus malefícios éticos e sociais.  

 
· Exalta os valores que nortearam a construção do grande império português. E julga (de forma 
messiânica) que este império deveria ser reconstruído no Brasil.  

 
· Propõe o retorno dos cristãos novos (judeus) a territórios lusos como forma de Portugal escapar da 
decadência onde naufragara desde meados do século XVI.  

 
· Apresenta uma linguagem de tendência conceptista, de notável elaboração, grande riqueza de idéias e 
imagens espetaculares. Fernando Pessoa o chamaria de "Imperador da Língua Portuguesa".  

http://educaterra.terra.com.br/literatura/resumao/resumao_64.htm 

 

Características do Barroco 

O estilo barroco nasceu em decorrência da crise do Renascimento, ocasionada, principalmente, pelas 
fortes divergências religiosas e imposições do catolicismo e pelas dificuldades econômicas decorrentes do 
declínio do comércio com o Oriente.  

Todo o rebuscamento presente na arte e literatura barroca é reflexo dos conflitos dualistas entre o terreno 
e o celestial, o homem (antropocentrismo) e Deus (teocentrismo), o pecado e o perdão, a religiosidade 
medieval e o paganismo presente no período renascentista.  



 

1) A arte da contrarreforma 

A ideologia do Barroco é fornecida pela Contrarreforma. Em nenhuma outra época se produziu tamanha 
quantidade de igrejas, capelas, estátuas de santos e monumentos sepulcrais. As obras de arte deviam 
falar aos fiéis com a maior eficácia possível, mas em momento algum descer até eles. A arte barroca tinha 
que convencer, conquistar e impor admiração. 

2) Conflito entre corpo e alma  

O Renascimento definiu-se pela valorização do profano, pondo em voga o gosto pelas satisfações 
mundanas. Os intelectuais barrocos, no entanto, não alcançam tranquilidade agindo de acordo com essa 
filosofia. A influência da Contrarreforma fez com que houvesse oposição entre os ideais de vida eterna em 
contraposição com a vida terrena e do espírito em contraposição à carne. Na visão barroca, não há 
possibilidade de conciliar essas antíteses: ou se vive a vida sensualmente, ou se foge dos gozos humanos 
e se alcança a eternidade. A tensão de elementos contrários causa no artista uma profunda angústia: após 
arrojar-se nos prazeres mais radicais, ele se sente culpado e busca o perdão divino. Assim, ora ajoelha-se 
diante de Deus, ora celebra as delícias da vida.  

3) O tema da passagem do tempo  

O homem barroco assume consciência integral no que se refere à fugacidade da vida humana 
(efemeridade): o tempo, veloz e avassalador, tudo destrói em sua passagem. Por outro lado, diante das 
coisas transitórias (instabilidade), surge a contradição: vivê-las, antes que terminem, ou renunciar ao 
passageiro e entregar-se à eternidade?  

4) Forma tumultuosa  

O estilo barroco apresenta forma conturbada, decorrente da tensão causada pela oposição entre os 
princípios renascentistas e a ética cristã. Daí a frequente utilização de antíteses, paradoxos e inversões, 
estabelecendo uma forma contraditória, dilemática. Além disso, a utilização de interrogações revela as 
incertezas do homem barroco frente ao seu período e a inversão de frases a sua tentativa na conciliação 
dos elementos opostos. 

5) Cultismo e conceptismo 

O cultismo caracteriza-se pelo uso de linguagem rebuscada, culta, extravagante, repleta de jogos de 
palavras e do emprego abusivo de figuras de estilo, como a metáfora e a hipérbole. Veja um exemplo de 
poesia cultista: 

Ao braço do Menino Jesus de Nossa Senhora das Maravilhas, A quem infiéis despedaçaram  

O todo sem a parte não é todo; 
A parte sem o todo não é parte; 
Mas se a parte o faz todo, sendo parte, 
Não se diga que é parte, sendo o todo. (Gregório de Matos) 

Já o conceptismo, que ocorre principalmente na prosa, é marcado pelo jogo de ideias, de conceitos, 
seguindo um raciocínio lógico, nacionalista, que utiliza uma retórica aprimorada. A organização da frase 
obedece a uma ordem rigorosa, com o intuito de convencer e ensinar. Veja um exemplo de prosa 
conceptista: 



Para um homem se ver a si mesmo são necessárias três coisas: olhos, espelho e luz. Se tem espelho e é 
cego, não se pode ver por falta de olhos; se tem espelhos e olhos, e é de noite, não se pode ver por falta 
de luz. Logo, há mister¹ luz, há mister espelho e há mister olhos. (Pe. Antônio Vieira)  

¹mister: necessidade de, precisão.  

Figuras de Linguagem no Barroco  

As figuras de estilo mais comuns nos textos barrocos reforçam a tentativa de apreender a realidade por 
meio dos sentidos. Observe:  

Metáfora: é uma comparação implícita. Tem-se como exemplo o trecho a seguir, escrito por Gregório de 
Matos: 

Se és fogo, como passas brandamente? 
Se és neve, como queimas com porfia?  

Antítese: reflete a contradição do homem barroco, seu dualismo. Revela o contraste que o escritor vê em 
quase tudo. Observe a seguir o trecho de Manuel Botelho de Oliveira, no qual é descrita uma ilha, 
salientando-se seus elementos contrastantes:  

Vista por fora é pouco apetecida 
Porque aos olhos por feia é parecida; 
Porém, dentro habitada 
É muito bela, muito desejada, 
É como a concha tosca e deslustrosa, 
Que dentro cria a pérola formosa.  

Paradoxo: corresponde à união de duas ideias contrárias num só pensamento. Opõe-se ao racionalismo 
da arte renascentista. Veja a estrofe a seguir, de Gregório de Matos: 

Ardor em firme Coração nascido; 
pranto por belos olhos derramado; 
incêndio em mares de água disfarçado; 
rio de neve em fogo convertido.  

Hipérbole: traduz ideia de grandiosidade, pompa. Veja mais um exemplo de Gregório de Matos: 

É a vaidade, Fábio, nesta vida,  
Rosa, que da manhã lisonjeada, 
Púrpuras mil, com ambição dourada,  
Airosa rompe, arrasta presumida. 

Prosopopeia: personificação de seres inanimados para dinamizar a realidade. Observe um trecho escrito 
pelo Padre Antonio Vieira: 

No diamante agradou-me o forte, no cedro o incorruptível, na águia o sublime, no Leão o generoso, no Sol 
o excesso de Luz. 

 

Barroco no Brasill  

O Barroco foi introduzido no Brasil por intermédio dos jesuítas. Inicialmente, no final do século XVI, 
tratava-se de um movimento apenas destinado à catequização. A partir do século XVII, o Barroco passa a 
se expandir para os centros de produção açucareira, especialmente na Bahia, por meio das igrejas. Assim, 
a função da igreja era ensinar o caminho da religiosidade e da moral a uma população que vivia 
desregradamente. 

Nos séculos XVII e XVIII não havia ainda condições para a formação de uma consciência literária 
brasileira. A vida social no país era organizada em função de pequenos núcleos econômicos, não existindo 
efetivamente um público leitor para as obras literárias, o que só viria a ocorrer no século XIX. Por esse 
motivo, fala-se apenas em autores brasileiros com características barrocas, influenciados por fontes 
estrangeiras (portuguesa e espanhola), mas que não chegaram a constituir um movimento propriamente 
dito. Nesse contexto, merecem destaque a poesia de Gregório de Matos Guerra e a prosa do padre 
Antônio Vieira representada pelos seus sermões.  



Didaticamente, o Barroco brasileiro tem seu marco inicial em 1601, com a publicação do poema épico 
Prosopopeia, de Bento Teixeira.  

Conheça a seguir os trechos selecionados: 

Prosopopeia  

 
I 
 
Cantem Poetas o Poder Romano, 
Sobmetendo Nações ao jugo duro; 
O Mantuano pinte o Rei Troiano, 
Descendo à confusão do Reino escuro; 
Que eu canto um Albuquerque 
soberano, 
Da Fé, da cara Pátria firme muro, 
Cujo valor e ser, que o Ceo lhe inspira, 
Pode estancar a Lácia e Grega lira. 
 
II 
 
As Délficas irmãs chamar não quero, 
que tal invocação é vão estudo; 
Aquele chamo só, de quem espero 
A vida que se espera em fim de tudo. 
Ele fará meu Verso tão sincero, 
Quanto fora sem ele tosco e rudo, 
Que per rezão negar não deve o 
menos 
Quem deu o mais a míseros terrenos. 

Esse poema, além de traçar elogios aos primeiros donatários da capitania de Pernambuco, narra o 
naufrágio sofrido por um deles, o donatário Jorge Albuquerque Coelho. Apesar de os críticos o 
considerarem de pouco valor literário, o texto tem seu valor histórico pois foi a primeira obra do Barroco 
brasileiro e o marco inicial do primeiro estilo de época a surgir no Brasil.  

Autores 

Gregório de Matos Guerra: o Boca do Inferno  

 

Gregório de Matos Guerra nasceu em Salvador 
(BA) e morreu em Recife (PE). Estudou no 
colégio dos jesuítas e formou-se em Direito em 
Coimbra (Portugal). Recebeu o apelido de Boca 
do Inferno, graças a sua irreverente obra 
satírica.  

Gregório de Matos firmou-se como o primeiro poeta brasileiro: cultivou a poesia lírica, satírica, erótica e 
religiosa. O que se conhece de sua obra é fruto de inúmeras pesquisas, pois Gregório não publicou seus 
poemas em vida. Por essa razão, há dúvidas quanto à autenticidade de muitos textos que lhe são 
atribuídos.  

