
Descomplica para os fortes - Barroco e Arcadismo
Texto I

MULHER AO ESPELHO

Hoje, que seja esta ou aquela,
pouco me importa.
Quero apenas parecer bela,
pois, seja qual for, estou morta.

Já fui loura, já fui morena,
já fui Margarida e Beatriz.
Já fui Maria e Madalena.
Só não pude ser como quis.

Que mal faz, esta cor fingida
do meu cabelo, e do meu rosto,
se tudo é tinta: o mundo, a vida,
o contentamento, o desgosto?

Por fora, serei como queira
a moda, que me vai matando.
Que me levem pele e caveira
ao nada, não me importa quando.

Mas quem viu, tão dilacerados,
olhos, braços e sonhos seus,
e morreu pelos seus pecados,
falará com Deus.

Falará, coberta de luzes,
do alto penteado ao rubro artelho.
Porque uns expiram sobre cruzes,
outros, buscando-se no espelho.

(MEIRELES, Cecília. Poesias Completa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1973.)

QUESTÃO 1 (UERJ)
A temática e alguns procedimentos característicos do Barroco no século XVII foram retomados no poema de               
Cecília Meireles.

a) O questionamento das concepções do senso comum quanto à vaidade sugere uma preocupação também              
existente entre os autores barrocos. Identifique, no poema, um aspecto da vaidade apresentado negativamente e              
outro apresentado positivamente.

b) O jogo de oposições entre conceitos era um dos recursos característicos da literatura barroca. Indique um                
contraste próprio do Barroco que predomina no texto.

Texto II

SERMÃO DE VIEIRA
Será porventura o não fazer fruto hoje a palavra de Deus, pela circunstância da pessoa? Será por que                 
antigamente os pregadores eram santos, eram varões apostólicos e exemplares, e hoje os pregadores são eu, e                
outros como eu? — Boa razão é esta. A definição do pregador é a vida e o exemplo. Por isso Cristo no Evangelho                      



não o comparou ao semeador, senão ao que semeia. Reparai. Não diz Cristo: saiu a semear o semeador, senão,                  
saiu a semear o que semeia. (...) Entre o semeador e o que semeia há muita diferença: uma coisa é o soldado e                      
outra coisa o que peleja; uma coisa é o governador e outra o que governa. Da mesma maneira, uma coisa é o                     
semeador, e outra o que semeia; uma coisa é o pregador e outra o que prega. O semeador e o pregador é nome; o                       
que semeia e o que prega é ação; e as ações são as que dão o ser ao pregador. Ter nome de pregador, ou ser                        
pregador de nome, não importa nada; as ações, a vida, o exemplo, as obras, são as que convertem o Mundo.

VIEIRA, Antônio (Pe). Os Sermões.  Seleção de Jamil Almansur Haddad. São Paulo: Melhoramentos, 1963, p.80

QUESTÃO 2 (UNESP)
Padre Antônio Vieira, falecido há trezentos anos, é autor exponencial nas literaturas portuguesa e brasileira. Seu               
estilo barroco se caracteriza, entre outros procedimentos, pelo rigor do pensamento, expresso numa linguagem             
insinuante, rica em reiterações, antíteses, paralelismos, jogos de palavras e construções cujos efeitos chegam             
com frequência ao paradoxo. No fragmento apresentado, põe em evidência sua teoria da arte de pregar. Releia-o                
com atenção e, a seguir,

a) responda quais as expressões que o orador apresenta em paralelo com os nomes semeador, pregador, soldado                
e governador.

b) Interprete, de acordo com Vieira, a diferença fundamental de sentido entre as mesmas expressões e os nomes                 
correspondentes.

Texto para as questões 3 e 4.

Texto III

SONETO
[Moraliza o poeta nos ocidentes do sol

a inconstância dos bens do mundo]

Nasce o Sol, e não dura mais que um dia,
Depois da Luz se segue a noite escura,
Em tristes sombras morre a formosura,
Em contínuas tristezas a alegria.

Porém se acaba o Sol, por que nascia?
Se formosa a Luz é, por que não dura?
Como a beleza assim se transfigura?
Como o gosto da pena assim se fia?

Mas no Sol, e na Luz, falte a firmeza,
Na formosura não se dê constância,
E na alegria sinta-se tristeza.

Começa o mundo enfim pela ignorância,
E tem qualquer dos bens por natureza
A firmeza somente na inconstância.

(MATOS, Gregório. Obras completas de Gregório de Matos. Salvador: Janaína, 1969, 7 volumes.)

QUESTÃO 3 (UFRJ - Adaptada)
De forma recorrente, o Barroco lança mão de figuras de sintaxe como recurso expressivo. Considerando o               
terceiro e o quarto versos da primeira estrofe do soneto, explicite as duas figuras de sintaxe que, nesses versos,                  
estão relacionadas aos termos oracionais classificados, tradicionalmente, como essenciais ou básicos.

QUESTÃO 4 (UFRJ)
Todo soneto apresenta a estruturação: tese, antitese e síntese. Com base nessa informação, faça o seguinte:

a) Explique de que maneira a síntese do soneto de Gregório de Matos vinculase ao projeto estético do Barroco.



b) Descreva como a relação entre os sentimentos de “alegria” e “tristeza” ganha novo sentido no desenrolar do                                 
soneto.

Texto IV

Soneto
[A certa personagem desvanecida]

Um soneto começo em vosso gabo:
Contemos esta regra por primeira,
Já lá vão duas, e esta é a terceira,
Já este quartetinho está no cabo.

