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Exercícios de Arcadismo 
 
1. (PUC-MG)  
 
Texto I 
Discreta e formosíssima Maria, 
Enquanto estamos vendo claramente 
Na vossa ardente vista o sol ardente, 
e na rosada face a aurora fria; 
 
Enquanto pois produz, enquanto cria 
Essa esfera gentil, mina excelente 
No cabelo o metal mais reluzente, 
E na boca a mais fina pedraria. 
 
Gozai, gozai da flor da formosura, 
Antes que o frio da madura idade 
Tronco deixe despido o que é verdura. 
 
Que passado o zenith da mocidade, 
Sem a noite encontrar da sepultura, 
É cada dia ocaso da beldade. 

(Gregório de Matos e Guerra) 
 
 
Texto II 
Minha bela Marília, tudo passa; 
A sorte deste mundo é mal segura; 
Se vem depois dos males a ventura, 
Vem depois dos prazeres a desgraça. 

Estão os mesmos deuses 
Sujeitos ao poder do ímpio Fado: 
Apolo já fugiu do Céu brilhante, 

Já foi pastor de gado. 
 
Ah! enquanto os Destinos impiedosos 
Não voltam contra nós a face irada, 
Façamos, sim façamos, doce amada, 
Os nossos breves dias mais ditosos, 

Um coração, que frouxo 
A grata posse de seu bem difere 
A si, Marília, a si próprio rouba, 

E a si próprio fere. 
 
Ornemos nossas testas com as flores; 
E façamos de feno um brando leito, 
Prendamo-nos, Marília, em laço estreito, 
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Gozemos do prazer de sãos Amores. 

Sobre as nossas cabeças, 
Sem que o possam deter, o tempo corre; 
E para nós o tempo, que se passa, 

Também, Marília, morre. 
(Tomás Antônio Gonzaga) 

 
O texto I é barroco; o texto II é arcádico. Comparando-os, só não é correto afirmar que: 

a) Os barrocos e árcades expressam sentimentos. 
b) As construções sintáticas barrocas revelam um interior conturbado.  
c) O desejo de viver o prazer é dirigido à amada nos dois textos.  
d) Os árcades têm uma visão de mundo mais angustiada que os barrocos.  
e) A fugacidade do tempo é temática comum aos dois estilos. 

 
 
2. (UNICAMP – Adaptada) O poema abaixo pertence a O Guardador de Rebanhos, de Alberto 
Caeiro, embora faça parte do Modernismo português (período bem posterior ao estudado neste 
módulo), ele guarda muitas semelhanças com os tradicionais poemas árcades:  
 
Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no Universo....  
Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer  
Porque eu sou do tamanho do que vejo  
E não do tamanho da minha altura...  
Nas cidades a vida é mais pequena  
Que aqui na minha casa no cimo deste outeiro.  
Na cidade as grandes casas fecham a vista à chave,  
Escondem o horizonte, empurram o nosso olhar para longe de todo o céu,  
Tornam-nos pequenos porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar,  
E tornam-nos pobres porque a nossa única riqueza é ver.  

(Fernando Pessoa, Obra Poética. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 1983, p.142.)  
  
Explique a oposição estabelecida entre a aldeia e a cidade.  
 
 
3.  
 
Casa do campo 
 
Eu quero uma casa no campo 
onde eu possa compor muitos rocks rurais 
e tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais 
Eu quero uma casa no campo 
onde eu possa ficar do tamanha  da paz 
e tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais  
Eu quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim 
Eu quero o silêncio das línguas cansadas 
Eu quero a esperança de óculos 
um filho de cuca legal 
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Eu quero plantar e colher com a mão  
A pimenta e o sal 
Eu quero uma casa no campo 
do tamanho ideal 
pau-a-pique e sapê 
Onde eu possa plantar meus amigos 
meus discos  
meus livros 
e nada mais. 

                                                              (Tavito e Zé Rodrix) 
 

Jean-Jacques Rousseau (1712-78), pensador escritor francês, em sua obra Emílio, defende que o 
homem bom, mas se corrompe no contato com a sociedade. Como solução, Rousseau aponta 
para a necessidade um maior contato entre o homem e a natureza. Você percebe isso em “Casa 
no campo”? Justifique sua resposta com elementos tirados do próprio texto. 
 
 
4. (UFSCar) 
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! 

(Cláudio Manuel da Costa. Sonetos (VII). In: Péricles Eugênio da Silva Ramos (Intro., sel. e 
notas). Poesia do outro – Antologia. São Paulo: Melhoramentos, 1964, p. 47) 

 
O estilo neoclássico, fundamento do Arcadismo brasileiro, de que fez parte Cláudio Manuel da 
Costa, caracteriza-se pela utilização das formas clássicas convencionais, pelo enquadramento 
temático em paisagem bucólica pintada como lugar aprazível, pela delegação da fala poética a 
um pastor culto e artista, pelo gosto das circunstâncias comuns, pelo vocabulário de fácil 
entendimento e por vários outros elementos que buscam adequar a sensibilidade, a razão, a 
natureza e a beleza. Dadas estas informações, 

a) Indique qual a forma convencional clássica em que se enquadra o poema.  
b) Transcreva a estrofe do poema em que a expressão da natureza aprazível, situada no 

passado, domina sobre a expressão do sentimento da personagem poemática.  
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5. (UNESP) 
 
O Uraguai (Canto IV) 
(fragmento) 
 
Este lugar delicioso, e triste, 
Cansada de viver, linha escolhido 
Para morrer a mísera Lindóia. 
Lá reclinada, como que dormia, 
Na branda relva, e nas mimosas flores, 
Tinha a face na mão, e a mão no tronco 
De um fúnebre cipreste, que espalhava 
Melancólica sombra. Mais de perto 
Descobrem que se enrola no seu corpo 
Verde serpente, e lhe passeia, e cinge 
Pescoço, e braços, e lhe lambe o seio. 
Fogem de a ver assim sobressaltados, 
E param cheios de temor ao longe; 
E nem se atrevem a chamá-la, e temem 
Que desperte assustada, e irrite o monstro, 
E fuja, e apresse no fugir a morte. 