O poeta religioso  

A preocupação religiosa do escritor revela-se no grande número de textos que tratam do tema da salvação 
espiritual do homem. No soneto a seguir, o poeta ajoelha-se diante de Deus, com um forte sentimento de 
culpa por haver pecado, e promete redimir-se. Observe: 

 



Soneto a Nosso Senhor  

Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, 
Da vossa alta clemência me despido; 
Porque quanto mais tenho delinquido 
Vos tem a perdoar mais empenhado.  

Se basta a voz irar tanto pecado, 
A abrandar-vos sobeja um só gemido: 
Que a mesma culpa que vos há ofendido, 
Vos tem para o perdão lisonjeado. 

Se uma ovelha perdida e já cobrada 
Glória tal e prazer tão repentino 
Vos deu, como afirmais na sacra história. 

Eu sou, Senhor a ovelha desgarrada, 
Recobrai-a; e não queirais, pastor divino, 
Perder na vossa ovelha a vossa glória. 

O poeta satírico  

Gregório de Matos é amplamente conhecido por suas críticas à situação econômica da Bahia, 
especialmente de Salvador, graças à expansão econômica chegando a fazer, inclusive, uma crítica ao 
então governador da Bahia Antonio Luis da Camara Coutinho. Além disso, suas críticas à Igreja e a 
religiosidade presente naquele momento. Essa atitude de subversão por meio das palavras rendeu-lhe o 
apelido de "Boca do Inferno", por satirizar seus desafetos  

Triste Bahia 

Triste Bahia!  
ó quão dessemelhante  
Estás e estou do nosso antigo estado! 
Pobre te vejo a ti, tu a mi abundante. 

A ti tricou-te a máquina mercante, 
Que em tua larga barra tem entrado, 
A mim foi-me trocando e, tem trocado, 
Tanto negócio e tanto negociante. 

O poeta lírico 

Em sua produção lírica, Gregório de Matos se mostra um poeta angustiado em face à vida, à religião e ao 
amor. Na poesia lírico-amorosa, o poeta revela sua amada, uma mulher bela que é constantemente 
comparada aos elementos da natureza. Além disso, ao mesmo tempo que o amor desperta os desejos 
corporais, o poeta é assaltado pela culpa e pela angústia do pecado.  

À mesma d. Ângela 

Anjo no nome, Angélica na cara! 
Isso é ser flor, e Anjo juntamente: 
Ser Angélica flor, e Anjo florente, 
Em quem, senão em vós, se uniformara: 

Quem vira uma tal flor, que a não cortara, 
De verde pé, da rama fluorescente; 
E quem um Anjo vira tão luzente, 
Que por seu Deus o não idolatrara? 

Se pois como Anjo sois dos meus altares, 
Fôreis o meu Custódio, e a minha guarda, 
Livrara eu de diabólicos azares. 

Mas vejo, que por bela, e por galharda, 
Posto que os Anjos nunca dão pesares, 
Sois Anjo, que me tenta, e não me guarda. 



O poeta erótico 

Também alcunhado de profano, o poeta exalta a sensualidade e a volúpia das amantes que conquistou na 
Bahia, além dos escândalos sexuais envolvendo os conventos da cidade. 

Necessidades Forçosas da Natureza Humana 

Descarto-me da tronga, que me chupa, 
Corro por um conchego todo o mapa, 
O ar da feia me arrebata a capa, 
O gadanho da limpa até a garupa. 
Busco uma freira, que me desemtupa 
A via, que o desuso às vezes tapa, 
Topo-a, topando-a todo o bolo rapa, 
Que as cartas lhe dão sempre com chalupa. 
Que hei de fazer, se sou de boa cepa, 
E na hora de ver repleta a tripa, 
Darei por quem mo vase toda Europa? 
Amigo, quem se alimpa da carepa, 
Ou sofre uma muchacha, que o dissipa, 
Ou faz da mão sua cachopa. 

 
Padre Antônio Vieira  

 

Padre Antônio Vieira nasceu em Lisboa, em 
1608, e morreu na Bahia, em 1697. Com sete 
anos de idade, veio para o Brasil e entrou para 
a Companhia de Jesus. Por defender posições 
favoráveis aos índios e aos judeus, foi 
condenado à prisão pela Inquisição, onde ficou 
por dois anos. 

Padre Antônio Vieira, por Arnold van 
Westerhout (1651-1725)  

Responsável pelo desenvolvimento da prosa no período do barroco, Padre Antônio Vieira é conhecido por 
seus sermões polêmicos em que critica, entre outras coisas, o despotismo dos colonos portugueses, a 
influencia negativa que o Protestantismo exerceria na colônia, os pregadores que não cumpriam com seu 
ofício de catequizar e evangelizar (seus adversários católicos) e a própria Inquisição. Além disso, defendia 
os índios e sua evangelização, condenando os horrores vivenciados por eles nas mãos de colonos e os 
cristãos-novos (judeus convertidos ao Catolicismo) que aqui se instalaram. Famoso por seus sermões, 
padre Antônio Vieira também se dedicou a escrever cartas e profecias. 

Mito do Sebastianismo 

Com o desenvolvimento do mercado marítimo, Portugal vivenciou um período de ascenção e grandeza. 
Porém, com o declínio do comércio no Oriente, Portugal viveu uma crise econômica e dinástica. Como 
consequência, o então rei de Portugal D. Sebastião resolve colocar em prática seu plano de organizar uma 
cruzada em Marrocos e levando à batalha de Alcacer-Quibir em 1578.  

A derrota na batalha e seu dedesaparecimento (provável morte em batalha), gerou especulações acerca 
de seus paradeiro. A partir de então, originou-se a crença de que o rei retornaria para transformar Portugal 
novamente em uma grande potência econômica. Padre Antônio Vieira era um dos que acreditavam no 
Sebastianismo e, mais adiante, Antônio Conselheiro anunciava o retorno de D. Sebastião nos episódios da 
Guerra de Canudos. 

Os sermões 

Escreveu cerca de duzentos sermões em estilo conceptista, isto é, que privilegia a retórica e o 
encadeamento lógico de ideias e conceitos. Estão formalmente divididos em três partes: 

Intróito ou Exórdio: a apresentação, introdução do assunto. 

Desenvolvimento ou argumento: defesa de uma ideia com base na argumentação. 



Peroração: parte final, conclusão. 

Seus sermões mais mais famosos são: 

Sermão da Sexágésima (1655):  

O sermão, dividido em dez partes, é conhecido por tratar da arte de pregar. Nele, Padre Antônio Vieira 
condena aqueles que apenas pregam a palavra de Deus de maneira vazia. Para ele, a palavra de Deus 
era como uma semente, que deveria ser semeada pelo pregador. Por fim, o padre chega à conclusão de 
que, se a palavra de Deus não dá frutos no plano terrreno a culpa é única e exclusivamente dos 
pregadores que não cumprem direito a sua função. Leia um trecho do sermão: 

Ecce exiit qui seminat, seminare. Diz Cristo que "saiu o pregador evangélico a semear" a palavra divina. 
Bem parece este texto dos livros de Deus ão só faz menção do semear, mas também faz caso do sair: 
Exiit, porque no dia da messe hão-nos de medir a semeadura e hão-nos de contar os passos. (...) Entre os 
semeadores do Evangelho há uns que saem a semear, há outros que semeiam sem sair. Os que saem a 
semear são os que vão pregar à Índia, à China, ao Japão; os que semeiam sem sair, são os que se 
contentam com pregar na Pátria. Todos terão sua razão, mas tudo tem sua conta. Aos que têm a seara em 
casa, pagar-lhes-ão a semeadura; aos que vão buscar a seara tão longe, hão-lhes de medir a semeadura 
e hão-lhes de contar os passos. Ah Dia do Juízo! Ah pregadores! Os de cá, achar-vos-eis com mais paço; 
os de lá, com mais passos: Exiit seminare. (...) Ora, suposto que a conversão das almas por meio da 
pregação depende destes três concursos: de Deus, do pregador e do ouvinte, por qual deles devemos 
entender a falta? Por parte do ouvinte, ou por parte do pregador, ou por parte de Deus? (...) 

Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda (1640):  

Neste sermão, o padre incita os seguidores a reagir contra as invasões Holandesas, alegando que a 
presença dos protestantes na colônia resultaria em uma série de depredações à colônia. Leia um trecho 
do sermão: 

Se acaso for assim — o que vós não permitais — e está determinado em vosso secreto juízo, que entrem 
os hereges na Bahia, o que só vos represento humildemente, e muito deveras, é que, antes da execução 
da sentença, repareis bem, Senhor, no que vos pode suceder depois, e que o consulteis com vosso 
coração enquanto é tempo, porque melhor será arrepender agora, que quando o mal passado não tenha 
remédio. Bem estais na intenção e alusão com que digo isto, e na razão, fundada em vós mesmo, que 
tenho para o dizer. Também antes do dilúvio estáveis vós mui colérico e irado contra os homens, e por 
mais que Noé orava em todos aqueles cem anos, nunca houve remédio para que se aplacasse vossa ira. 
Romperam-se enfim as cataratas do céu, cresceu o mar até os cumes dos montes, alagou-se o mundo 
todo: já estaria satisfeita vossa justiça, senão quando ao terceiro dia começaram a boiar os corpos mortos, 
e a surgir e aparecer em multidão infinita aquelas figuras pálidas, e então se representou sobre as ondas a 
mais triste e funesta tragédia que nunca viram os anjos, que homens que a vissem, não os havia.  