Na quinta torce agora a porca o rabo;
A sexta vá também desta maneira:
Na sétima entro já com grã canseira,
E saio dos quartetos muito brabo.

Agora nos tercetos que direi?
Direi que vós, Senhor, a mim me honrais
Gabando-vos a vós, e eu fico um rei.

Nesta vida um soneto já ditei;
Se desta agora escapo, nunca mais
Louvado seja Deus, que o acabei.

QUESTÃO 5 (UFRJ)
No mundo barroco, predominam os contrastes. Partindo das ideias contidas no primeiro e nos dois últimos               
versos do soneto de Gregório de Matos, explique a oposição básica que confere ao texto feição satírica.
Texto V

Parte 1
Lira XIV

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 impio Fado:
Apolo já fugiu do Céu brilhante,

Já foi Pastor de gado.

A devorante mão da negra Morte
Acaba de roubar o bem, que temos;
Até na triste campa não podemos
Zombar do braço da inconstante sorte.

Qual fica no sepulcro,
Que seus avós ergueram, descansado;
Qual no campo, e lhe arranca os brancos ossos

Ferro do torto arado.

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,
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.

Com os anos, Marília, o gosto falta,
E se entorpece o corpo já cansado;
Triste o velho cordeiro está deitado,
E o leve filho sempre alegre salta.

A mesma formosura
É dote, que só goza a mocidade:
Rugam-se as faces, o cabelo alveja,

Mal chega a longa idade.

Que havemos de esperar, Marília bela?
Que vão passando os florescentes dias?
As glórias, que vêm tarde, já vêm frias;
E pode enfim mudar-se a nossa estrela.

Ah! não, minha Marília,
Aproveite-se o tempo, antes que faça
O estrago de roubar ao corpo as forças

E ao semblante a graça.

(GONZAGA, Tomás Antônio. Marília de Dirceu. Rio de Janeiro: Edições de Ouro, s/d, p.56-8.)

QUESTÃO 6 (PUC- Rj)
“Marília de Dirceu”, de Tomás Antônio Gonzaga, é considerada uma das obras mais representativas da literatura               
do século XVIII no Brasil. Destaque duas características da estética árcade presentes no poema, justificando a sua                
resposta com versos retirados do texto.

Texto VI

Lira XIV

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.
Então os mesmos deuses
Sujeitos ao poder do ímpio fado:
Apolo já fugiu do céu brilhante,
Já foi pastor de gado.

(Tomás Antônio Gonzaga)

QUESTÃO 7 (UFRJ)
a) Alguém já disse que o poeta árcade escreve de janelas fechadas. Justifique a afirmativa, levando-se em conta o                  
movimento histórico-cultural do Arcadismo no Brasil.

b) “Minha bela Marília, tudo passa:
A sorte deste mundo é mal segura”



Relacione os dois versos apresentados ao tema do “Carpe Diem”.

Texto VII

Lira VIII

Marília, de que te queixas?
De que te roubou Dirceu
O sincero coração?
Não te deu também o seu?
E tu, Marília, primeiro
Não lhe lançaste o grilhão?

Todos amam: só Marília
Desta Lei da Natureza
Queria ter isenção?

Em torno das castas pombas,
Não rulam ternos pombinhos?
E rulam, Marília, em vão?
Não se afagam c’os biquinhos?
E a prova de mais ternura
Não os arrasta a paixão?

Todos amam: só Marília
Desta Lei da Natureza
Queria ter isenção?

Já viste, minha Marília,
Avezinhas, que não façam
Os seus ninhos no verão?
Aquelas, com quem se enlaçam,
Não vão cantar-lhes defronte
Do mole pouso, em que estão?

Todos amam: só Marília
Desta Lei da Natureza
Queria ter isenção?

Se os peixes, Marília, geram
Nos bravos mares, e rios,
Tudo efeitos de Amor são.
Amam os brutos impios,
A serpente venenosa,
A onça, o tigre, o leão.

Todos amam: só Marília
Desta Lei da Natureza
Queria ter isenção?

As grandes Deusas do Céu
Sentem a seta tirana
Da amorosa inclinação.
Diana, com ser Diana,
Não se abrasa, não suspira
Pelo amor de Endimião?

Todos amam: só Marília
Desta Lei da Natureza
Queria ter isenção?



Desiste, Marília bela,
De uma queixa sustentada
Só na altiva opinião.
Esta chama é inspirada
Pelo Céu; pois nela assenta
A nossa conservação.

Todos amam: só Marília
Desta Lei da Natureza
Queria ter isenção?

(GONZAGA, Tomás Antônio. Marília de Dirceu. Rio de Janeiro: Ediouro, 1997.)

Texto VIII

Poemas da negra (1929)

Você é tão suave,
Vossos lábios suaves
Vagam no meu rosto,
Fecham meu olhar.

Sol-posto.

É a escureza suave
Que vem de você,
Que se dissolve em mim.Que sono...

Eu imaginava
Duros vossos lábios,
Mas você me ensina
A volta ao bem.

 (ANDRADE, Mário de. Poesias completas. São Paulo: Livraria Martins, 1980.)

QUESTÃO 8 (UERJ)
Na interlocução com as mulheres amadas, os poetas utilizam elementos da natureza de modos distintos.

a) Caracterize a presença da natureza em cada um dos poemas.
b) Indique dois traços da tradição clássica presentes no primeiro poema e não utilizados no segundo.


