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Arcadismo (1768-1836) 

Harmonia e equilíbrio

Obras, Cláudio 
Manuel da Costa

Origem do nome:

Arcádia: região grega 
habitada por entidades 
mitológicas e cercada de

belezas naturais.

Objetivo:
Por meio da razão 

criar produções culturais 
pautadas na SIMPLICIDADE.

Prof. Henrique Landim

O projeto literário:

 AUSÊNCIA QUASE TOTAL DE FIGURAS DE LINGUAGEM: maneira de
se firmar contra à estética barroca que ornamentou excessivamente a
linguagem (jogo de palavras), agora o lema é a linguagem simples e direta.

Destes penhascos fez a natureza
O berço em que nasci: oh quem cuidara.
Que entre penhas tão duras se criara
Uma alma terna, um peito sem dureza.
(Tomás Antônio Gonzaga)

Exemplificando Observe como a
linguagem é clara e
direta.

 O RESGATE DOS TEMAS CLÁSSICOS:

O projeto literário:

A) FUGERE URBEM: fuga da cidade, da urbanização, afirmação das
qualidades da vida no campo;

B) AUREA MEDIOCRITAS: valorização das coisas citidianas, simples,
literalmente o termo significa: mediocridade áurea (dourada);

C) LOCUS AMOENUS: lugar ameno, tranquilo, onde os amantes
possam se encontrar a fim de desfrutar dos prazeres da natureza;

D) INUTILIA TRUNCAT: significa cortar o inútil, isto é, eliminar os
excessos barrocos;

E) Carpe diem: aproveitar o momento presente de modo intenso;

 PASTORALISMO, poetas e amadas são referidos por
pseudônimos, forma de eliminar a origem nobre ou plebéia a fim
de esconder qualquer relação com a vida na corte.

O projeto literário:

Exemplificando

Enquanto pasta alegre e manso o gado
Minha bela Marília, nos sentemos
À sombra deste cedro levantado.

Um pouco meditemos
Na regular beleza,

Que em tudo quanto vive nos descobre
A sábia Natureza.

(Tomás Antônio Gonzaga)

 Uso do verso DECASSÍLABO, do SONETO e de outras formas clássicas.

O projeto literário:

Exemplificando

Leia a posteridade, ó pátrio Rio,
Em meus versos teu nome celebrado;
Por que vejas uma hora despertado
O sono vil do esquecimento frio:

Le/ia a /pos/te/ri/da/de, ó /pá/trio /Rio, (10)
Em/ meus/ ver/sos/ teu/ no/me /ce/le/brado; (10) 
Por /que/ ve/jas/ uma/ ho/ra /des/per/tado (10) 
O /so/no/ vil/ do es/que/ci/men/to/ frio: (10) 
(Cláudio Manuel da Costa)

Análise do texto:
Observe a origem simples do 

eu-lírico (pastor)

Sou pastor; não te nego; os meus montados 
São esses, que aí vês; vivo contente 
Ao trazer entre a relva florescente 
A doce companhia dos meus gados;

Ali me ouvem os troncos namorados, 
Em que se transformou a antiga gente; 
Qualquer deles o seu estrago sente; 
Como eu sinto também os meus cuidados.

As propriedades do 
eu lírico;

A felicidade dele baseia-
se na vida no campo;

Seriam árvores?

Os que morreram.

O estrago que o 
tempo faz nas 

pessoas.
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Análise do texto:

Vós, ó troncos, (lhes digo) que algum dia
Firmes vos contemplastes, e seguros 
Nos braços de uma bela companhia;

Consolai-vos comigo, ó troncos duros; 
Que eu alegre algum tempo assim me via; 
E hoje os tratos de Amor choro perjuros.
(Cláudio Manuel da Costa)

Continua o diálogo
com a árvore;

Certa noção
temporal;

A árvore testemunhou
a relação amorosa
entre o eu lírico e a
sua amada;

O agora é marcado pela
dor da ausência da
amada;

RESUMINDO

QUANTO À FORMA QUANTO AO CONTEÚDO

Vocabulário simples Pastoralismo

Frases em ordem direta Bucolismo

Ausência quase total de figuras de 

linguagem 

Fugere urbem

(fugir da cidade)

Manutenção do verso decassílabo, do 

soneto e de outras formas clássicas 

Aurea mediocritas 

(vida simples)

Elementos da cultura greco-latina (deuses 

pagãos) 

Convencionalismo amoroso 

(pseudônimos) 

Idealização amorosa

Racionalismo 

Idéias iluministas 

Carpe diem

(viver o presente)

AUTORES:

1 – Tomás Antônio Gonzaga

2 – Cláudio Manoel da Costa

Analise o texto a seguir:

Soneto VII

Onde estou? Este sítio desconheço:
Quem fez tão diferente aquele prado?
Tudo outra natureza tem tomado;
E em contemplá-lo tímido esmoreço.

Uma fonte aqui houve; eu não me esqueço
De estar a ela um dia reclinado:
Ali em vale um monte está mudado:
Quanto pode dos anos o progresso!

Árvores aqui vi tão florescentes,
Que faziam perpétua a primavera:
Nem troncos vejo agora decadentes.

Eu me engano: a região esta não era;
Mas que venho a estranhar, se estão presentes
Meus males, com que tudo degenera!
COSTA, C. M. Poemas.

No soneto de Cláudio Manuel da Costa, a contemplação da
paisagem permite ao eu lírico uma reflexão em que transparece
uma

a) angústia provocada pela sensação de solidão.
b) resignação diante das mudanças do meio ambiente.
c) dúvida existencial em face do espaço desconhecido.
d) intenção de recriar o passado por meio da paisagem.
e) empatia entre os sofrimentos do eu e a agonia da terra.


