
 

ATIVIDADES DE LITERATURA 

3ª EM 

 

Apostila: Módulo 7 

O Arcadismo, Setecentismo ou, ainda, Neoclassicismo foi o estilo literário 

predominante no século XVIII. Presente em diversos lugares do mundo, teve 

importância fundamental em Portugal e no Brasil. 

Inspirados por valores greco-latinos, os escritores árcades exaltavam 

a harmonia e o culto à beleza clássica. Além disso, o contexto histórico do 

Arcadismo é contemporâneo ao Iluminismo, à ascensão da burguesia e ao 

declínio da monarquia absolutista.      

Contexto histórico 

O século XVIII teve acontecimentos históricos fundamentais para compreen-

der o Arcadismo. Alguns deles são: 

 Queda das monarquias absolutistas pelo mundo; 

 Ascensão da burguesia; 

 Desenvolvimento técnico e tecnológico; 

 Forte êxodo rural; 

 Investimentos em educação em massa; 

 Ampliação da população urbana. 

 

Características 

 

As principais características do Arcadismo são a valorização da razão e a 

retomada dos valores greco-latinos, tais como os seguintes preceitos: 

 

 Inutilia truncat (cortar o inútil): Em oposição ao movimento Barroco, que 

continha uma linguagem complexa, rebuscada e, em muitos casos, pa-

radoxal, o Arcadismo exaltava uma poesia simples, clara e direta. 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/iluminismo.htm


 

 Locus amoenus (lugar ameno): Diferentemente da cidade, 

o campo era considerado o lugar ideal para se viver e, por isso, os 

poetas exaltavam o ambiente rural em seus versos. 

 

 Fugere urbem (fugir da cidade): Para os árcades, era necessário fugir 

do ambiente urbano para atingir a plenitude e a felicidade. 

 

 Carpe diem (aproveitar o dia): O mais famoso preceito latino que influ-

enciou o Arcadismo exalta a necessidade de se viver o presente, 

pois, conforme escreve o poeta Tomás Antônio Gonzaga, “para nós o 

tempo, que se passa, também [...] morre”. 

 

 Aurea mediocritas (equilíbrio do ouro): Segundo esse preceito, o ho-

mem deve buscar viver com simplicidade, sem supérfluos. 

 

Claudio Manoel da Costa é considerado o primeiro poeta do movimento 

árcade brasileiro, embora ainda apresente características barrocas em toda a 

sua obra, principalmente no que diz respeito ao estilos cultista e conceptista 

utilizados, compondo poemas perfeitos na forma e na linguagem. Por isso, 

costuma-se dizer que Claudio Manoel da Costa é um poeta de transição entre 

o barroco e o arcadismo. Além disso, seus poemas têm influência dos versos 

camonianos. 

O início do movimento árcade na literatura brasileira tem como marco a publi-

cação de sua coletânea de poemas intitulada Obras (1768). Diferentemente 

da produção poética anterior, Claudio Manoel da Costa prioriza o retrato da 

natureza como um local de refúgio dos problemas da vida urbana, onde o 

poeta/pastor pode desfrutar da vida rural. 

Seus temas giram em torno de reflexões morais e das contradições da vida, 

além de ter escrito um poema épico, Vila Rica, no qual exalta o bandeirantes, 

exploradores do interior do país além, é claro, da fundação da cidade de 

mesmo nome. 



 

Algumas obras: 

 Munúsculo Métrico, 1751 

 Epicédio, 1753 

 Labirinto de Amor, 1753 

 Números Harmônicos Temperados em Heroica e Lírica Ressonância, 

1753 

 Obras Poéticas, 1768 

 Vila Rica, 1839 

 

Acessem o conteúdo online do portal objetivo. 

http://conteudoonline.objetivo.br/MP 

Vídeo complementar:  https://blogdoenem.com.br/literatura-arcadismo/  

Exercícios apostila páginas: 265,266. 

 

Apostila: Módulo 8 

Tomás Antônio Gonzaga 

Tomás Antônio Gonzaga, filho de pai brasileiro, é natural do Porto, Portugal, 

onde nasceu a 11 de agosto de 1744, e morreu em Moçambique, em data 

desconhecida, aproximadamente entre os anos 1809 e 1810. 

Diplomou-se em Direito pela Universidade de Coimbra celebrizou Marília, 

seguindo a magistratura. Foi ouvidor e procurador dos defuntos e ausentes 

em Vila Rica, atual cidade de Ouro Preto-MG, onde conheceu e apaixonou-se 

por Maria Dorotéia Joaquina de Seixas, idealizada sob o nome de Marília, 

personagem do livro que o celebrizou—Marília de Dirceu, sendo Dirceu o 

nome arcaico de Tomás Antônio Gonzaga. 

http://conteudoonline.objetivo.br/MP
https://blogdoenem.com.br/literatura-arcadismo/


 

Sendo acusado de participação na Inconfidência Mineira, foi condenado e 

preso por três anos nas masmorras da ilha amorosas Marília d Dirceu eacar-

tas Cartass Cobras-RJ, onde talvez tenha escrito as mais notáveis de suas 

liras. Condenado ao degredo por dez anos, em Moçambique, casou-se com 

Juliana Mascarenhas de Sousa, filha de um rico mercador. 

Foi autor de liras amorosas—Marília de Dirceu—e de poemas satíricos em 

forma de cartas—Cartas Chilenas. 

Tomás Antônio Gonzaga é considerado um dos grandes poetas do Arcadismo 

brasileiro, e seus versos, fugindo à tendência da época, são marcados por 

expressão própria, pela harmonização dos elementos racionais e afetivos e 

por um toque de sensualidade pouco pronunciado, senão ausente, nos outros 

autores árcades. 

Principais Obras: 

 Marília de Dirceu 

 Cartas chilenas 

 Tratado de Direito Natural 

Acessem o conteúdo online do portal objetivo. 

Vídeo complementar:  https://www.youtube.com/watch?v=MRSaF9R3KDI 

Exercícios apostila páginas: 268, 269. 

 

Caros alunos, esse conteúdo é somente introdutório, ou seja, uma breve in-

trodução do conteúdo que iremos retomar quando as aulas retornarem. Fa-

çam os exercícios, revisem todo o conteúdo já visto, esclareceremos todas as 

dúvidas no nosso retorno. 

Até breve. 

https://www.youtube.com/watch?v=MRSaF9R3KDI

