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RESUMO 

 

Esta pesquisa propõe investigar de que maneira se realiza a convergência das atuações 

como Professor Régio, ilustrado e poeta na poesia de Manuel Inácio da Silva Alvarenga 

(1749-1814). Mediante este contexto, importa verificar procedimentos poéticos do autor 

que estiveram associados tanto com pretensões educativas e de divulgação de 

conhecimento quanto com o pensamento ilustrado em voga no Setecentos que 

atravessou a concepção de um processo civilizatório. A partir dessa perspectiva, 

objetiva-se realizar uma análise crítica de poemas em que se observem referências à 

defesa de modelos político-educativos e/ou ao estabelecimento de exemplaridades. O 

recorte ampara, dentre outros, a leitura do poema herói-cômico O Desertor das letras 

(1774). Não obstante, busca-se a realização da leitura de poemas extraídos de Glaura 

(1799), que aludem à natureza tropical, para melhor compreensão acerca das 

ambiguidades e contradições presentes no entendimento acerca da antítese barbárie x 

civilização, partindo da experiência intelectual e artística desse poeta que é um 

americano, mas cuja base de formação cultural é europeia e que, portanto, transita entre 

dois mundos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Silva Alvarenga – Poesia – Educação – Natureza – Civilização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This research has as proposal to investigate how the convergence of performances as 

professor of rhetoric, illustrated and poet takes place in the poetry of Manuel Inácio da 

Silva Alvarenga (1749-1814). Through this context, it is important to verify the author's 

poetic procedures that were associated as much with educational pretensions and for the 

dissemination of knowledge as with the thought elucidated in vogue in the eighteen 

century, which passed by the conception of a process of civilization. From this 

perspective, the objective is to perform a critical analysis of poems in which references 

to the defense of political-educational models and / or the establishment of exemplars 

are observed. The clipping supports, among others, the hero-comic poem O Desertor 

das letras (1774). Nevertheless, the reading of poems extracted from Glaura (1799), 

which allude to tropical nature, is sought for a better understanding of the ambiguities 

and contradictions present in the understanding of the antithesis barbarism x 

civilization, starting from the intellectual and artistic experience of this poet who is an 

American but whose cultural background is European and therefore transits between 

two worlds. 

  

KEYWORDS: Silva Alvarenga – Poetry – Education – Nature – Civilization. 
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INTRODUÇÃO 

 

A discussão sobre o lugar conferido à poesia frente ao crescente prestígio do 

conhecimento e das habilidades técnicas bem como da industrialização merece atenção 

quando se trata de luso-brasileiros do Setecentos, uma vez que poetas e intelectuais do 

século XVIII vão alinhar-se a uma proposta político-educacional marcada pela urgência 

de desenvolvimento científico. Para muitos desses autores, as letras não obstaculizariam 

o avanço das artes experimentais e do pragmatismo; antes, permitiriam sua divulgação 

e, consequentemente, sua expansão. Isso, por exemplo, encontra ressonância nas 

mudanças do modelo educacional que promoveram, entre outras coisas, o ensino da 

língua vernácula com fins à difusão do saber. 

 Diante disso, o estudo crítico da obra de luso-brasileiros como Manuel Inácio 

da Silva Alvarenga (1749 -1814) pode ganhar novas tonalidades ao se buscar 

compreender como a sua poesia esteve integrada à condição de ilustrado. No caso 

específico deste poeta, há de se destacar a atitude engajada manifesta em suas atividades 

como também advogado e Professor Régio.  

 De ascendência humilde e filho de músico, Silva Alvarenga nasceu em Vila 

Rica, capitania de Minas Gerais, no ano de 1749. Quando jovem, já frequentava os 

estudos preparatórios no Rio de Janeiro e, não muito depois, em 1771, principiou sua 

formação no ensino superior na Universidade de Coimbra, onde conheceu Basílio da 

Gama e Alvarenga Peixoto. No ano de 1774, no auge da reforma educacional efetuada 

pelo Marquês de Pombal, publicou o poema herói-cômico O desertor das letras, em que 

o personagem principal, o jovem estudante Gonçalo, recebe exortações sobre seus maus 

hábitos e comportamentos. Na folha de rosto do poema, o poeta apresenta-se com seu 

pseudônimo Alcindo Palmireno e destaca sua filiação à Arcádia Ultramarina.  

 Ao publicar o poema, Silva Alvarenga mostrou-se preocupado em expor, no 

prefácio, sua visão sobre poesia, a fim de justificar a escolha do gênero satírico. Ao 

reconhecê-la como imitação, defendeu a relevância da tradição que consagra o herói-

cômico, o que tornaria, portanto, desnecessária a exposição das razões que explicariam 

a escolha realizada; todavia, explicita: “...quando não há quem duvide que ele, porque 

imita, move e deleita, e porque mostra ridículo o vício, e amável a Virtude, consegue o 

fim da verdadeira poesia” (ALVARENGA, 2005, p. 336).  

 O poeta se direcionou, portanto, à defesa de uma prática poética útil e 

agradável, de acordo com a orientação horaciana, cuja compreensão denota que a 
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utilidade enobrece a poesia. Ainda na perspectiva do poeta, essa dimensão útil aparecia 

associada à potencialidade didática dos escritos literários, uma vez que instrui 

divertindo; revela-se, consequentemente, o aspecto moralizante da sátira, em defesa do 

costume e na exposição do vício. Não obstante, O desertor, em sintonia com uma 

prática observada entre os estudantes de Coimbra na época, expôs a necessidade do 

estabelecimento de exemplaridades a fim de que os jovens apresentassem uma conduta 

compatível com as novas premissas políticas. 

 O processo de reforma educacional impetrado no período pombalino, em 

resposta à demanda por desenvolvimento econômico, visava à formação de homens 

engajados e habilitados para efetivarem o progresso do reino. Fazia-se urgente a criação 

dos recursos humanos e materiais propícios ao avanço científico, sem o qual estariam 

comprometidas a exploração e a produção de riquezas. No artigo A Formação do 

homem-público no Portugal setecentista: 1750-1777, Ana Rosa Cloclet da Silva 

relaciona a questão educacional à atuação pública do intelectual luso-brasileiro; se a 

educação era uma premissa da Ilustração em toda a Europa, ganha dimensões próprias 

no contexto português, visto a proposta de fortalecimento do Estado em torno da figura 

do rei, de maneira que a própria ideia de desenvolvimento e progresso se vinculasse à 

centralização do poder (SILVA, 2003, p. 3). 

 Silva Alvarenga foi estudante durante esse processo da reforma educacional, 

aderindo aos princípios políticos que a norteavam e apresentando-se como defensor das 

transformações. Não só em seu poema herói-cômico, mas também em outras poesias, 

assumir essa posição implicaria a atitude pedagógica que buscava mover os estudantes 

com a finalidade de, além de convencê-los da pertinência da reforma, torná-los 

ilustrados comprometidos com o progresso de Portugal. 

 Concluindo seu curso em 1776, formou-se em cânones e regressou ao Brasil 

em 1777, onde começou a exercer a advocacia. Instalado no Rio de Janeiro, começou a 

dar aulas de Retórica e de Poética em 1782, tornando-se “um influente preparador de 

gerações (alguns de seus discípulos participavam ativamente no processo da 

independência do Brasil)” (LUCAS, 2002, p.20). Silva Alvarenga iniciou as atividades 

da Sociedade Literária do Rio de Janeiro em 1786 e, em 1794, foi processado e preso 

durante a Devassa do Rio de Janeiro, obtendo a liberdade apenas em 1797.  

 Não obstante, a reflexão sobre o engajamento político, educacional e social do 

poeta soma-se àquela acerca da representação do mundo natural e a diversidade de 

aspectos que norteiam o debate sobre a natureza americana em sua poesia. A esse 
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respeito, dois pontos são relevantes: o primeiro é a necessidade de superação econômica 

para o reino português, cuja urgência implicou a criação de processos mais eficazes de 

exploração das riquezas da colônia. Os movimentos de renovação associados ao 

desenvolvimento técnico-científico, como a reforma da Universidade de Coimbra e a 

criação do curso de Filosofia Natural
1
 (1772), que previa a formação de viajantes 

naturalistas, atendiam, assim, à necessária e urgente aplicação do conhecimento para o 

bom aproveitamento da natureza tropical. (DAFLON, 2016).  

 O alinhamento entre o poeta e as demandas do governo português conferiu 

novas possibilidades de reflexão acerca do cenário natural, visto que este ocuparia um 

espaço importante na aquisição e difusão de novos saberes. Mas, para além dessa 

perspectiva da utilidade na natureza, quando Silva Alvarenga propõe, em seu poema Às 

Artes, por exemplo, que conhecimentos cheguem à América por via da utilidade e 

importância da natureza, sugere que é possível haver ares civilizatórios em território 

americano. Essa inferência, por sua vez, joga luz à discussão acerca do lugar de 

ambiguidade do poeta, uma vez que sua identidade subsiste no espaço visto como 

selvagem porque natural. 

 Atentos a esse fato, o outro ponto a ser considerado é o questionamento de uma 

compreensão que classifica a natureza tropical, quando comparada ao cenário europeu, 

como selvagem e inculta, e, assim sendo, lhe confere o lugar da barbárie em antítese à 

noção de civilização. Dentro do contexto setecentista, indaga-se sobre qual seria o lugar 

desse poeta americano que tinha os trópicos como parte de sua realidade, mas cuja 

formação intelectual se orientava a partir de estudos de base europeia, responsáveis pela 

adoção de modelos estéticos e de pensamento. 

   Ademais, cabe salientar que é cara a reflexão acerca da obra de um poeta 

americano, mestiço, que vem a ocupar uma posição social de destaque, como homem 

público que era, no contexto luso-brasileiro do século XVIII. A relação política com o 

Ministro de Portugal marquês de Pombal e de amizade com poetas como Basílio da 

Gama conferiu a Silva Alvarenga um lugar de notoriedade em esferas legitimadas pela 

sociedade da época; mesmo assim, é possível encontrar em certos poemas, como 

aqueles verificados em Glaura (1799), certo tom melancólico que poderia ser associado 

a uma contradição própria deste homem que transita por dois mundos: o europeu, 

                                                
1 A faculdade de filosofia natural da universidade de coimbra de 1772 a 1911 (Consultado em 

<<https://www.uc.pt/org/historia_ciencia_na_uc/Textos/facfilonatural/afac>>). 
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letrado e, portanto, considerado civilizado, e o americano, visto como bárbaro e 

selvagem. 

 Para a renovação desses olhares e a superação de lugares-comuns, como as 

designações do que seria civilizado ou bárbaro, é preciso colocar em destaque 

abordagens sugeridas pela reflexão crítica e teórica contemporânea. Para tanto, é 

importante destacar que as circunstâncias históricas do poeta não deixarão de ser 

consideradas, tendo em vista que a concepção de civilização do próprio Silva Alvarenga 

relaciona-se diretamente com sua inserção na conjuntura setecentista; antes, cabe 

compreender que Manuel Inácio assume e advoga por determinada concepção 

civilizatória, no entanto, o que se pretende aqui realizar é uma verificação sobre como 

os efeitos e significados daquela dicotomia ganham ressonâncias na compreensão acerca 

do período colonial. 

 Constata-se, assim, que Silva Alvarenga não rejeita o ideal de civilização, 

porque acredita nele, e assume isso em sua poesia; contudo, é este mesmo ideal que o 

torna marginalizado enquanto sujeito pertencente à América.  A civilização, aqui, seria 

analisada como o pharmakón – remédio e doença ao mesmo tempo. 

Anterior às delimitações acerca de civilização e barbárie, é preciso 

compreender como emergiram as modificações na estrutura do pensamento social 

setecentista; acerca disso, Antonio Candido, em Formação da Literatura Brasileira, em 

sua reflexão, aponta para formas diversas de realização do pensamento ilustrado no 

contexto europeu: 

 

Por Ilustração, entende-se o conjunto das tendências ideológicas 
próprias do século XVIII, de fonte inglesa e francesa, na maior parte: 

exaltação da natureza, divulgação apaixonada do saber, crença na 

melhoria da sociedade por seu intermédio, confiança na ação 

governamental para promover a civilização e o bem-estar coletivo. 
Sob o aspecto filosófico, fundem-se nela racionalismo e empirismo; 

nas letras, pendor didático e ético, visando empenhá-las na 

programação das Luzes. (2007, p.43). 

 

 

Verifica-se, diante disso, a importância de um olhar mais atencioso sobre 

alguns aspectos relativos ao Iluminismo, a fim de conferir melhor entendimento ao 

Setecentos, atentando-se, sobretudo, para as particularidades da Ilustração Portuguesa, 

tendo em vista as implicações na formação intelectual e produção artística de poetas 

luso-brasileiros, como é o caso de Silva Alvarenga.  
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No que tange aos desdobramentos desta discussão, percebe-se ser essencial um 

aprofundamento acerca de noções sobre a civilização, conforme mencionado 

anteriormente, a fim de que se questione e se repense, a partir de contrates, o que seria 

considerado como bárbaro. Seguindo esse entendimento, cabe apontar a princípio que 

dentro de uma perspectiva de aprimoramento do homem, por via de vários processos 

que foram sendo incutidos e que se tornaram cada vez mais normativos no contexto da 

cultura europeia ocidental, a organização da vida social e política tornou-se sinônimo de 

civilização. Autores como Norbert Elias (2011), Jean Starobinski (2001) e Terry 

Eagleton (2011) contribuem para esse pensamento, ao tratarem dos sentidos assumidos 

pelo termo no contexto europeu, em especial no século XVIII.  

Presumia-se que os resultados da formação/educação se manifestavam com 

maior clareza e nitidez na vida civil – palavra derivada do latim cives, “cidadão”, donde 

vem civitas, a cidade-Estado, donde civilização. Sobre isto, Norbert Elias, em O 

Processo Civilizador, aprofunda: 

 

 

[É] difícil sumariar em algumas palavras tudo a que se pode descrever 

como civilização. / Mas, se examinamos o que realmente constitui a 
função geral do conceito de civilização, e que qualidade comum leva 

todas essas várias atitudes e atividades humanas a serem descritas 

como civilizadas, partimos de uma descoberta muito simples: este 
conceito expressa a consciência que o Ocidente tem de si mesmo. (...) 

a consciência nacional. (...) a sociedade ocidental procura descrever a 

que lhe constitui o caráter especial e aquilo de que se orgulha: o nível 
de sua tecnologia, a natureza de suas maneiras, a desenvolvimento de 

sua cultura científica ou visão do mundo (...) (2011, p.23). 

  

 

É a partir desse processo de transformação via discurso civilizatório que poetas 

e intelectuais do século XVIII vão alinhar-se a uma proposta político-educacional 

marcada pela urgência do desenvolvimento da técnica, tendo em vista uma série de 

objetivos, dentre eles a superação do atraso econômico. Interessa aqui observar, dessa 

forma, a identificação de um discurso poético que se aproximaria da concepção de 

civilização e que estaria, portanto, engajado em um projeto modernizante que ampararia 

a importância da cientificidade; no entanto, tal engajamento não colocaria à margem a 

natureza tropical.   

Para melhor compreensão de todo esse trânsito dentro da produção artística, 

Wolfgang Iser, em O Fictício e o Imaginário, discute acerca do discurso literário 

associando-o à noção de ficção: “Se as formas lúdicas, ritualizadas na vida real, afastam 
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a pressão que o cotidiano exercia sobre os pastores, a imitação poética do jogo abre a 

possibilidade de explorá-lo.” (ISER, 1996, p. 42). Nesse sentido, o mundo pastoril cruza 

com a vida real e a ficção como paradigma torna-se uma referência para refletir a 

realidade. 

 Como se pode notar, a poesia de Manuel Inácio da Silva Alvarenga apresenta 

diversas faces para interpretação, podendo ser lida não apenas como objeto estético 

consonante com seu tempo, mas principalmente como via de ponderações sobre esse 

tempo. Ao seguir o modelo poético clássico, a produção inscreve-se na tradição dos 

versos e atende aos ideais que representam uma evidência da participação de escritores 

americanos no contexto artístico português/europeu setecentista; não obstante, reflete 

acerca do lugar conferido ao poeta latino-americano em território europeu.  

É a partir dessas considerações apresentadas que serão analisadas as diversas 

possibilidades de leitura desta poesia, que podem ser delineadas sob contorno de dois 

grandes eixos: o caráter didático e a representação da natureza americana. A Arte 

Poética horaciana conduz a reflexão sobre o primeiro, atentando-se, porém, que “é 

prudente diferenciar meros ‘tons’ instrutivos, eventualmente encontráveis numa gama 

maior de textos, do que seriam efetivos poemas didáticos” (TREVISAM, 2014, p15). 

Entende-se que há na poesia que instrui e deleita o potencial formador humano, 

confluente com os ideais do projeto de civilização vigente no século XVIII. 

A representação da natureza como chave de leitura, por sua vez, coloca a 

natureza idealizada, bucólica e árcade de matriz europeia em suspensão, uma vez que 

novos elementos naturais são centralizados nos poemas de Silva Alvarenga. A presença 

de árvores, flores, frutos e animais que compõem o cenário americano apontam para 

uma preocupação de o poeta inserir o seu contexto tradicionalmente considerado rústico 

no contexto de civilização, através de um instrumento essencialmente civilizado, que é a 

arte escrita. 

Na tentativa de contemplar tais considerações, serão selecionados poemas de 

Manuel Inácio da Silva Alvarenga, a partir do montante total dos poemas reunidos por 

Fernando Morato (2005), de modo a atender critérios estabelecidos a partir da seguinte 

organização: contextualização histórica e político-social da produção poética de Silva 

Alvarenga; análise crítica de poemas de extração didática; reflexão crítica e estética de 

poemas cuja temática volta-se para a representação da natureza.  

Atendendo à necessidade de reconhecer que uma produção poética não se 

dissocia de seu tempo, o primeiro capítulo, “A poesia dos ilustrados”, visa considerar 
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alguns aspectos relativos aos pensamentos vigentes no século XVIII, com atenção 

especial ao contexto da Ilustração Portuguesa, tendo em vista as implicações na 

formação e produção de poetas luso-brasileiros. Essa discussão interessa na medida em 

que o perfil engajado de uma poesia atrela-se às concepções ideológicas do poeta 

ilustrado. É válido, nesse sentido, considerar como podem estar alinhados a instrução 

dos jovens e a prática do encômio, ou, ainda, a presença da natureza e a difusão do 

saber. Interligados, esses aspectos convergem no debate sobre as ideias e a ação pública 

de Silva Alvarenga.  

Por conseguinte, a identificação e a seleção dos poemas em que se observe o 

caráter didático serão realizadas no segundo capítulo, “O poeta-professor”, seja porque 

associados ao comportamento estudantil, ou por apresentarem formas de divulgação do 

conhecimento, de defesa de modelos político-educativos e/ou de estabelecimento de 

exemplaridades ou, ainda, porque, por meio da prática do encômio, inserem a poesia 

numa rede de sociabilidades, através da forma escrita ou oral, quando lidas ou recitadas 

em sarais, sociedades literárias, aniversários ou cerimônia de posse de autoridades 

políticas, inaugurações de espaços públicos etc.  

 No último capítulo, “O Poeta, cajueiro desgraçado”, por fim, serão 

selecionados poemas extraídos da obra Glaura que contemplem a representação da 

natureza, visando considerar sua complexa relação com a ideia de cultura e de 

civilização. Os critérios que orientam essa temática são estabelecidos a partir da 

presença de elementos que compõem a natureza americana, conforme aparece, por 

exemplo, em “O Cajueiro”.  

Cumpre lembrar que a representação da natureza americana não apraz somente 

às discussões que se referem aos interesses políticos de Portugal; antes, pode ser uma 

via de leitura pertinente para ponderações acerca do lugar do latino-americano. A leitura 

do poema “O Cajueiro”, que inspira o título deste capítulo, auxilia a reflexão sobre o 

lugar ambíguo do poeta luso-brasileiro, Silva Alvarenga; sua condição conflituosa 

aparece ali expressa na voz de um eu lírico que manifesta sutil melancolia. 

Haveria, com efeito, a tentativa do poeta de retirar a natureza americana de um 

lugar visto pelo estrangeiro como desprestigiado, uma vez que a insere na tradição 

escrita e, portanto, a que seria considerada civilizada; esta tentativa, ao mesmo tempo 

em que aproxima a América de um discurso de civilidade, também assume um papel de 

identidade para o próprio poeta que, mesmo nascido em “terra dura, sem cultura e sem 
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senhor”, filiou-se intelectualmente à terra (cultura) europeia. Contudo, esta jamais lhe 

supriria um sentimento de total pertencimento.  

Diante das inquietações apresentadas, o trabalho propõe evidenciar, por fim, 

como os aspectos relativos à representação da natureza americana e à atuação 

pedagógica, em consonância na poesia de Silva Alvarenga, permitem uma melhor 

compreensão acerca da formação e da atuação intelectual do poeta ilustrado. A 

relevância dessa pesquisa encontra impulso ainda maior quando considerada a 

necessidade de novas propostas de investigação e renovação dos estudos relativos ao 

século XVIII no Brasil, especialmente no campo da crítica literária. Cabe aqui 

apresentar concepções diferentes das já consolidadas e, assim, contribuir para produção 

de novos olhares e conhecimentos. 

Além disso, evidencia-se a dimensão política, a partir do entendimento de que 

é preciso estabelecer discussões que possam transitar entre o olhar estético e o perfil 

engajado da escrita, a fim de ampliar os horizontes de leitura crítica sobre a poesia do 

Setecentos, por vezes lida de forma unilateral e dissociada do contexto sociopolítico. 

Compreende-se que a expressão artística não está desagregada de um período histórico, 

mas que também não está meramente a serviço deste.  

Por fim, faz-se necessário dizer que esta pesquisa não se ocupou de traçar uma 

linearidade temporária na análise, isto é, a proposta de leitura não segue especificamente 

uma cronologia associada às datas de publicação da produção poética do autor. Do 

mesmo modo, também não foi propósito aqui investir no perfil biográfico ou revelar 

cenas da vivência do autor, ainda que os caminhos entre vida e obra por muitas vezes se 

esbarrem, sobretudo por conta do entrelaçamento das atuações como poeta, homem 

público e professor régio. O que se buscou realizar, no entanto, foi uma divisão mais 

temática: a ação ilustrada no primeiro momento, a atitude pedagógica no segundo e o 

canto do pastor por último.  

Dessa maneira, ressalta-se a importância de aprofundar os estudos sobre esse 

poeta neoclássico a partir de abordagens que considerem uma compreensão 

interdisciplinar, tendo em vista, acima de tudo, a pouca atenção que é conferida a sua 

obra. Dessa forma, ampliam-se as possibilidades de entendimento tanto sobre a 

produção literária quanto sobre a sua época.  
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Capítulo 1 

A POESIA DOS ILUSTRADOS 

 

Deixai ao homem civilizado tempo para reunir 

todas essas máquinas em torno de si, e não se pode 

duvidar que ultrapasse facilmente o homem 
selvagem, mas quereis ver um combate ainda mais 

desigual, ponde-os nus e desarmados um diante do 

outro, e reconhecereis logo, qual é a vantagem de 
ter sempre todas as suas forças à disposição, de 

estar sempre pronto para toda eventualidade e de 

trazer sempre, por assim dizer, todo consigo. 
 

Jean Jacques Rousseau
2
 

 

 
 

Situar alguns aspectos relativos aos pensamentos vigentes no contexto do 

século XVIII, atentando, porém, para as particularidades da Ilustração Portuguesa, faz-

se necessário, tendo em vista as implicações na formação e produção de poetas luso-

brasileiros considerados ilustrados, como é o caso de Silva Alvarenga.  

Para tanto, propõe-se pensar a atuação de Manuel Inácio a partir do contexto 

em que emergem novos pensamentos filosóficos, entendimentos e visões de mundo, 

tendo em vista que essa via de leitura enriquece a crítica e amplia o entendimento sobre 

o porquê de não ser possível dissociar questões político-sociais da estética da poesia. 

O perfil engajado de uma poesia pedagógica, por exemplo, visa atender às 

demandas de transformações na sociedade que serão difundidas por meio da formação 

de jovens; não obstante, a prática de fazer poemas encomiásticos também está ligada a 

uma ideia de utilidade poética.  

Cabe salientar, ainda, a necessidade de trazer à discussão noções de civilização, 

uma vez que, conforme propõe Norbert Elias (1994), e é possível observar também em 

Jean Starobinski (2001), a percepção sobre o conceito de civilização joga luz às diversas 

realizações que movimentam e transformam a sociedade no contexto do século XVIII. 

 

 

 

                                                
2 ROUSSEAU, Jean Jacques. Discurso sobre as origens da desigualdade. (1754); tradução: Maria 

Lacerda de Moura; edição eletrônica: Ed. Ridendo Castigat Mores (www.jahr.org). 
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1.1 Natureza, Cultura e Civilização 

 

A função humanizadora faz parte da essência da literatura, para o teórico e 

crítico literário Antonio Candido. O papel social de um objeto literário, em sua 

perspectiva, seria empenhado em registrar, refletir e até mesmo, em certa medida, 

determinar questões de identidades culturais, por intermédio da dialética entre os polos 

particulares e universais de uma cultura. Para o teórico, “as diferenças de organização 

social e de nível cultural determinam formas diferentes de arte e literatura no primitivo e 

no civilizado”, conforme apresenta em Estímulos da Criação Literária (2000, p.60).  

Apoiado nessa acepção, Candido discute, ao longo de sua obra, como a 

produção artística deve encaminhar o homem para um equilíbrio entre os polos, por 

vezes também definidos como “espiritual x corporal”, a fim de que haja um processo 

eficaz de evolução rumo à humanização, “sobre a unidade fundamental do espírito 

humano” (2000, p.60).  É interessante, contudo, observar os critérios de análise e de 

crítica literária do teórico que norteiam esse encaminhamento. A designação do que se 

considera “universal” e “espiritual” estaria mais voltada aos comportamentos de padrões 

eurocêntricos, ao passo que o sentido de “particular” e as necessidades do corpo 

estariam ligados às culturas consideradas mais rudimentares. 

Em Formação da Literatura Brasileira, Candido situa a literatura como parte 

integrante de diferentes épocas da vida social; instrumento que contribui para o 

desenvolvimento da construção dos ideais da sociedade e, ainda, sublimador das 

aspirações da própria realidade de um século (2007, p. 61). Não obstante, sugere que é 

no campo literário e nas demais esferas da arte que é possível encontrar espaço para se 

considerarem as inevitáveis contradições inerentes à existência humana.  

Seguindo essa perspectiva, infere que a criação literária se identifica com as 

formas de expressão artísticas “eruditas” e que seu potencial para um caráter formador 

possibilitaria uma progressão social e humana padronizada, ou nivelada. Essa leitura 

pode ser melhor compreendida nas palavras do próprio teórico, que desenvolve a 

argumentação em O direito à literatura: 

 

 
(...) envolvendo o problema da desigualdade social e econômica, está 

o problema da intercomunicação dos níveis culturais. Nas sociedades 

que procuram estabelecer regimes igualitários, o pressuposto é que 

todos devem ter a possibilidade de passar dos níveis populares para os 
níveis eruditos como consequência normal da transformação de 
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estrutura, provendo-se a elevação sensível da capacidade de cada um 

graças à aquisição cada vez maior de conhecimento e experiência. 

(2004, p. 30). 

 

 

Antonio Candido utiliza o termo “níveis” para avaliar os problemas de ordem 

social, recorrendo a uma premissa etapista ou evolucionista para encontrar respostas ou 

soluções para as desigualdades, fator que se torna recorrente em sua avaliação crítica. 

Está posto um primeiro posicionamento passível de ser questionado: para o teórico, 

algumas sociedades estariam em etapas mais avançadas de humanidade do que outras. 

Na verdade, o padrão Europeu seria o desejável; e a expressão artística, especialmente a 

literatura por se tratar de escrita, seria o aparato mais eficaz, por ser “erudita”, para 

exercer o papel de diluir o desnivelamento.  

Essa afirmativa se acentua mediante a ponderação encontrada em Literatura e 

Subdesenvolvimento, também de Candido: “na maioria dos nossos países há grandes 

massas ainda fora do alcance da literatura erudita, mergulhados numa etapa folclórica 

de comunicação oral.” (1970, p. 174).  

De acordo com esse pensamento, na medida em que a literatura escrita ou 

erudita é estabelecida em uma posição mais elevada do que as narrativas orais ou 

folclóricas, a estrutura cultural de uma sociedade que se referencia na erudição também 

poderia ser considerada superior. Assim, para suplantar uma etapa inferior, o caminho 

das artes deveria conduzir para os níveis eruditos, que representariam o polo mais 

universal. Isso fica notório na reflexão proposta por Candido em Formação da 

Literatura Brasileira. Nas palavras de Anita de Moraes:  

  

Lembremo-nos da ideia de continuidade proposta na Formação: aos 

poucos, as formas artísticas se adaptam à expressão da realidade nova, 

tornando-se organismos capazes de processá-la de maneira cada vez 
mais refinada. Consolidando-se a literatura no Brasil, consolida-se um 

sistema simbólico capaz de produzir consciência – combatendo-se, 

assim, o ‘atraso’ (1964, p.29) e o ‘primitivismo’ (1964, p.68). (2015, 

p. 68). 

 

 

É preciso destacar como o discurso de “combate ao atraso” reforça um sentido 

etapista, unilateral, e não relativiza as visões frente à ideia de cultura ou civilidade. Uma 

das justificativas de Candido para essa visão pouco flexível é pautada na avaliação das 

técnicas de produção de alimento do caipira, as quais considera como rústicas – porque 

estão mais próximas de recursos naturais, como plantio e colheita – e, logo, precárias ou 
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insuficientes, desconsiderando, assim, qualquer possibilidade alternativa de produção 

dos mínimos vitais. Para o teórico, quanto mais modernizado, mais eficaz; ou, ainda, 

quanto mais universal, mais competente. 

Frente às considerações sobre a literatura escrita e as narrativas orais, é 

interessante expor, ainda que rapidamente, um contraponto para a teoria de Candido, 

trazendo à memória a sustentação que Jacques Derrida apresentou em Gramatologia, 

onde ancorou a argumentação de que a língua tem uma tradição oral independente da 

escritura. Ancorando-se nessa reflexão, é possível alegar que as sociedades pautadas na 

oralidade não necessariamente estariam em desnível com aquelas cuja escrita 

predomina. 

 O filósofo joga luz ao problema da restrição teórico-crítica, em que “tudo 

ocorre como se o que se denomina linguagem apenas pudesse ter sido, em sua origem e 

em seu fenômeno, um aspecto, uma espécie de escritura” (DERRIDA, 2006, p. 10). Isso 

interessa porque corrobora a possibilidade de um olhar menos arbitrário sobre a forma 

artística narrativa que se aproxima da expressão oral. 