(BASÍLIO DA GAMA, José. O Uraguai. Rio de Janeiro: Public. da Academia Brasileira, 1941, pp. 
78-9.) 

 
 
Caramuru (Canto VI, Estrofe XLII) 
 
Perde o lume dos olhos, pasma e treme, 
Pálida a cor, o aspecto moribundo, 
Com mão já sem vigor, soltando o leme, 
Entre as salsas escumas desce ao fundo. 
Mas na onda do mar, que irado freme, 
Tornando a aparecer desde o profundo: 
"Ah Diogo cruel!" disse com mágoa, 
E, sem mais vista ser, sorveu-se n'água. 
 
Morte da índia Moema. 

(SANTA RITA DURÃO, Fr. José de. Caramuru. São Paulo: Edições Cultura, 1945, p. 149.)  
 
 
Os textos apresentados correspondem, respectivamente, a fragmentos marcantes dos poemas 
épicos O Uraguai (1769), de Basílio da Gama, e Caramuru (1781), de Santa Rita Durão, poetas 
neoclássicos brasileiros. No primeiro, a índia Lindóia, infeliz com a morte do marido Cacambo, 
deixa-se picar por uma serpente, e falece. No segundo, enfoca-se a índia Moema que, ao ver 
partir seu amado Diogo Álvares, segue a embarcação a nado e se deixa morrer afogada. Releia 
os textos e, a seguir, aponte o componente nacionalista de ambos os poemas que prenuncia uma 
das linhas temáticas mais características do Romantismo brasileiro. 
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6. (UFV) Os árcades, no Brasil, assimilaram as ideias neoclássicas europeias, muitas vezes, 
reinterpretando, cada um ao seu estilo, a realidade sociopolítica e cultural do país, como se 
observa no seguinte fragmento das Cartas chilenas: 
 
Pretende, Doroteu, o nosso chefe 
erguer uma cadeia majestosa, 
que possa escurecer a velha fama 
da torre de Babel e mais dos grandes, 
custosos edifícios que fizeram, 
para sepulcros seus, os reis do Egito. 
Talvez, prezado amigo, que imagine 
que neste monumento se conserve, 
eterna a sua glória, bem que os povos, 
ingratos, não consagrem ricos bustos 
nem montadas estátuas ao seu nome. 
Desiste, louco chefe, dessa empresa: 
um soberbo edifício levantado 
sobre ossos de inocentes, construído 
com lágrimas dos pobres, nunca serve 
de glória ao seu autor, mas sim de opróbrio. 

(Tomás Antônio Gonzaga. Cartas chilenas. In: Alvarenga Peixoto,Cláudio Manuel da Costa, 
Tomás Antônio Gonzaga. A poesia dos inconfidentes.Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1996. p. 814.) 

 
Todas as alternativas abaixo apresentam características desse estilo literário, presente nos versos 
acima citados, exceto: 

a) Valorização do ideal da vida simples e tranquila. 
b) Tendência ao discurso em forma de diálogo do eu poético com um interlocutor. 
c) Utilização de linguagem elegante, rebuscada e artificial. 
d) Intenções didáticas, expressas no tom de denúncia e sátira. 
e) Caracterização do poeta como um pintor de situações e não de emoções. 
f)  

 
7. (UFLavras) Leia os seguintes fragmentos de Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. 
 
Texto 1 
"Verás em cima de espaçosa mesa 
Altos volumes de enredados feitos; 
Ver-me-ás folhear os grandes livros, 
E decidir os pleitos." 
 
Texto 2 
"Os Pastores, que habitam este monte, 
Respeitam o poder do meu cajado; 
Com tal destreza toco a sanfoninha, 
Que inveja me tem o próprio Alceste." 
 
Responda:  
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a) Em qual dos fragmentos o sujeito lírico é caracterizado de acordo com a convenção 

arcádica? 
b) Explique 

 
 
8. (FEI – Adaptada) 
 
Romanceiro da Inconfidência  
(Romance XXI ou Das Ideias)  
  
Doces invenções da Arcádia!  
Delicada primavera;  
pastoras, sonetos, liras,  
- entre as ameaças austeras  
de mais impostos e taxas  
que uns protelam e outros negam  
Casamentos impossíveis.  
Calúnias. Sátiras. Essa  
paixão da mediocridade  
que na sombra se exaspera.  
 E os versos de asas douradas,  
que amor trazem e amor levam...  
Anarda. Nise. Marília...  
As verdades e as quimeras.  
Outras leis, outras pessoas.  
Novo mundo que começa  
Nova raça. Outro destino  
  
Planos de melhores eras.  
E os inimigos atentos,  
que, de olhos sinistros, velam.  
E os aleives. E as denúncias.  
E as ideia. 
 
O poema modernista de Cecília Meireles recria uma ambiência típica do estilo de época literário 
conhecido por Arcadismo. Comprove essa afirmativa.  
 
 
  
 


