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Arcadismo em Portugal: Bocage 

 

Resumo 

 

Conceitos do Arcadismo 

O Arcadismo é também chamado de Neoclassicismo – enquanto no Barroco as formas eram irregulares, 

cheias de paradoxo, numa valorização da contradição, a escola árcade valoriza as formas clássicas e quer 

retornar a elas. O próprio nome, Arcadismo, vem da Grécia Antiga: Arcádia seria o nome do lugar em que se 

reunem poetas.  

No Arcadismo, há uma valorização do campo em detrenimento às cidades. Por isso, são comuns imagens de 

campo, pastores etc. A isso chamamos bucolismo: uma atenção maior aos temas campestres e pastoris, que 

são descritos como um ideal de vida. 

Além disso, é comum no Arcadismo o tema da efemeridade da vida, isto é, a consciência de que a vida passa 

e é curta.  

 

Principais características 

▪ Bucolismo: busca pelos valores da natureza; 

▪ Nativismo: referências à terra e ao mundo natural; 

▪ Tom confessional; 

▪ Estado de espírito de espontaneidade dos sentimentos; 

▪ Exaltação da pureza, da ingenuidade e da beleza. 

▪ Influência da filosofia francesa; 

▪ Mitologia pagã como elemento estético; 

▪ O bom selvagem, expressão do filósofo Jean-Jacques Rousseau, denota a pureza dos nativos da terra 

fazem menção à natureza e à busca pela vida simples, bucólica e pastoril; 

▪ Tensão entre o burguês culto, da cidade, contra a aristocracia; 

▪ Pastoralismo: poetas simples e humildes; 

 

Alguns termos em latim são usados para descrever as principais características Árcades: 

Inutiliatruncat: "cortar o inútil", referência aos excessos cometidos pelas obras do barroco. No arcadismo, os 

poetas primavam pela simplicidade. 

Fugereurbem: "fugir da cidade", do escritor clássico Horácio; 

Locusamoenus: "lugar ameno", um refúgio ameno em detrimento dos centros urbanos monárquicos; 

Carpe diem: "aproveitar a vida", o pastor, ciente da efemeridade do tempo, convida sua amada a aproveitar o 

momento presente. 
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Bocage  

Manuel Maria Barbosa du Bocage é o autor que mais se destaca no Arcadismo português. Sua composição 

lírica é neoclássica, com todas as características da produção árcade. Além disso, Bocage tem uma vasta 

composição satírica, o que lhe rendeu muita fama (chegou inclusive a ser expulso da Nova Arcádia, um grupo 

de poetas árcades portugueses) e antecipa certa ironia romântica. 

 

Já se afastou de nós o Inverno agreste 

 

Já se afastou de nós o Inverno agreste 

Envolto nos seus húmidos vapores; 

A fértil Primavera, a mãe das flores 

O prado ameno de boninas veste: 

 

Varrendo os ares o subtil nordeste 

Os torna azuis: as aves de mil cores 

Adejam entre Zéfiros, e Amores, 

E torna o fresco Tejo a cor celeste; 

 

Vem, ó Marília, vem lograr comigo  

Destes alegres campos a beleza, 

Destas copadas árvores o abrigo: 

 

Deixa louvar da corte a vã grandeza: 

Quanto me agrada mais estar contigo 

Notando as perfeições da Natureza! 
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Exercícios 

 

1. Já sobre o coche de ébano estrelado  
Deu meio giro a noite escura e feia;  

Que profundo silêncio me rodeia  

Neste deserto bosque, à luz vedado!  

 

Jaz entre as folhas Zéfiro abafado,  

O Tejo adormeceu na lisa areia;  

Nem o mavioso rouxinol gorjeia,  

Nem pia o mocho, às trevas costumado:  

 

Só eu velo, só eu, pedindo à sorte  

Que o fio, com que está minha alma presa  

À vil matéria lânguida me corte:  

 

Consola-me este horror, esta tristeza;  

Porque a meus olhos se afigura a morte  

No silêncio total da natureza.  

Bocage  

 

Vocabulário: coche de ébano: carruagem de madeira escura  

jaz: está ou parece morto  

mocho: coruja 

lânguida: doentia  

 

Está presente no texto o seguinte traço característico da poesia de Bocage:  

a) temática religiosa.  

b) idealização do “locus amoenus”.  

c) quebra dos padrões formais clássicos.  

d) supremacia dos efeitos sonoros em detrimento da idéia.  

e) linguagem emotivo-confessional. 
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2. Leia com atenção o texto de Manuel Maria Barbosa du Bocage, a seguir: 
 
Chorosos versos meus desentoados, 
Sem arte, sem beleza e sem brandura, 
Urdidos pela mão da Desventura, 
Pela baça Tristeza envenenados: 
 
Vêde a luz, não busqueis, desesperados, 
No mudo esquecimento a sepultura; 
Se os ditosos vos lerem sem ternura, 
Ler-vos- ão com ternura osdesgraçados: 
 
Não vos inspire, ó versos, cobardia, 
Da sátira mordaz o furor louco, 
De maldizente voz a tirania: 
 
Desculpa tendes, se valeis tão pouco; 
Que não pode cantar com melodia 
Um peito, de gemer cansado e rouco. 
 