 O trabalho de crítica literária de Antonio Candido andará em consonância com 

referenciais antropológicos e sociológicos, pois, para ele, “a arte é um sistema simbólico 

de comunicação inter-humana, e como tal interessa ao sociólogo” e, não obstante, “todo 

processo de comunicação pressupõe um comunicante, no caso, o artista” (CANDIDO, 

2000, p. 20). Nesse sentido, a ideia de utilidade da literatura atrela-se à função social e a 

arte serve às demandas do real, cuja elaboração, por mais que ampare a expressividade 

do autor, sempre recorrerá “ao arsenal comum da civilização para os temas e formas da 

arte”. (CANDIDO, 2000, p. 21)  

 Frente aos argumentos apresentados, por mais questionável que trabalho de 

Antonio Candido possa ser em diversos aspectos, é preciso considerar que o padrão 

estabelecido por ele para a constituição de um sistema literário é de grande valor, 

sobretudo no ambiente acadêmico, ainda que este seja um espaço em que a sua obra 

circule, comumente, por via de um olhar acrítico em relação às questões anteriormente 

levantadas. Mas, mesmo podendo cristalizar, por vezes, parâmetros de avaliação sobre o 

que é e como pensar a literatura e a recepção autoral, a arquitetura dos argumentos 

utilizados pelo teórico merece atenção por auxiliar na compreensão sobre como é 

possível estudar questões de identidade(s) cultural(is) a partir de obras literárias 

 E é partindo dessa perspectiva de entrecruzamento dos aspectos sociais e 

literários que se propõe uma leitura crítica da obra poética de Manuel Inácio da Silva 
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Alvarenga. A princípio, a chave de leitura natureza x cultura x civilização contribui 

para o pensamento acerca dessas articulações, que estão para além da estética 

neoclássica. Ao se remeter aos sentidos primeiros associados aos termos, pode-se 

afirmar que cultura não esteve em oposição à natureza, tendo em vista que cultura, 

vocábulo originário do verbo latino colere (cultivar, criar, tomar conta, cuidar) 

significava, na Antiguidade romana, o cuidado do homem com a natureza, de onde 

surge agricultura; ou significava, ainda, o cuidado dos homens com os deuses, donde 

culto.   

 Acerca disso, o teórico Terry Eagleton aponta: “faz parte do que caracteriza a 

palavra ‘natureza’ o lembrar-nos da continuidade entre nós mesmos e nosso ambiente, 

assim como a palavra ‘cultura’ serve para realçar a diferença.” (1943, p.15); no entanto, 

“o cultural é o que podemos mudar, mas o material a ser alterado tem a sua própria 

existência autônoma, a qual então lhe empresta algo da recalcitrância da natureza.” 

(1943, p.13).  

À cultura atrelava-se, de fato, o aprimoramento da natureza humana pela 

educação, tanto em relação ao preparo físico, visando ao enfrentamento nas guerras, 

quanto ao aperfeiçoamento dos exercícios mentais através da dedicação ao estudo da 

poesia, da gramática, da eloquência, das ciências e filosofia, aspirando, acima de tudo, à 

formação do espírito. Convêm notar que, mesmo com a ideia de aprimorar o espírito, os 

homens eram, ainda na Antiguidade, considerados seres naturais; havia a perspectiva de 

que sua natureza tendia à agressividade e à destruição e que, por isso, precisava-se 

trabalhar para que os instintos inatos não dominassem inteiramente a forma de viver em 

conjunto.  

Ainda sob a luz da discussão que Eagleton realiza, entende-se que “nessa 

tradição de pensamento a cultura não está nem dissociada da sociedade e nem 

completamente de acordo com ela. Se em um nível constitui-se uma crítica da vida 

social, é cúmplice dela em um outro.” (1943, p.18). À cultura conferiu-se, nesse sentido, 

o lugar de uma segunda natureza, aprimorada. 

A partir do Setecentos, o conceito de cultura passa por profundas revisões, 

decorrente da mudança de pensamento que se processava no Ocidente. No novo 

contexto, cultura equivaleria, de maneira geral, aos resultados e às consequências da 

educação e progressão do espírito humano; passaria a ser, então, o campo instituído pela 

ação dos homens, que agiriam escolhendo livremente seus atos, conferindo-lhes valores, 

sentidos e finalidades.  
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Terry Eagleton observa que “no século XVIII, [cultura] torna-se mais ou 

menos sinônima de ‘civilização’, no sentido de um processo geral de progresso 

intelectual, espiritual e material. Na qualidade de ideia, civilização equipara 

significativamente costumes e moral.” (1943, p. 19). O domínio das técnicas, nesse 

contexto, surge como parâmetro de aperfeiçoamento do homem.  

Para um plausível gancho, é possível perceber como a definição de Antonio 

Candido para humanização se alia aos preceitos culturais, ou civilizatórios: “o exercício 

de reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento 

das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, o 

cultivo do humor” (Candido, 2004, p.22). Dentro desse molde, civilização seria 

sinônimo de humanização. 

O estudo desenvolvido pelo pensador alemão Norbert Elias traz importantes 

contribuições no que se refere aos estudos sobre a relação entre cultura e civilização. 

Em seu Processo Civilizador (1994), o pensador explora a visão de que o conceito de 

cultura abrange diferenças ligadas às identidades particulares de cada grupo ou 

nacionalidades.  

Elias tenta responder às perguntas sobre como os homens se tornaram 

educados e começaram a tratar-se com boas maneiras, ou ainda como ocorreram 

realmente mudanças de comportamentos e por quais vias o processo civilizador se deu 

no Ocidente, em que consistiu, e, ainda, quais foram suas causas ou forças motivadoras. 

Para tanto, analisa os conceitos a partir de experiências que ocorreram na França, 

Inglaterra e Alemanha.  

 Com base em hábitos e comportamentos presentes no cotidiano, o sociólogo 

verificou que o processo civilizador, ligado ao controle das pulsões, fez parte da 

modelagem da vida social, uma vez que a espontaneidade deu lugar às regras e às 

repressões. No entanto, Elias especifica que as definições de cultura e civilização para 

os ingleses e franceses e para os alemães possuem diferentes significados e realizações, 

visto que a aplicação do que se entende por civilidade depende de normas internas e 

intrínsecas às sociedades. 

 “Civilização”, para os franceses e ingleses, implica o entendimento de 

utilidade, tendo em vista que, na visão destes povos, suas nações foram importantes 

para o progresso do Ocidente e da humanidade. Já para os alemães, o emprego do termo 

Zivilisation significa algo útil também, no entanto, relaciona-se apenas àquilo que seria 
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resultado do entendimento superficial da existência humana, isto é, “a aparência externa 

de seres humanos”.  

 De acordo com o estudioso, se o alemão tentasse demonstrar ao francês e ao 

inglês o que compreende por Zivilização, a discussão tenderia à inutilidade, uma vez 

que tal conceito, embora represente algum valor para o alemão, seria apenas de segunda 

classe. Entretanto, “a palavra pela qual os alemães se interpretam, que mais do que 

qualquer outra expressa-lhes o orgulho em suas próprias realizações e no próprio ser, é 

Kultur.” (1994, pp. 23 – 25). 

 Nesse sentido, a acepção francesa e inglesa de civilização pode se referir a 

fatos políticos ou econômicos, religiosos ou técnicos, morais ou sociais; ou, ainda, a 

realizações, atitudes ou comportamentos de pessoas, pouco importando se essas 

realizações são de fato producentes.  Já ao refletir sobre o contexto alemão, observa-se 

que Kultur se refere a um plano intelectual, artístico e religioso, preocupado 

fundamentalmente em se distinguir dos fatos políticos, econômicos e sociais; a 

referência ao comportamento ou atitudes, por sua vez, não coloca em segundo plano os 

feitos e as virtudes das pessoas. Para Elias, “o conceito de civilização minimiza as 

diferenças nacionais entre os povos”, ao passo que “o conceito alemão de Kultur dá 

ênfase especial a diferenças nacionais e à identidade particular de grupos.” (1994, p. 

24). 

 O sociólogo infere, nesse contexto, que o conceito de civilização não daria 

conta da construção de uma identidade nacional. Assim, a orientação do conceito de 

cultura apresentada pelos alemães conferiria, de maneira mais plena, demarcação de 

processos históricos e de autoimagens nacionais. Contudo, por mais diferente que 

pudesse ser o entendimento sobre essa autoimagem nacional, tanto os alemães quanto os 

ingleses e franceses refletem, com orgulho, sua “civilização”. (1994, p. 25). 

No desenvolvimento da antítese entre Kultur e Zivilisation, Elias apresenta o 

fato de que, especificamente no contexto alemão, a função do conceito de Kultur foi 

revitalizado a partir de 1919, em parte por conta guerra travada contra a Alemanha, em 

nome da civilização, no contexto da Primeira Guerra Mundial. A autoimagem alemã 

precisou passar por uma redefinição para atender às demandas do tratado de Versalhes. 

Entretanto, tal situação histórica conferiu impulso à antítese entre cultura e civilização 

que, de acordo com Elias, já encontrava expressão desde o século XVIII.  

 Diante disto, importa atentar para as configurações sociais estabelecidas a 

partir da reflexão destes conceitos. Tanto o termo civilização quanto Kultur remontam a 
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processos de mudanças na base da vivência em sociedade. Compreender os contextos 

alemão, francês e inglês auxilia a percepção acerca do desenvolvimento de regras e 

normas sociais, mesmo apesar das concretizações particulares. 

 Diferente do estudo Elias, que buscou pensar os costumes e considerar as 

diferenças entre as realidades linguísticas e sociais alemã, francesa e inglesa, 

Starobinski, em seu ensaio As máscaras da civilização, parte da etimologia e do uso da 

palavra civilização a fim de localizar os sentidos que assume. Para tanto, o autor centra-

se no caso francês, buscando apreender a diversidade de usos bem como seus 

significados. 

Interessa aqui apontar, ainda por esse viés, para um dos entendimentos sobre o 

processo civilizatório indicado por Starobinski: 

 

civilizar seria, tanto para os homens quanto para os objetos, abolir 

todas as asperezas e as desigualdades ‘grosseiras’, apagar toda rudeza, 

suprimir tudo que poderia dar lugar ao atrito, fazer de maneira a que 
os contatos sejam deslizantes e suaves. A lima, o polidor são os 

instrumentos que, figurativamente, asseguram a transformação da 

grosseria, da rusticidade em civilidade, urbanidade, cultura. (2001, 

p.26)  

 

 

De acordo com o ensaísta, esta seria a ideia que permearia a concepção sobre o 

que pode ser compreendido por civilização, considerando que, ao longo da reflexão, o 

conceito ganha epítetos e se modifica de acordo com contextos teóricos e temporais. A 

exemplo, no caso da literatura jurídica, entender-se-ia civilizar de uma forma, como 

tornar civil uma causa, e, no pensamento crítico-social, de outra, mais próximo do que 

seria abrandar o comportamento humano, como exemplifica Starobinski nas palavras de 

Montaigne: “Os do reino do México eram absolutamente mais civilizados e mais 

engenhoso (...)” (2001, p.11).  

O contexto histórico e geográfico também implicaria o entendimento e uso da 

palavra civilização, na proposta ensaística, mas a relevância aqui é referir 

especificamente o processo de regulamentação das ações humanas promovida por um 

código de civilidade. A ideia do polimento se encaixa de maneira eficaz, pois “polir é 

civilizar os indivíduos, suas maneiras, suas linguagens”. (2001, p.29). 

 Seguindo o pensamento de Starobinski, verifica-se que o processo civilizatório 

é gradativo e se espalhou no imaginário ocidental por meio de ideologias, mudanças de 
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padrões comportamentais, progresso tecnológico, científico, econômico, cultural. No 

contexto do século XVIII, a ideia do domínio da técnica vai atrelar-se ao aprimoramento 

dos ofícios e ao domínio das artes, da religião, das ciências, da filosofia, da moral e da 

vida política; a posse desses saberes e seu manuseio eficaz teriam a finalidade de 

preparar o homem para que participasse e fosse útil à organização social.  

Dessa maneira, o ensaio expõe como o termo civilização se constituiu, em 

especial na França, e como se difundiu a partir daí, já que, como o autor alerta, os 

franceses queriam ser o “farol do mundo”. (2001, p.35). Por outro lado, Elias, 

ponderando as particularidades do contexto alemão, pensou em um tripé conceitual da 

reflexão que também se expande para além da relação dicotômica natureza x cultura, 

inicialmente introduzida a partir da orientação teórica de Terry Eagleton (1943).  

Entretanto, mesmo inseridas as distintas visões sobre a realização do discurso 

civilizatório, é recorrente a premissa da humanização. Observadas essas diferenças, é 

importante considerar como essas questões se acentuam ainda mais quando aparecem 

ligadas à realidade luso-brasileira do século XVIII. Ana Rosa Cloclet da Silva salienta 

que o Setecentos  

 

assistiu a mais intensa transformação mental e social da época 
moderna, impulsionada pela ação de ideólogos e literatos imbuídos de 

um sentimento de inovação que se projetava sobre todas as ordens de 

coisas estabelecidas e pela crença na forma da razão transformadora. 
(2003, p.1). 

 

 

É a partir desse processo de transformação via discurso civilizatório que poetas 

e intelectuais luso-brasileiros do século XVIII vão alinhar-se a uma proposta político-

educacional marcada, entre outros fatores, pela urgência do desenvolvimento da técnica, 

tendo em vista uma série de objetivos.  

Um novo sistema educacional apareceria nesse contexto, não só como um 

instrumento de propagação de novas políticas econômicas e de desenvolvimento técnico 

e científico, mas também como via de mudanças de costumes, hábitos e normas sociais, 

cuja finalidade apontava, sobretudo, para a formação de cidadãos aptos a servirem a 

pátria, promoverem “projetos modernizantes” e garantirem a estabilidade dos novos 

moldes civilizadores. Ana Rosa Cloclet da Silva acerca disso alega que “o ideal de 

educação aparecia como condição necessária à fecundação das transformações 
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processadas no plano político, ou ainda, como novo instrumento potencializador de 

intervenção no poder da realidade”. (SILVA, 2003, p.3).  

Tendo em vista o papel fundamental do poeta enquanto propagador de ideias e 

de pensamentos modernos no contexto setecentista, é pertinente abrir espaço para uma 

discussão acerca do lugar conferido à poesia frente às transformações ocorridas na base 

da sociedade, que vieram acompanhadas de aprimoramento das técnicas e do crescente 

prestígio das artes experimentais. Nesta discussão é pertinente observar como, na 

produção poética, a representação da natureza em diálogo com a cultura perpassa uma 

série de códigos estéticos e político-sociais e reflete, também, o conceito de civilização.  

Observar tais desdobramentos a partir da análise de Às Artes (1788), poema de 

Silva Alvarenga, ajuda na compreensão sobre a efetiva potencialidade de a literatura ser 

um recurso artístico capaz de espelhar todas essas reflexões apontadas; além de 

contribuir para o pensamento sobre como seria atuação de um poeta ilustrado frente ao 

contexto setecentista. No caso especial de Manuel Inácio, merece destaque o fato de ter 

nascido em solo americano, mestiço e filho de músico, que filiou toda sua formação 

intelectual aos padrões europeus, pois frequentara estudos de Matemática e de Direito 

Canônico em Coimbra. O entrelugar causado pelo trânsito Europa – América o 

colocaria no cerne de um conflito.  

 

1.2 O discurso civilizatório na pena do poeta 

 

A atuação de Manuel Inácio da Silva Alvarenga como poeta ilustrado, 

Professor Régio e advogado, acentua em sua obra uma convergência entre a atuação 

política e a preocupação pedagógica. Diante disso, o estudo crítico da poesia desse autor 

pode ganhar novas tonalidades, sobretudo pela presença de uma concepção particular 

sobre a natureza tropical. Há de ser destacada uma atitude empenhada manifesta em sua 

produção, cuja tensão entre a formação intelectual obtida em Portugal e a sua origem 

latino-americana se apresenta claramente.  

 A respeito do poeta, interessa relembrar que nasceu em Vila Rica, era mulato e 

de origem humilde. Quando jovem, já frequentava estudos preparatórios no Rio de 

Janeiro e, não muito depois, em 1771, principiava os estudos superiores na 

Universidade de Coimbra, exatamente à época da reforma político-educacional 

empreendida por Marquês de Pombal. A restauração do ensino, por carregar em seu 
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cerne a pretensão de transformar toda a base do saber, seria responsável pelo 

empreendimento da mudança econômica que urgia no contexto de Portugal. Acerca 

disso, Gustavo Henrique Tuna, em sua tese de doutoramento intitulada Silva Alvarenga: 

representante das Luzes na América portuguesa, verifica que  

 

se a pedagogia escolástico-jesuítica correspondeu a um atraso no 

ensino das Ciências e das Artes Liberais no Reino, o dado concreto é 

que a saída da ordem inaciana trouxe um desafio para o marquês de 

Pombal: o de reorganizar o sistema de ensino com vistas a realinhá-lo 
a um estágio que atendesse às necessidades do Estado. A ideia de 

realinhamento é plenamente justificada na medida em que o ensino na 

Universidade conimbricense, no campo político/filosófico e jurídico, 
havia se mantido alheio ao que se produzira e pensara após o 

Renascimento. (2009, p. 26). 

 

 

No campo das transformações, acreditou-se que a ideia de reformular o ensino 

estava atrelada, entre tantas demandas, à da formação de homens aptos a servirem à 

pátria; nesse caso, o campo dos estudos precisava obter bases eficazes para imergir da 

esfera acadêmica e avançar para a social. No cerne de toda reestruturação político-

educacional estava a superação do atraso cultural do Reino como principal via de 

inversão da decadência econômica portuguesa.  

A importância da atuação de uma elite intelectual, nesse sentido, se deu à 

medida que era preciso focar no que Ana Rosa Cloclet da Silva chamou de “criação do 

instrumento humano capaz de executar as reformas voltadas para o diagnosticado atraso 

econômico e cultural.” (2003, p.8). O entusiasmo com que Silva Alvarenga se dedicou 

às questões acadêmicas e às políticas pombalinas foi grande. As posições iluministas, 

antijesuíticas, bem como as novidades artísticas apresentadas por Basílio da Gama, 

membro da Arcádia Romana de quem se tornara grande amigo no período estudantil, 

agradavam ao poeta e eram por ele defendidas explicitamente.  

Nestas condições, Silva Alvarenga concluiu seu curso em 1776, formando-se 

em Cânones e regressou ao Brasil, à Vila Rica, em 1777, onde começou a exercer a 

advocacia. Mudou-se para o Rio de Janeiro e passou a atuar como professor régio. 

Secretário da Sociedade Literária, o poeta inseria-se no então ambiente cujo caráter 

afinava-se àquele dos ilustrados participantes das políticas pombalinas: uniam-se em 

torno da formação de uma academia que fosse capaz de elaborar projetos e 

redimensionar o papel das colônias. O objetivo seguia, assim, o princípio da utilidade. 

(MUNTEAL FILHO, KURY, 1995, p.109). 
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Os períodos pombalino e mariano caracterizaram-se, ainda segundo Munteal 

Filho e Kury, “pelo fortalecimento da corrente cientificista e pragmática do Iluminismo, 

centralizada em grande parte pela Real Academia das Ciências” (1995, p. 110), uma vez 

que academias como essa propunham alternativas para a superação da crise econômica 

via aproveitamento das produções naturais das colônias, em especial, do Brasil. 

Com a pretensão de intensificar as políticas implementadas por Marquês de 

Pombal e adotadas por d. Maria I, as academias ocupavam-se da valorização da 

agricultura, fundamentada pelas práticas discursivas que viam na natureza tropical uma 

fonte de riqueza que deveria ser cientificamente conhecida. Nesse sentido, a 

importância da revitalização da exploração colonial, devido a sua potencialidade 

lucrativa, aparece como possível solução para os períodos dificultosos da metrópole:  

 

 
Visando aproveitar lucrativamente as riquezas de suas colônias, a 

política metropolitana adotada com a relação ao Brasil vai ser, por um 
lado, de inserção da Colônia na atmosfera da Ilustração, fortalecendo 

pesquisas para aclimatação das plantas, promovendo expedições de 

naturalistas portugueses e brasileiros com o intuito de conhecer 

melhor os ‘três reinos da natureza’ (vegetal, animal e mineral) e 
favorecendo a criação de sociedades ‘letradas’ que tivessem por 

objetivo o desenvolvimento das artes, do comércio e da agricultura. 

(1995, p. 110 - 111). 

 

 

 

 A Sociedade Literária do Rio de Janeiro surge em 1786, no interior desta 

política, sob a proteção do vice-rei Luis de Vasconcelos e Sousa e liderada por Silva 

Alvarenga. É importante ressaltar que a Sociedade era composta por membros cujo 

ofício não era apenas ligado à educação; faziam também parte dela médicos e cirurgiões 

peritos. Ali se tratavam assuntos diversos, como filosofia, matemática, astronomia, 

saúde pública, entre outros, que analisavam e atendiam, quando possível, às 

necessidades da vida social. Segundo observam, ainda, Munteal Filho e Kury,  

 

os próprios Estatutos da Sociedade Literária do Rio de Janeiro se 

norteiam por alguns princípios fundamentais marcados pelos estudos 
pragmáticos das ciências, que se unem à regulamentação democrática 

e igualitária estabelecida para as relações entre seus filiados, e à 

necessidade de difusão das Luzes. (1995, p. 114). 
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No ano de 1788, Silva Alvarenga recita nesse ambiente o poema Às Artes, em 

ocasião de comemoração dos anos da rainha augusta d. Maria I. Ao encarnar de forma 

contundente o ilustrado luso-brasileiro, atribuiu à poesia, enquanto parte integrante de 

sua ação intelectual, a iniciativa pedagógica e o compromisso com o desenvolvimento 

das ciências por intermédio da adoção de uma concepção de civilização.  

Interessa observar ainda que, embora haja uma identificação com o conceito 

civilizatório e com um projeto modernizante, a produção poética não coloca à margem a 

representação da América; nesse caso especificamente, ela fica em evidência também 

devido à atuação intelectual do americano.  

A leitura do poema na Sociedade Literária em virtude de um evento de base 

política aponta para a existência de três vieses de discussão articulados entre si: as 

formas de sociabilidade vigentes na época, a prática do encômio e o caráter pedagógico 

da poesia. Interligados, esses aspectos convergem no debate sobre o espaço de atuação 

pública conferido a Silva Alvarenga. Isto ganha importância porque se afirma o lugar 

ocupado pelo discurso literário e pela atuação política do latino-americano.  

Comum à poesia árcade, o endereçamento da produção elogiosa à figura 

pública aparece em primeira instância e não configura, apenas, uma intenção 

encomiástica; pensava-se que o sentimento de gratidão e exaltação do monarca 

engrandecia e elevava, também, a pátria, dentro de um pensamento de que o governante 

mais do que representar, simbolizava o Estado. Dessa maneira, se  

 

 

De gratidão, de amor e de ternura  
Tal é, Rainha Augusta, a Vossa Imagem. (Às Artes, vv. 147 – 148). 

 

assim também será a imagem de Portugal. Verifica-se, em Às Artes, que Silva 

Alvarenga dispunha de um perfeccionismo poético traçado em versos equilibrados, 

escritos em 194 decassílabos, e de emoções controladas, “que é uma encomiástica 

exaltação à política pombalina, mas é também uma lúcida apreensão da realidade do seu 

tempo” (LYRA, 2003, p. 230); nesse sentido, a escrita do poeta não oculta sua filiação 

ideológica consonante aos ideais Ilustrados e a moderação bem como a clareza 

verificadas na escrita revelam as marcas do enciclopedismo.  

Isto se ilumina, por exemplo, quando o artista remonta à poesia o mesmo 

pragmatismo que há na noção de cientificidade, através de escolhas precisas de 
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vocábulos e contextos. Não em vão, o poema é iniciado com o que poderia ser 

entendido como uma alusão ao próprio Iluminismo: 

 

Já fugiram os dias horrorosos 

De escuros nevoeiros, dias tristes 

Em que as Artes gemeram desprezadas... (vv. 1 – 3). 

 

Se os dias escuros fugiram, infere-se que serão substituídos por dias luminosos 

em que as artes, ao contrário de gemerem desprezadas, brilharão valorizadas: 

 

Hoje cheia de glórias ressuscitam 

Até nestes confins do Novo Mundo 

Graças à mão Augusta que as anima! (vv. 5 – 7). 
 

 

Após essa abertura, o poeta trabalha com a metáfora de um grande desfile das 

várias ciências, ou das “artes”, como ainda eram chamadas em seu tempo, cuja atração 

principal é a reunião dos saberes em sua diversidade, desde o científico, passando pelo 

cultural, até chegar ao artístico. Uma após a outra, descreve as enumeras artes 

experimentais, “nenhuma comentada
3
, mas todas alegoricamente referidas e facilmente 

identificáveis pelos seus atributos típicos” (LYRA, 2003, p. 231). 

Nessa encenação, a Matemática, é a primeira alegoria. Não poderia ser mais 

significativo, sobretudo dentro do contexto iluminista em que a Razão sobrepunha e 

precedia a Fé ou as emoções. Assim, apresenta-se a primeira ciência, com toda 

sabedoria e conhecimento próprios de uma “grave matrona”
4
 e cuja precisão numérica 

confere exatidão e assertividade aos movimentos, penetrando as leis de todo universo:  

 

 

(...) a mão exata 

Dos Planetas descreve o movimento;  
Por justas Leis calcula, pesa e mede  

Forças, massas e espaços infinitos. (vv. 8–12). 

 

                                                
3 Há de se destacar que, na edição organizada por Fernando Morato (2005), o poema apresenta notas 

explicativas, que, segundo afirma Claudete Daflon (2016, p. 64), foram colocadas pelo próprio Silva 

Alvarenga. Nelas, além de nomear as Artes Experimentais – Matemática, Física Experimental, Química 

etc, o poeta explica diversas referências contidas no corpo do texto, como a associação entre o Prometeu e 

o Professor de Petersburgo Richman, ou, ainda, explicita a referência que faz às “experiências da matéria 

Elétrica sobre o Raio” (Alvarenga, 2005, p. 118). A preocupação de inserir as notas de rodapé denota uma 

preocupação com o caráter didático da poesia.  
4 Matrona, na Roma Antiga, indicava uma senhora de status social elevado ou de grande moralidade; em 
termos etimológicos, matrona vem do verbo latino mater, donde mãe. 
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A ela, além da pragmática tarefa de medir com exatidão, cabem missões mais 

vastas, como a de guia nas expedições marítimas, fator que a direciona para uma 

aplicação útil nas navegações; não obstante, atrelam-se também as questões geopolíticas 

– e, portanto, econômicas, o que ressalta a importância do domínio matemático na 

demarcação de fronteiras: 

 

Os limites do Império Lusitano. 

Ela dirige sobre os vastos mares 

Nadantes edifícios que transportam 
Os tesouros e as armas de que treme 

O último ocaso, o último oriente. (vv. 15 – 19). 

 

 

Na sequência, a Física Experimental, responsável por conhecer as causas e os 

efeitos da Matemática, é colocada como “a Deusa” poderosa capaz de dominar a 

natureza; sua base também é científica, pragmática e utilitária: 

 

(...) conhece as causas e os efeitos; 
Ela exerce, ela aumenta e diminui 

Da Natureza as forças: a Luz pura 

Através dos Cristal separa os raios (22 – 25). 
 

 

Merece destaque o verbo conhecer. O conhecimento das causas e dos efeitos é 

relevante porque é justamente através dele que acontece o movimento de dominação da 

natureza, uma vez que “ela exerce, ela aumenta e diminui / da Natureza as forças”. 

Além disto, através de seu domínio, o homem conhece as  

 

(...) primitivas cores  
Que formam a beleza do Universo (vv. 26–27). 

 

 
 

Por suas Leis, compreende-se também sob quais processos ocorrem os 

fenômenos naturais, como a queda dos raios, mesmo que a busca por esse conhecimento 

ocasione a morte heroica, em prol de grandes descobertas que terão utilidade para o bem 

social: 

 

(...)E o mesmo Jove,  
Se troveja e fulmina, e reconhece  



34 

 

 

 

Que ela o move, o rege, ela o desarma.  

Funesta glória, que custou a vida 

Ao novo Prometeu, que ímpio roubara 

A sutil chama do Sagrado Olimpo. (vv. 31 – 36). 
 

 

 

Cabe atentar para o fato de que, ao recorrer à Mitologia Grega, Silva Alvarenga 

reafirma sua filiação consciente à estética neoclássica. Ao fazer uso desse recurso, 

apresenta, de maneira heroica, a figura do cientista, que oferece sua vida em sacrifício 

aos experimentos científicos e ao progresso, o que indica que há uma confluência entre 

um discurso de divulgação científica e um modelo de poesia fundado no gosto 

neoclássico.  

A figura de Prometeu
5
 é, nesse sentido, de grande importância, tendo em vista 

sua posição de destaque no contexto mitológico. Mas, ainda, há de se destacar o fato de 

haver a possibilidade de aproximação de Prometeu com a figura do cientista, uma vez 

que o fogo representa o conhecimento. Essa alusão se realizaria no fato de Prometeu ter 

se sacrificado, assim como tantos outros cientistas, para dar aos homens um 

conhecimento que mudaria suas vidas. Na nota explicativa do texto original, Silva 

Alvarenga diz que o cientista do poema se refere especificamente “ao desgraçado 

Professor de Petersburgo Richman, que morreu experimentando o Condutor da matéria 

Elétrica” (ALVARENGA, 2005, p. 118). 

Não obstante, é possível observar ainda que, mesmo indiretamente, o poeta 

chama atenção às teorias que surgem à época. No poema, a escolha pela repetição da 

palavra “Leis” torna inevitável o resgate das Leis de Newton, cujas contribuições são 

caras ao pensamento Iluminista. 

A próxima protagonista do desfile é a História Natural. Questionadora e 

exploradora da Natureza, a ela são conferidas sabedorias sobre as instâncias da biologia, 

da botânica, zoologia, ecologia, bioquímica, etc: 

 

                                                
5 Prometeu era um dos Titãs, pertencia a essa raça considerada gigantesca que habitou a terra antes dos 

homens; Titãs nasceram da dissipação do Caos, casamento da Terra e do Céu antes de serem separados. A 

Prometeu foi incumbida a missão de fazer o homem e assegurar-lhe todas as faculdades necessárias a sua 

preservação. Ele representaria, assim, o amigo da humanidade, que se colocou em sua defesa quando Jove 

se irritou contra ela, e que ensinou aos homens a civilização e as artes. Ao assim fazer, contudo, 

desobedeceu à vontade de Júpiter e tornou-se ele próprio alvo da ira do rei dos deuses e dos homens, 

sendo por isso submetido a torturas, que poderiam terminar a qualquer momento se Prometeu se 

resignasse a submeter-se a seu opressor. Contudo, não se rebaixou a fazê-lo e tornou-se, assim, símbolo 

da abnegada resistência à opressão. (In: BULFINCH, Thomas. Mitologia: histórias de deuses e heróis. 
Rio de Janeiro, Ediouro, 2006, pp 23, 24, 26, 28, 43, 173.) 
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(...) tu que ajuntas, 

Indagas e descobre os tesouros  

(...)  

Dos Vegetais na imensa variedade  
Tu conheces os sexos, e distingue 

  Quais servem ao Comércio e quais restauram  

A perdida saúde; tu nos mostras 
A prata, o ouro, as pedras preciosas (vv. 40 – 53). 

 

 

A essa Arte, a qual o poeta reconhece como Ninfa, pertence o sentido de 

aplicação prática do conhecimento, como o comércio. Mais uma vez, a dominação do 

homem sobre natureza aparece: dominar significa conhecer, a fim de atribuir ao 

conhecimento praticidade, ou ainda, utilidade.  