Sermão de Santo Antônio (1654):  

Também conhecido como "O Sermão dos Peixes", pois nele o padre usa a imagem dos peixes como 
símbolo para fazer uma crítica aos vícios dos colonos portugueses que se aproveitavam da condição dos 
índios para escravizá-los e sujeitá-los ao seu poder. Leia um trecho do sermão: 

Vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra: e chama-lhes sal da terra, 
porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção; mas quando a terra 
se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será, ou qual pode 
ser a causa desta corrupção? (...) Enfim, que havemos de pregar hoje aos peixes? Nunca pior auditório. 
Ao menos têm os peixes duas boas qualidades de ouvintes: ouvem e não falam. Uma só cousa pudera 
desconsolar o Pregador, que é serem gente os peixes que se não há-de converter. Mas esta dor é tão 
ordinária, que já pelo costume quase se não sente (...) Suposto isto, para que procedamos com clareza, 
dividirei, peixes, o vosso sermão em dois pontos: no primeiro louvar-vos-ei as vossas atitudes, no segundo 
repreender-vos-ei os vossos vícios. (...)  
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AUTORES E OBRAS DE NOSSO BARROCO  

______________________________________________________________________ 

BARROCO (SEISCENTISMO), de 1601 a 1768. 

BENTO TEIXEIRA (1561-1600) 

Poesia Épica: "Prosopopeia", obra publicada em Lisboa no ano de 1601; é considerada o marco inicial do 

Barroco literário no Brasil, e tida, por algum tempo, como o primeiro poema impresso de autor brasileiro. 

Entretanto, descobriu-se, mais tarde, que Bento Teixeira se passava por pernambucano, quando, na 

verdade, era natural da cidade do Porto (Portugal). Prosopopeia é de influência camoniana - a semelhança 

de Os Lusíadas -, composta com 94 estrofes de versos decassílabos em oitava heroica (AB, AB, AB, CC). 

Feita com a finalidade de louvar a D. Jorge de Albuquerque Coelho, donatário da Capitania de 

Pernambuco. 

MANUEL BOTELHO DE OLIVEIRA (1636-1711) 

Poesia: "Música do Parnaso" (coletânea de poemas) – obra publicada em Lisboa, em 1705. Dividida em 

quatro coros de rimas – portuguesas, castelhanas, italianas e latinas. Destaca-se o poema A Ilha da Maré 

e os sonetos dedicados à amada Anarda, sua musa soberana. Botelho foi o primeiro escritor nascido no 

Brasil a ter um livro publicado. 

FREI MANOEL DE SANTA MARIA ITAPARICA (1704-?) 

Poesia: "Eustáquidos" (1769) - Epopeia sacra e tragicômica poema sacro, sobre a vida de Santo 

Eustáquio. Nesta obra encontra-se a Descrição da Cidade da Ilha de Itaparica, apologia hiperbólica 

(exagerada) da paisagem brasileira. 
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PADRE ANTÔNIO VIEIRA (1608-1697)  

Foi o maior pregador do seu tempo; defensor dos negros, dos índios e dos cristãos-novos (judeus 

convertidos). A defesa dos cristãos-novos e valeram-lhe o ódio da Inquisição que o processou por opiniões 

heréticas. Foi condenado a dois anos de reclusão em uma casa jesuítica e o impedimento de pregar. 

Anistiado por D. Pedro, regressou ao Brasil em 1681. Pertence tanto à nossa literatura quanto a 

portuguesa. 

Sermão (quase duzentos). Os Principais são:  

 "Sermão da Sexagésima" (parábola do semeador) - O mais importante e polêmico dos seus sermões. 

Foi pregado na Capela Real de Lisboa, em março de 1655. Compõe-se de 10 pequenos capítulos, 

baseado no Evangelho segundo São Lucas: Semen est verbum Dei (A semente é a palavra de Deus). 

Esse sermão critica o estilo de outros pregadores (seus adversários católicos, os gongóricos dominicanos) 

que ao invés de pregarem servindo a Deus, o fazem para agradar aos homens.  

 "Sermão Pelo Bom Sucesso Das Armas De Portugal Contra As De Holanda" - Pregado na Igreja de 

Nossa Senhora da Ajuda, Bahia, em 1640. Vieira incita o povo a combater os invasores holandeses, 

realçando os horrores e depredações que eles fariam. O sermão ficou célebre pelo trecho conhecido como 

a "Apóstrofe Atrevida", onde questiona Deus, em pleno púlpito da igreja, com o Santíssimo Sacramento 

exposto: "Não me admiro tanto, Senhor, de que hajais de consentir semelhantes agravos e afrontas nas 

vossas imagens, pois já as permitistes em vosso sacratíssimo corpo; mas nas da Virgem Maria, nas de 

Vossa Santíssima Mãe, não sei como isto pode estar com a piedade e amor de Filho (...). Deus meu? (...). 

Sois o mesmo, ou és outro?". Se você tem interesse em "conhecer" a Apóstrofe Atrevida, clique Aqui! 

 "Sermão de Santo Antônio" (aos Peixes) – Pregado em São Luís do Maranhão, em 1654. Vieira critica 

os costumes e o aprisionamento dos índios. 

Carta: cerca de quinhentas, versando sobre o relacionamento entre Portugal e Holanda, a Inquisição e as 

ações dos Jesuítas na colônia. 

Profecia: "História do Futuro" e "Esperanças de Portugal". Publicados postumamente. Nestas obras, nota-

se a defesa do sebastianismo – crença segundo a qual o rei D. Sebastião, não morrera em combate na 

África, voltaria em breve para elevar Portugal a uma posição de destaque. 

[GREGÓRIO DE MATOS] GUERRA (1633-1693) 

Apelido: Boca do Inferno (devido linguagem maliciosa e ferina com que criticava pessoas e instituições da 

época).  

Advogado formado em direito pela universidade de Coimbra. Foi o mais importante poeta do Barroco 

Brasileiro. 

Sua obra nunca foi publicada em vida, o que ocasionou muitos problemas de autoria. Permaneceu inédita 

até o século XX quando a Academia Brasileira de Letras publicou, entre 1923 e 1933, seis volumes: I. 

Poesia Sacra; II. Poesia Lírica; III. Poesia Graciosa; IV. e V. Poesia Satírica e VI. Últimas.  

  
Obras Pesquisadas: Nicola, José de. Literatura Brasileira das origens até nossos dias. Scipione, São Paulo, 1966. / Bosi, Alfredo – História 

Concisa da Literatura Brasileira, 3ªed., São Paulo, Cultrix, 1988. / Coutinho, Afrânio. Aspectos da Literatura Barroca. Rio, s. e., 1950. 
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Barroco 

  
 
CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA  
Durante o séc. XVI, a Igreja Católica sofrera um duro revés; quase metade da cristandade 
renascentista passara-se para o protestantismo luterano e calvinista, e a Reforma prosseguia 
avassaladora, com a adesão da burguesia mercantil e de importantes segmentos da nobreza; o 
racionalismo grego, a busca da riqueza e dos prazeres terrenos provocaram fundas rupturas no 
dogmatismo da Igreja Católica, que, atrelada ao espírito ascético do medievo, continuava a combater 
o lucro e o comércio, entravando o desenvolvimento econômico e bloqueando a difusão do 
humanismo. 
A reação Católica principiou com a convocação de Concílio de Trento (realizado entre 1545 e 1563, 
na localidade de Trento, Norte da Itália). A cúpula da Igreja, já reunida, deliberou encetar uma Contra-
Reforma, que atuou por meio de um órgão executivo- a Santa Inquisição, sistema eclesiástico; 
ideológico-administrativo, de censura, que, por meio do Tribunal do Santo Ofício, investigava, levava a 
julgamento e condenava aqueles que não contribuíssem para a preservação; defesa e propagação da 
doutrina Católica, nos termos em que fora estatuída no concilio de Trento, Galileu Galilei, Giordano 
Bruno e Copérnico sofreram, pelas idéias que defendiam, a implacável perseguição inquisitorial, para 
ficarmos apenas em três famosas vítimas. 
Assim, a época da Contra-Reforma e do Barroco é marcado por uma profunda dualidade. Por um 
lado, é o desdobramento do humano clássico e do Renascimento, com seus apelos ao racionalismo, 
ao prazer, ao “carpe diem”(aproveite o dia). Por outro lado, o homem é pressionado pela Igreja 
Católica e pelo protestantismo mais vigoroso a um regresso ao teocentrismo medieval, à postura 
estóica, à renúncia aos prazeres, à mortificação da carne e à observância plena do “amar a Deus 
sobre todas as coisas”, princípio capitular do teocentrismo medieval. Em síntese, o homem do século 
XVII foi compelido a conciliar o Teocentrismo Medieval e o Antropocentrismo Clássico e valores 
opostos como: fé x razão, alma x corpo, Deus x homem, céu x terra, virtude x prazer. Disse Afrânio 
Coutinho: “O homem do Barroco é um saudoso da religiosidade medieval e, ao mesmo tempo, um 
seduzido pelas solicitações terrenas e valores mundanos, amor, dinheiro, luxo, posição, que a 
Renascença e o Humanismo puseram em relevo. Dessa dualidade nasceu a arte barroca”. 
 
BARROCO NO BRASIL 
 
INTRODUÇÃO 
Genericamente, as várias manifestações artísticas que marcaram o século XVII e o início do século 
XVIII, denomina-se barroco.  
Já o termo Seiscentismo engloba as produções dos anos de 1600. E aqui cabe uma observação: é 
necessário distinguir duas manifestações do Barroco no Brasil-Colônia, geográfica e 
cronologicamente distintas: o Barroco literário e arquitetônico da Bahia do século XVII, e o Barroco 
mineiro do século XVIII, que nos deixou uma belíssima produção musical e fantásticas obras 
arquitetônicas e esculturais, com destaque para o gênio de Aleijadinho. É interessante notar que o 
Barroco mineiro é uma manifestação tardia, sendo contemporâneo da escola literária do Arcadismo. 
No Brasil, Bento Teixeira abre o período barroco com a sua Prosopopéia(1601), escrita em louvor a 
Jorge de Albuquerque Coelho, donatário da capitania de Pernambuco. É considerada pelos 
estudiosos como fraca imitação de Os Lusíadas, de Camões. Encerra-se o barroco brasileiro no ano 
de 1768, quando o neoclássico Cláudio Manuel da Costa publica seu livro de versos OBRAS, em 
edições posteriores, denominado Obras Poéticas. 
 