Sobre esse soneto, é corretoafirmar: 

a) o amor é apresentado de maneiracontrolada, de acordo com os princípios do racionalismo e 

equilíbrio queorientavam a criação poética do Arca-dismo. 

b) o texto demonstra que Bocage, apesar de pertencer à Arcádia Lusitana,ultrapassa os limites do 

Arcadismo eantecipa características da inspira-ção poética do Romantismo. 

c) o poeta se identifica com os bem-aventurados e solicita a piedade doleitor para com os seus 

versos. 

d) a emoção interfere na elaboração artística. 

e) sabe-se que Bocage foi um árcaderebelde; pertenceu à Nova Arcádia,mas foi expulso dela. O 

soneto em questão apresenta característicasformais neo-clássicas e, quanto aoconteúdo, 

antecipa o sentimentalis-mo romântico. 

 

 

3.  
I. “O momento ideológico, na literatura do Setecentos, traduz a crítica da burguesia culta, ilustrada, 

aos abusos da nobreza e do clero.” 

II. “O momento poético, na literatura do Setecentos, nasce de um encontro, embora ainda amaneirado, 

com a natureza e os afetos  comuns do homem”. 

III. “Façamos, sim, façamos doce amada / Os nossos breves dias mais ditosos.” Estes versos 

desenvolvem o tema do carpe diem. 

 

a) só a proposição I é correta;                     

b) só a proposição III é correta; 

c) todas as proposições são corretas; 

d) só a proposição II é correta; 

e) são corretas somente as proposições I e II. 
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4. Sobre a obra de Bocage, é correto afirmar que: 

a) seus sonetos contêm o mais alto sopro de seu talento lírico, sendo considerado um dos maiores 

sonetistas da língua; 

b) basicamente se faz de anedotas, todas se aproximando da obscenidade grosseira; 

c) a sátira ocupa o lugar de maior importância em seu desenvolvimento; 

d) pode ser colocada como ponto máximo da poesia romântica portuguesa; 

e) não supera regras e as coerções literárias ligadas ao movimento arcádico. 

 

 

5. Aponte a alternativa cujo conteúdo não se aplica ao Arcadismo: 

a) Desenvolvimento do gênero épico, registrando o início da corrente indianista na poesia brasileira. 

b) Presença da mitologia grega na poesia de alguns poetas desse período. 

c) Propagação do gênero lírico em que os poetas assumem a postura de pastores e transformam a 

realidade em um quadro idealizado. 

d) Circulação de manuscritos anônimos de teor satírico e conteúdo político. 

e) Penetração de tendência mística e religiosa, vinculada a expressão de ter ou não fé. 

 

 

6. Sobre Bocage, assinale a informação incorreta: 

a) Além de produzir poesia culta, foi poeta popular e exímio improvisador. 

b) Sob a linguagem grosseira, mas sempre divertida, com que representa situações escabrosas, 

revela-se, muitas vezes, um moralismo bastante convencional, machista e preconceituoso. 

c) A capacidade de representar o traço caricatural e ridículo de situações e pessoas, aliada à 

versificação fluente e precisa, à linguagem próxima da oralidade, fazem-nos rir, até nas passagens 

vulgares, mesmo quando discordamos da visão distorcida e encobertamente moralista. 

d) Os alvos privilegiados de sua sátira foram os mulatos e os mestiços das colônias orientais. É 

contra eles que mostra a presunção de superioridade do branco europeu, o racismo e o 

preconceito. 

e) A sátira bocagiana é superior à sua produção lírica, além de ser muito mais popular, autêntica e 

original. 