Responsável por imitar “as produções da sábia Natureza”, o poeta apresenta a 

Química como a próxima alegoria, elevando seus poderes a quase que divinos, pois o 

saber químico infere que a matéria tem a capacidade de se refazer mil vezes a partir das 

diversas combinações e, assim, pode formar infinitos corpos: 

 

 

E tu, que com poder quase divino 

Imitas portentosa, rica e bela 

As produções da sábia Natureza, 

Vem, ensina aos mortais como a Matéria, 
De mil diversos modos combinada, 

Forma infinitos mil corpos diversos (vv. 61 – 66). 

 

 

A Química, não obstante, também uma ciência experimental que, ao mesmo 

tempo em que oferece riscos por conta de seus experimentos perigosos e 

surpreendentes, descobre e dispõe de riquezas diversas para o tratamento de doenças, 

por exemplo. 

 

E se tremo de horror, vendo-te armada  

Uma mão de mortíferos venenos,  

Agradecido e respeitoso beijo 
Outra mão, que benigna me prepara 

As riquezas e as forças que reprimem  

A pálida doença (vv. 75 – 80). 

 

 

Conforme se verificou na passagem da História Natural, a natureza na “ala” da 

Química também é veiculada à utilidade e, embora haja uma concepção civilizatória no 
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fazer poético de Silva Alvarenga que está mais próxima da cultura aos moldes europeus, 

porque filiada à tradição clássica e ajustada aos ideais políticos da época, em nenhuma 

das vezes o cenário natural é tratado de maneira negativa, pelo contrário. O jogo de 

palavras feito nos versos 63 e 64 sábia x ensina eleva o potencial da arte experimental 

que imita a natureza americana. Isso acontece porque  

 
 

A coexistência de referências próprias aos modelos clássicos com 

particularidades da vida colonial, traduzida fundamentalmente por sua 
natureza, explicita o duplo movimento a que são submetidos 

pensadores e artistas luso-brasileiros setecentistas. As contradições 

são inerentes à tensão entre a formação letrada (que os filia a 

princípios estéticos e ideológicos europeus) e a situação americana. 
(DAFLON, 2016, p. 20). 

 

 

Acerca destas contradições é preciso destacar que não era incomum que a 

natureza selvagem, ou seja, impenetrável, fosse associada a estágios mais iniciais de 

evolução da humanidade e, portanto, totalmente distanciada de uma concepção de 

civilização. O fato de a natureza americana ser vista como selvagem deriva da noção de 

que seria impossível dominá-la totalmente, apesar de nela existirem algumas 

possibilidades de exploração e de produção do conhecimento. Munteal Filho e Kury 

observam que  

 

Se o clima e a natureza da América eram considerados especialmente 

perversos por alguns “filósofos-naturalistas” como Buffon e Cornelle 

de Pauw, é certo que a valorização da natureza brasileira aparece 

claramente nas concepções dos ilustrados luso-brasileiros. (1995, 

p.110). 
 

E isso fica claramente perceptível ao longo poema, especialmente nos versos 

em que se pôde verificar a maneira com que “as produções da Sábia Natureza” 

aparecem como companheira do progresso. Isso importa na medida em que é possível 

verificar que a produção de Silva Alvarenga vislumbrou inserir a América (e também 

inserir-se), através da natureza local, no cenário de mundo, tirando-a(se) do lugar do 

primitivo, do estranho e do não civilizado; afinal: 

 

Era fundamental a pesquisa de novas técnicas para promover uma 

maior produtividade das culturas, bem como todo um trabalho de 

aclimatação de novas plantas que tivessem alguma utilidade ‘para o 
comércio e para as artes’, como se dizia na época. É necessário frisar 
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aqui a importância que vão assumir as ciências da natureza como 

possibilitadoras destes ‘progressos’. (MUNTEAL FILHO E 

KURY, 1995, p.107). 
 

 

Em um desdobramento possível, infere-se que, tal qual a natureza, os instintos 

– porque pertencem à ideia do animal, do natural – e impulsos humanos deveriam e 

precisariam ser dominados para que houvesse um padrão ideal aceitável de 

comportamento em sociedade. Caso contrário, o indivíduo que não alcançasse o 

domínio das emoções seria o bárbaro, aquele que dificilmente avançaria as etapas e os 

progressos necessários à humanização, à civilização.  

Jean Jacques Rousseau, no seu Discurso sobre a origem da desigualdade, já 

havia observado que, de acordo com o ideal civilizatório setecentista, a ausência do 

domínio das emoções seria determinante para delimitar o homem como atrasado, por 

permanecer em seu estado natural: 

 

O homem selvagem, entregue pela natureza exclusivamente ao seu 
instinto, ou antes, indenizado do que talvez lhe falte por faculdades 

capazes, primeiro, de o suprir, e, em seguida, de o elevar muito acima 

dela, começará, pois, pelas funções puramente animais.  Perceber e 

sentir será seu primeiro estado, que lhe será comum com todos os 
animais; querer e não querer, desejar e temer, serão as primeiras e 

quase únicas operações de sua alma, até que novas circunstâncias lhe 

causem novos desenvolvimentos. (1754, p. 57). 
 

 

 

Rousseau expõe a tendência da premissa etapista; para deixar seu estado quase 

animalesco, o homem deveria evoluir para estágios mais controlados do espírito e das 

emoções. No entanto, logo em seguida, denuncia e questiona essa imposição 

civilizacional:  

 

Mau grado o que dizem os moralistas, o entendimento humano deve 
muito às paixões;  que, de comum acordo, também lhe devem muito: é 

pela sua atividade que a nossa razão se aperfeiçoa; só procuramos 

conhecer porque desejamos gozar;  e não é possível conceber porque 
aquele que não tivesse desejos nem temores se desse ao trabalho de 

raciocinar. As paixões, por sua vez, se originam das nossas 

necessidades; porque só podemos desejar ou temer coisas segundo as 

ideias que temos delas, ou pelo simples impulso da natureza (pp. 57-
58). 
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Essa perspectiva de confluência entre razão e emoção aparece nesse poema de 

Silva Alvarenga, em certa medida, uma vez que a crença no desenvolvimento das 

ciências representava a esperança de que a centralidade dos estudos sobre a natureza 

tropical retirasse sua terra do lugar marginalizado que ocupava, conforme dito 

anteriormente; percebe-se, assim, uma sutil ação de (re)pensar o lugar do americano. 

Essa ideia fica claramente expressa nos versos que louvam, ainda, a passagem da 

Química: 

 

(...) tu desatas 

A união dos metais, e ainda esperas 

Formar o Ouro brilhante, que enobrece 
Da inculta Pátria minha os altos montes. (vv. 71 – 74). 

 

 

Por outro lado, é preciso não esquecer de que a afinidade tanto com a natureza 

dos campos agricultáveis quanto com a natureza não cultivada dos trópicos, no contexto 

luso-brasileiro, vai se apresentar como estratégica, uma vez que o espaço natural 

precisaria ser mais bem conhecido e explorado a fim de que rendesse riquezas à coroa 

portuguesa, conforme foi observado por Munteal Filho e Kury (1995).  

A Medicina, Deusa irmã da Natureza enfraquecida, como identifica o poeta, e a 

Cirurgia desfilam em uma passagem que se dá praticamente ao mesmo tempo. O artista 

caracteriza ambas como caridosas e bondosas, cuja finalidade no Universo é conservar, 

renovar ou garantir a vida dos humanos. Com sensibilidade, são Artes capazes de 

restaurar um homem dilacerado, à beira da morte, através de seus conhecimentos sobre 

todo funcionamento do corpo humano. Destaca-se os versos a seguir que, além do 

cunho moralizante, enaltecem o grande feito da Medicina:  

 

De que serve o valor e os cheio cofres 

De Midas ou de Cresso, se desmaiam  
Em languidez os membros, quando a febre 

E os correios da Morte acelerados  

Do aflito coração às portas batem. (vv. 85 – 89). 

 

 

Adentra a avenida da poesia, quase finalizando o desfile, a Ninfa Geografia, 

com sua sabedoria que oferece o conhecimento sobre  

 

Toda extensão da Terra, do Mar, dos rios 

das famosas Cidades e das montanhas 
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Das polidas Nações brandos costumes 

E de bárbaros Povos fera usança (vv. 103 – 106). 

 

 

Conforme trazido à discussão anteriormente, é possível verificar a adoção de 

uma concepção civilizatória por parte do poeta; isso fica evidente no uso dos termos que 

compara “polidas Nações” a “bárbaros Povos”. No entanto, é perfeitamente 

compreensível que, como um homem à sua época, Silva Alvarenga compartilhasse dos 

pensamentos em voga; naquele contexto, essa era a concepção mais adequada, 

sobretudo, para quem acreditava no progresso ocasionado pelas Luzes e, em especial, 

para um poeta adepto dos preceitos horacianos.  

Não ficaria perdida aqui uma citação extraída de Terry Eagleton: “A máxima de 

Horácio: ‘nada que seja humano me é estranho’, pode agora ser traduzida bem menos 

elegantemente como ‘qualquer canto atrasado do mundo é capaz de ameaçar nossos 

lucros’.” (2011, p. 73), considerando tais “lucros” como sinônimo de benefício, tendo 

em vista a concepção de utilidade. 

Após a passagem da Arte que capacita o homem para (re)conhecer os povos e 

indagar-lhe sobre seus hábitos e costumes, apresenta-se, a História, capaz de 

documentar toda a identificação dos homens e sua vida. A ela se destina a importância 

da memória no processo de evolução social, visto que o conhecimento do passado 

possibilita dias melhores: 

 

Com ela (Geografia) vem belíssima Donzela 

Que com grave eloquência narra os fatos 

Que o mundo viu desde a primeira idade: 
Ela nos mostra e quadros diferentes 

Os tempos, as Nações, e a vária sorte 

De impérios elevados e abatidos (vv.108 – 113). 

 

 

  Por fim, ilustre Matrona adentra a Apoteose das Artes. Figura que representa a 

grandiosidade e o amadurecimento, a Poesia  

 

(...) celebra os Heróis e eterniza 

no Templo da memória o Nome e a Fama 
dos Ínclitos Monarcas; já das Deusas, 

A companhia escuta: já repousam  

As nuvens sobre o cume das montanhas: 

O rouco Mar, os ruidosos Ventos,  
A fonte, o rio, os ecos adormecem: 

Reina o silêncio; entanto solta nos ares 
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Calíope divina a voz sonora. (vv. 119 – 127). 
 

 

Tendo às mãos instrumentos belos e valiosos, a mais formosa das Artes entoa, 

junto à Calíope, musa da Poesia Épica, coros de engrandecimento à sabedoria e de 

elogios moralizantes e ternos de gratidão à Rainha Augusta, encerrando, assim, o desfile 

dos saberes. Na concepção de Pedro Lyra, “a referência à Poesia é mais modesta e nada 

valorizante, como que reduzida à função áulica de celebrar os ‘heróis’ e ‘eternizar os 

ínclitos monarcas’.” (LYRA, 2003, p. 238). 

No entanto, Lyra observa ainda que a espaço cedido à Musa Calíope, que entoa 

louvores à rainha D. Maria na reminiscência do poema, fortalece a noção de que o 

elogio ao monarca na época não configurava simples bajulação ou interesse; antes, 

soava como um elogio à própria nação. Assim, fecha-se o ciclo do desfile: 

 

Celebrar e eternizar, ou ainda difundir e registrar. A Matemática e a 
Poesia, enquanto Matronas, efetivariam a relação entre conhecimento 

e lírica, numa aliança urdida pela feição política dos versos revelada 

tanto pelo contexto de exposição – a Sociedade Literária – quanto na 
dedicatória à rainha.  (DAFLON, 2013, p.40). 

 

 

Os versos que seguem, quando dedicados à rainha e às Artes, iluminam o 

cunho político e pedagógico da pena do poeta, mediante ao louvor à continuidade das 

políticas ministradas por D. José I bem como à orientação favorável às Luzes, possíveis 

apenas com o conhecimento que as ciências podem oferecer. Isso vai ao encontro do 

que afirmam Claudete Daflon e Alexandre Antunes no artigo Abaixo dos pés as 

tempestades: o desafio interdisciplinar. Terra Roxa e outras Terras: 

 

Dedicados à rainha e às Artes, os versos inscrevem-se, portanto, 

politicamente e propõem que a expansão do saber se dê pelo Império 
Lusitano, de modo que na América Portuguesa também se faça sentir. 

Confluem a prática encomiástica, a sua inserção nas esferas de 

sociabilidade e a atitude educativa em uma poesia engajada com a 
modernização luso-brasileira. (2016, p.66). 

 

 

 Essa proposta de expansão do saber pelo Império Lusitano acontece mediante 

ao louvor ao soberano que realiza tal feito. Às Artes, recitado na Sociedade Literária, 

não em vão, porque legitima o lugar no latino-americano, entoa canções ao nome da 

rainha; cânticos esses que voam pelos céus serenos e levam à majestade, além do 

respeito e o amor do “rude, mas grato, povo Americano”, um discurso de esperança. 
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(...) eternos hinos. 

Eles voam, levando ao Céu sereno 

Nas brancas asas os mais ternos votos 

De respeito e de amor que vos consagra 
Rude, mas grato, Povo Americano. (vv.176 – 180). 

 

  

Como foi possível verificar, a concepção que atravessa a poesia aqui analisada 

vai ao encontro de um discurso afirmativo de civilização adotado por Silva Alvarenga 

por estar em consonância com ideais políticos compartilhados pelo autor. Nesse sentido, 

a escrita não oculta uma filiação ideológica afim aos ideais Iluministas ou Árcades, 

antes, e a moderação e clareza permanentes no poema ressaltam as marcas do 

enciclopedismo; fator que se ilumina, por exemplo, quando o artista remonta à Poesia o 

mesmo equilíbrio e pragmatismo que há nas artes experimentais. 

Isso se ajusta com o contexto do Século das Luzes, em que emerge a noção de 

que o domínio das técnicas representaria o domínio da natureza, a fim de que desta se 

retirassem bens úteis aos homens, como extração de riquezas, medicamentos, etc. 

Immanuel Kant aponta para uma razão humana universal transformadora, que é 

legitimada quando o homem passa a pensar por si mesmo; essa razão trata-se de uma 

autoconsciência sobre formas de ver e pensar o mundo e, para atingi-la, o ser busca a 

apropriação da natureza, transformando-a no sentido de solucionar problemas concretos 

da vida
6
. A articulação feita por Claudete Daflon exemplifica o que seriam esses 

“problemas concretos”: 

A historiadora da arte Anna Maria Fausto Monteiro de Carvalho, em 
seu estudo sobre Mestre Valentim, destaca como o Passeio Público 

baseou-se num “ideal de civilidade instituído nas modernas cidades 

europeias da época: um monumental jardim público, como sinônimo 

                                                
6 Evidencia-se que o iluminismo influenciou o entendimento de Kant sobre a razão; antes de tudo, de 

acordo com o filósofo, ela deveria ser submetida a uma crítica que circunscrevesse os seus limites de 

possibilidade. É esta instância – a razão – que distinguiria o ser humano do animal, conferindo-lhe a 

capacidade de pensar por si mesmo. As Luzes representariam, assim, a saída do homem da sua 

menoridade, que seria a incapacidade de se servir do entendimento sem a orientação de outrem. Servir-se 

da sua própria razão é ser autônomo e, portanto, livre. A partir dessa autonomia, as resoluções de 

problemas concretos da vida derivariam de uma “parcela” da (auto)consciência responsável pela 
produção de conhecimento. As outras “parcelas” seriam as responsáveis pela ética e pela experiência 

estética do sujeito. Noutras palavras, “em cada uma das experiências fundamentais a cada uma das três 

Críticas, o sujeito opera suas faculdades de maneira própria – imaginação a serviço do entendimento = 

experiência da ciência; imaginação a serviço da razão = experiência ética; imaginação produtiva em 

diálogo com o entendimento ou sobre a razão = experiências da beleza e do sublime. Objetivamente, pois, 

por suas produções, o sujeito se mostra parcelar, fraturado. Isso aqui importa porque nos obriga a 

considerar que a fratura do sujeito em Kant não equivale a seu debilitamento, mas sim a mostrá-lo dotado 

de uma imensa plasticidade, indispensável para responder à variedade de experiências no mundo”. (“A 

beleza livre” e a arte não-figurativa, de Luiz Costa Lima. In.: Pandaemonium Germanicum, 8/2004, pp. 

75-119.) 

 



42 

 

 

 

de bom gosto, luxo e entretenimento – uma expressão da natureza 

dominada pela razão do homem – ...”. O controle sobre o meio 

natural, nesse contexto, implicava uma concepção urbanística que 

incluiria preocupações sanitárias. De fato, o jardim fora construído 
onde antes havia a Lagoa Boqueirão, cujas águas eram consideradas 

infectas. Além do aterramento e a consequente eliminação de um 

possível foco de doenças na cidade, estava em questão, com a 
construção de chafarizes, a disponibilização de água apropriada ao 

consumo. (2016, p. 7). 

 

 

De acordo com a discussão levantada por Daflon, o ideal de civilidade estaria 

ligado, através do espaço público, à utilidade prática para a vida em dois sentidos: tanto 

no que se refere aos cuidados com a saúde, quanto aos mecanismos de interação e 

socialização, pois, além de contribuir para a omissão das águas infectas da Lagoa 

Boqueirão, houve empenho na construção de um espaço transitável e de bom agrado 

para os cidadãos. Trata-se, ainda em suas palavras, do “alinhamento político e 

ideológico entre civilidade, progresso e saúde”. (2016, p.7), que só foi possível ser 

realizado por meio do domínio das técnicas e da dominação da natureza. 

Esse alinhamento aparece não só referenciados em obras monumentais e 

tratados políticos, mas também em discursos artísticos setecentistas, como se pôde 

verificar, especialmente, em Às Artes, que trabalhou com a alegoria de um grande 

desfile e explorou o encadeamento dos saberes em sua diversidade, desde o científico, 

passando pelo cultural, até chegar ao artístico. A partir disso, compreende-se a legítima 

preocupação de diálogo entre a metrópole e os trópicos.  

Como entusiastas dessas ideias, será interessante perceber de que maneira o 

poeta pôde contribuir para a difusão do pensamento ilustrado e das políticas por ele 

adotadas. Seu engajamento, para além de relação com figuras da Corte Portuguesa, 

alcançou o público jovem via atuação como professor-régio, conforme será verificado 

no capítulo seguinte. 
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Capítulo 2 

POESIA DIDÁTICA 

 

 

   Quem aprendeu os seus deveres 

para com a pátria e para com os amigos, com 

que amor devemos amar o pai, o irmão, o 
hóspede, qual a obrigação dum senador, qual a 

dum juiz, qual o papel do general mandado à 

guerra, esse sabe com segurança dar a cada 

personagem a conveniente caracterização. Eu o 
aconselharei a, como imitador ensinado, 

observar o modelo de vida e dos caracteres e 

daí colher uma linguagem viva. 

Horácio
7
 

 

 

A atitude pedagógica refletida na poesia de Silva Alvarenga ampara tanto o 

diálogo com a juventude quanto com o louvor às figuras políticas, seja partindo da 

escolha estética que se volta ao gênero satírico, seja pela adoção do discurso 

encomiástico. Compreender sua atitude política e didática em conjunção implica, antes 

de tudo, conhecer os caminhos trilhados pelo poeta, a fim de que se identifique com 

quais possibilidades trabalhou e como contribuíram para o enriquecimento de sua obra. 

A noção de didatismo colabora para esta perspectiva que se propõe mediada 

por atravessamentos, uma vez que se pretende evidenciar que o propósito de oferecer 

instrução aos jovens e à comunidade de leitores, vinculado a uma postura política, não 

está necessariamente dissociado de uma preocupação com a elaboração artística. Trata-

se, dessa maneira, de trabalhar com aspectos expressos na assunção do princípio 

horaciano do deleite e da utilidade, conforme será explorado em parágrafos 

subsequentes. 

Antes de tudo, é prudente diferenciar meros tons instrutivos do que seriam 

efetivos poemas didáticos; para tanto, observar esta perspectiva partindo de obras 

antigas, aquelas ainda produzidas na Grécia e na Roma nos séculos antes de Cristo, 

pode iluminar o entendimento sobre a concepção do que aqui se pretende chamar de 

poesia didática.  

                                                
7 HORÁCIO. Arte Poética. In.: ARISTÓTELES, HORÁCIO, LONGINO. A poética clássica. 

(Introdução: Roberto de Oliveira Brandão. Tradução: Jaime Bruna). São Paulo: Cultrix, 2014. 
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De acordo com Matheus Trevisam (2014), a chamada poesia didática antiga 

dispunha de usos instrutivos, no entanto, não prescindia de aliar-se aos valores que 

conferiam ao texto fruição artística. Isto é, mesmo o trabalho poético dos mais 

valorizados e talentosos autores, quando eficazes veículos educadores ou instrutivos do 

público, não contrapunha as belezas da Poesia.  

A exemplo disto, Trevisam cita o contexto de Homero, cuja obra, por mais que 

tenha realizado uma poética de instrução, tendo em vista as muitas passagens relativas 

às táticas de combate em seus poemas épicos, corresponde diretamente ao grau da 

elaboração estética. Nas palavras do autor, 

 
O caso de Homero, para de fato introduzirmos o assunto pela via de 

um pioneiro, exemplifica bem o sério potencial formador humano com 

frequência atribuído então ao que, para nós modernos, antes são 
“obras literárias”, cuja valia corresponde a seu grau de elaboração 

artística. (TREVISAM, 2014, p. 16). 

 

 

Assim sendo, percebe-se uma perspectiva de não separação entre estética e 

ética, ou, ainda, estética e princípios morais, via utilidade mimética. Acreditava-se, na 

Grécia e na Roma antigas, que poetas, ou seja, artistas, podiam ensinar, tendo em vista 

que possuíam saberes técnicos ou científicos. Portanto, a percepção primeira dos textos 

poéticos “altamente artísticos” bem como a crença no poder formador da Arte não 

afastaram das obras literárias funcionamentos de formação e instrução do público. 

(TREVISAM, 2014) 

No entanto, existe ainda certo entendimento de que não é possível haver 

potencial estético atrelado a objetivos pedagógicos ou, até mesmo, engajados. É comum 

que o texto didático, quando pensado a partir de uma visão moderna de poesia, seja 

classificado como “inferior”. Esse pensamento se deve ao fato de circularem, ainda na 

Antiguidade, escritos considerados de meros tons instrutivos.  

Muitos desses textos antigos eram poemas, ou mesmo prosas, de intentos 

professorais, cujo objetivo voltava-se a oferecer para o público leitor informações de 

uso imediato, que auxiliassem nas necessidades do cotidiano da lida camponesa, por 

exemplo. (TREVISAM, 2014, p. 19 – 20). Por serem escritas voltadas à funcionalidade 

informativa, a percepção da crítica moderna considerou, por vezes, que, no conjunto do 

acabamento artístico, o texto instrutivo seria menos complexo, ou, ainda, menos 

universal, por colocar em segundo plano a elaboração técnica. 
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O entendimento desta distinção importa porque o poema didático, em especial 

o neoclássico, que estabelece um diálogo direto com tradição clássica, é, por vezes, 

associado aos textos de tons meramente instrutivos, cuja elaboração poética seria 

considerada inferior ou despreocupada com a importância estética. É preciso atentar 

para a forma como as fronteiras entre o didatismo da poesia e os textos de tons 

instrutivos são eventualmente diluídas.  

Esse não é um debate que costuma ser realizado. Com efeito, além de não 

haver sequer a preocupação de um olhar mais atencioso sobre tais distinções, a crítica 

literária tem um importante papel que confere, valorativamente, lugares ou deslugares 

aos poetas e suas produções. É possível perceber claramente este fato no trabalho de três 

grandes pensadores da nossa literatura brasileira: Afrânio Coutinho, Antonio Candido e 

Alfredo Bosi.  

O primeiro, em A Literatura no Brasil: Era Barroca e Era Neoclássica, cede 

um espaço mínimo de reflexão acerca da produção de Silva Alvarenga. Afrânio 

Coutinho afirma que da obra do poeta, “Glaura – coleção de rondós e madrigais a sua 

amada – foi a única a sobreviver” (2001, p. 235). Essa afirmação pode ser questionada e 

revista, de acordo com a realidade contemporânea, tendo em vista o trabalho de 

Fernando Morato (2005) que reuniu os poemas de Silva Alvarenga, realizado a partir do 

projeto Coleção Poetas do Brasil, da editora Martins Fontes. Morato utiliza os poemas 

anteriormente trazidos à luz pelo estudioso português Francisco Topa, na tese intitulada 

Silva Alvarenga – Contributos para a elaboração de uma edição crítica das suas obras 

(1996), o que reforça o aspecto conhecido do poeta. 

Além da reunião dos poemas, a edição realizada por Fernando Morato também 

oferece um estudo crítico que contém referências bibliográficas de Silva Alvarenga, 

contexto histórico no qual esteve inserido e algumas considerações sobre sua poesia. 

Para Morato, um dos pontos que chama atenção nas obras, especialmente em Glaura, “é 

a variedade e a qualidade formal” (2005, p. XXXVIII).  

O poema O Desertor também ganhou edições críticas; uma delas está 

publicada pela Editora Hedra, cuja organização é de Clara S. Santos e Ricardo M. Valle. 

Na introdução, os organizadores observam que 

 

 
(...) como doutor em leis, poeta já distinguido pelos maiores de 

Portugal décadas antes, preso e absolvido sem pecha, o nome de 

Alvarenga, em 1820, era já distinto como de varão ao menos notável; 
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e logo seria ilustre, pela fama dos feitos em letras para a 

municipalidade que improvisadamente abrigara a Corte do Dom João 

VI e posteriormente para a nacionalidade póstera que o reivindicaria 

para si. (SANTOS, VALLE, 2010, p. 15). 
 

 

 

Essas considerações de Clara S. Santos e Ricardo M. Valle vão totalmente de 

encontro à discussão ancorada por Coutinho e contribuem para que se repense o 

deslugar conferido ao poeta. Após dizer que Glaura foi a única obra a sobreviver, o 

teórico afirma que a produção de Silva Alvarenga “merece o esquecimento”. Em suas 

palavras: 

 

O restante, quase que exclusivamente poemas encomiásticos, 

louvação aos grandes da época, merece o esquecimento em que se 

encontra, inclusive o poema satírico O desertor das letras, feito com a 
intenção de apoiar a reforma realizada pelo Marquês de Pombal no 

ensino de Coimbra. (COUTINHO, 2001, p. 235). 

 

 

Além de não oferecer um olhar mais atencioso sobre os chamados poemas 

encomiásticos, diminui o valor de uma das poesias mais reconhecidas de Manuel Inácio. 

A justificativa utilizada por Afrânio Coutinho por sugerir que a obra caia no 

esquecimento é a de que a produção de Silva Alvarenga se dá de maneira 

qualitativamente irregular, por ter abandonado as variações formais reclamadas pela 

estética árcade.  

O poeta “ousou” transgredir as regras métricas além de fazer uso excessivo de 

elementos da natureza americana. Mas não apenas por isso. Para Coutinho, a ênfase 

poética em um todo é colocada na “manifestação dos sentimentos pessoais, traduzido 

numa suave melancolia.” (2001, p. 238). Aqui, o aspecto mais particular da Arte parece 

ser um problema, visto que há uma predileção à produção que pende ao polo universal.  

Pensamento semelhante é possível encontrar em Antonio Candido, na sua 

Formação da Literatura Brasileira (2007). O crítico associa a presença da natureza, 

constante nos versos, à personalidade do poeta, descrito como “pessoa amável e jovial, 

de maneiras polidas (...)” e cuja tradição aponta como homem de “profunda 

melancolia.”. Para Candido, “esta disposição de temperamento levá-lo-ia a ressaltar na 

teoria literária os valores da sensibilidade, o culto à emoção, que exprime os impulsos 

naturais e corresponde a verdades mais fundas que as da razão.” (2007, p. 142).  
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Candido analisa ainda que, a partir de uma notória musicalidade nos versos – 

ocasionada por rimas “não tão complexas” e até justificada pelo gosto e dedicação do 

poeta ao saber musical – o valor específico da palavra estaria prejudicado, porque, ao ler 

os poemas, o leitor poderia distrair-se no ritmo melódico e esquecer-se da razão, que 

deve ser ancorada no campo da palavra; dessa maneira, o leitor, embalado pela 

sugestiva canção, teria menor capacidade para ordenar formalmente o campo das 

emoções.  

Embora o teórico considere que a poesia de Silva Alvarenga prenuncia um 

“aspecto importante da poética romântica”, por via de um fazer poético que exprime 

certos tons de sensibilidade, afirma que sua produção esbarra no que chama de 

“monótona elegância dos mestres de facilidades”, cuja tendência está para a “inércia 

intelectual e o clichê”. O nacionalismo artístico, dentro dessa concepção, quando não 

mediado pela razão, compromete a universalidade da obra, fixando-a no pitoresco e no 

material bruto da existência. Pensando na representação do mundo pelas palavras, 

faltaria ao poeta, na visão do crítico, o equilíbrio fundado no pressuposto de que as 

formas elaboradas pela inteligência se regem por leis essencialmente análogas às do 

mundo natural. Nesse sentido, a palavra considerada menor que a natureza interfere 

negativamente na capacidade de produção de uma literatura empenhada. (CANDIDO, 

2007, pp. 28 – 39; 141 – 156).  

O crítico deixa de analisar, no entanto, tantas outras produções de Silva 

Alvarenga que são atravessadas por vetores ideológicos e que possuem, portanto, a 

capacidade de representar, através da palavra, um mundo mediado pela razão. E embora 

reconheça as diversas vias estéticas de sua poesia, escolhe não analisar “o aspecto 

militante” da produção didática, mesmo que “adequada ao espírito filosófico do tempo” 

(2007, p. 142).   

Não obstante ao discurso dos demais críticos, Alfredo Bosi, na História 

Concisa da Literatura Brasileira, também faz referência à musicalidade presente nos 

rondós e madrigais de Glaura; em suas palavras, “a atenção do leitor amante de poesia 

logo se voltará para a coerência formal da sua obra, Glaura, composta de rondós e 

madrigais.” (2006, p. 83). A filiação à tradição italiana das formas parece ser um ponto 

de apreciação para Bosi, embora a disposição desse tipo de rimas – verso com 

redondilha maior acentuado sempre na terceira sílaba –, em sua visão, confira ao poema 

“um alto índice de redundância e favoreça a memória musical do poema”. (idem).  
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Essa colocação do crítico mais corrobora a perspectiva dos outros dois teóricos 

anteriores do que problematiza, porque a ideia de “redundância” bem como a de 

“memória musical” pode privilegiar a concepção de que as expressões mais próximas da 

oralidade prejudicam o valor da palavra ou da razão.  

Não obstante, Bosi apresenta Silva Alvarenga, em nota de rodapé, como 

militante ilustrado cujo ardor político refletiu em sua obra a “rançosa pedagogia 

coimbrã” (2006, p.82). Essa afirmação talvez seja sintomática no que se refere ao 

deslugar conferido ao autor, sobretudo porque pretere o didatismo dos poemas, 

colocando em xeque a atuação engajada e o posicionamento crítico e consciente de 

Silva Alvarenga frente a sua filiação política.  