CONTEXTO HISTÓRICO-CULTURAL 
Não houve tipografia e imprensa nos séculos coloniais e as tímidas iniciativas foram categoricamente 
proibidas pela Metrópole. A Carta Régia de 8 de junho de 1706 determinava “seqüestrar as letras 
impressas e notificar os donos delas e os oficiais de tipografia que não imprimissem nem 
consentissem que se imprimissem livros ou papéis avulsos”. Fomos o último povo da América a 
conhecer a imprensa. A Imprensa Régia foi implantada em 1808, com a vinda de D. João VI, e nosso 
primeiro jornal, A Gazeta do Rio de Janeiro, apareceu em 10 de setembro de 1808. Mesmo a 
circulação manuscrita era dificultada pelo alto preço do papel. 



Até a expulsão da Companhia de Jesus, em 1759, os jesuítas detiveram o monopólio do ensino. 
Formávamos sacerdotes e bacharéis. Essa educação medievalizante, retórica e contra-reformista 
abafou, durante três séculos, os séculos, os apelos da nova terra, a força de atração do meio tropical 
e a consciência que os agrupamentos humanos, mestiçados ou não, iam tomando de sua 
diferenciação. Esses apelos de nova terra irão desaguar no sentimento nativista, fermento de várias 
rebeliões que, a partir de 1640, atestam a presença de pruridos autonomistas (Amador Bueno, 
Beckman, Guerra dos Mascates, Emboabas, Vila Rica, Inconfidência Mineira, Revolução dos 
Alfaiates, os Suassunas e a Revolução Pernambucana de 1817). 
Até meados do século XVIII houve duplicidade lingüística: o emprego do português e do tupi. Esse 
“abrasileiramento lingüístico” tem expressão nos autos de José de Anchieta, na poesia satírica de 
Gregório de Matos e em alguns momentos do Arcadismo. 

DA RESSURREIÇÃO 
JOSÉ DE ANCHIETA (1534-1597) 

Ó Mãe sempre virgem, ó virgem fecunda, 
De nossos prazeres cansamos, o Ave! 
Com que quis fechar-se no vosso conclave 
O Verbo, do Padre pessoa Segunda. 
 
De novo, Senhora, recebe vossa alma, 
Ó Ave sagrada de eterna harmonia! 
Pois o que foi morto, com grande alegria, 
A morte vencida, ressurge com palma. 
(...) 
Ó madre de vida, pois tendes tal dia, 
Fazei-nos dar vida, que mortos jazemos 
E livres da morte, com Jesus tornemos 
À vida da graça, com toda a alegria! 
[in Tesouro da Juventude, vol. 9] 

As academias “literárias” baianas e cariocas foram o último centro irradiador do Barroco literário e o 
primeiro sinal de uma cultura humanística viva, extraconventual. Aglutinavam religiosos, militares, 
desembargadores, altos funcionários, reunidos em grêmios eruditos, à imitação das congêneres 
européias. 
Tinham caráter fortemente encomiástico e seus atos acadêmicos destinavam-se à celebração das 
festas religiosas ou dos feitos das autoridades coloniais. Deram maior contribuição à História e à 
erudição em geral que à Literatura. 
1)Academia de Brasília dos Esquecidos (Bahia, 1724-1725) – Sebastião da Rocha Pita, o Acadêmico 
Vago, foi seu membro mais notório. 
2)Academia Brasília dos Renascidos (Bahia, 1759) – Propunha-se a reviver os Esquecidos. 
3)Academia dos Felizes (Rio de Janeiro) – Reuniu-se entre 1736 e 1740). 
4)Academia dos Seletos (Rio de Janeiro, 1752) – Foi organizada em homenagem a Gomes Freire de 
Andrade. 
 
CARACTERÍSTICAS  
A mais marcante característica dessa época é exatamente a tentativa de unir os valores medievais, 
revitalizados pela Contra-Reforma, aos valores da cultura grego-latina, resgatados pelo movimento 
renascentista. 
O homem barroco é um ser angustiado, dividido entre santos católicos e deuses pagãos, entre a 
matéria e o espírito, o pecado e o perdão. 
Os textos literários seiscentistas refletem esse dualismo, mostrando-se rebuscados, extravagantes, 
valorizando os detalhes, o jogo de palavras e as figuras de linguagem (metáfora, antítese, hipérbole, 
alegoria), como bem exemplificam os quartetos de dois sonetos líricos de Gregório de Matos, 
transcritos:  

Anjo no nome, Angélica na cara! 
Isso é ser flor, e Anjo juntamente: 
Ser Angélica flor, e Anjo florente, 
Em quem, senão em vós, se uniformara: 



 
Ardor em firme coração nascido; 
Pranto por belos olhos derramado; 
Incêndio em mares de água disfarçado; 
Rio de neve em fogo convertido:” 

Podemos notar dois estilos no Barroco literário: 
a) Cultismo: caracterizado pela linguagem rebuscada, culta, extravagante; valorização do pormenor 
mediante jogo de palavras, com forte influência do poeta espanhol Luís de Gôngora (daí o estilo ser 
conhecido, também, por Gongorismo). Os mais bem elaborados textos cultistas de nossa literatura 
são os de Gregório de Matos. 
b) Conceptismo: marcado pelo jogo de idéias, de conceitos, seguindo um raciocínio lógico, 
racionalista, usando uma retórica aprimorada. Um dos principais cultores do Conceptismo foi o 
espanhol Quevedo, donde deriva o termo Quevedismo. Os padres jesuítas desenvolviam de forma 
brilhante esse elaborado jogo de conceitos, com destaque para o Padre Antônio Vieira. 
 
GREGÓRIO DE MATOS GUERRA  
(Bahia, 1636 – Pernambuco, 1695) 
Filho de senhores de engenho na Bahia, viveu entre a Colônia e a Metrópole. Bacharel em leis, 
advogado na Corte, teve vida atribulada. Andarilho, violeiro, conheceu a prisão , e o exílio em Angola 
por dois anos. Incompatibilizado com autoridades civis e eclesiásticas pela maldade, irreverência e 
justeza de suas sátiras foi, desde sempre, “poeta maldito”. Sua obra permaneceu praticamente inédita 
até o século XX, apesar da popularidade de que desfrutou na Bahia, onde seus poemas circulavam 
em cópias manuscritas e eram constantemente oralizados pelo povo. 
 
OBRAS 
Não há um texto definitivo (edição crítica) da poesia de Gregório de Matos e não se encontrarão dois 
poemas absolutamente iguais nas diversas edições que se seguiram à primeira tentativa de organizar, 
já no século XX, sua suposta “obra completa”. Nada tendo publicado em vida, e expurgado de nossa 
vida literária durante dois séculos, os códices (= coleções de cópias manuscritas) e compilações 
trazem infinitas variantes. 
Esquematicamente, podemos agrupar assim a poesia de Gregório de Matos: 
I – Poesia satírica 
II – Poesia lírica 
amorosa 
erótico-irônica 
sacra ou religiosa 
reflexiva ou filosófica 
III – Poesia encomiástica 
poemas de circunstância 
poemas laudatórios 
 
A POESIA SATÍRICA 
Ninguém escapou da língua ferina do “Boca do Inferno”: autoridades, comerciantes, padres, freiras, 
juizes, militares, brancos, pretos, mulatos, índios. Mas havia dois alvos prediletos: o relaxamento 
moral na Bahia e os “caramurus”, primeiros colonos nascidos aqui e que aspiravam à condição de 
fidalgos. 

Texto I 
Descreve o que era naquele tempo a cidade da Bahia  
 
A cada canto um grande conselheiro, 
Que nos quer governar cabana e vinha; 
Não sabem governar sua cozinha,  
E podem governar o mundo inteiro. 

Em cada porta um bem freqüente olheiro, 
Que a vida do vizinho e da vizinha 
Pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, 



Para o levar à praça e ao terreiro. 

Muitos mulatos desavergonhados, 
Trazidos sob os pés os homens nobres, 
Posta nas palmas toda a picardia. 

Estupendas usuras nos mercados, 
Todos os que não furtam muito pobres; 
E eis aqui a cidade da Bahia. 

Comentário 
O azedume das sátiras de Gregório de Matos se justifica, em parte, pela condição de intelectual 
branco, formado na Metrópole, e que não era reconhecido na Bahia.  

Texto II 
Retrato anatômico dos achaques de que padecia àquele tempo a cidade da Bahia (fragmentos)  

Que falta nesta cidade? ... Verdade. 
Que mais por sua desonra? ... Honra. 
Falta mais que se lhe ponha? ... Vergonha. 

O Demo a viver se exponha 
Por mais que a fama a exalta, 
Numa cidade onde falta 
Verdade, Honra, Vergonha. 

E que justiça a resguarda? ... Bastarda. 
É grátis distribuída? ..., Vendida. 
Que tem, que todos assusta? ... Injusta. 
Valha-nos Deus, o que custa 
O que El-Rei nos dá de graça, 
Que anda a justiça na praça 
Bastarda, vendida, injusta. 

O açúcar já se acabou?... Baixou. 
E o dinheiro se extinguiu? ... Subiu. 
Logo já convalesceu? ... Morreu. 
Na Bahia aconteceu 
O que a um doente acontece 
Cai na cama, e mal cresce, 
Baixou, subiu e morreu. 

E nos Frades há mangueiras? ... Freiras. 
E o que ocupam os serões? ... Sermões. 
Não se ocupam em disputas? ... Putas. 
Com palavras dissolutas 
Me concluo, na verdade, 
Que as lidas todas de um frade 
São freiras, sermões e putas. 

Comentário 
Por trás da contundência da sátira observe a habilidade na construção das estrofes pelo processo de 
disseminação-e-recolha: o último verso de cada estrofe repete e dispõe no plano horizontal as três 
palavras que finalizam os três primeiros versos da estrofe.  
 
