


CARACTERÍSTICAS E TEMAS

• Racionalismo ( razão e ciência iluminam a trajetória humana)

• Simplicidade, clareza e equilíbrio com o propósito de combater o
rebuscamento barroco.

• Imitação dos clássicos e da natureza

• Bucolismo

• Pastoralismo

• Amor galante

• Restaurar academias com nomes de pastores da Arcádia.
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• locus amoenus – (lugar ameno): idealização da natureza, estilizada
em cenário aprazível.

• aurea mediocritas – (mediocridade áurea): valorização das coisas
cotidianas, simples, focalizadas pela razão e pelo bom senso.

• fugere urbem – (fugir da cidade): a cidade é vista como o lugar do
sofrimento e da corrupção dos homens.

• CARPE DIEM – (“aproveite o dia – o presente”): o pastor convida sua
amada a gozar o quanto antes os prazeres do amor, porque a vida é
breve e o futuro é incerto.
• Inutilia truncat – (cortar o inútil) : eliminar os excessos; separar o

bom do defeituoso.
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3. ARCADISMO : O campo e a vida simples

1768 ................................................. 1836

“OBRAS POÉTICAS” – Cláudio Manuel da Costa

“Além do horizonte, deve ter

Algum lugar bonito para viver em paz

Onde eu possa encontrar a natureza

Alegria e felicidade com certeza.

Lá nesse lugar o amanhecer é lindo

com flores festejando mais um dia que vem vindo

Onde a gente possa se deitar no campo

Se amar na relva, escutando o canto dos pássaros.”

(Roberto Carlos)
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ATIVIDADE 

COMPLEMENTAR
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01. Os poemas de Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga foram escritos

a) em reação ao sentimentalismo romântico, contrapondo-lhe sua linguagem clara e

equilibrada.

b) ainda dentro do espírito barroco, conforme o atestam sua religiosidade

conflituosa e seu estilo artificial.

c) à época da Inconfidência Mineira, relacionando-se intimamente com os ideais

desse movimento.

d) em meados do século XIX, dedicando-se à propagação dos ideais da

Contrarreforma.

e) em apoio à consolidação de nossa recente Independência, contra a qual ainda se

insurgiam grupos descontentes.
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Leia as estrofes e a seguir responda à questão proposta.

"Tu não verás, Marília, cem cativos

tirarem o cascalho e a rica terra,

ou dos cercos dos rios caudalosos,

ou da minada serra.

Não verás separar ao hábil negro

do pesado esmeril a grossa areia,

e já brilharem os granetes de oiro

no fundo da bateia.“
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No trecho de "Marília de Dirceu", expressões como "cem cativos", "rios 
caudalosos" e "granetes de oiro" remetem para

a) a profissão de minerador exercida por Dirceu.
b) uma atividade econômica exercida na época.
c) o desagrado de Dirceu em relação à atividade do pai de Marília.
d) preocupações de Dirceu relativas à poluição dos rios.
e) a prosperidade em que vivia o povo brasileiro.
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Leia a estrofe e a seguir responda à questão proposta.

"Que diversas que são, Marília, as horas
Que passo na masmorra imunda, e feia,
Dessas horas felizes já passadas

Na tua pátria aldeia!“

Esses versos de "Marília de Dirceu", de Tomás Antônio Gonzaga, caracterizam:

a) a primeira parte da obra, o namoro.
b) a felicidade da futura família.
c) o sonho de realizar a Inconfidência.
d) a segunda parte da obra, a prisão.
e) o sonho de um futuro feliz ao lado da amada.