A questão da musicalidade presente na crítica dos três já indica alguns porquês 

de Manuel Inácio ser preterido nessas análises. Verifica-se que existe, no aparato 

teórico, uma sutil predileção às formas que se voltam mais para o equilíbrio dos versos, 

àquelas distanciadas de “certa facilidade que revela obediência passiva ao espontâneo” e 

que, por isso, conseguem revelar maior capacidade de “ordenar formalmente a emoção” 

(CANDIDO, 2007, p. 148), conforme é possível identificar nas palavras do próprio 

Antonio Candido. A melodia não apraz tanto aos olhares teóricos, por um lado. 

Por outro lado, o espaço ínfimo de análise que é dado, sobretudo, aos poemas 

didáticos, em especial nos casos da crítica de Afrânio Coutinho e Alfredo Bosi, revela 

que o didatismo foi compreendido como uma escolha estética inferior; talvez por revelar 

a diluição daquela fronteira já debatida anteriormente entre poesia didática e textos de 

instrução. Isso se fortalece quando termos como “rançosa pedagogia” são encontrados 

nas reflexões teóricas.  

Ainda que não seja declaradamente colocado, é possível inferir que, em se 

tratando de poesia do século XVIII, a concepção Estética satisfaz mais à crítica moderna 

do que a concepção Ética, embora, dentre os três, Antonio Candido seja um pensador 

que tenta, por vezes, encaminhar a arte a partir de um equilíbrio entre ambas as 

concepções.  

Não é a pretensão aqui reclamar aprofundamento de análises literárias em 

trabalhos críticos e historiográficos. Contudo, é prudente memorar que leituras 

primeiras passam pelo olhar direcionado dos críticos, e, portanto, o questionamento 

desses trabalhos faz-se importante na medida em que é a partir deles que serão formados 

inúmeros pensamentos e olhares acerca de um poeta e de sua obra. 
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Também não há aqui o intuito de sugestionar que qualquer poema deva ser lido 

pelo viés ora da Estética ora da Ética, mas há um desejo, antes de tudo, de compreender 

o imbricamento dessas perspectivas. Essa seria, nesse sentido, uma tentativa de 

compreensão mais profunda daquilo que o próprio poeta vislumbrou realizar. Assim, 

seria possível desdobrar a complexidade da poesia que “porque imita, move e deleita, e 

porque mostra ridículo o vício, e amável a Virtude, consegue o fim da verdadeira 

poesia” (ALVARENGA, 2005, p. 336).  

Atentos a esse fato, compreende-se ô porquê de a obra poética de Silva 

Alvarenga ser revestida de preceitos horacianos. Entende-se que há nessa poesia que 

instrui e deleita o potencial formador humano, confluente com os ideais do projeto de 

civilização vigente no século XVIII. Como bem observa Fernando Morato,  

 

Toda essa preocupação teórica de Silva Alvarenga pode se justificar 

porque, inserida no conjunto de valores neoclássicos, a poesia não é 

entendida por ele (assim como por seus contemporâneos) como mero 
divertimento, mas como atividade que tem no horizonte a formação 

moral e intelectual do cidadão, já que é ela quem dá exemplo das belas 

ações (...) (MORATO, 2005, p. XLIV). 

 
 

O projeto de civilização foi adotado pelo poeta ainda quando era estudante de 

Coimbra no período pombalino. Silva Alvarenga se forma em Cânones em 1776 e, entre 

os anos de sua formação, no auge do processo da reforma educacional conduzida por 

Marquês de Pombal, escreve o poema O desertor das letras, em 1774, onde fica clara a 

sua adesão à política pombalina, apresentando-se como defensor convicto das mudanças 

no âmbito da educação que favoreceriam o conhecimento científico e visavam ao 

progresso da pátria. 

No artigo “A Formação do homem-público no Portugal setecentista: 1750-

1777”, Ana Rosa Cloclet da Silva relaciona a questão educacional à atuação pública do 

intelectual luso-português, alegando que a educação era uma premissa da Ilustração e 

que ganhou dimensões próprias no contexto português (SILVA, 2003, p. 3). Sob essa 

óptica, para um estudo da poesia do século XVIII, pode ser especialmente interessante 

considerar os aspectos socioculturais em que estiveram imersos os poetas luso-

brasileiros. Uma reflexão sobre a situação do ilustrado setecentista no contexto 

específico da Ilustração Portuguesa supõe a articulação entre a atividade poética e a 

atuação política, conforme já apontado anteriormente.  
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Por esse viés, não se pode deixar escapar que as especificidades que assumiu a 

Ilustração no mundo luso caracterizam-se por ambiguidades decorrentes da tentativa de 

“equilibrar a consecução de reformas, segundo as ideias das Luzes, com a manutenção 

do absolutismo, da ordem estamental e do sistema colonial” (VILLALTA, 2000, p. 30). 

Não obstante, a Igreja também se fazia presente com força na representação política.  

A circulação das ideias que vinham do mundo ocidental sofreu limitações por 

conta da censura e de um processo de filtragem que implicou a incorporação de 

conhecimentos necessários à modernização de Portugal sem que se comprometessem os 

pilares da sociedade absolutista e católica. Assim, diante dessas particularidades, a 

dinâmica política ficou reconhecida em Portugal como Ilustração Católica. Segundo 

Roberto Ventura, “o movimento ilustrado, colocado a serviço do absolutismo, adquire 

um sentido pragmático, pedagógico e científico.” (1988, p.44). 

 Mediante esse contexto, merecem destaques alguns pontos das mudanças 

promovidas no Portugal setecentista que tiveram ressonância no âmbito da Educação. A 

transformação mental e social que caracterizou o século XVIII interessou ao cenário 

lusitano que, então, encontrava-se atrasado econômica e intelectualmente em relação 

aos demais países do entorno europeu. Para que ocorresse a precisa reversão deste 

quadro, fazia-se necessário priorizar a reforma do ensino, a fim de que as novas ideias 

trazidas do Iluminismo pudessem ser úteis ao coletivo, sendo assim, inseridas via 

instrumentalização pedagógica, difundidas e levadas ao plano da ação. Isto é, a 

Educação apareceria como mecanismo de propagação e concretização do plano político.  

Assim, as reformas pombalinas estiveram orientadas por um sentido de 

“formação ideal do homem público luso-brasileiro, supostamente qualificado para a 

execução dos projetos modernizantes” (SILVA, 2003, p. 3), que deveriam culminar nas 

soluções para as adversidades enfrentadas por Portugal. Entretanto, esse ideal de 

educação apareceria, antes de tudo, como norte de mudanças de costumes, hábitos e 

preceitos sociais, afins ao processo civilizatório que decorreu no XVIII. 

Sebastião José de Carvalho e Melo (1699 – 1782), cuja trajetória política 

ampara inúmeros cargos públicos e funções diplomáticas, seria o grande protagonista na 

articulação das políticas relacionadas às mudanças planejadas. Possibilitado pelo seu 

trânsito internacional, Marquês de Pombal, título recebido em 1769, informou-se acerca 

das políticas europeias, da realidade de outros países e também das novas doutrinas 

circulantes e, por isso, ele era quem possuía virtudes dignas de “um gênio paciente, 

especulativo e sem vícios”, nas palavras de D. Luís da Cunha (CUNHA apud 
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CLOCLET, 2003, p. 27) e também na concepção da Corte Portuguesa. Acerca disso, o 

historiador britânico Kenneth Maxwell busca compreender a posição de Pombal frente 

às ideias iluministas: 

 

A chave para compreender Pombal no Portugal do século XVIII reside 

em parte na coincidência do Iluminismo com a luta de um antigo 

poder para se tornar hegemônico outra vez, por meio da adoção e da 
adaptação autoconsciente das técnicas que, segundo acreditavam seus 

governantes, seus concorrentes haviam utilizado para sobrepujá-los. O 

papel da reconstrução intelectual é, portanto, algo que somos 

obrigados a levar em conta para compreender Pombal e o Portugal do 
século XVIII. (MAXWELL, 1996, p. 186). 

 

 

Encarnando a lógica do despotismo esclarecido, o primeiro ministro de D. José 

I teve como referenciais políticos alguns teóricos e pedagogos lusitanos, dentre eles 

António Nunes Ribeiro Sanches e Luís António Verney, que eram considerados 

estrangeirados devido aos trânsitos e experiências fora de Portugal, bem como pelo 

deslocamento do olhar com que observavam a realidade portuguesa. Conforme examina 

Carlota Boto acerca desses estrangeirados e de seus olhares, 

 

A comparação com outros países parecerá, nesse caso, irresistível e 
inevitável. Os estrangeirados portugueses do século XVIII 

preocupavam-se com o atraso cultural do país. Consideravam que a 

situação do seu Portugal contemporâneo era de decadência: 

decadência perante os países vais avançados da Europa; decadência à 
luz dos rumos tomados pela colonização; (...) Desejavam reerguer o 

país à altura do que caracterizavam como pilares civilizados do globo. 

(BOTO, 2011, p. 38). 

 

 

Ribeiro Sanches (1699 – 1782), médico português, para quem a difusão dos 

ideais iluministas e a ampliação do conhecimento deveriam estar atreladas à utilidade e 

retorno prático ao país, teria sido o principal articulador do projeto de reforma do ensino 

português; assim, Sanches advogou a necessidade de se formarem intelectuais e 

profissionais “cuja ação contribuiria evidentemente para o progresso da Pátria.” 

(DAFLON, 2011, p. 5). Mediante este contexto, a expulsão dos Jesuítas seria parte 

integrante do projeto de modernização elaborado pelos pensadores e adotado por 

Marquês de Pombal, uma vez que 

 
A secularização (...) é o alicerce que ancora o primado da moderna 
burocracia do Estado. E essa burocracia (...) estrutura-se sobre o 
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princípio da lei e da normatividade, a partir de regulamentos e códigos 

de domínio público. (BOTO, 2011, p. 32). 

 

 

 Carlota Boto, em sua tese intitulada “Instrução Pública e o Projeto Civilizador” 

(2011), vai observar como o Marquês de Pombal poderia ser considerado pioneiro no 

que se refere à estruturação de um ensino público. De acordo com a estudiosa, “as 

reformas pombalinas criaram no ‘continente’ lusitano e em suas terras coloniais, a 

forma pública de ser escola. Pública significava aqui, sobretudo, estatal.” (p. 32). Tirar a 

centralidade e o domínio dos saberes das mãos da escolástico-jesuítica refletiria, 

portanto, a preocupação com um ensino mais pragmático, científico e racionalista. E 

mais ainda. Nas palavras de Boto, o intuito era superar o ensino escolástico-jesuítico, 

que representava “a absoluta ausência de criatividade (...). No limite, todo o ensino era 

controlado pelo medieval argumento da autoridade.” (BOTO, 2011, p. 30) 

No entanto, rearticular o sistema anteriormente instituído e já bem definido 

traria grandes desafios para Pombal: cobrir o vazio docente deixado pela expulsão dos 

mestres jesuítas, repensar a forma de ministrar as aulas e, ainda, lançar o saber à 

responsabilidade do Estado: 

 

Ao expulsar os Jesuítas em 1759 e instituir o sistema de aulas régias, o 

Marquês de Pombal estaria também transferindo para 

responsabilidade do Estado a ação educativa que, antes, era 
praticamente monopolizada pela Companhia de Jesus. A moderna 

escola pública tem início quando o Estado passa a prover e gerir a 

educação. (...) Em Portugal, o percurso da escola estatal principia em 
28 de junho de 1759 com o Alvará Régio que programa a Reforma 

dos Estudos Menores. (BOTO, 2011, p. 37) 

 

 

Assim, a saída dos jesuítas obrigaria a serem reformuladas também a 

organicidade das aulas e a circulação de saberes, ou seja, a estrutura educacional como 

um todo. Acerca disso, Tereza Fachada Levy Cardoso assinala que 

 

A escola [passou a ser] uma unidade de ensino com um professor. O 
termo escola era utilizado com o mesmo sentido de cadeira, ou seja, 

uma Aula Régia de Gramática Latina, ou uma Aula de Primeiras 

Letras, correspondia, cada uma, a uma cadeira específica, o que 

representava uma unidade escolar, uma escola. Cada aluno 
frequentava as aulas que quisesse, não havendo articulação entre as 

mesmas. De modo geral, chamavam-se mestres aos que ensinavam as 

primeiras letras e professores aos de todas as demais cadeiras. 
(CARDOSO, 2004, p.187). 
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Aliados a todos estes preceitos, os direcionamentos políticos visavam, não 

obstante, ao fortalecimento da nação em torno da figura do rei, de maneira que a própria 

ideia de desenvolvimento e progresso estivesse vinculada à centralização do poder, 

constituindo-se na verdade como atributo do Estado. Diante das questões apresentadas, 

coloca-se em evidência o papel do poeta ilustrado e professor régio, uma vez que a 

dimensão pedagógica ganha relevância frente à atuação intelectual. A escrita pode ser 

entendida, assim, como forte potência na divulgação dos ideais ilustrados. 

 Na produção de Silva Alvarenga, essa dimensão útil aparecia associada à 

potencialidade didática dos escritos literários, visto que ali há o deleite e a instrução. 

Isso está indicado na própria escolha do gênero satírico, por exemplo, pois a sátira 

favorece esse sentido pedagógico. Graças à constituição de uma máscara dramática e à 

encenação das paixões e do vitupério, alcança-se notável efeito persuasivo e educativo. 

Revela-se, consequentemente, o aspecto moralizante da sátira, em sua defesa da virtude 

e na exposição do vício. Nesse sentido, a defesa de uma poesia útil e agradável, de 

acordo com a orientação horaciana propalada pela Arte Poética (1748), de Francisco 

José Freire (1719-1773), representava a compreensão de que a utilidade enobrecia a 

poesia.  

No poema O desertor das letras assumir uma posição política aliada ao 

didatismo, via mimeses, implicaria a atitude pedagogizante que buscava mover os 

estudantes com a finalidade não apenas de convencê-los da pertinência da reforma, mas 

de torná-los homens de caráter virtuoso e ilustrados comprometidos com a execução de 

atividades que pudessem garantir o progresso de Portugal. Em seu discurso sobre o 

poema herói-cômico, Silva Alvarenga pondera que a escolha do gênero se deve ao fato 

de que o coração humano, regido pelas leis do seu amor-próprio, ouve com mais 

facilidade a censura dos vícios do que o louvor das virtudes alheias. Em texto que 

introduz os Autos da Devassa, Fábio Lucas esclarece que 

 

Os princípios defendidos [no Arcadismo] apontam para o primado da 

razão, elo astucioso entre a herança clássica, que reúne Aristóteles e 
Horácio de um lado e Camões e os quinhentistas de outro, na versão 

humanista do renascimento, até fundir-se no ideário multifacetado da 

Ilustração em plena efervescência do século XVIII. (...) Em Silva 
Alvarenga é justo acentuar sua concepção instrumentalista da arte, 

muitas vezes utilizada para fins tendenciosos. (2002, p. 24) 
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Em síntese, os poemas, em sintonia com práticas observadas entre os 

estudantes em Coimbra na época, ao tematizarem a vida estudantil, expõem a 

necessidade de estabelecer exemplaridades a fim de que os jovens apresentassem uma 

conduta compatível com as novas premissas políticas. 

 

 

2.1 O poeta-professor: ideologias ilustradas e formação dos jovens 

Posto em evidência o pensamento ilustrado e as ações políticas em consonância 

com um projeto pedagogizante, o didatismo na poesia de de Silva Alvarenga pode ser 

especialmente colocado em evidência no poema O desertor (1774), também conhecido 

como O desertor das letras. Contudo, antes de análise, cabe uma breve contextualização 

do ambiente estudantil ao qual o poeta esteve inserido. 

 Dentre muitos fatores que poderiam explicar o poder do Ministro Marquês de 

Pombal, sua atuação política frente ao terremoto de Lisboa, que matou cerca de 15.000 

pessoas, merece destaque. Carlota Boto observa que 

 

Ao ser indagado pelo rei sobre o que fazer diante da tragédia que 
fizera ruir mais da metade dos prédios de Lisboa, o então Ministro dos 

Assuntos Exteriores e da Guerra (desde 1750), Sebastião José de 

Carvalho e Melo teria respondido: “enterre os mortos, feche os portos 
e cuide dos vivos”. (...) Dos fumos da catástrofe – dirá José Lucio 

Azevedo – emergiu a liderança pombalina. (BOTO, 2011, p. 40) 

 

 

 Pombal teria tido atitudes consideradas pragmáticas e eficientes, cuidando dos 

vivos, nivelando as ruínas e delineando a Lisboa Nova que ressurgia dos destroços. Esse 

perfil de estadista fez com que o ministro agisse “de modo rápido, eficaz e impiedoso 

para estabilizar a situação.” (MAXWELL, 1996, p. 24). Não obstante as soluções 

práticas, o projeto de modernização também estava inserido na construção de uma nova 

Lisboa, que seria edificada a partir dos conceitos mais modernos circulantes sobre 

urbanismo e arquitetura. 

 No poema O desertor, por sua vez, é possível verificar claramente as opções 

estéticas e éticas de Silva Alvarenga. A sua filiação ao Arcadismo mostra-se a partir da 

rejeição aos exageros metafóricos e paradoxais do Barroco e a sua afinidade com os 

ideais Ilustrados partem, sobretudo, da crença na modernização e no progresso 
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científico. Nesse sentido, o entusiasmado apoio dado ao Marquês de Pombal bem como 

seu engajamento operam de maneira coerente com a então conjuntura política: 

 Já o invicto Marquês com régia pompa 

 Da risonha Cidade avista os muros. 

Já toca a larga ponte em áureo coche. 
 Ali junta a brilhante Infantaria; 

 Ao rouco som de música guerreira, 

 Troveja por espaços: a Justiça, 
 Fecunda mãe da Paz, e da Abundância, 

 Vem a seu lado; as Filhas da Memória, 

 Digna, imortal coroa lhe oferecem, 

 Prêmio de seus trabalhos; as Ciências 
 Tornam com ele aos ares do Mondego; 

 E a Verdade entre júbilos o aclama 

 Restaurador do seu Império antigo. (canto I; vv. 33 – 45) 

 

 Nesta estrofe é possível encontrar versos que apontam para o referido apoio às 

ações do invicto Pombal; não é secundário, então, o fato de que em 1774 a política 

pombalina encontrou seu ápice, fato que conferiu ao Marquês o domínio da “risonha 

Cidade”, onde desfila com seu “áureo coche” acompanhado da “brilhante infantaria”, 

composta pela Justiça, pela Paz e pela Abundância.  

 Entretanto, para além de um discurso que parece mais voltado para o 

encomiástico, verifica-se que esta referencialidade aos grandes feitos do Ministro reflete 

a presença da razão, ancorada no real e nas necessidades mais urgentes para o 

progresso. Ou seja, se Marquês de Pombal é sintetizado como sábio restaurador do reino 

e também das Ciências merece o destaque poético que lhe é conferido.  

 A relação com os saberes está intrinsecamente ligada à concepção de avanço, 

de progresso; no âmbito da reforma educacional, Carlota Boto observa que a 

importância dada ao conhecimento dito científico se deve ao fato de que este alicerçava 

o projeto pombalino; a estudiosa entende, dessa maneira, que “ciência moderna seria, 

antes de tudo, conhecimento público”. (BOTO, 2011, p. 31). Para melhor compreensão, 

Boto, partindo das formulações de Ribeiro Sanches, observa que, à época, as matérias 

importantes a serem ensinadas eram “História, Geografia, Astronomia, História Natural, 

Ótica, Mecânica, Estática, Aritmética, Álgebra, Geometria, Trigonometria Plana, Física 

Experimental” (BOTO, 2011, p. 67); e nota, ainda: 

 

Verifica-se o esforço em indicar a classificação das ciências como 

efeito do avanço dos progressos do espírito humano. Apenas com o 



56 

 

 

 

ensino das mesmas ciências, os povos poderiam ser desenvolvidos. 

Mas isso não significa desprezo pela Arte Poética, nem pela Poesia. 

(BOTO, 2011, p. 67) 

 

 

 Essa afirmação importa principalmente para alijar a concepção de que Ciência 

e Literatura seguem caminhos opostos, sobretudo porque há na Poesia o espaço ideal de 

difusão do discurso progressista e das ideias pedagogizantes bem como do elogio das 

ciências e dos homens públicos; ou seja, as Letras efetivariam o importante papel de 

convencer a elite intelectual de que o Estado seria o grande propagador das Luzes. 

 Por esta razão, voltar-se ao público mais jovem se fazia essencial, uma vez que 

assumir essa posição envolveria convencimento e mobilização; formar homens 

inclinados ao engajamento político e, portanto, ao progresso de Portugal: 

 

Se são firmes por mim o Estado, a Igreja, 
Se é no seio da paz feliz o Povo, 

Dizei-o vós, ó Ninfas do Parnaso. 

Ilustres, imortais, vós que ditastes 

As poderosas leis a vez primeira, 
Vós, que ouvistes da lira de Mercúrio 

Os úteis meios de alongar a vida. 

Eu vejo renascer um Povo ilustre 
Nas armas, e nas letras respeitado. (canto IV; vv. 151 – 159). 

 

 

Como se pode notar, existe expresso nesses versos o que é, nas palavras de Ana 

Rosa Cloclet da Silva, “a perspectiva de se constituir indivíduos moralmente adequados 

a exercício da vida pública, aqui designado como ‘Homem de bem’, cuja formação era 

tida como o principal objeto da ética.” (SILVA, 2003, p. 24). Dessa forma, o poeta 

ensina os caminhos das leis que levarão à glória o jovem Gonçalo e seus amigos. O 

mesmo laço que une o preparo para a guerra e a formação intelectual, por sua vez, pode 

também estreitar a relação entre as experiências e a forma de existir no mundo: 

 
 

De tão bela carreira os dignos prêmios, 
Muito pouco sabeis, se inda vos falta 

Essa grande Arte de viver no mundo, 

Essa, que em todo estado nos ensina 
A ter moderação, honra e prudência. (canto II; vv. 120 – 124) 
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 Se por um lado as desventuras do herói Gonçalo e de seus amigos se 

configuram a partir de contundentes críticas à antiga escolástica, 

 
 

Morreram as postilas e os Cadernos: 

Caiu de todo a Ponte e se acabaram 

As distinções que tudo defendiam 
E o ergo, que fará saudade a muitos! 

(...) 

Que fácil era então o azul Capelo, 
Adornado de franjas e alamares, 

O rico anel e flutuante borla, 

Honra e fortuna que chegava a todos! 
Hoje é grande a carreira e serão raros 

Os que se atrevam a tocar a meta. (canto I; vv. 142 – 157) 

 

 

 

por outro referenciam também a participação da Igreja na estruturação do 

Estado, conforme visto nos versos 151 – 159 do canto IV, anteriormente citados. Pode 

ser entendida a particularidade da Ilustração Católica, que representou, nesse contexto, 

uma tentativa de harmonizar o corpo social, “segundo uma moral regulada pela Igreja e 

pelo próprio Estado absolutista”. (SILVA, 2003, p. 24). 

Vista por esse ângulo, a exposição dos vícios atenderia ao paradigma proposto 

pela poesia que exorta a fim de elevar as virtudes. O efeito satírico torna explícita a 

escolha lúcida de Silva Alvarenga ao colocar-se “totalmente adepto da filosofia poética 

de Horácio, Boileau e Cândido Lusitano, sobre a finalidade didática e pedagógica da 

poesia”. (VERSIANI, 2015, p.60); dessa maneira, colocar em evidência o “ócio 

entorpecido” bem como as qualidades de “frouxo / estúpido / insensível” visaria 

estremecer o brio da juventude: 

 

E tu enquanto a Pátria se levanta, 

Sacudindo os vestidos empoados 

Co’a cinza vil dum ócio entorpecido, 

Enquanto corre a mocidade alegre 
A colher louros ávidos de glória, 

Serás o frouxo, o estúpido e o insensível? 

Sacrificas o nome, a honra, a Pátria 
Aos moles dias de uma vida escura? (canto IV; vv. 164 – 171) 

 

 

Consciente de que “o Cômico acha nas ações vulgares um dilatado campo à 

irrisão, com que repreende os vícios”, conforme realça o próprio Silva Alvarenga no 
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prefácio do poema, o poeta exorbita no jogo de palavras ultrajantes, sobretudo quando 

alegoriza a Ignorância, a Ociosidade e a Preguiça.  

 

Quais seriam as causas, quais os meios 

Por que Gonçalo renuncia os livros? 

Os conselhos e indústrias da Ignorância 
O fizeram curvar ao peso enorme 

De tão difícil e arriscada empresa. (canto I; vv. 17 – 21) 

 
 

 

 É importante ressaltar que, embora jogue luz ao escárnio e aos motivos que se 

distanciam do estabelecimento da ordem, a sátira como gênero se configura como um 

instrumento tão moralizante quanto o louvor das virtudes, por exemplo, afinal, essa era 

o fim que devia mover tanto a poesia heroica quanto a cômica. Claudete Daflon, acerca 

disto, observa que 

 

A encenação das paixões, da ira, do vitupério, enquanto procedimento 

retórico, é persuasiva e educativa. Na verdade, a sátira tem aspecto 
moralizante, uma vez que o cômico está a serviço da ordem. De fato, 

embora ataque incisivamente membros particulares dos poderes 

constituídos da época, a sátira não se constrói como oposição a esses 

poderes. Na verdade, a rebeldia da persona satírica defende o 
costume, mostrando-se pedagógica na exposição do vício. (DAFLON, 

2011, pg. 68) 

 

 

Os jovens desertores, caminhando para longe do Mondego, ao se constituírem 

como caricaturas, levam à narrativa a instância do jocoso. Gonçalo, o protagonista, 

descrito como homem de força, valor e destreza que excede a todos na sua estatura, 

poderia ter sido promissor, mas não aguentou o esforço das letras; Tibúrcio, montado 

em um jumento magro, carregava uma bandeira de lenço pardo atado a um ramo de 

salgueiro; Cosme, o romântico desiludido que ama sem ser corespondido e sem mesmo 

saber a quem ama; Rodrigo, o jovem desconfiado de índole grosseira e entregue à 

solidão que lhe é comum, é comparado a um tatu que prefere o recolhimento doméstico 

à luz do dia; Bertoldo carrega a todo tempo tanto o orgulho de pertencer a uma dinastia 

nobre quanto os papeis que comprovam sua genuína nobreza; Gaspar, o viciado em 

jogos, quando perde, mostra sua espada ao adversário; e, por fim, há Alberto, que está 

sempre de bom humor, pronto e ágil, mas sempre alcoolizado, de viola na mão. 

 Os jovens, que em comum tinham a fama de serem 
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Os que aprendem o nome dos autores, 
Os que leem só o prólogo dos livros, 

E aqueles cujo sono não perturba 

O côncavo metal que as horas conta (canto II; vv. 43 – 46) 

 

 

representariam seus colegas estudantes, contemporâneos das reformas pombalinas, que 

estivessem a seguir, por qualquer circunstancia, as bandeiras da Ignorância.  

 Outro aspecto a ser considerado é o de que embora a exposição dos vícios seja 

predominante na narrativa do poema, a exaltação das virtudes, como a lealdade e a 

coragem, pode também aparecer em alguns versos de mesmo que de maneira mais 

implícita, como se pode compreender a partir do uso de termos “bravo reino” ou da 

acepção negativa para a traição: 

 

Brilhante luz, paterna liberdade, 

Vós, que foste num dia sepultadas, 

C’o bravo Reinos campos de Marrocos, 

Quando traidoras, ímpias mãos o armaram, 
Vítima ilustre da ambição alheia, 

Tornai, tornai a nós. Da régia estirpe 

Renasce o vingador (canto I; vv. 46 – 52) 

 

 

É importante que as demarcações vício x virtude apareçam constantemente, afinal, “qual 

destas imitações consegue mais depressa o seu fim, é difícil julgar.” (ALVARENGA, 

2005, p. 334). Um exemplo bem característico sobre a mimese poética encontra-se 

meticulosamente trabalhado na ode À Mocidade Portuguesa (1782), que também se 

destina aos jovens estudantes, conforme o título já infere. Agora é que a condição de 

poeta-professor se realiza com propriedade. 

Ao ser nomeado Professor Régio pelo vice-rei Luis de Vasconcelos, Silva 

Alvarenga inicia aulas régias de retórica e poética em sua própria casa e dedica os 

versos deste poema ao público estudantil, que, agora, são seus alunos, fazendo também 

referência elogiosa aos feitos de Marquês de Pombal: 

 

Longe do fero estrago 

Os pomos d’ouro colhereis sem susto; 
O sibilante drago  
Caiu sem vida aos pés do trono augusto 

E inda tem sobre a testa formidável  

Do grande herói a lança inevitável. (vv. 73 – 78) 
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Além da premissa do encômio inserida pelos versos acima, o poeta destina a 

primeira estrofe do poema à exortação; a segunda à exaltação dos grandes feitos dos 

heróis; a terceira à imitação da Natureza – em que consiste toda a força da poesia; e a 

última ao elogio das virtudes, em tom esperançoso, conforme é possível observar: 

 

A fastosa indolência, 
Tarda preguiça, e mole ociosidade, 

 Tiveste por ciência, 

Infeliz lusitana mocidade; 
Viste passar, caindo de erro em erro, 

Bárbaros dias, séculos de ferro. (vv. 1 – 6) 

 

 

Na exposição dos vícios, com a ajuda da memória histórica, há exortação; o 

(des)caminho do erro, da preguiça, da indolência, instrui e aponta para o caminho da 

virtude. 

Parece não tocada 
A areia, que já foi por tantas vezes 

 Com o suor regada 

Dos sábios, dos antigos Portugueses, 
Que em prêmio das fadigas alcançaram 

Os verdes louros de que a frente ornaram. (vv. 7 – 12) 

 

 

Não obstante, a imitação das virtudes aparece a partir do elogio das figuras 

heroicas dos sábios portugueses, que, através de seus bons feitos, obtiveram grandiosas 

conquistas. 

 
Longe dos seus altares 

Jaz a deusa – que horror! – posta em desprezo. 

Cobre de sombra os ares 
Deus do trovão; um raio d’ira aceso 

Vingue a filha do céu. Os mundos tremem, 

O sol desmaia, os ventos e os mares gemem. (vv. 13 – 18) 

 

 

A imitação da natureza que aparece nos veros acima enfatiza a atenção do 

poeta com a estética neoclássica e encaminha a Poesia dentro de uma concepção de Arte 

que deleita e que instrui. Acerca dessa preocupação, Clara S. Santos e Ricardo M. Valle 

verificam que, para além da mimese do cenário natural, 

 

a elocução do poema é alta, imitando principalmente os versos 
brancos heroicos de O Uruguai, já então tornado célebre pela proteção 

do ministro do Estado. Essa dicção elevada – que nos melhores 
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momentos, também pode fazer lembrar parodicamente Os lusíadas. 

(2010, p. 25). 