POESIA SATÍRICA DE GREGÓRIO DE MATOS GUERRA  
 
A CIDADE DA BAHIA(*) 



Triste Bahia! Ó quão dessemelhante 
Estás e estou do nosso antigo estado, 
Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado, 
Rica te vi eu já, tu a mim abundante.  

A ti trocou-te a máquina mercante, 
Que em tua larga barra tem entrado, 
A mim foi-me trocando e tem trocado 
Tanto negócio e tanto negociante. 

Deste em dar tanto açúcar excelente 
Pelas drogas inúteis, que abelhuda 
Simples aceitas do sagaz brichote. 

Oh, se quisera Deus, que, de repente, 
Um dia amanheceras tão sisuda 
Que fora de algodão o teu capote! 

Comentário 
A poesia de Gregório de Matos “abrasileiriza” imagens, temas, assuntos e a língua literária do país, 
incorporando gírias e inventando palavras, tais como “brichote”, que significa estrangeiro – é uma 
classificaçào depreciativa - . Com esses procedimentos, Gregório adapta o barroco europeu ao gosto 
popular do país – um povo e um país tão marginalizado quanto o poeta. 
(*) [in Movimentos e estilos literários, de Benjamin Abdala Júnior. Acervo Augusto de Abreu] 
 
A LÍRICA AMOROSA 
Apresenta-se sob o signo da dualidade barroca, oscilando entre a atitude contemplativa, o amor 
elevado, e a obscenidade e o carnalismo. 
Os textos abaixo demonstram cabalmente o conflito carne x espírito, mediante duas definições do 
amor. 

I 
―O Amor é finalmente  
um embaraço de pernas,  
uma união de barrigas,  
um breve tremor de artérias.  

Uma confusão de bocas,  
uma batalha de veias,  
um rebuliço de ancas,  
quem diz outra coisa é besta.‖ 

II 
―Ardor em firme coração nascido; 
pranto por belos olhos derramado; 
Incêndio em mares de água disfarçado; 
Rio de neve em fogo convertido: 

Tu, que em um peito abrasas escondido; 
Tu, que em um rosto corres desatado; 
Quando fogo, em cristais aprisionados; 
Quando cristal, em chamas derretido.‖ 

A LÍRICA SACRA – A CULPA E O ARREPENDIMENTO 
Expressa a cosmovisão barroca: “a insignificação do homem perante Deus, a consciência nítida do 
pecado e a busca do perdão. Ao lado de momentos de verdadeiro arrependimento, muitas vezes o 
tema religioso é utilizado, como simples pretexto para o exercício poético, desenvolvendo engenhosos 
jogos de imagens e conceitos.  



A Cristo N.S. crucificado estando o poeta na última hora de sua vida 

1 Meu Deus, que estais pendente de um madeiro, 
2 Em cuja lei protesto de viver, 
3 Em cuja santa lei hei de morrer, 
4 Animoso, constante, firme e inteiro:  

5 Neste lance, por ser o derradeiro, 
6 Pois vejo a minha vida anoitecer, 
7 É, meu Jesus, a hora de se ver 
8 A brandura de um Pai, manso Cordeiro. 

9 Mui grande é o vosso amor e o meu delito; 
10 Porém pode ter fim todo o pecar, 
11 E não o vosso amor, que é infinito. 

12 Esta razão me obriga a confiar, 
13 Que, por mais que pequei, neste conflito 
14 Espero em vosso amor de me salvar. 

Comentário 
Nas duas primeiras estrofes, o poeta expressa a contrição religiosa e a crença no amor infinito de 
Cristo, para manifestar, no final, a certeza do perdão. O soneto encobre uma formulação silogística, 
que se pode expressar dessa maneira: o amor de Cristo é infinito (verso 11); o meu pecado, por maior 
que seja, é finito, e menor que o amor de Jesus (versos 9 e 10). Logo, por maior que seja o meu 
pecado, eu espero salvar-me(versos 13 e 14). 
 
A LÍRICA REFLEXIVA OU FILOSÓFICA  
Quanto o texto nos fala de comportamentos: condenando uns, exaltando outros. Moralismo ético 
extraído de máximas ou idéias feitas, onde ainda o proceder poético se avulta.  

Logo em sentir, em respirar sucinto, 
Peno e calo, tão fino, e tão atento, 
Que fazendo disfarce do tormento, 
Mostro que o não padeço e sei que o sinto. 

O mal, que fora encubro ou que desminto, 
Dentro do coração é que o sustento 
Com que, para pensar é sentimento; 
Para não se entender é labirinto. 

Ninguém sufoca a voz nos seus retiros: 
Da tempestade é o estrondo efeito: 
Lá em ecos a Terra, o Mar, suspiros. 

Mas, oh, do meu segredo alto conceito! 
Pois não chegam a vir à boca os tiros 
Dos combates que vão dentro do peito. 

A LÍRICA ENCOMIÁSTICA(aplauso, elogio, gabo, louvor) 
Gregório de Matos escreveu também poemas laudatórios, de poesias de circunstância (festas, 
homenagens, fatos corriqueiros). Um exemplo curioso é o poema que transcrevemos, que 
homenageia o desembargador Belchior da Cunha Brochado: 
 
Dou pruden nobre humana  

>to >te >no 



Re cien benig  

afá úni singular 
>vel >co >ro 
e aprazí magnífi pleca 

do mun grave ju inimitá 
>do >is >vel 
admira goza aplauso incrí 

po a trabalho tan et 
>is >to >ão 
da pron execuç 

inflexí terrí 
>vel >vel 
incompará sempre incansá 

COMENTÁRIO 
O elemento lúdico (= de jogo) do Barroco é a marca predominante do texto. À maneira da poesia 
concreta, Gregório de Matos espacializa o soneto, atomizando as palavras e utilizando o interespaço 
entre os versos com sílabas que constituem a rima. Cria-se, desta maneira, certa dificuldade de 
leitura, exigindo do leitor uma participação ativa na desmontagem do soneto “quebra-cabeça”. 
 
PADRE ANTONIO VIEIRA 
Nascido em Lisboa, em 1608, veio para o Brasil com sete anos. Em 1623, entra na Companhia de 
Jesus, ordenando-se padre em 1634. Após a Restauração, movimento pelo qual Portugal liberta-se 
do domínio espanhol em 1640, retorna à terra natal, saudando o rei D. João IV, de quem se torna 
confessor. Estréia na Capela Real de Lisboa em 1642 com o Sermão dos Bons Anos; a partir de 
então, dedica-se com muita disposição às questões políticas de Portugal. 
Politicamente, Vieira tinha contra si: a pequena burguesia cristã, por defender o capitalismo judaico e 
os cristãos-novos; os pequenos comerciantes do Brasil, por Ter ajudado na criação de um monopólio 
mercantil no Maranhão (que geraria a Revolta de Beckman, em 1684); os administradores e os 
colonos, por defender os índios. Essas posições, notadamente a defesa dos cristãos-novos, custaram 
a Vieira uma condenação pela Inquisição (permaneceu dois anos preso). Faleceu em 1697, na Bahia.  
 
OBRAS 
Além dos Sermões, sua obra inclui três volumes de Cartas e obras proféticas, como História do Futuro 
e, em latim, Clavis Prophetarum ( “Chave dos Profetas”) , ainda inédita.  

Estrutura dos Sermões 
Os Sermões de Vieira têm estrutura tradicional: clássica. 
- proposição do tema, em geral trecho da Bíblia; 
- intróito, em que expõe o plano segundo o qual se desenvolverá o sermão; 
- invocação, geralmente a Nossa Senhora; 
- argumentação, que consiste no desenvolvimento do tema e inclui exemplos e sentenças; 
- peroração ou epílogo. 
 
SERMÃO DA PRIMEIRA DOMINGA DA QUARESMA 
Também denominado Sermão do Cativo, foi pregado no Maranhão, em 1653. Nele o orador tenta 
persuadir os colonos a libertarem os indígenas que compara aos  
hebreus cativos do faraó. Na corte, atuou na defesa do índio contra os colonos e lá pregou, em 1662, 
o Sermão da Epifania: “que os homens de qualquer cor, são todas iguais por natureza, e mais iguais 
ainda por fé”, afirma o pregador defendendo afiliação comum e universal do homem a um Deus 
criador e único. 
 
TEXTO 
No Sermão da Primeira Dominga da Quaresma, imagina-se no lugar dos colonos que tivessem de se 
desfazer de seus escravos e indaga: 
“Quem nos há de ir buscar um pote de água, ou feixe de lenha? Quem nos há de fazer duas covas de 



mandioca? Hão de ir nossas mulheres? Hão de ir nossos filhos? “ 
E ele próprio responde, desassombradamente: 
“Quando a necessidade e a consciência obriguem a tanto, digo que sim, e torno a dizer que sim: que 
vós, que vossas mulheres, que vossos filhos e que todos nós nos sustentássemos de nossos braços, 
porque melhor é sustentar do suor próprio que do sangue alheio. Ah! fazendas do Maranhão; que se 
esses mantos e essas capas se torcerem, haviam de lançar sangue”. 