 
 

7. Quando o poeta neoclássico pinta uma paisagem como um “estado de alma”, podemos dizer que 

estamos diante de uma paisagem: 

a) tipicamente neoclássica.                                          

b) sugestivamente simbolista    

c) rebuscadamente barroca 

d) prenunciadora do Parnasianismo 

e) antecipadamente romântica. 
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8. Sobre Bocage, é incorreto afirmar que: 

a) como poeta satírico, ironizou contemporâneos seus, o clero, a nobreza decadente; 

b) houve, notada inclusive por ele mesmo em um famoso soneto, uma série de semelhanças entre 

sua vida e a de Camões; 

c) em sua obra lírica, o Arcadismo interessou apenas como postura, aparência, pois, no fundo, o 

poeta foi um pré-romântico; 

d) como abriu mão totalmente dos valores neoclássicos, desprezou o apuro formal, o bucolismo e a 

postura pastoril; 

e) o subjetivismo, a confidência de sua vida interior, a confissão foram elementos frequentes em sua 

obra lírica. 

 
 

9. É só a partir do Arcadismo, que começa a surgir no país uma relação sistemática entre autor, obra e 

público, que caracterizam um sistema literário. Aponte a alternativa que melhor descreve esse período. 

a) Busca da simplicidade, racionalismo, imitação da natureza, caráter pastoril e imitação dos 

clássicos. 

b) Individualismo e subjetivismo, culto à Natureza, evasão, liberdade artística, culto à mulher amada, 

sentimentalismo, indianismo, nacionalismo. 

c) Subjetivismo, efeito de sugestão, musicalidade, irracionalismo, mistério. 

d) Liberdade, de expressão, incorporação do cotidiano, linguagem coloquial, inovação técnica, 

ambiguidade, paródia. 

e) Racionalismo, incorporação do cotidiano, culto à mulher amada, imitação dos clássicos, contraste 

entre fé e razão. 
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10. Convite a Marília 
“Já se afastou de nós o Inverno agreste 

Envolto nos seus úmidos vapores; 

A fértil Primavera, a mãe das flores, 

O prado ameno de boninas veste: 

 

Varrendo os ares o subtil Nordeste 

Os torna azuis: as aves de mil cores 

Adejam entre Zéfiros [vento brando] e Amores, 

E toma o fresco Tejo a cor celeste; 

 

Vem, ó Marília, vem lograr comigo 

Destes alegres campos a beleza, 

Destas copadas árvores o abrigo: 

 

Deixa louvar da corte a vã grandeza: 

Quanto me agrada mais estar contigo 

Notando as perfeições da Natureza!” 

BOCAGE, Manuel Maria Barbosa du. Sonetos. Lisboa: Europa-América, s. d. p. 38. 

 

Acerca do soneto, é correto afirmar: 

a) Observa-se, devido à presença de uma natureza agreste, um afastamento das convenções árcades 

referentes ao “locus amoenus”. 

b) O Pré-Romantismo, com sua valorização do sentimento, manifesta-se nas referências mitológicas, 

como “Zéfiros” e “Amores”. 

c) “Locus amoenus” é configurado, nos quartetos, por expressões como “a fértil Primavera”, “o prado 

ameno”, “a cor celeste”, o que afasta o texto das paisagens noturnas do Pré-Romantismo. 

d) A oposição entre “a vã grandeza” da corte e “as perfeições da Natureza” revela o conflito entre o 

eu lírico e os valores da sociedade, numa antecipação pré-romântica do sentimento da paisagem. 

e) No primeiro terceto, dada a presença do tema campestre, evidenciam-se o bucolismo e o 

sentimento da natureza, típicos do Pré-Romantismo. 
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Gabarito 

 

1. E  
Apesar de Bocege se enquadrar no arcadismo, boa parte de sua lírica se configura como um prenúncio 
do romantismo por adotar uma poética emotivo-confessional. 

 
2. B  

A tematização da tristeza e a linguagem confessional do poema fazem com que o soneto apresente 
características que viriam a ganhar força posteriormente, no romantismo. 

 
3. C  

Todas são corretas pois, ao referir-se à literatura do setecentos, a questão evoca o arcadismo e são 
características do arcadismo: a crítica à vida das grandes cidades, a busca pelo campo e o 
aproveitamento do momento (carpe diem). 

 
4. A  

Bocage foi um dos maiores sonetistas da história da literatura de língua portuguesa. 
 
5. E  

A alternativa em questão se refere ao barroco, e não ao arcadismo. 

 

6. E  

A produção lírica de Bocage representa o ápice de sua produção, sendo, se não melhor, equiparável à 

sua produção satírica. 

 

7. E  
As paisagens como “estado de alma” da questão são relativas a uma linguagem emotiva e interiorizada, 
típica do romantismo. 

 
8. D  

Apesar de sua obra prenunciar o romantismo, Bocage escrevia sob influência dos valores neoclássicos 

árcades. 

 

9. A  

Todas as características expressas dizem respeito ao arcadismo. 

 

10. C 
Todo o poema busca exaltar a natureza e, nos quartetos, essa exaltação se dá pela descrição de um 
lugar calmo e ameno. 

 