 

  

 Além disso, inspirado nos modelos clássicos greco-latinos e renascentistas, o 

autor utiliza a figura mitológica, “Deus do trovão”, como um elemento da secularização 

afinado ao contexto iluminista. Nas palavras de Fábio Lucas, essa disposição poética 

reflete o espírito de seus trabalhos, que “oscila entre os valores místicos ou reflexos da 

cultura grega e valores da razão, a serviço da representação da natureza. Silva 

Alvarenga, portador de formação filosófica, impregnou-se do espírito da época, das 

lições do Iluminismo, oriundo de autores italianos, franceses e ingleses.” (LUCAS, 

1998, p. 20). 

 

 

2.2 Poesia encomiástica – um elogio útil 

 

Ao analisar a dimensão pedagógica assumida pela poesia de elogio na 

ilustração luso-brasileira é preciso discutir a ideia de utilidade que esteve vinculada à 

prática do encômio. Considerando, em especial, o papel que essa forma desempenhou 

na literatura e no ambiente social da época, no qual esteve inserido Silva Alvarenga, a 

reflexão procura compreender a aproximação de figuras públicas homenageadas com a 

noção de exaltação da pátria, especialmente porque 

 

esse tipo de texto partilha do discurso lírico no século XVIII, por se 

manifestar como comunhão cívica do cidadão com o reino, como 

preito de reconhecimento de uma ordem acima de qualquer hipótese 
da crítica (em Portugal) (...). Adaptada tal ideia ao despotismo 

esclarecido (em que a lei é o rei e em que este representa Deus), torna-

se mais fácil imaginar como uma verdade cívica pode converter-se em 

noção poética, desde que os poetas estejam voltados para o 
aprimoramento da cidadania. (TEIXEIRA, 1999, p. 407). 

 

 

A referida comunhão cívica remete às redes de sociabilidade tecidas pela 

prática do encômio; isto é, a escolha estética pelo elogio conferia ao poeta uma efetiva 

participação na construção e no aprimoramento de sua sociedade. Assim, a imitação das 

virtudes, “da ação na qual possam aparecer brilhantes o valor, a piedade, a prudência, o 

amor da Pátria, o respeito das Leis, os sentimentos da humanidade” (ALVARENGA, 
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2005, p. 334), aparecia, solenemente, como panegírico, e, consequentemente, como 

contribuição não só artística, mas também política. 

Acerca disto, Jorge Antônio Ruedas de La Serna, em Arcádia: Tradição e 

Mudança (1995), observa a importância conferida à obra de Pedro Antônio Correia 

Garção, considerado um “reformador da poesia portuguesa do século XVIII.” (1995, p. 

11), a fim de obter melhor compreensão acerca do discurso elogioso. Segundo Ruedas 

de La Serna, as odes sacras de Garção remontam ao modelo tradicional do panegírico, 

gênero literário fortemente presente na tradição clássica medieval, e cuja produção 

consistia na recomendação dos santos e de suas virtudes para serem invocados na 

batalha cristã contra o mal. O exemplo da virtude a ser seguido, no entanto, não 

atravessava somente o discurso religioso. 

Ainda de acordo com o crítico, desde a época do Império Romano o louvor ao 

soberano adquirira preeminência política e constituíra um gênero do discurso 

panegírico. Fazia parte dos costumes, nos tempos antigos, o louvor aos homens 

excelentes, porque os elogiando justa e publicamente suas boas obras seriam exemplos 

tanto para os presentes quanto para os que viessem, a fim de que também realizassem 

semelhantes boas obras (RUEDAS DE LA SERNA, 1995, p. 16).  

Garção aspirava a restaurar a poesia clássica, reformando-a não só por meio do 

exercício da crítica e da purificação da língua e da arte da oratória, mas principalmente a 

partir dos esforços à celebração das grandes ações dos soberanos, visto que, para reinar 

a paz e brilhar a justiça bem como a prosperidade, era preciso louvar as virtudes e 

repreender os vícios. Desta maneira, propunha aos poetas árcades que, além de 

reelaborarem os elementos do discurso, praticassem o panegírico para a glória da pátria. 

Ou, ainda, nas palavras de Ruedas de La Serna: 

 

A frase “O Estado sou eu”, com que Luís XIV reivindicava o poder de 

ditar e interpretar as leis em sua luta contra o parlamento, hoje nos 

parece de extrema arrogância. O rei simbolizava, efetivamente, a 

nação. Em seu tempo, entretanto, esse monarca estava certo. Dele, 
exclusivamente, dependia a felicidade do povo. Era o “ungido do 

Senhor”. Por isso, cantar as glórias do rei era engrandecer, ao mesmo 

tempo, a pátria e o século, que se denominava com o nome do 
monarca, para sua eterna memória. (1995, p. 18). 

 

 Não bastava apenas conhecer as leis da retórica. Era preciso “estabelecer um 

sistema de bom gosto por meio de uma prudente crítica.” (RUEDAS DE LA SERNA, 

1995, p.17). Se, por um lado, há quem enquadre a prática do encômio em uma singela 
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“louvação aos grandes da época” (COUTINHO, 2001, p. 235), desvinculando a obra de 

arte de uma inserção histórica, há quem a compreenda como expressão do lírico; a 

retomada das considerações de Garção auxilia nesse sentido.  

 Ivan Teixeira, em Mecenato Pombalino e Poesia Neoclássica, nota que os 

poemas relacionados com o encômio são “de recorte laudatório, muito em desacordo 

com o que se entende hoje por lírico. Todavia, partilham de um discurso que os gregos, 

latinos e quinhentistas entendiam como lírico, embora o classificassem de maneira 

diferente” (1999, p. 406). A citação extraída de Teixeira importa na medida em que 

coloca a poesia que se utiliza dessa estética em comunhão com a retórica clássica. 

Em Silva Alvarenga, essa configuração está expressa na Epístola composta em 

1775 para a ocasião do Dia da colocação da estátua equestre de D. José I. A 

comemoração, realizada em Portugal, ampliaria o espaço de partilha e de comunhão 

cívica; assim, são trazidos à reflexão, no poema, não só o elogio como prática de 

sociabilidade, mas também os reveses que afligiram e que, ao mesmo tempo, foram 

motivos de orgulho para a memória histórica dos cidadãos. Nesse sentido, a referência 

ao terremoto de Lisboa, ocorrido em 1755, confere espaço para discursar tanto acerca 

dos grandes feitos do rei José I e de seu ministro Marquês de Pombal quanto do perfil 

de superação que desponta da reconstrução da cidade: 

 

Fale a nova Lisboa, que alegre e majestosa 

Renasce e cresce à sombra da mão que a fez ditosa. 
Se das fatais ruínas conserva inda a memória 

É por dobrar as causas à sua glória. (vv. 17 – 20). 

 
 

É evidente que a dedicatória e a exaltação do rei aparecem como norte do 

poema elogioso; mas isto não se resume à corriqueira noção de bajulação interesseira. 

Mais do que representar a pátria, o líder seria responsável por fazê-la progredir; creditar 

à figura do rei honrarias seria uma forma de honrar a própria nação, e o poeta ilustrado 

assumia essa concepção, tendo em vista seu importante papel social.  

Acerca disto, Ivan Teixeira analisa uma designação escrita em 1650 por 

Sebastião César de Meneses, conde de Coimbra, cuja reflexão aponta para a necessidade 

de haver opiniões inteligentes e ancoradas no juízo que auxiliem e apoiem as tomadas 

de decisões dos políticos representantes. Nas palavras do estudioso, 

 

Seguindo uma ampla tradição de tratadistas do Antigo Regime, 

Sebastião César considera três formas de governo: a monarquia, a 
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aristocracia e a democracia. Segundo ele, a razão e a experiência 

sobrepõem o governo monárquico aos demais. Partindo da crença 

nessas noções, nada mais justo que o poeta contribua para a formação 

do Conselho do Estado, estimulando, pelo louvor, as virtudes do 
príncipe e de seus auxiliares. Pelo menos teoricamente, essa parece 

uma maneira historicamente verossímil de entender o encômio 

setecentista. (TEIXEIRA, 1999, p. 408). 

 

 

Tornam-se compreensíveis, assim, alguns procedimento líricos, como a dedicatória: 

“Ao sempre Augusto e Fidelíssimo Rei de Portugal D. José I Nosso Senhor”, o elogio e 

a exaltação do governante:  

 

Grão rei, vossas ações crescem de dia em dia 

(...) 

Mas as vossas virtudes grandes por toda parte 
Aparecem mais belas sem o adorno das artes. (vv. 1 – 9). 

 

 

a determinação do modelo exemplar de governo, que deve ser bom, justo e exemplar 

para todos: 

 

Dar justas leis aos povos, unir com firme laço 

Paz, abundância, amor: à custa de seu braço 
Ver notar os seus dias por época feliz, 

É só para José ou César ou Luís. 

(...) 
Ó rei digno de o ser! Primeiro sem segundo!  

Possam por vós formar-se (sic) todos os reis do mundo. (vv. 37 – 40; 

57 – 58). 

 

 

a ideia de produtibilidade parece também associada à figura do rei, representativa do 

crescimento e desenvolvimento econômico: 

 
Já não geme Netuno co peso das rapinas 

Por vós o vulgo inerte se faz industrioso, 

E vê de seus trabalhos o fruto venturoso. (vv. 68 – 70). 

 

 

o cunho didático associado ao comportamento pautado no elogio da virtude, “lealdade”, 

e na crítica dos vícios, “orgulho” e “vaidade”:  

 

O ouro, os diamantes arroja, que só preza 
A fé devida ao rei, e os dons da natureza. 

Levai, levai ao trono a pura lealdade; 

D’almas, que não conhecem orgulho, nem vaidade. (vv. 91 – 94). 
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ou, ainda, a associação da figura pública com a do divino:  

 

Erguei aos céus a estátua: gravai-lhe aos pés de Lisboa 
Os monstros debelados, o atlante da coroa: 

Gravai quantas virtudes formam um rei perfeito 

Ó ilustre cinzel, que tens o prêmio justo, 

Quando esculpes no bronze dos reis o mais augusto! (vv. 97 – 102). 
 

 

Não obstante, aparece ainda a concepção do que seria a boa poesia e o bom poeta, 

mister a toda essa efervescência engajada; o sentimento de gratidão que, por sua vez, 

engrandece o rei eleva, também, a pátria: 

 

os meus versos o tempo não consome, 

Porque respeita neles, grão rei, o vosso nome. 

Se o meu pincel sincero vos pode retratar 

Não tenho que temer, não tenho que esperar. 
Da meônia carreira toco a difícil meta.   

O amor da vossa glória foi quem me fez poeta. (vv. 104 – 109) 

 
 

 Embora cada um desses tópicos levantados resguarde a particularidade deste 

poema, procedimento panegírico muito semelhante pode ser observado em diversas 

poesias feitas para serem recitados em comemorações especiais, aniversários, 

inaugurações de patrimônios ou espaços públicos etc, como é o caso de Longe, longe 

daqui, vulgo profano, pronunciado perante o vice-rei em 12 de outubro de 1788, cujo 

tema abordou a transformação da Lagoa do Boqueirão da Ajuda, promovida pelo 

próprio Luís de Vasconcelos e Sousa. 

Dessa maneira, coloca-se expressa na poesia de extração didática de Silva 

Alvarenga uma escolha consciente pela atitude educativa. Seria possível observar, a 

partir dessa conclusão, a expressiva presença daquilo que a crítica de Antonio Candido 

chamou de função humanizadora da literatura, tendo em vista que mostra-se imperativa 

a preocupação do poeta com a formação intelectual e moral dos jovens, da sociedade e, 

portanto, do homem em plena atividade civil.  

Diante das questões apresentadas, o capítulo seguinte colocará em evidência 

como sua atuação político-ideológica também andou em consonância com a 

representação da natureza americana, a fim de que sejam levantadas ponderações acerca 

da dualidade experienciada por Silva Alvarenga, dadas sua condição de nascimento e 

sua relação com a vida político-cultural portuguesa. 
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Capítulo 3 

O POETA, CAJUEIRO DESGRAÇADO 
 

 

 É portanto decisivo que a forma pela qual se 
manifesta o desvelamento velado só possa se 

concretizar na literatura. Pois a literatura não precisa 

resolver conflitos arcaicos da psique; o desvelamento 
velado corresponde antes ao impulso oculto de 

transpassar nossas próprias fronteiras.  

 
Wolfgang Iser

8
 

 

 

Verificou-se, até agora, que a formação intelectual de base europeia viabilizou 

a Silva Alvarenga a conquista de um amplo espaço de atuação política, considerando 

suas múltiplas funções na sociedade de corte. Como homem ilustrado, advogado e 

professor régio, o também poeta fez ressoar na expressão artística seu comprometimento 

com as Luzes e sua fé no progresso. Assim, com sua poesia, contribuiu positivamente 

para os interesses do governo, favoreceu um diálogo deste com a juventude portuguesa 

e mostrou-se exímio na reflexão acerca do funcionamento social, seja partindo do elogio 

ao rei, da sátira pedagogizante, da exortação aos vícios ou da exaltação das virtudes. 

Durante o período em que esteve em Portugal, entre 1771, ano em que 

principiou os estudos superiores na Universidade de Coimbra, e 1776, quando concluiu 

seu curso formando-se em Cânones, estabeleceu vínculo de amizade com Basílio da 

Gama e também travou conhecimento com Alvarenga Peixoto. Não obstante, “passou a 

viver intensa atividade intelectual, na época em que marquês de Pombal efetuava a 

reforma do ensino e quebrava com a tradição escolástica dos jesuítas.” (LUCAS, 2002, 

p. 19).  

Militante engajado e bem relacionado publicamente, Silva Alvarenga 

desenvolve, sob essas circunstâncias, seu potencial como poeta e influente difusor de 

ideias ilustradas. Gustavo Henrique Tuna observa que o poeta, “ainda em Portugal, fez 

odes e sonetos à estátua equestre inaugurada em homenagem a D. José I, vincando sua 

poesia com a valorização das Luzes nos moldes pombalinos, isto é, com o 

estabelecimento da pragmática aliança entre ciência e Estado.” (2009, p. 225). 

                                                
8 ISER, A Wolfgang. O Fictício e o Imaginário: perspectivas de uma antropologia literária. / A Wolfgang 

Iser; tradução de Johannes Kretschmer. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1996. 
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Regresso ao Brasil em 1777, “o novo bacharel passa uma temporada na 

Comarca do Rio das Mortes
9
 (onde, segundo o cônego Januário, recebeu a patente de 

coronel de milícias dos homens pardos) antes de se fixar no Rio de Janeiro e abrir banca 

de advogado.” (MORATO, 2005, p. XXIV). Em 1782, instalado na então capital da 

Colônia, à qual Luis de Vasconcelos e Sousa empreendera diversas melhorias e 

simpatizara com a vida intelectual em geral, Manuel Inácio aufere a estima do vice-rei. 

Sob o apoio financeiro e proteção do político, as aulas-régias, já estabelecidas pelo vice-

rei anterior, o marquês do Lavradio, são incentivadas; recebendo a cadeira de seu 

mecenas, o poeta é nomeado o primeiro professor-régio de Retórica e Poética da 

Colônia, tendo curso sido aberto em agosto de 1782. 

Durante o governo do marquês do Lavradio (1768 – 1779), protetor das 

ciências e das artes, Silva Alvarenga já atuava como membro da Sociedade Científica 

do Rio de Janeiro, extinta em 1779, antes mesmo de abrir a Sociedade Literária, sob a 

proteção da administração de Luís de Vasconcelos (1779 – 1790). Em 1786, iniciam-se 

os trabalhos na Sociedade Literária do Rio de Janeiro; nela, Silva Alvarenga recita, em 

1788, o seu poema Às Artes, em homenagem à rainha Maria I. Com o egresso do vice-

rei para a metrópole, a Sociedade Literária foi extinta, mas as aulas-régias continuavam 

sendo parte da ocupação profissional do poeta. 

Essa breve retomada da sua trajetória pessoal contribui para uma reflexão que 

menos pretende um biografismo do que busca compreender a representação que 

pressupõe “realidades”, “com as quais a poesia permanece relacionada” (ISER, 1996, p. 

46). As análises dos poemas anteriores tiveram como intuito verificar uma atitude 

político-pedagógica, bem como sua inserção no contexto histórico-social, em 

consonância com a criação artística, a fim de que se tornem mais perceptíveis os 

imbricamentos entre ética e estética.  

Nesse sentido, considera-se relevante observar que atrelada ao livre trânsito 

pelas vias intelectuais europeizadas estava a sua condição de americano. Silva 

Alvarenga, nascido em Vila Rica, em 1749, não estaria, assim, dissociado de uma 

contradição mister ao homem que agrega em si elementos de culturas tão distantes e, até 

                                                
9 NOTA HISTÓRICA – “A divisão judiciária de Minas Gerais, nos séculos XVIII e XIX, formava-se de 

comarcas compostas por um ou mais termos, que tinham como sede a vila ou cidade mais importante. 

Desde a criação das primeiras comarcas, seus nomes quase sempre traziam referências ao rio 

predominante na região, como Rio das Mortes, Rio das Velhas, entre outros. Posteriormente, as comarcas 

mineiras foram, na sua grande maioria, nomeadas, levando-se em conta os nomes dados às vilas e cidades 

que as formavam”. 

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 65, n° 208, p. 13-26, jan./mar. 2014. (Consultado em 

<https://bd.tjmg.jus.br/jspui/bitstream/tjmg/7840/1/0208-NH-001.pdf>). 

https://bd.tjmg.jus.br/jspui/bitstream/tjmg/7840/1/0208-NH-001.pdf
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mesmo, conflitantes. A crença no progresso, aliada diretamente à fé na ciência e, 

portanto, na prevalência da razão, não esmaeceu o que de nativo carregava em si. A 

noção de pertencimento, longe aqui de ser atrelada à concepção de nacionalidade, 

estaria assinalada em seus poemas, acompanhada de reflexões lúcidas acerca do seu 

lugar no mundo.  

Nos poemas de Glaura é que melhor podem ser observados esses 

entrelaçamentos. Verifica-se uma preocupação em trazer para o cenário pastoril que 

compõe a narrativa poética a inserção da atmosfera americana, com efeitos paisagísticos 

compostos por flores, frutos, árvores e animais naturais da terra brasileira. Tal escolha 

estilística chamaria à atenção para o que Antonio Candido chamou de “cor local”, 

“menos por haver inserido plantas e bichos do Brasil, do que por ter suscitado ritmos 

tão brasileiramente langorosos.” (CANDIDO, 2007, p. 149).  

Na verdade, o que se observa de característica nativa em Glaura parte desses 

ritmos apontados por Candido, não apenas por serem identificados a partir da 

musicalidade dos rondós e do uso dos elementos da natureza tropical, como propôs o 

crítico, mas também e principalmente porque desponta com sua “melodia sentimental" – 

que não necessariamente está à parte da razão, como se pretende, neste capítulo, 

advogar.  

Ainda acerca das considerações do teórico, cumpre lembrar que, referindo-se 

ao poeta, julgou-lhe o “mais sentimental” e “mais terno, mais brasileiro” (1964, p. 148) 

dos árcades. Toda essa percepção de Candido oferece esteio para uma análise acerca da 

presença e da realização do sentimento nos poemas, ainda que proposta aqui sob outro 

contorno, conforme será melhor desenvolvido posteriormente. 

Resgatando os fatos que ocorreram a Silva Alvarenga após sua chegada ao Rio 

de Janeiro,  destaca-se que sua atuação enquanto articulador da Sociedade Literária foi 

de grande importância. Sob sua liderança,  

 

Em um ano de existência, foram desenvolvidos trabalhos de 

observação do eclipse da Lua, uma memória sobre as fricções, outra 
sobre o calor da terra fisicamente considerado, análise da água do Rio 

de Janeiro, das propriedades do urucu e dos efeitos da aguardente e 

dos licores sobre o ser humano. (MORATO, 2005, p. XXVI). 
 

 

 Além disso, é de se saber que naquele ambiente havia preocupação tanto com a 

filosofia, com a matemática e com a astronomia, quanto com os trabalhos dos 
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agricultores e dos médicos e cirurgiões peritos, ocupados com a saúde pública. À 

imagem da circulação total do conhecimento, o poema recitado por Silva Alvarenga na 

Sociedade, em 1788, levou à avenida literária o desfile da comunhão entre as letras e os 

demais saberes científicos, todos sob a égide da Arte, assinalando, assim, “como era 

tênue a linha entre as atividades ‘literária’ e ‘científicas’.” (MORATO, 2005, p. XXVI). 

 Por sua vez, o funcionamento das aulas-régias apresentavam alguns 

imprevistos. Os religiosos franciscanos faziam oposição ao ensino público, difamando-o 

e, até mesmo, roubando os alunos dos professores-régios. Em 1787, Silva Alvarenga 

juntamente com o professor de grego, João Marques Pinto, enviara uma carta à rainha 

Maria I queixando-se das atitudes dos monges e também das más condições para seus 

trabalhos, como a falta de espaço, em especial, tendo em vista que a maioria das aulas 

era ministrada em suas próprias residências. Frente a isso, “sugerem a desapropriação de 

um convento não terminado junto à igreja de São Francisco de Paula para o 

estabelecimento de um colégio público.” (MORATO, 2005, p. XXVII). 

 Até o ano de 1790 os trabalhos na Sociedade Literária estiveram em pleno 

funcionamento; contudo, a chegada de um novo vice-rei, D. José Luís de Casto, conde 

de Resende, pouco simpático às ideias iluministas, fez os trabalhos esmorecerem. 

Somente em 1794 a Sociedade retoma as atividades, que passaram a acontecer na casa 

de Silva Alvarenga, mas que perduraram por apenas alguns meses
10

, tendo em vista que, 

logo após, seria proibida e suspensa pelo mesmo conde. Apesar dessas condições, as 

reuniões na residência do poeta continuaram a acontecer. 

 Em seguida a essa proibição, Manuel Inácio e outros membros da Sociedade 

Literária são objetos de denúncia que os acusam de professarem contra a Igreja 

Católica, a monarquia e a favor da república francesa, isto é, estariam sendo eles 

acusados “de arauto das ideias que a própria devassa visava a combater” (LUCAS, 

2002, p. 52). Cabe recordar que a devassa da Inconfidência Mineira, iniciada no 

governo de Luis de Vasconcelos, bem como a repercussão das Revoluções Americana e 

Francesa criaram um ambiente propício às execuções de penas justificado pelo 

argumento de manutenção da ordem. 

                                                
10 Aqui existe uma divergência: Fernando Morato afirma que as atividades duraram por cinco semanas 

(2005, p. XXVII – XXVIII); já Kury e Munteal Filho afirmam que permaneceram por 4 meses (1995, p. 

112). 
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 Tanto o estudioso Fernando Morato (2005), na elaboração de seu estudo crítico 

disponibilizado na introdução, quanto Fábio Lucas (2002), em Autos da Devassa, 

observam que  as intrigas e fofocas entre os membros da própria Sociedade bem como 

as desavenças políticas, como aquelas com os clérigos, puderam inflamar o clima de 

denúncias contra Silva Alvarenga, que foi preso, em 1794, na Fortaleza de Conceição e 

submetido a nove interrogatórios “dirigidos pelo mesmo desembargador Antônio Dinis 

da Cruz e Silva, que presidiu a devassa da Inconfidência Mineira” (MORATO, 2005, p. 

XXIX). No entanto, certamente o temor a um plano de sedição rodava as ideias do vice-

rei conde de Resende, que teria preordenado a inquisição geral à busca de provas que 

apontassem para algum esquema de rebelião. 

 Os interrogatórios e acareações tiveram como fim confirmar a afeição de Silva 

Alvarenga às ideias afrancesadas. Embora negada inúmeras vezes pelo réu, as acusações 

transitavam entre o desrespeito à religião, o desprezo pelo poder e autoridade dos 

monarcas e a admiração pelo sistema democrático de governo. As respostas concedidas 

ao desembargador Antônio Diniz da Cruz e Silva, Chanceler da relação do Rio de 

Janeiro, aos vinte e sete de julho de 1795, foram quase todas contraditas, sob alegação 

de que o poeta faltava com a verdade ao ser interrogado, entre outros pontos, sobre a 

criação de um estatuto para a Sociedade Literária, que continham regras de 

funcionamento muito semelhantes às de uma democracia, a saber: “não deve haver 

superioridade alguma nesta sociedade e será dirigida igualmente por modo 

democrático”; juntamente a este, outro tópico que chama a atenção é a exigência do 

sigilo: “a boa fé e o segredo, de modo que ninguém saiba do que se tratou na 

Sociedade.” (LUCAS, 2002, p. 208). 

 Acerca do estatuto, o interrogado defendeu-se, alegando que não o havia 

escrito e que jamais imaginou ser tão odioso o termo democrático; no entanto, alegou 

que, em sua visão, não havia “entre os sócios uma pessoa superior às outras”, desse 

modo, por serem todos iguais, cada um devia conter-se em seus decentes deveres, não 

existindo, assim, melhor modo para o regime da Sociedade. (LUCAS, 2002, p. 206). 

Por outro lado, a acusação encontrou entre os pertences do próprio poeta o papel com os 

sete apontamentos para estatuto de uma sociedade literária, reconhecendo a letra e 

atestando ser do próprio Silva Alvarenga. 

 Além disso, é possível afirmar, pelas próprias relações políticas que 

estabelecera no período de sua formação em Coimbra, que o poeta era uma pessoa 

sociável e até mesmo amável, conforme Candido observou em Formação da Literatura, 
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embora houvesse declarado, em acareação com seu declarado rival José Bernardo da 

Silveira Frade, aos doze de agosto de 1795, que carregava dentro de si um “desejo de 

tirar uma semana de sesmaria para os desertos do Rio Tageari porque era melhor viver 

entre os bichos do que entre os homens maus; e que isto o dizia ele uma e muitas vezes 

nas horas de melancolia” (LUCAS, 2002, p. 218).  

 Segundo Fernando Morato, essa declaração haveria aberto uma fresta para as 

interpretações de que Silva Alvarenga pudesse ter “uma personalidade à maneira de 

Rousseau”, contudo, pondera Morato, esses comentários “parecem não ser mais do que 

um desabafo localizado.” (MORATO, 2005, p. XXIX). 

 Mas, se por um lado, essas interpretações podem parecer apenas um “desabafo 

localizado”, por outro, podem merecer melhor atenção, sobretudo quando se resgata o 

“Discurso sobre as origens da desigualdade” (1754), de Jean Jacques Rousseau: 

 

 
(...) Em torno de nós, quase que só vemos pessoas que se lastimam de 

sua existência, e muitas mesmo que se privam dela tanto o quanto 

podem; e a reunião das leis divina e humana mal basta para deter essa 
desordem. Pergunto se jamais se ouviu dizer que um selvagem em 

liberdade tenha somente pensado em se lastimar da vida e em se 

suicidar. Que se julgue, pois, com menos orgulho, de que lado está a 

verdadeira miséria. Ninguém, ao contrário, foi mais miserável que o 
homem selvagem deslumbrado pelas luzes, atormentado pelas 

paixões, e raciocinando sobre um estado diferente do seu. 

(ROUSSEAU, 1754, p. 72) 

 

 

 As palavras de Silva Alvarenga, ditas em horas de melancolia, podem 

encontrar forças justamente no eco dessa reflexão de Rousseau, cuja denuncia expõe a 

desordem ocasionada pelo homem que, deslumbrado pelas luzes, se lastima de sua 

própria existência; nesse sentido, a miséria humana estaria mais próxima dos homens 

esclarecidos do que do bom homem selvagem. Não é o intuito alegar de maneira 

contundente que Silva Alvarenga realizou a leitura da obra citada acima – mesmo 

porque, o estudo de Gustavo Henrique Tuna, consultado para essa pesquisa, conforme 

se verá adiante, não cita registros de obras do próprio filósofo francês na livraria de 

Manuel Inácio.  

 O que se pretende é, no entanto, oferecer uma leitura mais ampla acerca das 

motivações do poeta – filosóficas, sentimentais etc – que podem estar refletidas em sua 

obra literária. Seguramente, as conversas em sua casa traziam à tona a maior das 
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novidades contemporâneas, a Revolução Francesa, e não seria demasiado compreender 

o porquê das especulações acerca do reflexo de Rousseau e de demais pensadores da 

época na “personalidade” de Silva Alvarenga, sobretudo quando se lança um olhar mais 

cuidadoso sobre os títulos que compunham a sua biblioteca pessoal. Nos próprios autos 

da Devassa constam acusações que vão ao encontro desse olhar; verificou-se que, dos 

livros achados na livraria do acusado,  

 
O poeta mineiro possui as traduções francesas de Dei Delitti e delle 

Pene, de Cesare Bonesana, marquês de Beccaria e de La scienza della 

legislatione, de Gaetano Filangiere. (...) Pautando-se por uma crença 
de fortalecimento das leis para o aprimoramento da conduta humana, 

Beccaria arquiteta uma proposta que visa reformar o aparato jurídico, 

propondo restrições ao poder de legislar dos monarcas. De acordo 

com ele, “apenas as leis podem indicar as penas de cada delito” e “o 
direito de estabelecer leis penais não pode ser senão da pessoa do 

legislador, que representa toda a sociedade ligada por um contrato 

social.”. Franco Venturi observa que as concepções expressadas por 
Beccaria acerca da existência de um contrato social vigente na 

sociedade levaria o próprio autor italiano a temer represálias pela 

sombra perceptível dos pensamentos de Jean Jacques Rousseau sobre 

seu texto. (TUNA, 2009, p. 218). 

 

 

 O estudo crítico de Gustavo Tuna contribui para a melhor compreensão das 

especulações acerca da declaração de Silva Alvarenga, considerando que essas 

poderiam não ser mero “desabafo localizado”. Tuna concluiu que é plausível tecer 

reflexões partindo do estudo da composição de uma biblioteca particular, tendo em vista 

os efeitos das possíveis leituras nas ações dos respectivos donos. Ancorado nessa noção, 

encaminhou sua discussão a partir do acervo do poeta propondo analisá-lo como um 

“estado d’alma”. Em suas palavras, 

 

 
A composição da livraria de Silva Alvarenga possui raízes que se 

mostram mais evidentes do que outras, como as que podem ser 
relacionadas à sua formação na Universidade de Coimbra, à sua 

atividade de ensino, ao seu trabalho como advogado e aos seus 

afazeres na Sociedade Literária do Rio de Janeiro. Além das 
motivações mais imediatas, outros ânimos podem ser encontrados no 

acervo pessoal do poeta. Pondo em tela os diferentes motores que 

alavancaram a constituição da livraria, pode-se reconstituir o universo 

mental de leituras que estavam a disposição do poeta e que podem, 
como desafiou Daniel Roche, sugerir um “estado d’alma”. (TUNA, 

2009, p. 206) 
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Outros títulos que compunham esse universo mental de leituras poderiam 

anunciar um espírito democrático do poeta, uma vez que constava em sua livraria 

“alguns tomos da História do Abade Raynal”, da “História Filosófica” também do 

mesmo autor e o livro que tem por título “Direito do Cidadão” do Abade Mably, entre 

outros; livros esses que teriam em comum, em suas linhas de pensamento, princípios e 

doutrinas de igualdade civil e destruição dos governos monárquicos. Apesar de negar a 

leitura de tais obras argumentando que as guardara para apreciação em caso de férias,  

 

Foi instado que, além de não ser verossímil, que ele, respondente, 

sendo um homem de letras e com inclinações aos estudos filosóficos, 

tivesse e conservasse uns livros sem os ler; os quais livros, pelos seus 
mesmos títulos, inculcavam tratar objetos pertencentes aos mesmos 

estudos filosóficos, se convencia esta sua resposta por alguns dos seus 

papéis, nos quais se liam princípios e máximas tiradas dos mesmos 

livros e, especialmente, do livro do Abade Mably já referido. 
(LUCAS, 2002, p. 221). 