SERMÃO XIV DO ROSÁRIO 
Pregado na Bahia, para uma irmandade de pretos, revela a repulsa ao preconceito de cor e ao 
tratamento cruel a que eram submetidos os escravos: 
Texto 
“Em um engenho sois irritadores de Cristo Crucificado: porque padeceis em um modo muito 
semelhante o que o mesmo Senhor padeceu na sua cruz, e em toda a sua paixão. A sua cruz foi 
composta de dois madeiros, e a vossa em um engenho é de três. (...) Cristo despido, e vós despidos; 
Cristo sem comer, e vós famintos; Cristo em tudo maltratado, e vós maltratados em tudo. (...) Eles 
mandam, e vós servis; eles dormem, e vós velais; eles descansam, e vós trabalhais; eles gozam o 
fruto de vossos trabalhos, e o que vós colheis deles é um trabalho sobre outro. Não há trabalhos mais 
doces que os das vossas oficinas; mas toda essa doçura para quem é? Sois como as abelhas, de 
quem disse o poeta: “Sic vos non vobis mellificatis apes”.  
Verso atribuído a Virgílio: “Assim vós, mas não para vós, fabricais o mel, abelhas.” 
Mas, paradoxalmente, estabelece uma cabal diferença entre o preto gentio, entregue à sua própria 
sorte na África, e o preto submetido à fé católica. Chega a bendizer a escravidão que trouxe o negro 
ao Brasil e ao cristianismo: 
“deveis dar infinitas graças a Deus por vos ter dado conhecimento de si e por vos ter tirado de vossas 
terras, onde vossos pais e vós viveis como gentios, e vos ter trazido a esta onda, instruídos na Fé, 
vivais como cristãos e vos salveis.”(...) 
Oh se a gente preta tirada das brenhas de sua Etiópia,, e passada ao Brasil, conhecera bem quanto 
deve a Deus e à sua Santíssima mãe por este que pode parecer desterro, cativeiro e desgraça, e não 
é senão milagre e grande milagre!” 
 
OS SERMÕES SEISCENTISTAS: VIEIRA(*) 
SERMÃO DO BOM LADRÃO 
Pregado em 1655, em Lisboa, traz a distinção entre o ladrão comum, que eventualmente furta para 
sobreviver, e o ladrão que, amparado pelo poder, rouba cidades e reinos.  
 
TEXTO – CANTO V 
“Suponho, finalmente, que os ladrões de que falo, não são aqueles miseráveis, a quem a pobreza e a 
vileza de sua fortuna condenou a este gênero de vida (...).O ladrão que furta para comer, não vai nem 
leva ao inferno; os que não só vão, mas levam de que eu trato, são os ladrões de maior calibre e de 
mais alta esfera (...). Não são só ladrões, diz o Santo[São Basilio Magno], os que cortam bolsas, ou 
espreitam os que se vão banhar para lhes colher a roupa; os ladrões que mais própria e dignamente 
merecem este título são aqueles a quem os reis encomendam os exércitos, ou o governo das 
províncias, ou a administração das cidades, os quais, já com manha, já com força, roubam e 
despojam os povos. Os outros ladrões roubam um homem, estes roubam cidades e reinos; os outros 
furtam debaixo do seu risco, estes sem temor nem perigo; ou outros, se furtam, são enforcados; estes 
furtam e enforcam. Diógenes(1), que tudo via com mais aguda vista que os outros homens, viu que 
uma grande tropa de varas(2), e ministros da justiça levavam e enforcar uns ladrões, e começou a 
bradar: Lá vão os ladrões grandes enforcar os pequenos.” 
 
Comentário: 
As repetições do texto de Vieira vêm do fato de que o sermão era feito para ser ouvido pelo público e, 
como no fragmento acima, elas ocorrem para persuadir esses ouvintes. Vieira foi um autor barroco e 
podemos encontrar em suas obra as características desse movimento, tais como o uso de contínuas 
antíteses, comparações, hipérboles, etc. Seu texto é essencialmente persuasivo e, enquanto tal, os 
jogos de palavras obedecem a uma finalidade prática, isto é, a retórica em função de seu discurso 
crítico. Vieira colocou-se contra o uso da palavra num sentido apenas lúdico, para provocar prazer 
estético. Observe no exemplo como ele realiza uma crítica aos setores sociais que dominam opoder 
de Estado – uma crítica ainda hoje justa e de atualidade. 
(1) Diógenes:filósofo grego 
(2) Varas: funcionários das jurisdições 



(*) in Movimentos e estilos literários, acervo Augusto de Abreu) 
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 ARCADISMO (ou NEOCLASSICISMO)  

Características  

1. Arte ligada ao Iluminismo. Oposição ao absolutismo despótico e ao poder (barroco) da Igreja.  

 
2. Afirmação orgulhosa da racionalidade. Razão = Verdade = Simplicidade e clareza.  

 
3. Culto da simplicidade. Como se atinge a mesma? Através da imitação (não no sentido de cópia, mas no 
de seguir modelos já estabelecidos).  

 
4. Imitação dos clássicos. Em especial, Virgílio e Teócrito, clássicos pastoris.  

 
5. Imitação da natureza campestre, isto é, da ordem e do equilíbrio que essa natureza apresenta, o que dá 
a mesma um caráter de paraíso perdido. Dois elementos decorrem da aproximação do árcade da natureza 
campestre:  

 

a) Bucolismo: adequação do homem à harmonia e serenidade da  
natureza.  
b) Pastoralismo: celebração da vida pastoril, vista como um eterno  
idílio entre pastores e pastoras.  

 
6. Ausência de subjetividade. O autor não expressa o seu próprio eu, adotando uma forma pastoril 
(Cláudio Manuel da Costa é Glauceste Satúrnio, Tomás Antônio Gonzaga é Dirceu, Basílio da 
Gama é Termindo Sipílio, etc.)  

 
7. Amor galante. O amor é entendido como um conjunto de fórmulas convencionais.  

Arcadismo no Brasil  

· Decorrência da atividade mineradora e da urbanização que dela resultou.  

 
· Criação de Academias e Arcádias onde os letrados procuravam fugir da indiferença do meio.  

 
· Instituição em caráter regular de um sistema literário: autores - obras escritas dentro de uma 
tendência comum - público leitor permanente.  

 
· Relação com a Inconfidência Mineira. Tomás Antônio Gonzaga foi degredado e Cláudio Manuel 
da Costa se suicidou na prisão. 

Poesia lírica:  

1. Cláudio Manuel da Costa  

Obras poéticas  

· Poesia de transição entre o Barroco e o Arcadismo.  

 

http://www.poetaslivres.com.br/literatura/portuguesa/barroco.html


· Do Barroco, o autor tem as noções de brevidade dos sentimentos e da vida, o tema recorrente do 
sofrimento humano e o gosto pela antítese e pelo soneto camoniano. Do Arcadismo, CMC apresenta o 
pastoralismo e a renúncia à visão religiosa de mundo.  

 
· Em suas Obras, contudo, a paisagem não é campestre. Quebrando as convenções do período, ele 
apresenta cenários dominados por pedras, rochas, grutas e penhascos, indicando as suas raízes mineiras.  

 
· Além das Obras poéticas, escreveu uma fracassado poemeto épico (Vila Rica).  

2. Tomás Antônio Gonzaga  

Marília de Dirceu (liras)  

 
· Poesia tipicamente árcade, presa aos esquemas bucólicos e pastoris.  

 
· A obra foi escrita em três partes que correspondem a momentos históricos diferentes na vida do poeta. A 
I parte em liberdade. A II na prisão. E a III provavelmente logo após o degredo para a África.  

 
· A expressão sentimental da obra dá-se, na maior parte das liras, de acordo com as fórmulas 
convencionais da galanteria. No entanto, em alguns momentos das partes II e III, o autor escapa dos 
padrões árcades e desabafa a sua dor, o sentimento de medo do futuro e da morte e, sobretudo, a 
saudade de Marília. Nestes momentos, as liras adquirem um caráter pré-romântico.  

 
· Em seu todo, Marília é um canto das virtudes ilustradas ("áurea mediocritas", racionalidade, decoro e 
simplicidade).  

 
· Sob pseudônimo de Critilo, escreveu as célebres Cartas Chilenas onde satiriza os desmandos do 
governador de Minas Gerais, apelidado no texto de Fanfarrão Minésio.  

3. Silva Alvarenga  

Glaura 

 
· Celebração da pastora Glaura, ora num tom galante, ora melancólico.  

Poesia épica:  

1. Basílio da Gama  

O Uraguai  

 
Tema: A conquista militar das Missões jesuíticas no RS por tropas luso-espanholas, em 1756, a mando do 
Marquês de Pombal.  

Outros aspectos:  

· Celebração épica dos conquistadores brancos, representados pelo general Gomes Freire de Andrade.  

 
· Também os índios (Sepé e Cacambo) são apresentados na condição de heróis. É uma espécie de 
glorificação do homem natural (como se os índios fossem pastores árcades) que enfrenta os 
representantes da civilização européia.  

 
· Os vilões da história são os jesuítas, duramente criticados, sobremodo o padre Balda.  

 
· A cena mais famosa do poema é lírica e não épica. Trata-se da morte de Lindóia, que, após ter seu 
marido, Cacambo, envenenado por ordens do padre Balda e na iminência de casar-se com o índio 
Baldeta, filho natural do padre corrupto, Lindóia prefere morrer, deixando-se picar por uma serpente 
venenosa.  

 



Não esqueça: O Uraguai é um poema em cinco cantos e em versos brancos (sem rima).  

2. Santa Rita Durão  

Caramuru  

 
· Tema: A glorificação do colonizador branco e agente da catequese católica, Diogo Álvares Corrêia, que 
maravilhou os índios com um tiro de arcabuz na Bahia do século XVI, casando-se com a filha do cacique, 
Paraguçu, e passando a viver entre eles. Outros aspectos:  

 
· Louvação do índio que se converte à religião do dominador luso e o auxilia na conquista da terra.  

 
· A cena mais famosa da epopéia é a morte da índia Moema, após a partida para a França de Diogo 
Álvares e sua noiva, Paraguaçu. Moema vai nadando atrás do navio até ser tragada pelas ondas.  

 

Não esqueça: Há nesta epopéia uma forte influência de Os Lusíadas, de Camões.  
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O Arcadismo foi um estilo literário que perdurou pela maioria do século XVIII, tendo como principal 

característica o bucolismo, elevando a vida despreocupada e idealizada nos campos. Muitos dos participantes 

da Conjuração Mineira foram poetas árcades. 

