


• Tomás Antônio Gonzaga

• Nasceu no Porto (Portugal)

• Formou-se em Coimbra.

• Vem para Minas Gerais com os cargos

de ouvidor e juiz.

• Apaixona-se por Maria Doroteia Joaquina 

de Seixas (16 anos), a Marília.

• É o poeta mais destacado do Arcadismo

• É o autor de As Cartas Chilenas (pseudônimo Critilo a um
certo Doroteu). – textos satíricos contra o governo autoritário
de Luís da Cunha Meneses (1783-1788).

(1744 – 1810)
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• Em 1789, foi denunciado como conspirador na Inconfidência / Conjuração
Mineira: preso, foi degredado para Moçambique, onde reconstruiu sua vida.

• Casou-se e foi juiz de alfândega. Morreu em 1810, aos 66 anos. Deixou dois
filhos: Ana e Alexandre.

• Gonzaga escreveu Marília de Dirceu, o primeiro mito amoroso de nossa
literatura.

• A obra é constituída de duas partes:

na primeira parte (1792) o poeta canta as delícias de uma vida simples em
contato com a natureza, a quem convida a gozar os prazeres do amor, já que a
vida é tão breve. Escrita antes da prisão.
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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. 

Lira XXXIV
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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. 
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Que havemos de esperar, Marília bela?

que vão passando os florescentes dias?

as glórias que vêm tarde, já vêm frias,

e podem, 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!
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1. Qual a melhor expressão dos versos das estrofes anteriores justifica o
Carpe diem?

a) “... os florescentes dias”.

b) “... só goza a mocidade”.

c) “... aproveite-se o tempo”.

d) “... prazer de são amores”.

e) “... mudar-se a nossa estrela”. 
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