 

 

 De acordo com a pesquisa de Tuna, entre as obras que compunham o montante 

do poeta, também estavam as consideradas indispensáveis para um professor de 

retórica; nesse sentido, os livros de retóricas pelas instruções régias de 1759 mostrariam 

a consonância da livraria com as propostas pedagógicas da reforma do ensino; na lista, 

aparecem títulos de Quintiliano, dentre os quais estaria a obra Institutionum 

rhetoricarum, editada em Portugal pela primeira vez em 1781, além de retóricos 

recomendados pelas instruções régias, como Cícero, com os títulos Opera Omnia e 

Orações principaes, e também Garardus Vossius, que figura com sua Elementa 

rhetorica. 

 Além dessa informação, o pesquisador resgatou o estudo feito por Luiz Carlos 

Villalta, que analisou inventários post-mortem entre os anos de 1751 a 1822, e verificou 

que, entre as livrarias particulares, embora predominassem as obras devocionais e 

religiosas, foi possível encontrar em algumas dessas bibliotecas “uma abertura 

significativa para as ciências e saberes profanos, percebendo-se nos títulos e autores 

ecos da ilustração” (TUNA, 2009, pp. 101; 206). Não obstante, verificou ainda que 

 

Dentre os escritores ilustrados franceses que fizeram sucesso no 
século XVIII, Bernardin de Saint-Pierre, botânico francês amigo de 

Rousseau e autor de Études de la  nature (1786). Silva Alvarenga 

possuía numa edição de 6 volumes da obra. Saint-Pierre, nascido em 
1737 em Havre, esteve nas Ilhas Maurício em 1768, como engenheiro 
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real, experiência que ajudou a moldar o fervor pela natureza que 

caracterizaria suas narrativas. Seu Études de la nature mostra o 

pendor do autor para o esmaecimento do valor da razão e para a 

proeminência do sentimento. (TUNA, 2009, p. 214). 

 

  

 É interessante observar como a obra de Bernardin de Saint-Pierre é construída 

em pleno diálogo com as reflexões de Rousseau e que foi ele também autor de Paulo e 

Virgínia, romance pastoral que se tornou muito popular, inclusive no Brasil. Em seu 

estudo sobre a natureza, Tuna (2009, p. 214 – 215) remete à valorização da emoção pelo 

autor de Paulo e Virgínia; isso importa porque pode significar que o espírito 

melancólico se aproxima a uma concepção filosófico-literária, adotada por pensadores 

de sua época. 

A pesquisa sobre a livraria de Silva Alvarenga bem como as acusações que 

constam nos autos do processo poderiam incentivar a interpretação de que ele carregava 

consigo um espírito revolucionário; como ilustrado que era, bem relacionado, 

conhecedor das Leis e da filosofia, das letras e da matemática, dos sistemas políticos e 

de seus funcionamentos, atenderia a um perfil de líder capaz de incitar a subversão da 

ordem, lutando por seus possíveis ideais de equidade – que muito se assemelhariam aos 

do Rousseau, de certa maneira, e que justificariam a prisão do poeta naquele contexto.  

 Mas não é prudente obliterar o fato de que, passado os anos na prisão, a 

libertação dos réus foi ocasionada, em 1797, pela intervenção direta da rainha Maria I, 

que teria determinado ao vice-rei conde de Resende que ou remetesse os autos e os 

culpados à sua presença ou soltasse a todos imediatamente. Entendendo que as provas 

levantadas durante todo o decurso eram insuficientes, o vice-rei recomendou a 

liberação. No mesmo ano, Silva Alvarenga escreveu e dedicou o poema “A 

Tempestade” à rainha dona Maria I, por ocasião do seu aniversário, talvez com o intuito 

de agradecer a sua intervenção no processo que restituiu a sua liberdade, como sugere 

Topa (1994, p. 101) e de acordo com o que se pode observar: 

 

Enquanto alegre e ínclita vitória 
Vai seguindo os teus passos e a Piedade, 

 A cândida Verdade 

As Graças, a Justiça, a Fama, a Glória, 

E o prazer imortal, que o Céu reserva 
Ao real coração, que a Paz conserva: 

Ergue benigna a Mão, Rainha Augusta, 

A poderosa Mão, a quem adora 
 E teme o acaso, a aurora, 
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Os frios polos e a região adusta; 

Ampara o novo gênio americano 

Que sobe a par do grego e do romano. (vv. 37 – 48). 

  

 

 Assim como tantos outros de seus poemas panegíricos, este também não deixa 

de mostrar a declaração pública de afeição de Silva Alvarenga por seus governantes; na 

verdade, o senso de justiça, igualdade, fraternidade e equidade que carregava em si e 

que de maneira abundante encontrava nas elucubrações francesas deveria se fazer 

presente, em certa medida, naqueles que o poeta acreditava serem a incorporação da 

ideia do poder bom, justo e agradável para todos, ou seja, na figura do rei, do ministro, 

da rainha. Contudo, a expectativa que investiu em sua própria ideologia nem sempre foi 

correspondida; conforme atesta Gustavo Henrique Tuna, 

 

A frustração diante de uma não realização de uma série de medidas 

que visassem o justo reconhecimento por parte do Estado de seus 
esforços de fiel vassalo, provocaria em uma figura como Silva 

Alvarenga desejos de alteração para os destinos de sua pátria, anseios 

que as leituras de sua preciosa livraria deveriam aguçar. (TUNA, 

2009, p. 226). 

 

 

 No entanto, após o período em que esteve encarcerado, o poeta teria sido 

acometido pela melancolia e pelo sedentarismo, segundo relatos do cônego Januário, 

mesmo com a retomada de suas aulas e de seu trabalho de advocacia. Um ano após a 

saída do poeta da prisão, em 1799, Glaura, poemas eróticos de um americano foi 

publicado por um aluno.  

 A crença nos seus governantes e em projetos modernizantes ilustrados, 

adaptados ao contexto católico de Portugal, seria incompatível com a afeição às ideias 

filosóficas circulantes nos países já laicizados e modernos; mas, ainda assim, essa 

conjunção de perspectivas pode ser compreendida se pensada como uma das 

contradições inerentes a Silva Alvarenga. Outra contradição possível seria o conflitante 

sentimento de angústia; sua noção de pertencimento estaria marcada pelo entrelugar: o 

poeta como próprio “cajueiro desgraçado”, “copado e florente”, mas que nascera em 

“terra dura”. 
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3.1  Melodia Sentimental – o lirismo, a natureza e o americano. 

 

 

A razão esteve no cerne do pensamento filosófico ocidental setecentista; 

refletida diretamente nas estruturas que alicerçam uma sociedade, seu espírito evocou a 

noção do pragmatismo, do avanço científico e tecnológico, do controle das emoções em 

benefício da polidez, enfim, das inúmeras formas de racionalização do comportamento. 

No âmbito literário, a investida estética entrou em consonância com esse ideal, e 

apresentou-se como resposta ao movimento literário ao qual sucedeu, rejeitando, dentre 

outros fatores, a exacerbação das emoções; assim, os conflitos tão patentes do Barroco 

buscariam ser suplantados pela tentativa da plenitude e da serenidade, como se todos os 

reveses pudessem estar devidamente sob o (auto)controle do homem racionalizado. 

Sérgio Alcides, em Estes Penhascos, acerca da mudança no estilo literário que 

ocorreu junto com a virada do século, observa que 

 

Num primeiro momento, o gosto aparece inteiramente cominado pela 

razão; depois, vem regido também pela moral. As duas composições 

situam-se em pontos distintos de um percurso filosófico que atravessa 
todo o século XVIII e acompanha as menores filigranas do 

pensamento estético do período. (ALCIDES, 2003, p. 38). 

 
 

Contudo, há de se considerar as particularidades próprias dos poetas mineiros 

que, embora estivessem diretamente em contato com o paradigma estilístico europeu, 

trouxeram à sua arte uma linguagem determinada por fatores muito particulares, ora 

revisitando o Barroco, como no caso de Cláudio Manuel da Costa, de acordo com o que 

propõe Melânia Aguiar (1973), ora prenunciando o Romantismo brasileiro, como no 

caso de Silva Alvarenga, de acordo com o que propõe Antonio Candido.  

Acerca da estética barroca, a professora Melânia Aguiar, em sua tese de 

doutoramento intitulada O jogo de oposições na poesia de Cláudio Manuel da Costa, 

coloca em destaque o que chamou de “sentimento de instabilidade do real” (1973, p. 

55), que estaria relacionado à constante sensação de fugacidade e inconstância de todas 

as coisas. Derivariam dessa efemeridade os contrastes, os polos que constituiriam a 

mais notável característica barroca. Diante disso, Aguiar afirma que 

 

A obsessão pela instabilidade do real é uma constante na obra de 

Cláudio Manuel da Costa. Ela assume, contudo, na sua poesia, 

dimensão bastante particularizada, em detrimento de uma mensagem 
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filosófica universal. É que esta instabilidade para Cláudio está sempre 

relacionada ao problema amoroso e, quase sempre, ao seu problema 

amoroso. O que o preocupa sobretudo nesta instabilidade é ver que, 

em decorrência dela, o amor assume feição extremamente evanescente 
e fugidia, tornando-o, em consequência eternamente infeliz. 

(AGUIAR, 1973, p. 57) 

 

 

 Exímio no uso das técnicas próprias à estética neoclássica, Claudio Manuel da 

Costa refletiu a certa altura a paradoxal sentimentalidade tão peculiar ao homem 

americano; as angústias e inquietações não foram obliteradas pela polidez exigida pelo 

racionalismo setecentista, de acordo com a leitura proposta por Melânia Aguiar. Não 

muito distante dessa concepção estaria Silva Alvarenga, cuja natureza contraditória se 

assemelha à de Cláudio Manuel, embora cada um resguarde a singularidade de sua 

trajetória. Em Manuel Inácio não serão os aspectos da “cosmovisão barroca” (AGUIAR, 

1973, p. 55) que tornarão acentuados os conflitantes sentimentos do poeta, mas a 

presença da natureza americana, que ora compõe a pintura do cenário pastoril em 

Glaura, e ora personificam-se no próprio pastor, através encenação poética.  

 Compreende-se, diante disso, que a presença de árvores, frutos e animais bem 

como a do clima tropical, além de compor o locus amoenus, aponta para confluências de 

vozes enunciativas, tendo em vista que o pastor e o poeta compartilham aflições muito 

equivalentes. A melancolia do eu-lírico expressa no amor pode deslocar-se pelos trilhos 

da vida do poeta, que, mesmo quando escreveu sua obra considerada menos engajada, 

atuou, de maneira muito sofisticada, em benefício dos seus próprios ideais. Isso está 

expresso na sua sutil tentativa de retirar a natureza americana de um lugar 

desprestigiado, uma vez que a insere na tradição escrita e, portanto, civilizada. No 

entanto, mesmo com a tentativa de aproximação do discurso de civilização à natureza 

tropical, o desdobramento do poeta no pastor se dá à medida que aquele reconhece o seu 

lugar no mundo: estaria também em seu destino a sina de ser um desafortunado.  

Partindo das questões apresentadas, oferece-se a leitura dos poemas de Glaura, 

sabendo-se que, neste trabalho, uma apreciação integral do livro seria impossível e que 

o recorte foi pensado para atender à premissa do poeta como o próprio cajueiro. Nesse 

sentido, uma divisão estrutural visa auxiliar no encadeamento da reflexão, atendendo ao 

seguinte critério: do celebrado amor ao amor mítico – “Os amores perdidos” (Rondó 

XXII), “O amante saudoso” (Rondó XXIII), “Dóris e Galatéia” (Rondó XVII); do amor 

contemplado ao inato amor – “O Sol” (Rondó LVIII); “O Beija-Flor” (Rondó IX) e “O 

Cajueiro” (Rondó III). Ademais, três madrigais compõem a proposição: “Ó garça 
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voadora” (Madrigal XLVI), “Ó Mangueira feliz, verde e sombria” (Madrigal IX) e 

“Suave Agosto as verdes laranjeiras” (Madrigal XVIII). 

 

3.1.1 Do amor memorado ao mítico amor  

 

Na narrativa poética, o pastor entoa seu amor por Glaura, pastorinha que, a 

princípio, tende a evitar os galanteios amorosos, mas que, posteriormente, retribui o 

amor de seu apaixonado Alcindo Palmireno. Contudo, o infortúnio da morte repentina 

de sua bela o deixará imerso em melancolia. A partir dessa tristeza, procurar-se-á 

compreender como as identidades enunciativas podem estar imbricadas, uma vez que as 

infelicidades que acometem o eu-lírico podem se relacionar com as aflições do “eu-

político”, isto é, o próprio poeta.  

Nesse ponto é que melhor se pode depreender a bucólica como uma encenação, 

conforme propôs Wolfgang Iser, em O Fictício e o Imaginário, sabendo-se que no 

mundo pastoril os pastores figurariam 

 

como disfarces de pessoas históricas que encenam o seu mundo 

original, no ambiente dos pastores. Em vez de recordarem, eles se 

confrontam. Tal compreensão de si mesmos visa a uma tomada de 
distância quanto à própria realidade, cuja encenação indica o desejo de 

possuir o que é bloqueado por ela. (ISER, 1996, p. 84). 

 

Se a noção de mimesis ancorada por Platão remete à representação do mundo 

que é dado ao poeta, ou da vida humana em geral; no jogo poético proposto por Iser, o 

que se pretende é compreender uma Arcádia cujo “mundo da vida dos protagonistas é 

despotencializado, tornando-se uma imagem, que serve para tornar evidente o que se 

furta à perceptibilidade.” (ISER, 1996, p. 78). Dentro dessa concepção que exige 

observar atentamente as sutilezas da poesia árcade, o mundo real não apenas seria 

representado no mundo ficcional, antes, os dois mundos estariam em interação.  

Percebendo Silva Alvarenga nesse contexto, é possível vislumbrá-lo como a 

pessoa histórica no ambiente pastoril; desse modo, o que há entre o mundo dado e o 

mundo despotencializado é justamente o que se escapa à percepção: uma série de 

contradições inerentes ao poeta – formado intelectualmente na Europa, mas nascido em 

território americano. Compreende-se, assim, o imbricamento entre o eu-lírico e o “eu-

político”, conforme proposto anteriormente.  
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No cenário de Glaura, embora o mundo natural do protagonista possa não 

parecer despotencializado devido aos inúmeros elementos nativos que compõem o 

cenário da narrativa poética, a melancolia presente nos versos eleva a sensação de 

impotência. O amor memorado, nesse sentido, além de revelar a total ausência de sorte 

do eu-lírico no âmbito do amor, como se pode observar nos estribilhos de “Os amores 

perdidos":  

 

Louco amante e sem ventura 

De ternura suspirando, 

Vou buscado entre estas flores 
Os amores que perdi. 

 

 

também almeja tornar esse malogro quase que sensorial, expondo a subjetividade latente 

em suspiros, clamores, lágrimas e metáforas para saudade – “o meu peito já crescido”; 

observa-se que, não obstante o lamento, a infelicidade desponta como sua sina e o 

conduz  à impiedosa solidão: 

 

No meu peito já crescido 

Uã tarde repousaram: 

Suas lágrimas cessaram, 
E os gemidos não senti. 

 

Foi então, ó Glaura bela, 
Foi então que me fugiram: 

Eu clamei e não me ouviram: 

Ímpia estrela em que nasci! (vv. 44 – 48) 
 

 

Os elementos que compõem os versos de “Os amores perdidos” delineiam, 

assim, o total revés que atravessa as identidades enunciativas presentes em Glaura, uma 

vez que os malogros que acontecem ao eu-lírico, “Eu clamei e não me ouviram / Ímpia 

estrela em que nasci”, posteriormente também serão identificáveis no eu-político. Fato 

semelhante ao que é possível obervar no poema anterior acontece em “Amante 

saudoso”, e agora novos itens auxiliam na composição desse descontentamento:  

             

Linda Glaura, os arvoredos 

E os rochedos que já viste, 

Tudo é triste e tudo sente 
Meu ardente respirar. 
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Quando os Risos e os Amores  

Aparecem nos teus olhos, 

Até d’ásperos abrolhos 

Vejo flores rebentar. 
 

Mas se deixas este prado, 

Ai de mim! cruéis pesares! 
Sinto escuro o Céu e os ares 

E enlutado o bosque e o mar. (vv. 1 – 12) 

 

 

 São introduzidas árvores e flores, que ora se relacionam com a alegria do 

pastor ao estar com sua amada, ora testemunham a angustiante saudade que aperta 

quando sua amada se vai; compõe também o cenário a escuridão do céu e dos ares, que 

representa o modo como o pastor vê e sente o mundo sem a luz de Glaura. Por sua vez, 

a presença do mar e do bosque remete à transformação do sentimento do poeta em 

escuridão do luto. Ademais, a descrição dos versos aproxima-se à instância do pictórico, 

aspecto muito comum no verso clássico e relacionado à poética horaciana, ao se ver 

neles desenhada a sinuosidade das praias e o despontar do Sol:  

 

Não te alegra a curva praia, 

Quando o Sol já se retira? 
Não te movo o som da lira 

Que desmaia de chorar? 

 
De que nasce o teu desgosto? 

Ah! permita que te vejam 

Estes campos que desejam 

O teu rosto enamorar. (vv. 17 – 24). 

 

 

 Pergunta o pastor a Glaura se a praia ao amanhecer e a canção não a alegram, 

convidando-a, assim, ao retorno para perto de si. Já nestes versos aparece a ideia da 

melodia sentimental; isso quer dizer que, além de o esquema de rimas privilegiar, no 

estribilho, as internas - a ab bc cd, e nas demais estrofes as alternadas, rematando 

sempre com o som final do estribilho - e f f ed, ou seja, um ritmo quase musical, o som 

da lira personifica-se, desmaiando de ternura os seus acordes que podem ser 

equiparados à voz daquele que chama por seu amor. 

 Nesse ponto é que se deseja atentar para a presença de uma sentimentalidade, 

partindo da noção de musicalidade, que não distancia a razão. Em A consciência 

criadora na poesia brasileira, Sérgio Alves Peixoto discorre sobre o processo de 

criação poética de Silva Alvarenga e ajuda a melhor articular essa reflexão: 
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Silva Alvarenga, embora se utilizasse de Horácio, reproduzido ad 

infinutum por teóricos e tratadistas a partir do Renascimento, revela-

nos já a profunda alteração que a teoria clássica iria sofrer com o 

aparecimento do Romantismo. Aqui já vemos como o sentimento 
deixa de ser algo puramente literário, adquirindo foros de verdade 

transcendente que a literatura não conseguiria representar, a não ser 

parcialmente. Trata-se, pois, da incapacidade da palavra poética 
perante o mundo mágico das emoções, da falência desse verbo que, 

por ser humano, não consegue reproduzir o que há de divino na alma 

do homem e na natureza. (PEIXOTO, 1999, p. 67). 

 

 

 Seguindo essa perspectiva, a presença da melodia em consonância com o 

sentimento estabeleceria uma genuína coalizão entre a “palavra poética” e o “mundo 

mágico das emoções”, e não necessariamente prejudicaria o valor específico da palavra, 

de acordo com que propõe Antonio Candido, em Formação da Literatura Brasileira. 

Para este teórico, a notória musicalidade nos versos, ocasionada por rimas que ele 

considerou como não tão complexas, colocaria em prejuízo o função racional que a 

escrita deve exercer, tendo em vista que, ao ler os poemas, o leitor poderia distrair-se no 

ritmo melódico e esquecer-se da razão; isso seria um problema para Candido, uma vez 

que, embalada pela sugestiva canção, a leitura ofereceria menor capacidade para 

ordenar formalmente o campo das emoções.  

 No entanto, para Peixoto, o que pode ser verificado em Silva Alvarenga é a 

“vitória do sentimento, mesmo que com ela o poeta se visse como um eterno fracassado 

na sua missão, vitória essa que só o Romantismo falara mais alto e angustiosamente.” 

(PEIXOTO, 1999, p.67). Mas, o que seria uma vitória do sentimento para Peixoto, e 

também para este trabalho, não seria para Antonio Candido, que considerou que a 

produção de Glaura esbarra na “monótona elegância dos mestres de facilidades”, cuja 

tendência está para a “inércia intelectual e o clichê” (CANDIDO, 2007, pp. 28 – 39); a 

justificativa para esse juízo é a de que o nacionalismo artístico, quando não mediado 

pela razão, comprometeria a universalidade da obra, fixando-a no pitoresco e no 

material bruto da existência. 

 Pensando na representação do mundo pelas palavras, faltaria à Silva 

Alvarenga, ainda dentro dessa visão de Candido, o equilíbrio fundado no pressuposto de 

que as formas elaboradas pela inteligência se regem essencialmente por leis análogas às 

do mundo natural, isto é, pela elevação do espiritual em renúncia do material. Nesse 

sentido, a palavra seria associada à espiritualidade porque fincada na razão; enquanto a 
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melodia remeteria aos sentidos mais materiais e corpóreos, visto que eleva o 

sentimento. (CANDIDO, 2007, 141 – 156).   

Acerca disso, Anita de Moraes, em Para além das palavras, evidencia que 

“Candido lida com os equilíbrios entre técnica e emoção, sugerindo certa ‘brasilidade’ 

que se associa a ternura e particular sensibilidade rítmica” e que “o risco de Alvarenga é 

ser demais sentimental e popular, em detrimento da ordenação formal.” (MORAES, 

2015, p.38). Contudo, um pouco contradizendo sua própria reflexão, Candido mesmo 

vai observar que o grau de ordenação formal em Glaura atenderia à boa técnica e à 

inovação artística ao observar o esquema de rimas:  

 

No estribilho as rimas são internas, segundo o esquema: 

 
............................................... A 

.................. A ........................ B 

.................. B  ....................... C 

.................. C ........................ D 

 

D rima obrigatoriamente com o verso final de cada quadra que 
compõe a oitava, que por sua vez obedece ao esquema: 

 

............................................... E 

............................................... F 

..............E .............................. D 

............................................... G 

............................................... H 

............................................... H 

.......... G ................................ D (CANDIDO, 2007, p. 147) 

 

E, partindo disso, ainda propõe: “Tanto quanto posso julgar, Silva Alvarenga 

foi o inventor desse tipo de rondó, assim chamado certamente devido ao estribilho e à 

recorrência dos consoantes.” (CANDIDO, 2007, p. 147). Caberia, aqui, espaço para 

algumas perguntas: haveria falta de complexidade nesses versos completamente 

desautomatizados? Poderia haver inércia intelectual em uma produção artística pioneira, 

inovadora? A proeminência de uma melodia dos sentimentos alijaria, nesse sentido, a 

racionalização? Há de se destacar que o rondó é uma forma poética relacionada à 

música e ao verso popular e que a redondilha maior se fazia presente na tradição do 

verso galego-português; portanto, no caso de Glaura, é possível afirmar que a escolha da 

versificação teria sido consciente, uma vez que se observa que todos ou quase todos os 

poemas, excetos os madrigais, são formado por quartetos com sete sílabas poéticas – 

redondilha maior. 
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Consonante ao domínio da técnica que pressupõe o uso da razão, estaria 

presente nos versos o diálogo com a tradição clássica, na referência à mitologia grega, 

como é possível observar nos versos seguintes de “Amante Saudoso”: 

  

No declívio deste monte, 

Murmurando à sombra fria, 

Da soberba penedia 
Clara fonte desce ao mar. 

 

Nessa gruta deleitosa, 

Doce Zéfiro te espera 
E a suave Primavera 

Cuidadosa em te agradar. (vv. 29 – 36).  

 

 

A presença de Zéfiro, personificação de uma força da natureza, remete aos 

valores estéticos resgatados da Antiguidade Clássica; isso pode ser atestado 

especialmente quando é trazida à memória a obra de Sandro Botticelli, produzida entre 

os anos 1482 e 1485, Nascimento de Vênus, em que do lado da deusa Vênus está Zéfiro, 

o vento do Oeste, à esquerda, e Flora, Hora da primavera, uma das deusas da estação, à 

direita. A composição usada por Silva Alvarenga nos versos acima não parece ser, nesse 

contexto, ocasional; é, no mínimo, curioso identificar no poema o mesmo que se pode 

observar no quadro de Botticelli: a consonância entre o frescor da agradável Primavera 

e da presença do vento, ambos tão harmônicos quanto os adjetivos que os descrevem 

como “doce” e “suave”. 

Como se vê, para além do enquadramento no movimento literário, a presença 

da mitologia pressupõe estudos e ordenação do saber, uma vez que os personagens 

mitológicos não apenas serão referenciados, mas, sobretudo, figurarão a narrativa, visto 

que suas histórias não serão tão somente narradas, mas (re)vividas por Glaura e seu 

pastor. Assim, o Vento que outrora envolveu Vênus, aguarda ansioso para embalar a 

pastorinha tão delicada quanto a deusa mitológica. Movimento semelhante acontece no 

poema “Dóris e Galatéia”; sendo ainda a praia o cenário que compõe os versos, os 

personagens agora deixam de figurar o movimento dos ventos e da brisa que esperam 

por Glaura e remontam diretamente ao mar: 

 
Glaura bela, o Sol desmaia; 

Esta praia te convida: 
Vem dar vida ao desgraçado, 

Já cansado de chorar. 
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Ouço ao longe o instrumento, 

Que Tritão nadando emboca: 

Verde carro as penhas toca 

Dorme o vento, e dorme o mar. 
 

D’alvos peixes o cardume 

Acompanha venturoso, 
E o Delfim terno e piedoso, 

Que presume enamorar. (vv. 1 – 12) 

 

 

No segundo verso da primeira estrofe apresenta-se Tritão, semideus dos 

oceanos, filho de Poseidon, passeando em seu carro verde, que contam ser puxado por 

cavalos azuis, acompanhado por cardumes e pelo terno Delfim
11

; tocando seu 

instrumento, uma concha sinuosa, faz acalmar o vento e o mar. Nos versos que seguem, 

a calmaria parece estar apenas na superfície comandada pelo semideus, e as angústias 

profundas do eu-lírico são metaforizadas por Dóris e Galatéia, divindades marítimas: 

 

 
Dóris vejo, e Galatéia, 

Que por ti de amor se inflamam; 
Glaura esperam, Glaura chamam 

Sobre a areia a suspirar; 

 
Destes vales só responde 

Com voz terna e lagrimosa 

Ninfa triste, em vão saudosa, 

Que se esconde e muda em ar. (vv. 17 – 24) 

 

 

Toda essa atmosfera hídrica acentua o choro e a profunda melancolia do pastor. 

Do processo doloroso, entre “ardores e pesar”, é que se fabrica o amor, tão precioso 

quanto uma pérola, mas cuja realização é tão mítica quanto ilusória:  

 

 
Onde estás? vê que os Amores  

Já nas águas aparecem 
E entre pérolas te oferecem 

Meus ardores, meu pesar; 

 
 

                                                
11 Conta-se que a nereida Anfitrite era a condutora do coro formado pelas ninfas; Poseidon apaixonou-se 

perdidamente por ela e queria desposá-la, mas, levada pelo excesso de pudor, a virgem refugiou-se nas 

profundezas do mar. Para procurar a amada, Poseidon manda um delfim para encontrá-la e convencê-la a 

se casar. E assim foi feito. Anfitrite deixa-se levar pelo delfim e retorna com o animal e casa-se com 

Poseidon. Como demonstração de gratidão, Poseidon coloca o delfim no céu, formando a constelação 

de Golfinho. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nereida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anfitrite
https://pt.wikipedia.org/wiki/Delphinus
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Ah! tu vens... quanto é modesto 

Teu prazer, teu lindo rosto! 

Ai de mim! ó falso gosto! 

Ó funesto delirar! (vv. 41 – 48) 

 

 

Ao analisar os versos de Glaura, Fábio Lucas atribui o estilo intimista de Silva 

Alvarenga à estética do Rococó, de onde o autor teria extraído toda ternura; e observa 

ainda que Sérgio Buarque de Holanda atribui sua doçura às regras igualmente 

encontradas em Boileau. Fábio Lucas analisou ainda que 

 

Silva Alvarenga, tão apaixonado da poesia e da Matemática, de certo 

modo mistura tendências antinômicas, já que, de um lado, exprime o 

velho preceito emocional horaciano – “si vis me flere, dolendum 

est/primum ipsi tibi” – e, de outro, sustenta o catecismo de Boileau e 
do racionalismo iluminista. (LUCAS, 2002, p. 33). 

 

 

Parte exatamente desse ponto levantado por Fábio Lucas o desejo de 

redimensionar a noção que pretere a presença do sentimento; assim, caberia repensar o 

pouco espaço conferido a Glaura e Silva Alvarenga na crítica literária, uma vez que a 

obra seria considerada inferior porque há “a anestesia da razão pela musicalidade 

superficial”, como propõe Candido (2007, p. 148) e os demais críticos que se ancoram 

nessa percepção. Diante disso, questiona-se a fronteira entre espírito e corpo e é 

possível suspender a noção de que a obra de Manuel Inácio é menor porque está ligada à 

noção de materialidade. Seguindo essa perspectiva: 

 

A antítese racionalismo versus emocionalismo fica amenizada na 

expressão poética de Silva Alvarenga, se considerarmos os extremos 

contidos em Glaura – alegria e tristeza –, assim como os valores 
defendidos na “poética” existente na epístola a José Basílio da Gama. 

(LUCAS, 2002, p 34) 

  

 

 Alcir Pécora, em Máquina de gêneros, diferente de Candido, considera que o 

domínio da técnica é o que há de mais interessante na obra de Silva Alvarenga, 

atestando que o trabalho artístico do poeta não é clicherizado nem tão pouco transparece 

uma “inércia intelectual”, pelo contrário, antes deve ser valorizado pelo reconhecimento 

da tradição da poesia e o diálogo com esta:   

 

Não é difícil postular que o bosque eventualmente desgraçado de 

Glaura é mesmo um bosque de tópicas memorizadas, partes 
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normativas da disposição e figuras bem regradas de elocução, e que 

abaixo das tópicas, partes e figuras, ou disfarçado nelas, não há nada 

verdadeiramente essencial. O seu principal interesse reside na força 

significativa gerada pelo estrito domínio da composição convencional, 
em seus limites preciosos e desafiadoramente estreitos. (PÉCORA, 

2001, p. 193) 

 

 

 Mas, ainda que Pécora destaque o valor específico da palavra, reduz a obra à 

pretensa demonstração de domínio das convenções poéticas, como se aí se encerrasse. 