Cláudio Manuel da Costa 

Introdutor do Arcadismo no Brasil, Cláudio Manuel da Costa (1729-1789) estudou Direito em Coimbra. Rico, 

advogou em Mariana, SP, onde nasceu e estabeleceu-se depois em Vila Rica. Foi um poeta de transição, ainda 

muito preso ao Barroco. Era grande amigo de Tomás Antônio Gonzaga, como atesta a poesia deste. Tinha os 

pseudônimos (apelido, no caso dos árcades, de origem pastoril) de Glauceste Satúrnio e Alceste. O nome de 

sua musa era Eulina. Foi preso em 1789, acusado de reunir os conjurados da Inconfidência Mineira. Após 

delatar seus colegas, é encontrado morto na cela, um caso de suicídio até hoje nebuloso. Na citação a seguir 

está presente um elogio ao campo, lugar idealizado pelos árcades. 

"Quem deixa o trato pastoril, amado, 

Pela ingrata civil correspondência, 

Ou desconhece o rosto da violência, 

Ou do retiro da paz não tem provado." 

Basílio da Gama 

O poeta José Basílio da Gama (1741-1795), nascido em São João del Rei, MG. Estudou com os Jesuítas no RJ 

até a expulsão destes do Brasil pelo Marquês de Pombal. Foi para Itália e ingressou na Arcádia Romana, 

adotando o pseudônimo de Termindo Sipilío. Escapou de acusações de jesuitismo escrevendo elogios ao 

casamento da filha do Marquês de Pombal. Escreveu O Uruguai ajudado por este e o publicou em 1769. A 

segunda passagem é uma das passagens mais famosas de sua obra: a morte de Lindóia. 

"Na idade que eu, brincando entre os pastores, 

Andava pela mão e mal andava, 
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Uma ninfa comigo então brincava, 

Da mesma idade e bela como as flores." 

"Açouta o campo coa ligeira cauda 

O irado monstro, e em tortuosos giros 

Se enrosca no cipreste, e verte envolto 

Em negro sangue o lívido veneno. 

Leva nos braços a infeliz Lindóia 

O desgraçado irmão, que ao despertá-la 

Conhece, com que dor! No frio rosto 

Os sinais do veneno, e vê ferido 

Pelo dente sutil o brando peito." O Uruguai 

Tomás Antônio Gonzaga 

Nascido em Porto (1744-1810?) de pai brasileiro, estudou na BA e formou-se em Coimbra em Direito, sendo um 

jurista habilidoso. Envolvido na Inconfidência é preso em 23/05/1789 e mandado para a prisão no Rio de 

Janeiro. É deportado para a África em 1792. Na África se casa com uma rica herdeira, recupera fortuna e 

influências e morre, provavelmente, em 1810. Produziu pouco, exceto no curto tempo em que esteve em MG. 

Apaixonado por Maria Dorotéia Joaquina de Seixas, escreveu Marília de Dirceu em sua homenagem. Ele ia 

casar-se com ela e partir para a Bahia assumir um cargo de desembargador, mas foi preso uma semana antes. 

Segundo suas poesias ele não participava da Conjuração, apesar de ser amigo de Cláudio Manuel da Costa. 

De fato, Gonzaga, acusado de ser o mais capaz de dirigir a Inconfidência e ser o futuro legislador, não 

suportava Tiradentes. Escreveu também as Cartas Chilenas, que satirizavam seu desafeto, o governador Luís 

Cunha Meneses. Sua obra apresenta características transitórias para o Romantismo, como a supervalorização 

do amor e a idealização da mulher em Marília de Dirceu. 

"Eu vi o meu semblante numa fonte, 

Dos anos ainda não está cortado; 

Os Pastores, que habitam este monte, 

Respeitam o poder de meu cajado." Marília de Dirceu 

" Assim o nosso chefe não descansa 

De fazer, Doroteu, no seu governo, 

Asneiras sobre asneiras e, entre as muitas, 

Que menos violentas nos parecem, 

Pratica outras que excedem muito e muito 

As raias dos humanos desconcertos." Cartas Chilenas 

Santa Rita Durão 

O Frei José de Santa Rita Durão (1720-1784), orador e poeta, pode ser considerado o criador do indianismo no 

Brasil. Seu poema épico Caramuru é a primeira obra a ter como tema o habitante nativo do Brasil; foi escrita ao 

estilo de Camões, imitando um poeta clássico assim como faziam os outros neoclássicos (árcades). Santa Rita 

Durão nasceu em Cata Preta (MG) e mudou-se para a Europa aos 11 anos de idade, onde teve grande 

participação política. Foi também um grande orador. 



Alvarenga Peixoto 

Inácio José de Alvarenga Peixoto (1744?-1792) estudou com os jesuítas e formou-se com louvor na 

Universidade de Coimbra. Foi juiz e ouvidor. Casou-se com uma poetisa e deixou a magistratura, ocupando-se 

da lavoura e mineração no MG. Foi implicado na Inconfidência Mineira junto com seu parente, Tomás Antônio 

Gonzaga, e seu amigo Cláudio Manuel da Costa. Sentenciado a morte, teve a sentença comutada para 

degredo para Angola, onde morreu num presídio. Sua obra artística foi pequena, mas bem acabada. Segue um 

exemplo. 

"Eu vi a linda Jônia e, namorado, 

Fiz logo voto eterno de querê-la; 

Mas vi depois a Nise, e é tão bela, 

Que merece igualmente o meu cuidado." 
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AUTORES E OBRAS DE NOSSO ARCADISMO 

_______________________________________________________________________ 

ARCADISMO (SETECENTISMO) – De 1768 a 1808 

JOSÉ INÁCIO DE [ALVARENGA PEIXOTO] (1743-1792) 

Nome Árcade: Eureste Fenício 

Poesia Lírico-Amorosa (musa-pastora Bárbara): "Obras Poéticas", coletânea de poesias reunidas por 

amigos e publicadas em Paris (1865), sob o patronato de D. Pedro II. Destacam-se os poemas Bárbara 

Heliodora (lira escrita na prisão) e Estela e Nize (soneto lírico-amoroso). Muito de sua obra perdeu-se 

quando o Governo confiscou-lhe os bens em consequência da Inconfidência Mineira. 

FREI JOSÉ DE [SANTA RITA DURÃO] (1722-1784) 

Poema Épico: "Caramuru" (Lisboa, 1871), poema que exalta o descobrimento e a conquista da Bahia por 

Diogo Álvares Correia (Caramuru). Composto à imitação direta de Os Lusíadas, de Camões, sem, 

entretanto, utilizar-se da mitologia pagã. São dez cantos, escritos em versos decassílabos e oitava rima 

camoniana. Obedece à divisão tradicional das epopeias: proposição, invocação, dedicatória, narrativa e 

epílogo. 

MANUEL INÁCIO DA [SILVA ALVARENGA] (1749-1814)  

Nome Árcade: Alcindo Palmireno  

Poema Heroico-Cômico: "O Desertor das Letras" (1774), publicado em Coimbra, sob o patrocínio do 

Marques de Pombal. O poema enaltece as reformas universitárias pombalinas. 

Poesia Lírico-Amorosa (musa-pastora Glaura): "Glaura", coletânea de poemas madrigalescos, sua obra 

mais conhecida. Publicada em Lisboa no ano de 1779 e dedicado a sua musa-pastora.  

JOSÉ [BASÍLIO DA GAMA] (1741-1795)  

Nome Árcade: Termindo Sipílio  

Poema Épico: "O Uraguai" (1769); a obra mais importante de Basílio, narra a luta dos índios de Sete 

Povos da Missão (no Uruguai) instigados pelos jesuítas, contra as tropas portuguesas auxiliadas pelos 
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espanhóis. O trecho mais conhecido é o que descreve a morte de Lindoia, a índia que se deixa picar por 

uma serpente, como prova de fidelidade e amor ao índio Cacambo, assassinado pelos inimigos. 

No aspecto formal, Basílio quebra a estrutura camoniana compondo a obra em versos decassílabos 

brancos, sem rima, não é dividido em estrofes e consta de apenas cinco cantos. Mas apresenta à divisão 

tradicional das epopeias: proposição, invocação, dedicatória, narrativa e epílogo, embora inicie o poema 

pela narração. 

CLÁUDIO MANUEL DA COSTA (1729-1789)  

Nome Árcade: Glauceste Satúrnio 

Poema Épico: "Vila Rica" (1837), o poema narra, desde a fundação, a história de Vila Rica, atual Ouro 

Preto e exalta os bandeirantes. 

Poesia (musa-pastora Nise): "Obras Poéticas" (1768), considerada como a primeira obra árcade brasileira. 

Compõem-se de sonetos perfeitos na forma e na linguagem, porém, sem profundidade em relação ao 

conteúdo. 

TOMÁS ANTÔNIO GONZAGA (1744-1810)  

Nome Árcade: Dirceu 

Poemas Satíricos: "Cartas Chilenas", obra composta em versos decassílabos brancos com a estrutura de 

uma carta, que circularam em Vila-Rica (Ouro Preto) pouco antes da Inconfidência Mineira (1789). Satiriza, 

ferozmente, os desmandos e a arbitrariedade do Governador de Minas Gerais até pouco antes da 

Inconfidência. 

Poesia Lírico-Amorosa: "Marília de Dirceu", publicada em três partes nos anos de 1792, 1799 e 1812. 

Coletânea de liras inspiradas em seu romance com Maria Dorotéia (Marília). Apresenta-se dividida em 

duas partes: a primeira escrita quando ainda em liberdade, e a segunda durante os sofrimentos do 

cárcere.  

  

Obras Pesquisadas: Nicola, José de. Literatura Brasileira das origens até nossos dias. Scipione, São 
Paulo, 1966. / Bosi, Alfredo – História Concisa da Literatura Brasileira, 3ªed., São Paulo, Cultrix, 1988. / 
Coutinho, Afrânio. Aspectos da Literatura Barroca. Rio, s. e., 1950. 
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O ARCADISMO NO BRASIL  

CONTEXTO HISTÓRICO  

A descoberta do ouro na região de Minas Gerais, em fins do século XVII, significa o início de grandes 
mudanças na sociedade colonial brasileira. A corrida em busca do metal precioso desloca para serras, até 
então desertas, uma multidão de aventureiros paulistas, baianos e, em seguida, portugueses. A 
abundância do ouro gera extraordinária riqueza e os primeiros acampamentos de mineiros transformam-se 
rapidamente em cidades.  

Um esquema de abastecimento para as minas é organizado por tropeiros paulistas. Sorocaba, no interior 
de São Paulo, torna-se o maior centro de transporte das tropas de gado vacum e muar para Minas Gerais. 
Ali realiza-se uma grande feira, entre maio e agosto, onde se encontram vendedores e compradores de 
animais e mantimentos. São paulistas ainda os que avançam cada vez mais para o Sul. Primeiro, 
desenvolvem roças e fazendas de criação bovina na região de Curitiba. Depois, irrompem nos campos da 
serra e no pampa rio-grandense para capturar o gado que vivia em liberdade (milhões e milhões de 
cabeças).  



Este sistema de abastecimento das cidades mineiras - já que nada se produzia nelas - integra e unifica as 
várias regiões do Brasil, criando a noção de que poderíamos constituir um país. Por outro lado, a leva de 
habitantes do reino, que aqui chega, impõe a língua portuguesa como a língua básica, desalojando a 
"língua geral", baseada no tupi, e que imperava nos sertões e entre os paulistas. Desta forma, adquire-se 
também uma unidade linguística.  

O ouro parece ser suficiente para todos. Enriquece os mineiros, os comerciantes, os tropeiros e, acima de 
tudo, o reino português. Centenas de toneladas do precioso metal são levadas para o luxo, o desperdício e 
a ostentação da Corte. Parte considerável deste ouro vai parar na Inglaterra, financiando a Revolução 
Industrial, na medida em que o domínio comercial dos ingleses sobre a economia portuguesa era absoluto. 
Contudo, a partir da segunda metade do século XVIII, a produção aurífera começa a cair e as minas dão 
sinais de esgotamento.  

O ARCADISMO NO BRASIL  

O Período de Pombal  

Neste momento histórico, D. José assume o reino e nomeia como primeiro-ministro o Marquês de Pombal, 
que permanecerá no poder de 1750 a 1777. Típico representante do despotismo esclarecido, Pombal 
inicia uma série de reformas para salvar Portugal da decadência em que mergulhara desde meados do 
século XVI. O violento terremoto que destrói Lisboa, em 1755, amplia as necessidades financeiras do 
tesouro luso e os impostos são brutalmente aumentados.  

O reformismo de Pombal enfrenta resistências, e ele decide expulsar os jesuítas dos territórios 
portugueses, no ano de 1758. Também a parcela da nobreza que se opunha a seus projetos é aprisionada 
e silenciada. Um grande esforço industrial sacode a pasmaceira da Corte. Monopólios comerciais privados 
e empreendimentos fabris comandam a tentativa de mudança do modelo econômico. O ouro do Brasil 
funciona como lastro destas reformas.  

A morte de D. José, em 1777, assinala também a queda de Pombal. A sucessora do trono, D. Maria, 
procura tapar os rombos (cada vez maiores) do Erário Real, aumentando ainda mais a pressão econômica 
sobre a Colônia. Além dos impostos extorsivos, ela proíbe toda e qualquer atividade industrial em nosso 
país. Criam-se assim as condições para o surgimento de um sentimento nativista.  

A Inconfidência Mineira  

O crescente endividamento dos proprietários de minas com a Coroa aumenta o desconforto e a repulsa 
pelo fisco insaciável. Na consciência de muitos ecoa o sucesso da Independência Americana, de 1776. E 
também a força subversiva das idéias iluministas - expressas em livros que circulam clandestinamente por 
Vila Rica e outras cidades. Tudo isso termina por estimular membros das elites e alguns representantes 
populares ao levante de 1789.  

Apenas a traição de Joaquim Silvério impedirá que a Inconfidência Mineira chegue a bom termo. Porém, o 
martírio de Tiradentes e a participação de poetas árcades (ainda que tênue e por vezes equivocada), no 
esforço revolucionário, transformam a sedição no episódio de maior grandeza do passado colonial 
brasileiro.  

O ARCADISMO NO BRASIL  

CONTEXTO CULTURAL  

A riqueza gerada pelo ouro amplia espetacularmente a vida urbana em Minas Gerais. Não são apenas 
aventureiros à cata de pedras preciosas. As novas cidades estimulam serviços e ofícios: uma multidão de 
carpinteiros, pedreiros, arquitetos, comerciantes, ourives, tecelões, advogados e prostitutas encontram 
trabalho nestas ruas quase sempre tortuosas e íngremes.  

Logo Vila Rica alcança trinta mil habitantes e Portugal apresta-se a montar uma poderosa rede 
burocrática, capaz de controlar toda a vida social e impedir o contrabando do ouro e a sonegação dos 



impostos. A necessidade de organização administrativa e a obsessão portuguesa pela aparelhagem 
estatal levam à nomeação de milhares de funcionários civis e militares.  

Este imenso setor público e mais os mineradores e comerciantes enriquecidos, os tropeiros endinheirados, 
os profissionais liberais e os trabalhadores livres rompem o dualismo senhor-escravo que até então 
caracterizara a nossa estrutura social. Novas classes aparecem e dão complexidade ao mundo urbano 
que se forma.  

A Função Social da Literatura  

A existência citadina (medíocre até o século anterior) aproxima as pessoas através da vizinhança. traduz-
se em relações sociais, em concorrência, em novos estímulos. A literatura, a exemplo da música, vai 
funcionar, nesta circunstância, como elemento de ligação social, de conversação e de prestígio.  

Nos saraus - muito comuns na época - pessoas ilustradas vão ouvir recitais de poemas e pequenas peças 
musicais, emitirão opiniões, trocarão impressões e acabarão constituindo o núcleo de um público regular e 
permanente, interessado em arte, sobretudo, na arte literária.  

Surgem Academias e Arcádias, associações de intelectuais - geralmente poetas - com objetivos e 
princípios literários comuns. Pela primeira vez, no país, temos uma noção de escola artística, entendida 
como a articulação de um grupo numeroso de letrados em torno de valores estéticos e ideológicos.  

Não se trata mais de fugir da indiferença do meio e preservar uma mesquinha vida cultural. A sociedade 
urbana começa a estimular e aplaudir os seus artistas: músicos, pintores, escultores, arquitetos e poetas. 
É claro que estes últimos, por pertencerem ao grupo dominante, recebem as maiores honrarias e 
distinções.  

Devemos assinalar também a existência de ótimas bibliotecas particulares na época. Possuir livros 
(mesmo que os "subversivos") torna-se indicação de nobreza espiritual e de interesse pelo destino da 
humanidade. No interessante estudo O diabo na livraria do cônego, Eduardo Frieiro registra que os 
principais inconfidentes mantinham boa quantidade de volumes em suas casas, embora o dono da maior 
biblioteca privada fosse o padre Luís Vieira da Silva.  

Influenciado por idéias iluministas, este bom cônego guardava oitocentos livros em sua residência, entre 
dicionários, textos sobre oratória, teoria estética, vida religiosa, etc., e, como não podia deixar de ser, 
algumas "obras perniciosas", produzidas por adeptos do Século das Luzes.  

Sublinhe-se, por fim, que desde o início da colonização até meados do século XVIII, criadores e receptores 
de obras literárias tinham surgido e desaparecido em ondas dispersas e descontínuas. Explosões de 
talentos isolados, como Vieira ou Gregório de Matos, aglutinavam em torno de si um número expressivo 
de ouvintes, possivelmente alguns imitadores, mas não chegavam a estruturar um verdadeiro movimento 
artístico, com permanência, ressonância, durabilidade. Eram manifestações soltas, fragmentárias, 
condenadas ao esquecimento das gerações posteriores. Só a partir do Arcadismo se consolidaria o que 
Antonio Candido chama de "sistema literário".  

O ARCADISMO  

O Sistema Literário  

Entende-se por sistema literário um conjunto de fatores que garante à arte da escrita certa regularidade, 
certa permanência e certa capacidade de ultrapassar o desaparecimento dos artistas, gerando algo como 
uma tradição cultural. Os fatores básicos de um sistema literário são:  

a) autores; 
b) obras: produzidas dentro de um mesmo código lingüístico e perspectivas mais ou menos comuns; 
c) público leitor permanente. 

Este último constitui o componente essencial do referido sistema. Porque é óbvio que, sem leitores 
permanentes, nenhuma literatura pode se desenvolver. Através deles se estabelece uma rede de 



transmissão de idéias, gostos, debates, estímulos, rejeições, experiências e valores estéticos. São eles 
que criam uma linha de continuidade entre o passado, o presente e o futuro da vida literária de um país.  

A Importância do Arcadismo  

Durante a vigência do Arcadismo, estabeleceu-se este sistema - embora tímido - e que não mais seria 
destruído. A partir de então, de forma contínua, autores produziriam obras que seriam consumidas por 
gerações de leitores. Ou seja, quando o crescimento urbano estrutura o sistema literário, cria também as 
condições mínimas para o surgimento de uma literatura autônoma.  

Claro que o Arcadismo não é o grito de autonomia da literatura brasileira, pois a dependência econômica e 
política gera também a dependência cultural. Os autores árcades seguem completamente os modelos 
poéticos em voga nos países imperiais. Neste aspecto, pouco contribuíram para a efetivação de uma arte 
diferenciada das européias.  

Devemos entender, contudo, que a criação de uma literatura não é trabalho de apenas uma geração e sim 
de várias. E a construção de um incipiente sistema literário durante o Arcadismo, representa o primeiro e 
decisivo passo no processo de fundação da literatura brasileira.  
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