Partindo de outro ponto de vista, a leitura que aqui se propõe considera que há uma 

conciliação entre os estatutos material e espiritual; ou seja, a razão e a emoção não 

estão, necessariamente, em oposição, ainda que a melancolia ganhe notoriedade no jogo 

poético. E a melodia, nesse contexto, ou o que Candido chamou de “melopeia 

adocicada”, seria como um fluido que transpassa a dimensão da materialidade e adentra 

a do espírito. Sérgio Alcides aponta para esses atravessamentos, que podem ser 

observados desde a poética Clássica: 

 
Apesar da desconfiança com que o próprio Descartes via as paixões 

provocadas pelo contato com a beleza, antes recomendando o bom (e 
verdadeiro) do que belo (e deleitoso), por ser o mais conveniente à 

alma, foi a sua doutrina das ideias claras e distintas o ponto de partida 

da poética classicista. Vem daí novo significado da natureza, que já se 
pressente na afirmação de Le Bossu: “As artes têm isto em comum 

com as ciências: como estas, fundam-se na razão, e nelas devemos nos 

deixar conduzir pelas luzes que a natureza nos deu.” (ALCIDES, 
2003, p. 55). 

 

Nesse sentido, nada mais compreensível que tantos entrecruzamentos ocorram 

no processo de elaboração artística neoclássica, que, não ocasionalmente, surge no 

Setecentos, século marcado por tantas costuras e em que “Rousseau, com seu apelo ao 

sentimento (e ao homem natural), e Kant, com suas duas críticas à razão, vêm 

contribuir, com a filosofia, para essa redescoberta do homem e de sua psicologia.” 

(PEIXOTO, 1999, p. 65). No caso de Silva Alvarenga, em especial, a presença da 

natureza americana e o contato do homem com ela envolve esse constante exercício de 

(auto)redescobrimento. 
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3.1.2 Do amor contemplado ao inato amor 

 

 No poema anteriormente analisado, “Dóris e Galatéia”, a associação entre as 

deusas das profundezas do mar e o âmago do sofrido pastor delinearam um estado de 

intensa melancolia ampliado pela presença da água; ali, o simbólico permeia o campo 

das lágrimas, do choro, e, assim, a dor acontece de dentro para fora: “vê que os Amores 

/ Já nas águas aparecem / E entre pérolas te oferecem / Meus ardores, meu pesar”.  No 

poema “O Sol”, por sua vez, o feito de contemplar a natureza ocasiona um movimento 

inverso; a luz que vem de fora, do Sol, quando representa a situação do dia que finda, 

não só denuncia, como acentua o sofrimento, conforme sugerem estribilhos: 

 

Quando vejo o Sol dourado 

Desmaiado sobre as águas 
Crescem mágoas n’alma aflita 

E palpita o coração. 

 

 

E não só a luz do Sol, mas também o ambiente remetem ao amor irrealizável; os 

bosques, simbolizados pelas ninfas Dríades, trazem Glaura à memória do pastor, cuja 

beleza da lembrança não ameniza a perda ocasionada pela Parca
12

. Mais uma vez, os 

versos mostram que é o destino impiedoso, “já nestes montes / Deu à Parca o seu 

tributo”, quem guia a sorte do eu-lírico: 

 

 
Oh! memória! oh! desventura! 

Glaura aqui se demorava, 

E comigo respirava 
A frescura no verão. 

 

 
 

Infeliz! já nestes montes 

Deu à Parca o seu tributo; 
Com saudade e eterno luto 

Estas fontes chorarão.   

 

(...) 
 

Falta às Dríades mimosas 

A beleza que perderam; 
Pelos troncos se esconderam... 

                                                
12 As Parcas eram três: Cloto, Láqueses, e Atropos. Suas ocupações consistiam em tecer o fio do destino; 

com suas tesouras, cortavam-no quando bem entendiam. 
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Lagrimosas inda estão! (vv. 5 – 12; 21 – 24). 

 

 

A partir desse poema é possível já sugestionar uma confluência de vozes 

enunciativas, uma vez que a sina cruel do eu-lírico, ironicamente ou não, também seria 

comum ao “eu-político”, isto é, ao poeta em si: 

 

É tão bárbaro e tão fero 

O rigor da minha sorte; 
Que a funesta e surda morte 

Triste espero e chamo em vão. 

 

Doce amor! ah! que esta pena 
Meus prazeres não restaura; 

Ou me torna a linda Glaura, 

Ou modera tal paixão! (vv. 41 – 48). 

 

O rigor da sorte de Silva Alvarenga, refletido nos versos, para além de lhe 

ocasionar uma injusta prisão, lhe pesaria também na identidade, uma vez que a condição 

de americano não seria plenamente satisfatória. Decorrentes do processo colonial, as 

condições tão precárias de circulação de conhecimento, de atraso econômico e cultural 

estabeleceram uma posição de inferioridade à terra americana e, consequentemente, aos 

seus nativos – considerando que Portugal já enfrentava exatamente este problema 

quando comparado à França, Inglaterra e Alemanha, à colônia coube a margem da 

margem, dentro de uma perspectiva eurocêntrica.  

Juntamente com a noção de progresso, o que acompanhou parte do pensamento 

ocidental setecentista foi a concepção de que, sem a intervenção das Luzes ou do 

conhecimento enciclopédico, o homem viveria em seu estado mais precário, sem 

condições nenhumas de exercer civilidade e, portanto, inferiorizado pela própria 

condição natural.  

Norbert Elias observa que as regras de convívio social, tão normatizadas 

atualmente, conforme discutido no primeiro capítulo, eram regidas pela “cortesia, 

submissão, boas maneiras, por um lado, e educação sólida e preferência pela virtude 

antes da honra, por outro” (2011, p. 42); tais características, no entanto, seriam mister 

ao homem civilizado – leia-se europeu – e não ao bárbaro – leia-se americano. Nesse 

contexto, ainda que Silva Alvarenga tivesse todo acesso à formação intelectual, sua 

origem não o permitiria reconhecer-se por completo como um distinto cortês, afinal, “é 

tão bárbaro e tão fero” o rigor da sua sorte. A melancolia projetada em seus versos 
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aparece na forma ficcional de um amor não correspondido, mas não é tão absurdo 

vislumbrar o derradeiro desencanto de um poeta americano. 

Dentro de concepção de civilização totalmente distanciada da natureza, em que 

a ideia de dominação propõe que o cultural esteja valorativamente superior ao natural, o 

ato de repensar o lugar da natureza tropical no mundo civilizado, dentro da produção 

poética, dando a ela lugar de destaque no cenário pastoril, pode ser considerado como 

uma atitude bem engajada. Nesse sentido, o caráter político da poesia em consonância 

com a forma melodiosa, ganha molde humanizador, especialmente porque essa escolha 

estética visa inserir a América, através da natureza tropical, no cenário do mundo 

ocidental, tirando-a do lugar do primitivismo, do estranho e do não civilizado. 

Como dito anteriormente, o sol que ilumina e reflete no pastor acentua o 

sentimento de dor e de saudade de sua amada; tal qual seria a angústia compartilhada 

pelo poeta, que teria refletidas em si todas essas categorias que transitam entre o 

primitivo e o civilizado e que o colocaram no entrelugar.  

Como um homem do seu tempo, é compreensível que sua fé no progresso 

despertasse o desejo de que sua terra também recebesse o devido avanço, porque isso 

lhe permitiria viver em ambiente apropriado a sua formação, do mesmo modo que não o 

marginalizaria enquanto americano; na expressão literária é, então, que encontraria o 

espaço para desenvolver tais angústias.  

Da contemplação do cenário natural à incorporação da paisagem, os estribilhos 

do rondó “O Beija-Flor” revelam, a partir da metamorfose, a sorte do poeta-pastor: 

 

Beija-Flor fui amoroso, 
E ditoso já me viste; 

Hoje é triste e desgraçado 

O sonhado Beija-Flor. 

 

Nos versos desse poema, o pastor usará como alegoria de si o passarinho para 

descrever a saudade: 

Alva mão... eu me enterneço! 

Tua mão me arranca as penas; 

A servir-te me condenas; 
É sem preço o teu favor. 

 

Mas tu foges rigorosa, 

E eu não voo... que martírio! 
Nem procuro o branco lírio, 

Nem da rosa a viva cor.  
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(...) 

 

Ir contigo só desejo; 

És cruel... cruel me agradas; 
Choro as penas arrancadas, 

E em mim vejo teu Pastor. 

 
Ah! que eu morro de saudade, 

E te dizem meus gemidos, 

Que os prazeres são fingidos, 
E é verdade a minha dor. (vv. 29 – 36; 41 – 48) 

 

O inato amor, aquele que não mais é acentuado pela paisagem, mas que é 

inerente ao pastor e se exterioriza, desponta nesse poema a partir da presença do beija-

flor, pássaro originário das Américas, cuja maior diversidade é encontrada na fauna 

brasileira. O colibri, uma das espécies de beija-flores, faz parte das histórias sagradas 

dos indígenas brasileiros, conforme relatado no livro mítico da origem da linguagem 

dos guarani: “Yvára jeguaka poty mbyte rupi guyra yma, maino i, oveve oikovy” (“Por 

entre as flores do adorno divino, o primeiro pássaro, colibri voava em volutas.”). 

(CODOGAN, 1959, p.129) 

Ao transformar-se na ave, o poeta-pastor reconhece e legitima seu lugar de 

americano. Não obstante o passarinho, outros elementos comuns às paisagens tropicais 

ganham destaques nos rondós e também nos madrigais – que têm, para Pécora, mais 

simples a disposição das rimas, em geral, a b b a a c c d d, compondo-se de uma estrofe 

única, de extensão variável entre 8 e 11 versos heroicos, com amplo uso das cesuras na 

sexta sílaba (PÉCORA, 2001, p. 191). Ainda sobre a composição formal, de acordo com 

Fábio Lucas, o poeta introduziu nos rondós as rimas por hemistíquios e adotou versos 

curtos que alcançaram a perfeição “no ritmo, na rima, inclusive nas rimas internas.”; 

considerou, ainda, o poeta como “um metrificador ousado”. (LUCAS, 2002, p. 29): 

 

 

MADRIGAL XLVI 

 
 Ó garça voadora, 

Se além do golfo inclinas os teus giros, 

 Ah! leva os meus suspiros 

À mais gentil Pastora destes montes! 
Não temo que te enganes; prados, fontes, 

 Tudo se ri com ela; 

 Não é, não é tão bela, 
Quando surge no Céu purpúrea Aurora; 

  Ó garça voadora, 
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Se além do golfo inclinas os teus giros, 

Ah! leva por piedade os meus suspiros! 

 

 

A garça, habitante de áreas próximas a rios, lagos, praias marítimas, manguezais 

e estuários, confere aos versos movimentos de leveza semelhantes aos do beija-flor; 

diferente do pássaro do rondó, aqui a garça será testemunha e mensageira da paixão do 

pastor. Nos outros madrigais, árvores são acrescentadas ao cenário: 

  
 MADRIGAL XVIII 

 

Suave Agosto as verdes laranjeiras 
Vêm feliz matizar de brancas flores, 

Que, abrindo as leves asas lisonjeiras, 

Já Zéfiro respira entre os Pastores. 

Nova esperança alenta os meus ardores 
 Nos braços da ternura. 

 Ó dias de ventura, 

Glaura vereis à sombra das mangueiras! 
Suave Agosto, as verdes laranjeiras 

 Co’a turba dos Amores 

Vem feliz matizar de brancas flores. 

 

 

 Na estética árcade, a beleza e o perfume da laranjeira compõem o  locus 

amoenus, juntamente com a presença de Zéfiro, que retorna à narrativa com a calmaria 

de seus ventos delicados. Nos versos desse madrigal, o pastor suspira com o coração 

menos apertado e refere-se à mangueira, outro elemento comum ao ambiente 

americano, que ocasionaria o bem-estar. 

 

MADRIGAL IX 

 
Ó Mangueira feliz, verde e sombria, 

Conserva estes de amor fies??? tributos; 

Assim, no seco Agosto a névoa fria  
Não venha destruir teus novos frutos. 

 É este o fausto dia, 

Que viu nascer de Glaura a formosura: 

 Chegue aos Céus a ternura 
 Deste voto sincero; 

 E alegre eu espero, 

Que triunfem da sorte e de seus danos 
A beleza, o amor, a glória, os anos. 

 

A representação de uma natureza não contemplada pelo modelo retórico 

classicista coloca a natureza idealizada, bucólica e árcade de matriz europeia em 
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suspensão, uma vez que novos elementos naturais são centralizados na obra de Silva 

Alvarenga. A escolha dos elementos nativos ou integrados ao clima dos trópicos como 

recurso poético aponta para uma preocupação de o poeta inserir o seu contexto 

considerado rústico no cenário civilizado através de um instrumento essencialmente 

civilizatório, que é a arte escrita. 

 Sua filiação, por nascimento, é ao ambiente designado como antítese à própria 

ideia de civilização. Estaria assinalado, assim, seu entrelugar: o de civilizado (via 

formação cultural) e de inculto (via nascimento e pertencimento natural). A 

metamorfose do eu-lírico em beija-flor já estava apontando para a total identificação do 

poeta com o pastor. 

Agora, a dor e a tristeza que aparecem no poema “O Cajueiro”, se afinam a 

uma consciência cerca de uma condição inata de barbárie, quando pensada em antítese 

à civilidade europeia. Como alegoria de si mesmo
13

, o poeta canta a desgraça que 

acometeu a árvore por esta ter nascido em solo desamparado: 

 

Cajueiro desgraçado 

A que fado te entregaste  
Pois brotaste em terra dura 

Sem cultura e sem senhor!  

 

Esses versos, entoados no coro do rondó, referenciam o problema que se atribui 

à ausência de instrução cultural e política no solo americano, tendo em vista que o 

cajueiro é um elemento natural da terra brasileira e que nesta não chegavam as mesmas 

oportunidades de modernização como chegavam em Portugal. O que existe expresso 

nos versos poderia ser compreendido como denúncia ao atraso e ao abandono relegados 

à colônia; a solução viria através da modernidade e do avanço, por intermédio da mão 

“indrustriosa”, ou trabalhadora, ou seja, pela ação política:  

 

Vês nos outros rama bela, 

Que a Pomona por tributos 
Oferece doces frutos 

Da amarela e rubra cor? 

  
Ser copado, ser florente  

Vem da terra preciosa;  

Vem da mão industriosa  

                                                
13 A sugestão da leitura alegórica já estava de, alguma forma, indicada no texto de Fábio Lucas. De 

acordo com o estudioso, Joaquim Noberto lembra que os poemas de Glaura “são quadros alegóricos”. 

(2002, p. 29). 
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Do prudente Agricultor. (vv. 17–24).  

 

 

Nos últimos versos, o poeta anuncia desesperança total para o problema da 

terra americana, ao versar uma inutilidade plena desta, afinal, por mais copada e florente 

que seja a árvore, seu destino já sempre esteve reservado à má sorte. De que serviriam 

seus frutos e sua fertilidade se lhe faltava o intento favor!? 

 

Mas se estéril te arruínas, 

Por destino de conservas, 
E pendente sobre as ervas 

Mudo ensinas ao Pastor 

 

 Que a fortuna é quem exalta, 
  Quem humilha o nome engenho 

  Que não vale o nome empenho,  

 Se lhe falta o seu favor. (vv. 41 – 48) 

 

 

Carlos Versiani observa que as publicações de Silva Alvarenga trazem a marca 

do poeta que pode ser considerado um teórico da literatura, por utilizar-se, assim como 

Garção, da metapoesia para expressar suas ideias e teorias sobre o “bom gosto” 

arcádico. O caráter crítico da ação do poeta, filiado às ideias da Arcádia Ultramarina, 

rompia com valores estéticos fincados, mas não perdia em nada na sua qualidade 

produtiva: 

 

(...) introduzir o pensamento poético de Manuel Inácio da Silva 
Alvarenga, o mais crítico de todos os árcades ultramarinos. Sérgio 

Buarque de Holanda já nos recordava que o brasileiro não se furtou, 

em algumas passagens da sua poesia a essa discussão, se mostrando 
mais adepto ‘da livre inspiração, em detrimento do infrutífero lavor 

artesanal’, como no seguinte trecho da sua Epístola a Termindo 

Sipílio: ‘Se a minha musa estéril não vem, sendo chamada, / debalde é 

trabalhar, pois não virá forçada’(v.81). (VERSIANI, 2015, p. 53) 
 

 

Conforme foi melhor discutido no capítulo anterior,  a escolha estética do 

poema didático conferia ao poeta uma efetiva participação na construção e no 

aprimoramento de sua sociedade; vestígios da presença desse perfil mais engajado da 

poesia aparece, portanto, em “O Cajueiro”, mas agora de maneira mais metafórica, mais 

branda. Delineia-se, assim, o tom melancólico presente no poema, especialmente pela 
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constante referência ao problema que se atribui à ausência de um investimento cultural 

na América.  

Como foi apontado anteriormente, Silva Alvarenga acreditava e apostava nos 

ideais civilizatórios amparados nos estudos e difusão do conhecimento. A falta de 

medidas políticas e o patente atraso econômico da colônia em relação à metrópole, 

mesmo que denunciados sutilmente, joga luz à reflexão sobre o complexo lugar do 

intelectual americano, em especial deste poeta ilustrado – professor régio e homem 

púbico.  

Nesse sentido, a melodia sentimental que se verificou nos poemas pode ser 

agora compreendida para além de um culto à emoção, uma vez que se constatou o uso 

consciente das técnicas e dos modelos clássicos greco-latinos e renascentistas, bem 

como o domínio da mitologia pagã como um elemento estético afinado ao contexto dos 

padrões estéticos árcades. O que Antonio Candido apontou em Silva Alvarenga como 

sendo “impulsos naturais (correspondentes) a verdades mais fundas que as da razão”, ou 

seja, essa melancolia, esse tom sentimental (CANDIDO, 2007, p. 142) deve ser 

repensado. Afinal, como bem percebeu Carlos Versiani, deve-se 

 

considerar que quando os árcades buscavam inspiração em si próprios, 
o fariam pela convicção de que cada homem traz dentro de si uma 

verdade universal, que pode ser captada pela razão. Ou seja, quando 

Silva Alvarenga diz que a inspiração deve preceder a técnica, não 
tomaria isto de uma forma puramente individualizante, mas universal: 

estaria a dizer que a inspiração deve preceder a técnica para todos os 

poetas, ou todos os poetas bons, como ele próprio se julgava. Na 
verdade, o bom poeta árcade seria, sobretudo, um filósofo, um 

cientista da poesia. (VERSIANI, 2015, p.54) 

 

 

Pensando em todas essas angústias e contradições inerentes a Silva Alvarenga 

que, nascido em solo “inculto”, tal qual o cajueiro desgraçado, filiou-se intelectualmente 

a uma terra que jamais lhe supriria um sentimento de pertencimento, faz-se totalmente 

compreensível a sutil e elegante tentativa de aproximação do discurso de civilização à 

natureza local. Isso já estava expresso nos versos de Às Artes. Mas agora, em “O 

Cajueiro”, o tom sobressai muito mais melancólico e menos esperançoso. Talvez por 

refletir uma desilusão ocasionada por sua condição de prisioneiro; talvez por revelar a 

adoção do espírito de melancolia que se aproxima a uma concepção filosófico-literária, 
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como à da valorização do sentimento identificado Paulo e Virgínia, ou, talvez, por ser 

uma consciente escolha estética do próprio autor.  

Seja qual tenha sido a motivação do autor, verifica-se que a desesperança como 

lugar comum à narrativa poética de Glaura denuncia, de certa maneira, a grande 

problemática que gira em torno do sentimento de barbárie; sentimento este que lhe é 

imposto, seja pela mão do destino ou pelas condições políticos-culturais que marcaram 

o trajeto do poeta.  

 Maria Helena Rouanet, em Eternamente em berço esplêndido, anuncia 

características que podem ser atribuídas à expressão artística de Silva Alvarenga,  

produzida ainda sob os prenúncios de uma cor local: “(...) é possível ser nacional antes 

mesmo da existência de uma Nação instituída como tal; mas não é possível ser nacional 

sem ter olhos americanos devidamente voltados para tudo aquilo que caracteriza, de 

maneira intrínseca, a brasilidade.” (1991, p. 263).  Por mais que nessa reflexão a autora 

estivesse tratando do século XIX, é cabível estender isso ao século XIX, especialmente 

por conta do muito que se vem contestando a existência de uma brasilidade antes do 

Oitocentos.  

A melodia sentimental de Manuel Inácio pode bem representar, dessa maneira, 

a expressão poética de uma vinculação local e biográfica, sobretudo quando se 

considera sua formação musical, sendo filho de músico. Cumpre ressaltar que os ideais 

políticos, ilustrados, de Silva Alvarenga, o “mais terno, mais brasileiro na sensibilidade 

rítmica” (CANDIDO, 2007, p.146), ainda que comprometidos e filiados à cultura 

europeia e sua concepção de progresso, elevaram e enobreceram ainda mais sua 

condição de poeta americano. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com o objetivo de contribuir para a demanda da renovação dos estudos críticos 

relativos ao século XVIII no Brasil, este trabalho propôs um olhar mais atencioso acerca 

da obra do poeta árcade Manuel Inácio da Silva Alvarenga; uma das motivações para a 

escolha do recorte foi a pouca atenção que lhe é conferida  no âmbito da crítica literária 

brasileira. A abordagem considerou uma perspectiva interdisciplinar com a finalidade 

de explorar possibilidades de leituras e entendimentos sobre a produção artística e sua 

época. 

 Para tanto, a base teórico-crítica foi estruturada contando com estudos sobre o 

contexto histórico e político de Portugal e da América Portuguesa, como o do 

historiador britânico Kenneth Maxwell (1996), em Marquês de Pombal: paradoxo do 

Iluminismo, que auxiliou na compreensão sobre a posição de da política de Marquês de 

Pombal, um déspota esclarecido que reconfigurou a noção de Iluminismo em terras 

lusitanas; ou, ainda, Fábio Lucas (2002), que em Autos da Devassa debateu acerca do 

reflexo da política pombalina no cenário luso-brasileiro.  

 Essas leituras foram importantes porque, para depreender a expressão da poesia 

daquele contexto, fez-se necessário identificar as particularidades que a Ilustração 

Católica resguardou, lembrando que o processo de censura e filtragem das ideias que 

vinham, sobretudo, da Revolução Francesa, se deu muito por conta de um esforço de 

manter inabaláveis os pilares da sociedade portuguesa absolutista e católica.  

 Considerados esses pontos, o trabalho foi pensado a partir da identificação de 

dois grandes eixos presentes na poesia de Silva Alvarenga: o caráter didático e a 

representação da natureza americana. O primeiro revelou-se pela consonância da 

atuação política e pedagógica com o trabalho poético; e o segundo, pela identificação e 

amplo espaço concedido aos trópicos na produção. Visto isso, a dissertação foi dividida 

em três capítulos, sendo o primeiro referente à contextualização histórica e literária do 

século XVIII bem como a inserção do poeta nesse período, o segundo voltado para o 

aspecto didático da poesia e o terceiro às questões voltadas à presença da natureza.  

 A estrutura dessa divisão ampara uma estratégia de raciocínio que pode parecer 

linear, a princípio; contexto histórico – engajamento político – estética da poesia. No 

entanto, o que se tentou realizar foi uma leitura que imbricasse os três aspectos, tendo 

em vista a compreensão de que um objeto literário analisado dentro de uma conjuntura 

histórica e estética ganha muito mais expressividade e melhor compreensão. É preciso 
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assinalar que essa opção metodológica assumida não deixa de reconhecer, entretanto, 

que existem trabalhos críticos que tratam a obra como um objeto estético desconectado 

de seu contexto; e que esses trabalhos têm sua validade, embora aqui não tenha sido esta 

a proposição.   

 Como foi desenvolvido durante a discussão, no caso da obra de Silva 

Alvarenga, esses trânsitos foram precisos, sobretudo, para alijar uma ideia que 

desvaloriza sua produção e a associa à “inércia intelectual” e ao “clichê” (CANDIDO, 

2007, p. 29), ou, ainda, que advogue pelo seu esquecimento (COUTINHO, 2001, p. 

235). O capítulo “A poesia dos ilustrados” serviu justamente à argumentação de que o 

poeta atuou como um ilustrado de sua época, reunindo utilidade à fruição da poesia, e a 

escolha pelo poema Às Artes procurou atender a esse raciocínio.  

 O deleite presente nos versos de Às Artes pode ser alcançado pelo nível de 

elaboração metafórica que remete a um desfile das artes experimentais; Horácio, em sua 

Arte Poética, orientou aos que escrevem que explorem temas adequados ao seu campo 

de conhecimento, porque “a quem domina o assunto escolhido não faltará eloquência e 

nem lúcida ordenação” e, ainda, “empregando-se delicada cautela no encadeamento das 

palavras, um termo surrado, graças a uma ligação inteligente, lograr aspecto novo, o 

estilo ganhará em requinte.” (HORÁCIO, 2014, p. 56). 

 A familiarização com o as artes experimentais facilitou a Silva Alvarenga a 

criação de uma poesia rica em referências e o requinte evidenciou-se pela clareza das 

ideias na elaboração da estrutura poética; consciente de uma “liberdade controlada” 

(IDEM, p.55), o que Horácio ponderou ser aceitável porque nela não há ausência de 

lógica, o poeta não emparelhou os versos e as rimas; antes, adotou uma postura mais 

sensorial, no sentido semântico – quase que visível a progressão do desfile das artes. 

Como adepto dos preceitos horacianos que era, o deleite ali caminhou com a utilidade e 

Às Artes, além de anunciar e exaltar o progresso, anunciou também os sentimentos e os 

desejos do americano de ver chegar à sua terra o mesmo avanço.  

 Trazer ao debate logo no capítulo primeiro pensadores como Norbert Elias 

(1994), Jean Starobinski (2001) e Terry Eagleton (2011) foi preciso, pois se identificou 

a necessidade de entender noções acerca dos termos civilização e cultura. Primeiro 

porque a concepção civilizatória esteve no cerne das diversas realizações que 

movimentaram e transformaram a Europa setecentista, inclusive as artísticas; importante 

trazer à memória que, como homem de sua época, Silva Alvarenga assume e aposta 

nessa concepção, porque naquele momento representou uma ideologia crítica, um modo 
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de ver o mundo aprazível ao poeta. Segundo porque, mesmo tendo sido adotado por 

Manuel Inácio, é necessário que se repense a perpetuação, no âmbito da crítica 

moderna, de um olhar etapista e também eurocêntrico trazido da matriz iluminista do  

Setecentos. 

  O capítulo segundo, em consonância com o perfil engajado da escrita exposto 

no primeiro, também procurou verificar como a utilidade não esteve dissociada de uma 

concepção estética; mas agora, a escolha das poesias se pautou na destinação do 

discurso, que, no momento inicial, voltou-se para o público jovem. Para tanto, no 

recorte de poemas escolhidos para serem analisados estava o herói-cômico O Desertor. 

Acerca deste, Clara S. Santos e Ricardo M. Valle apontam que 

 

 
Com efeito, dentro das convenções do gênero misto em que o poema é 

declaradamente escrito, ao menos os primeiros cantos devem ter tido 

razoável eficácia cômica pela dissociação deliberada entre o estilo 
alto, que emula poemas heroicos como O Uruguai e Os lusíadas, e a 

matéria baixa, que imita tipos sórdidos e feitos indignos próprios da 

sátira e da comédia (...) Assim, os tipos poderiam ser imitados na 
Natureza – entendida como natureza das coisas e, neste específico, 

como as diversidades qualificáveis da natureza humana. (2010, p. 20). 

 

 

 Essa consideração é importante não só porque situa O Desertor em uma 

convenção do gênero, mas principalmente porque o coloca ao lado de obras literárias 

consagradas, tanto por suas importâncias históricas quanto por serem celebrados 

esteticamente. O direcionamento aos jovens nesse poema procurou destacar a atuação 

de Silva Alvarenga como professor régio, ao passo que em À mocidade portuguesa a 

produção voltou-se aos colegas estudantes de Coimbra; em ambos, tentou verificar-se a 

importância da formação de jovens preparados a servirem à Pátria e, assim, realizarem 

progressos.  

 No segundo momento deste mesmo capítulo, o enfoque foi para o discurso 

panegírico; resgatar o olhar do poeta Pedro Antônio Correia Garção, via Jorge Antônio 

Ruedas de la Serna, para esse desenvolvimento foi uma escolha de grande valor, 

sobretudo porque Garção foi considerado um reformador da poesia setecentista. Nesse 

sentido, encontrar algumas ressonâncias desse olhar em Silva Alvarenga pareceu 

coerente com o olhar proposto.  

 Para que esses dois momentos pudessem ser melhor aprofundados, introduziu o 

capítulo uma discussão que vislumbrou ressignificar o sentido de poesia didática, tendo 
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em vista a comum associação desta com uma concepção de inferiorização da prática 

pedagogizante. 

 No último capítulo do trabalho, poemas extraídos da obra Glaura visaram 

refletir acerca da representação da natureza tropical, considerando o entrecruzamento de 

espaços considerados civilizados e bárbaros. Partindo dessa proposição, procurou-se 

discutir acerca do lugar ambíguo desse poeta que, nascido em solo, filiou sua formação 

intelectual e cultural aos moldes europeus. O que se pôde depreender é que, mesmo 

acreditando na concepção de progresso, Silva Alvarenga anuncia certa melancolia 

relacionada a sua condição sentida como bárbara.   

 O tom de desesperança identificado nas vozes poéticas não deixou de 

expressar, contudo, os ideais políticos sempre assumidos em sua trajetória. Isso pode ser 

concluído porque na presença de elementos nativos em sua composição poética haveria 

uma tentativa de retirar a natureza americana de um lugar desprestigiado, uma vez que a 

insere na tradição escrita e, portanto, civilizada. 

 Como recurso de análise, priorizaram-se, no recorte, os poemas que elevassem 

a sensação de desesperança, não porque houve uma tentativa de apelo à comoção e 

empatia pelo poeta, mas porque se compreendeu que esses aspectos estéticos poderiam 

jogar luz à maneira como houve uma tentativa, talvez desiludida, de o poeta retirar a 

América e, logo, retirar-se também de uma marginalização.  

 É importante ainda ressaltar que não foi inocente a escolha de evocar a 

sentimentalidade no capítulo que retrata a natureza. Nos dois primeiros, a postura 

próxima da razão fica em evidência e a atuação tão engajada e comprometida com as 

Luzes não abre muito espaço para que se enxergue o tom sentimental; no entanto, há de 

ser considerado que as contradições do poeta, expressas pela natureza americana em 

Glaura, não estão resumidas nem reduzidas a essa produção. Pelo contrário, ela permeia 

a obra do autor – vide Às Artes, que retorna ao cenário natural. Assim, demarcar a 

proeminência da razão foi essencial para compreender que a presença de uma “melodia 

sentimental” não coloca a produção de Silva Alvarenga em oposição à racionalidade ou 

ao domínio da técnica poética. 

 Cabe retornar ao que foi dito na introdução. A poesia de Manuel Inácio da 

Silva Alvarenga apresenta diversas faces para interpretação, podendo ser lida não 

apenas como objeto estético consonante com seu tempo, mas principalmente como via 

de ponderações sobre esse tempo. Nas palavras de Fábio Lucas, “tivemos Silva 
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Alvarenga: satírico, didático, utilitário, encomiástico, lírico, rebelde, renovador.” 

(LUCAS, 2002, p. 35), e, acreditando nessa perspectiva, é que esse trabalho se realizou. 
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ANEXOS 

 

 

ÀS ARTES 

POEMA QUE A SOCIEDADE LITERÁRIA RECITOU NOS DIA DOS ANOS DE 

SUA MAJESTADE FIDELÍSSIMA 

 

 

Já fugiram os dias horrorosos 

De escuros nevoeiros, dias tristes 

Em que as Artes gemeram desprezadas 

Da nobre Lísia no fecundo seio. 

Hoje cheias de glória ressuscitam 

Até nestes confins do Novo Mundo 

Graças à mão Augusta que os anima! 

 

Vejo grave Matrona meditando 

Com os olhos no Céu; a mão exata 

Dos Planetas descreve o movimento 

Por justas Leis calcula, pesa e mede 

Forças, massas e espaços infinitos. 

Dois Gênios Voadores lhe apresentam 

Móvel ebúrneo Globo, em que ela grava 

Os limites do Império Lusitano. 

Ela dirige sobre os vastos mares 

Nadantes edifícios que transportam 

Os tesouros e as Armas de que treme 

O último Ocaso, o primeiro Oriente. 

 

A par desta outra Deusa move os passos 

Da firme experiência sustentada 

Ela conhece as causas e os efeitos; 

Ela exerce, ela aumenta, ela diminui 

Da Natureza as forças: a Luz pura 

Através do Cristal separa os raios, 

E mostra aquelas primitivas cores 

Que formam a beleza do Universo. 

Por suas Leis os diferentes Corpos 

Se ajudam e se movem: o Tridente 

Que levanta e que abate as negras ondas 

Escuta a sua voz, e o mesmo Jove, 

Se troveja e se fulmina, reconhece 

Que ela o move, ela o rege, ela o desarma. 

Funesta glória, que custou a vida 

Ao novo Prometeu,que ímpio roubara 

A sutil chama do Sagrado Olimpo! 

Por ela o Nauta ilustre e valoroso 

Vendo abaixo dos pés as tempestades, 

Vai sobre as nuvens visitar a Esfera. 
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E tu, quem és, ó Ninfa, que te ajuntas, 

Indagas e descobre os tesouros  

Que fecunda produz a Natureza? 

Recebe as tuas Leis todo o vivente; 

O nobre racional, o vil inseto, 

O mudo Peixe, as Aves emplumadas, 

As indômitas Feras e escamosas 

Mortíferas Serpentes, e os Anfíbios 

Que respiram diversos Elementos, 

Dos Vegetais na imensa variedade 

Tu conheces os sexos, e distingue 

Quais servem ao Comércio e quais restauram  

A perdida saúde; tu nos mostra 

A prata, o ouro, as pedras preciosas, 

Com que opulenta a ínclita Lisboa 

Vaidosa sobre o Tejo se levanta: 

A tua mão benéfica, rasgando 

Ocultas veias d’áspero rochedos, 

Arranca o ferro que revolve os campos, 

Por quem o lavrador recolhe alegre 

Do seu nobre suor os doces frutos. 

 

E tu, que com poder quase divino 

Imitas portentosa, rica e bela 

As produções da sábia Natureza, 

Vem, ensina aos mortais como a Matéria, 

De mil diversos modos combinada, 

Forma infinitos mil corpos diversos; 

Uns que respiram, outros que vegetam, 

Outros que nem vegetam nem respiram. 

Por tua mão laboriosa vejo 

Em pedra transformar-se a mole argila; 

Em Cristal as areias: tu desatas 

A união dos metais, e ainda esperas 

Formar o ouro brilhante, que enobrece 

Da inculta Pátria minha os altos montes. 

E se eu tremo de horror vendo-te armada  

Uma mão de mortíferos venenos, 

 

Agradecido e respeitoso beijo 

Outra mão, que benigna me prepara  

As riquezas e as forças que reprimem 

A pálida doença, rodeada 

Dos espectros da Morte... Ah vem, ó bela 

Irmã da Natureza enfraquecida, 

Que próvida conservas, que renovas 

Da humana vida a preciosa fonte. 

De que serve o valor e os cheio cofres 

De Midas ou de Cresso, se desmaiam  

Em languidez os membros, quando a febre  
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E os correios da Morte acelerados 

 Do aflito coração às portas batem. 

 

Então cheia d’amor da humanidade 

(Mísera humanidade), pouco a pouco 

Tu a consoas e ergues dentre as sombras 

E frio horror da negra sepultura. 

Estende, estende, ó Deusa, a mão benigna 

À fraca humanidade: e tu, que podes 

Unir os rotos lacerados membros, 

E com saudável e polido ferro 

Afugentas a Morte, e que conheces 

Todos os laços da estrutura humana, 

Entorna o bálsamo da vida 

Sobre os tristes mortais. Já reconheço 

Outra formosa Ninfa, que descreve 

Toda extensão da Terra, o Mar, os rios 

As famosas Cidades e as montanhas, 

De polidas Nações brandos costumes 

E de bárbaros Povos fera usança, 

Sincera indaga, e cuidadosa exprime. 

Com ela vem belíssima Donzela 

Que com grave eloquência narra os fatos  

Que o mundo viu desde a primeira idade. 

Ela nos mostra em que quadros diferentes 

Os tempos, as Nações, e a vária sorte 

De impérios elevados e abatidos, 

As alianças, a implacável Guerra, 

O progresso das Artes, e a ruína. 

 

Mas que ilustre Matrona entre as mais vejo 

De verdes louros coroada a frente? 

Tem nas mãos plecto ebúrneo e lira d’ouro 

Que celebra os Heróis e eterniza 

No Templo da memória o Nome e a Fama 

Dos Ínclitos Monarcas; já das deusas, 

A companhia escuta: já repousam 

As nuvens sobre o cume das montanhas: 

O rouco Mar, os ruidosos Ventos, 

A fonte, o rio, os ecos adormecem: 

Reina o silêncio; entanto solta nos ares 

Calíope divina a voz sonora. 

“Os Tiranos da Pátria, assoladores 

O Povo desgraçado, são flagelos 

Que envia ao Mundo a cólera Celeste; 

São dos Mortais o horror, a infâmia, o ódio, 

Mais cruéis do que a peste, a fome e a guerra. 

E seu dia Natal é dia infausto 

Dia de imprecação, época triste, 

De susto e de geral calamidade; 
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Mas o Monarca generoso e pio, 

Amor, delícias, esperança e glória 

Na Nação venturosa que protege, 

É Dom raro e magnífico que nasce 

Da Eterna Mão que volve os Céus e a Terra. 

O dia, o feliz dia que primeiro 

O deu ao mundo, é dia assinalado, 

É dia de prazer: o Povo unido 

Levanta as mãos ao Céu: os puros votos 

Com as lágrimas de gosto misturados, 

São a pública voz e o testemunho 

De gratidão, de amor e de ternura. 

Tal é, Rainha Augusta, a vossa Imagem; 

Tal foi o ínclito Rei, que teve a sorte 

De deixar a saudosa Lusitânia 

A digna Filha, generosa Herdeira 

Do grande coração, do vasto Império. 

Se ele invicto abateu com braço hercúleo 

A horrível Hidra, os detestáveis Monstros, 

Deixou também aos vossos firmes passos 

Da bela glória abertos os caminhos. 

O coro ilustre das Reais Virtudes 

Vos segue em toda parte, e a Esperança 

Da nação venturosa junto ao Trono, 
Erguendo os olhos e alongando os braços, 

De vós confia, e só de vós espera 

Os belos dons da paz e da abundância. 

Vejo por terra a estúpida e maligna 

Coorte da Ignorância: e se ainda restam 

Vestígios de feroz Barbaridade, 

O tempo os vai tragando: assim, as folhas 

Murchas e áridas caem pouco a pouco 

Dos próprios ramos nas regiões d’Europa 

Quando, pesado, o triste frio Inverno 

Sobre carro de gelo açoita as Ursas  

E fere as nuvens com aguda lança. 

Chegaram por vós aos mais remotos  

Climas Premiadas as Artes: eu as vejo, 

Eu as ouço que, juntas neste dia, 

Entre os transportes de prazer entoam 

Ao vosso amável Nome eternos hinos. 

Eles voam, levando ao céu sereno 

Nas brancas asas os mais ternos votos 

De respeito e de amor eu vos consagra 

Rude, mas grato, o povo americano. 

 

“Já destes votos nasce e se derrama, 

Como a neve dos Alpes, a torrente 

Da vossa Gloria, que de dia em dia, 
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Igual ao vosso Nome, se levanta; 

E os últimos vindouros admiradores 

Inda a verão crescer no amor dos povos.” 

 

“E tu, que triste e pensativo observas 

Este de Glória eterno monumento, 

Ó fero tragador dos bronzes duros, 

Arroja o curvo ensanguentado ferro, 

E confundido e temeroso adora 

Aos pés do Régio Trono Lusitano 

Da Rainha Imortal o Nome Augusto.” 
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A MOCIDADE PORTUGUESA

 

 

A fastosa indolência, 

Tarda preguiça, e mole ociosidade, 

 Tiveste por ciência, 

Infeliz lusitana mocidade; 

Viste passar, caindo de erro em erro, 

Bárbaros dias, séculos de ferro. 

 

Parece não tocada 

A areia, que já foi por tantas vezes 

 Com o suor regada 

Dos sábios, dos antigos Portugueses, 

Que em prêmio das fadigas alcançaram 

Os verdes louros de que a frente ornaram. 

 

 Longe dos seus altares 

Jaz a deusa – que horror! – posta em desprezo. 

Cobre de sombra os ares 

Deus do trovão; um raio d’ira aceso 

Vingue a filha do céu. Os mundos tremem, 

O sol desmaia, os ventos e os mares gemem. 

 

 A face decorada 

No manto azul coa própria mão esconde, 

Por não ver coroada 

A ignorância, qu’insulta e que responde, 

Que em seus anais escreve por façanha 

Ter subjulgado a generosa Espanha. 

 

 Mas ela vê por terra 

Todo o seu culto a cinzas reduzido. 

 Faz-lhe improvisa guerra 

Raio consumidor do céu caído; 

Nem há portas de bronze, ou muros d’aço, 

Tudo cede ao poder do augusto braço. 

 

 Aos cegos Africanos 

Voa a supertição buscando asilo. 

 Fanáticos enganos, 

Tornai às margens do encantado Nilo, 

E o negro monstro, que se expõe sereno 

 

Ao ferro, ao fogo, ao laço e ao veneno. 

 A pérfida impostura 

Nem sempre há de reinar; um claro dia 

 Aparta a névoa escura 

No teu templo, imortal sabedoria: 

Gemem das áureas portas dos ferrolhos 
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E a desusada luz ofende os olhos. 

 

Aquela mão robusta, 

Dos hercúleos trabalhos não cansada, 

 Não treme, não se assusta 

Quando te leva aos astros, adornada 

Do nativo esplendor a majestade 

Qual já te viu de Roma a bela idade. 

 

Assim, depois que dura 

Séculos mil essa ave portentosa, 

 Da mesma sepultura 

Ressuscita mais bela e mais formosa, 

Para admirar de nova glória cheia 

Os áridos desertos da Sabéia. 

 

 Ó cândida verdade, 

Filha da imensa luz que o sul conserva 

 Ilustra em toda a idade 

Este sagrado templo de Minerva. 

Digna-te ser, pois vens do assento etéreo, 

A deusa tutelar do nosso império. 

  

E vós, ou vos criasse 

A nobre Lísia no fecundo seio, 

Ou já nos convidasse 

Amor das letras no regaço alheio, 

Cortando os mares, desde as pedras, onde 

O ouro nasce e o sol o carro esconde: 

 

 Pisai cheios de gosto 

Da bela glória os ásperos caminhos, 

 Enquanto volta o rosto 

O fraco, o inerte à vista dos espinhos, 

E fazei que por vós inda se veja 

O império florescente, e firme a Igreja. 

 

 Longe do fero estrago 

Os pomos d’ouro colhereis sem susto; 

 O sibilante drago 

Caiu sem vida aos pés do trono augusto; 

E inda tem sobre a testa formidável 

Do grande herói a lança inevitável. 

 

 Enchei os ternos votos 

Da nascente esperança portuguesa; 

Por caminhos remotos 

Guia a virtude ao templo da grandeza; 

Ide, correi, voai, que por vós chama 

O rei, a pátria, o mundo, a glória, a fama. 
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DIA DA COLOCAÇÃO DA ESTÁTUA EQUESTRE DE D. JOSÉ I 

AO SEMPRE AGUSTO E FIDELÍSSIMO REI DE PORTUGAL D. JOSÉ I NOSSO 

SENHOR 

Quo nihil maius, meliusve terris 

Fatav donavere, bonique Divi,  

Nec dabunt, qnamvis redeant in aurum  

     Tempora Priscum.  

 

Horat., Lib. 4, Od. II, v. 37. 

 

Grão rei, vossas ações crescem de dia em dia,  

E dos nossos desejos excedem à porfia.  

Por entre mil e mil da pátria o zelo, o amor  

Vacila, e não decide qual delas é maior.  

Se vós fosseis um rei flagelo dos seus povos,  

Que em novas crueldades fizesse os dias novos,  

Poderia a lisonja fácil em seus louvores  

Vestir pequenas coisas coas mais brilhantes cores;  

Mas as vossas virtudes grandes por toda parte  

Aparecem mais belas sem os adornos da arte;  

E a sua clara luz, que tanto o mundo admira,  

Me faz hoje das mãos cair o plectro e a lira.  

Se a cândida verdade não sofre nenhum desar,  

E junto ao vosso trono tem posto o seu altar;  

Quem poderá, cantando mil feitos singulares,  

Meter em breve concha toda expressão dos mares?  

Fale a nova Lisboa, que alegre e majestosa  

Renasce e cresce à sombra da mão que a faz ditosa.  

Se das fatais ruínas conserva inda a memória,  

É por dobrar as causas à sua imensa glória. 

Da formidável hidra as serpes enroscadas  

Feliz Europa viu dum golpe decepadas,  

E em vão ainda o corpo, que negra morte abrange,  

Brota frouxas cabeças, que talha hercúleo alfange,  

Eu ouço ao longe as armas, que vão por várias partes  

Soltando a estranhos ares os lusos estandartes.  

Trema de novo o Indo ao ver das suas praias  

O raio abrasador sobre nadantes faias:  

O Guaporé selvagem, ao visto em seus rochedos,  

Mostre de mim campanhas incógnitos segredos;  

E enquanto entre tesouros saudosa, minha pátria,  

Vens adorar no Tejo dos mares a rainha,  

O Paraguai... mas não; ser rico e poderoso,  

Vencer e conquistar não faz um rei ditoso.  

Mandar sobre as cidades horror, morte e trovões,  

Bem podem Albuquerques, Turenas e Cipiões:  

Dar justas leis aos povos, unir com firme laço  

Paz, abundância, amor: à custa de seu braço  

Ver notar os seus dias por época feliz,  
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É só para José o César ou Luís.  

Mondego esclarecido, não temas neste dia  

Soltar a doce voz de amor e de alegria.  

Tuas fecundas margens secas e estéreis viste, 

E as grutas te esconderam desconsolado e triste;  

Mas hoje as belas ninfas de flores e de frutos  

Ao magnânimo rei já levaram tributos:  

Prodiga os seus tesouros, e os sábios felicita  

Real, augusta mão, que as artes ressuscita.  

Elas já se levantam do escuro abatimento  

Para voar ao cume da glória e luzimento,  

E os louros imortais nos bem fundados muros  

Dirão quem os plantou aos séculos futuros. 

 

Já no lugar das uvas ondeiam as searas:  

O lavrador contente das terras pouco avaras  

Recolhendo o tributo, de espigas se coroa,  

E estes hinos por vós cos filhos seus entoa:  

“Ó rei digno de o ser! Primeiro sem segundo!  

Possam por vós formar-se todos os reinos do mundo!  

Ó céu, que vos protege, por nos fazer ditosos,  

Alongue vossos dias, ó dias preciosos!” 

 

O pirata africano, que a lua traz na frente,  

Deseja e firma a paz coa lusitana gente.  

Ao bárbaro enamoram to raras maravilhas,  

Que das vossas virtudes são as ilustres filhas.  

As líbicas campanhas sem susto, nem receio  

A abundância derramam, abrindo o vasto seio.  

Netuno, que se alegra ao tremular das quinas,  

Já não geme Netuno co peso das rapinas,  

Por vós o vulgo inerte se faz industrioso,  

E vê de seus trabalhos o fruto venturoso.  

Triunfante a justiça do céu ao mundo torna  

E os pacíficos dons cheia as mãos entorna:  

A feliz inocência respira em doce abrigo?  

Os tiranos do povo ao ficam sem castigo,  

As virtudes se adoram, desterram-se os abusos  

Dos séculos grosseiros mal-entendidos usos.  

Fanatismo, ignorância, feros barbaridade  

Caíram, como a sombra, que foge à claridade.  

Ditoso Portugal, que em tão florente estado  

Repetes com ternura do rei o nome amado!  

Ó grande pai da pátria! Mostrou-se o céu adverso  

Por vos fazer maior aos olhos do universo.  

Que eu não possa aos impulsos do zelo que me inflama. 

 

Acompanhar os voos da vossa ilustre fama!  

Ó musas, onde estais? O gênio em vão suspira:  

Ou dai -me novo alento, ou quebro a ingrata lira.  
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Mas enquanto ocupadas do bronze, que animastes,  

Teceis murtas e palmas os louros que plantastes,  

Na adusta mão vos traz reconhecidas flores  

O gênio, a quem adornam penas de várias cores.  

O ouro, os diamantes arroja, que só preza  

A fé devida ao rei, e os dons da natureza.  

Levai, levai ao trono a pura lealdade  

D’almas, que não conhecem o orgulho nem vaidade. 

 E entre o imenso prazer, que os corações oprime,  

Que pelo mudo pranto energético se exprime,  

Erguei aos céus a estátua: gravai -lhe aos pés de Lisboa,  

Os monstros debelados, o atlante da coroa:  

Gravai quantas virtudes formam um rei perfeito,  

Ó ilustra cinzel, que tens o prêmio justo,  

Quando esculpes no bronze dos reis o mais augusto!  

Machado e Girardon serão nomes iguais;  

Pois tu não fostes menos, nem seu herói foi mais.  

Mas também os meus versos o tempo não consome,  

Porque respeita neles, grão rei, o vosso nome.  

Se o meu pincel sincero vos pode retratar,  

Não tenho que temer, não tenho que esperar.  

Da meônia carreira toco a difícil meta,  

O amor da vossa glória foi quem me fez poeta. 
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A TEMPESTADE 

NO DIA DOS ANOS DA RAINHA DONA MARIA I EM 17 DE DEZEMBRO DE 

1797 

 

Horrida tempestas coelum contraxit et imbros,  

Nivesque deducunt Jovem:  

Nunc mare, nunc silvae  

Treicio Aquilone sonant.  

 

Horat., Epod. 13 

 

Fraco batel em tormentosos mares,  

Vou sem vela, sem leme e sem piloto;  

O turbulento Noto  

Revolve as ondas e as eleva aos ares;  

E Bóreas, que em tufões subir costuma, 

Borrifa os astros coa salgada espuma.  

 

O feroz Euro, o Áfrico atrevido 

Quebram ferrolhos e prisões eternas  

Nas Eólias cavernas  

Donde saem com hórrido bramido, 

Varrendo e devastando em dura guerra 

As campanhas do mar e os fins da terra.  

 

É este o vau, o rouco vau, que habitam 

Surdos naufrágios e implacáveis medos;  

São esses os rochedos  

Que o vasto golfo sorvem e vomitam,  

E já sobre s perigos horrorosos  

Ouço da infame Cila os cães raivosos. 

 

Turbar-se o ar, as nuvens se amontoam 

Da negra tempestade ao fero açoite;  

Do Érebo surge a Noite,  

O horror e as sombras; os rochedos  

[soam,  

Estala o Céu e o raio furibundo  

Desce inflamado a ameaçar o Mundo.  

 

Ao clarão do relâmpago aparecem  

No fundo pego de Nereu as casas,  

E sobre as fuscas asas 

Das grossas nuvens os chuveiros  

[descem;  

E entanto, ó lenho, combatido tocas  

As Estrelas no Céu, no Abismo as  

[Focas.  

 

 

 

O Gênio tutelar, Astro brilhante,  

Que enches de luz o Império Lusitano,  

Aparta o fero dano  

Da destroçada quilha flutuante,  

E o frágil resto do batel quebrado  

Toque feliz o porto desejado. 

 

E enquanto alegre e ínclita vitória  

Vai seguindo os teus passos e a Piedade  

A cândida Verdade,  

As Graças, a Justiça, a Fama, a Glória  

E o prazer imortal, que Céu reserva  

Ao real coração, que a Paz conserva: 

 

Ergue benigna a Mão, Rainha Augusta, 

A poderosa Mão, a quem adora  

E teme o ocaso, a aurora.  

Os frios polos e a região adusta; 

Ampara o novo gênio americano  

Que sobe a par do grego e do romano.  

 

Sobre o Mênalo as Musas o educaram 

Para cantar a glória dos Monarcas,  

Mas logo o Tempo e as Parcas 

Negro fel nos seus dias derramaram; 

Falta o suave alento à curva Lira,  

E já cansada de chorar suspira.  

 

Voa, canção, à nobre foz do Tejo,  

Não temas ir de climas remotos,  

Pois te acompanham os meus votos  

[puros. 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

 

 

OS AMORES PERDIDOS 

Rondó XXII 

 

  

Louco amante e sem ventura 

De ternura suspirando, 

Vou buscado entre estas flores 

Os amores que perdi. 

 

Não me engana o meu receio: 

Tu, ó Ninfa, os ocultaste, 

Ou no seio os afogaste, 

No teu seio, onde os vi. 

 

Ah cruel! tua fereza 

Rigorosa os oprimia: 

Meu prazer desde esse dia 

Em tristeza converti. 

 

Louco amante e sem ventura 

De ternura suspirando, 

Vou buscado entre estas flores 

Os amores que perdi. 

 

Com temor e com saudade 

Se escondiam... que tormento! 

Fui sensível ao lamento; 

Por piedade os recolhi. 

 

Roxa felpa mal mostravam 

Suas asas inda implumes: 

Justos eram seus queixumes, 

E choravam só por ti. 

 

Louco amante e sem ventura 

De ternura suspirando, 

Vou buscado entre estas flores 

Os amores que perdi. 

 

Nem coa vista destes vales 

Ao surgir purpúrea Aurora 

Nem cos dons da alegre Flora 

Os seus males diverti. 

 

Ao correr das frias águas 

Por costume os ais escuto, 

Ai de mim! qual foi o fruto 

Dessas mágoas que sofri? 

 

 

 

 

Louco amante e sem ventura 

De ternura suspirando, 

Vou buscado entre estas flores 

Os amores que perdi. 

 

No meu peito já crescido 

Uã tarde repousaram: 

Suas lágrimas cessaram, 

E os gemidos não senti. 

 

Foi então, ó Glaura bela, 

Foi então que me fugiram: 

Eu clamei e não me ouviram: 

Ímpia estrela em que nasci! 

 

Louco amante e sem ventura 

De ternura suspirando, 

Vou buscado entre estas flores 

Os amores que perdi. 
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     AMANTE SAUDOSO 

Rondó XXIII 

 

 

Linda Glaura, os arvoredos 

E os rochedos que já viste, 

Tudo é triste e tudo sente 

Meu ardente respirar. 

 

Quando os Risos e os Amores  

Aparecem nos teus olhos, 

Até d’ásperos abrolhos 

Vejo flores rebentar. 

 

Mas se deixas este prado, 

Ai de mim! cruéis pesares! 

Sinto escuro o Céu e os ares 

E enlutado o bosque e o mar. 

 

Linda Glaura, os arvoredos 

E os rochedos que já viste, 

Tudo é triste e tudo sente 

Meu ardente respirar. 

 

Não te alegra a curva praia, 

Quando o Sol já se retira? 

Não te movo o som da lira 

Que desmaia de chorar? 

 

De que nasce o teu desgosto? 

Ah! permita que te vejam 

Estes campos que desejam 

O teu rosto enamorar. 

 

Linda Glaura, os arvoredos 

E os rochedos que já viste, 

Tudo é triste e tudo sente 

Meu ardente respirar. 

 

No declívio deste monte, 

Murmurando à sombra fria, 

Da soberba penedia 

Clara fonte desce ao mar. 

 

Nessa gruta deleitosa, 

Doce Zéfiro te espera 

E a suave Primavera 

Cuidadosa em te agradar, 

 

 

Linda Glaura, os arvoredos 

E os rochedos que já viste, 

Tudo é triste e tudo sente 

Meu ardente respirar. 

 

Destes vales foge a calma 

No rigor do fero Estio: 

Torna, ó bela, torna ao rio, 

Vem minha alma consolar. 

 

E eu verei, oh que ventura! 

Neste plácido remanso 

Os prazeres e o descanso 

E a ternura triunfar. 

 

Linda Glaura, os arvoredos 

E os rochedos que já viste, 

Tudo é triste e tudo sente 

Meu ardente respirar. 
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DORIS E GALATÉIA 

Rondó XVII 

 

 

Glaura bela, o Sol desmaia; 

Esta praia te convida: 

Vem dar vida ao desgraçado, 

Já cansado de chorar. 

 

Ouço ao longe o instrumento, 

Que Tritão nandando emboca: 

Verde carro as penhas toca 

Dorme o vento, e dorme o mar. 

 

D’alvos peixes o cardume 

Acompanha venturoso, 

E o Delfim terno e piedoso, 

Que presume enamorar. 

 

Glaura bela, o Sol desmaia; 

Esta praia te convida: 

Vem dar vida ao desgraçado, 

Já cansado de chorar. 

 

Dóris vejo, e Galatéia, 

Que por ti de amor se inflamam; 

Glaura esperam, Glaura chamam 

Sobre a areia a suspirar; 

 

Destes vales só responde 

Com voz terna e lagrimosa 

Ninfa triste, em vão saudosa, 

Que se esconde e muda em ar. 

 

Glaura bela, o Sol desmaia; 

Esta praia te convida: 

Vem dar vida ao desgraçado, 

Já cansado de chorar. 

 

Se te alegra a fonte pura 

No rigor do Estio ardente, 

Desta plácida corrente 

A frescura vem gozar; 

 

Ouvirás os arvoredos, 

De meu pranto condoídos, 

Repetir os meus gemidos, 

E os rochedos abrandar. 

 

 

 

Glaura bela, o Sol desmaia; 

Esta praia te convida: 

Vem dar vida ao desgraçado, 

Já cansado de chorar. 

 

Onde estás? vê que os Amores  

Já nas águas aparecem 

E entre pérolas te oferecem 

Meus ardores, meu pesar; 

 

Ah! tu vens... quanto é modesto 

Teu prazer, teu lindo rosto! 

Ai de mim! ó falso gosto! 

Ó funesto delirar! 

 

Glaura bela, o Sol desmaia; 

Esta praia te convida: 

Vem dar vida ao desgraçado, 

Já cansado de chorar. 
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O SOL 

        Rondó LVIII 

 

Quando vejo o Sol dourado  

Desmaiado sobre as águas, 

Crescem mágoas n’alma aflita,  

E palpita o coração.  

 

Oh! Memória! Oh! Desventura! 

Glaura aqui se demorava,  

E comigo respirava  

A frescura no verão.  

 

Infeliz! Já nestes montes  

Deu à Parca seu tributo;  

Com saudade e eterno luto  

Estas fontes chorarão.  

 

Quando vejo o Sol dourado  

Desmaiado sobre as águas, 

Crescem mágoas n’alma aflita,  

E palpita o coração.  

 

Risos, Graças (que tormento!) 

Deste vales se apartaram  

E, fugindo, me deixaram  

Só lamento e confusão.  

 

Falta às Dríades mimosas  

A beleza que perderam;  

Pelos troncos de esconderam...  

Lagrimosas inda estão!  

 

Quando vejo o Sol dourado  

Desmaiado sobre as águas, 

Crescem mágoas n’alma aflita,  

E palpita o coração.  

 

Ah! Depois que meus amores viram 

Glaura em férreo sono,  

Não me alegra mais o Outono,  

Nem das flores a Estação!  

 

Busco fúnebres lugares  

Nos penhascos desabridos:  

Levo a dor, levo gemidos,  

E pesares e aflição.  

 

 

 

 

Quando vejo o Sol dourado  

Desmaiado sobre as águas, 

Crescem mágoas n’alma aflita,  

E palpita o coração.  

 

É tão bárbaro e tão fero  

O rigor da minha sorte;  

Que a funesta e surda morte  

Triste espero e chamo em vão. 

 

Doce amor! Ah! Que esta pena 

Meus prazeres não restaura;  

Ou me torna a linda Glaura,  

Ou modera tal paixão!  

 

Quando vejo o Sol dourado  

Desmaiado sobre as águas, 

Crescem mágoas n’alma aflita,  

E palpita o coração.  
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O BEIJA- FLOR 

     Rondó IX 

 

 

Beija-Flor fui amoroso,  

E ditoso já me viste;  

Hoje é triste e desgraçado  

O sonhado Beija-Flor  

 

Mal toquei, ó Glaura bela  

(De prazer eu me confundo),  

Nesse cravo rubicundo,  

Que ama e zela o mesmo Amor.  

 

No teu puro e bando seio  

Por castigo me encerravas;  

Eu me ria, e tu pensavas  

Ver-me cheio de temor.  

 

Beija-Flor fui amoroso,  

E ditoso já me viste;  

Hoje é triste e desgraçado  

O sonhado Beija-Flor  

 

Minha voz não entendeste;  

E querendo ver-me aflito,  

Por vingança num delito  

Me fizeste o bem maior:  

 

A prisão em que me via  

Era o templo da ternura  

Onde em braço da Ventura  

Não temia o teu rigor.  

 

Beija-Flor fui amoroso,  

E ditoso já me viste;  

Hoje é triste e desgraçado  

O sonhado Beija-Flor  

 

Alva mão... me enterneço!  

Tua mão me arranca as penas;  

A servir-teme condenas;  

É sem preço o teu favor.  

 

Ma tu foges rigorosa.  

E eu não voo... que martírio!  

Nem procuro o branco lírio,  

Nem da rosa a viva cor.  

 

 

 

 

Beija-Flor fui amoroso,  

E ditoso já me viste;  

Hoje é triste e desgraçado  

O sonhado Beija-Flor  

 

Ir contigo só desejo;  

És cruel... cruel me agradas;  

Choro as penas arrancadas,  

E em mim vejo teu Pastor.  

 

Ah! que eu morro de saudade,  

E te dizem meus gemidos,  

Que os prazeres são fingidos,  

E é verdade a minha dor.  

 

Beija-Flor fui amoroso,  

E ditoso já me viste;  

Hoje é triste e desgraçado  

O sonhado Beija-Flor  
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MADRIGAL XLVI 

 

 Ó garça voadora, 

Se além do golfo inclinas os teus giros, 

 Ah! leva os meus suspiros 

À mais gentil Pastora destes montes! 

Não temo que te enganes; prados, 

fontes, 

 Tudo se ri com ela; 

 Não é, não é tão bela, 

Quando surge no Céu purpúrea Aurora; 

  Ó garça voadora, 

Se além do golfo inclinas os teus giros, 

Ah! leva por piedade os meus suspiros! 

  

 

  MADRIGAL IX 

 

Ó Mangueira feliz, verde e sombria, 

Conserva estes de amor fies tributos; 

Assim, no seco Agosto a névoa fria  

Não venha destruir teus novos frutos. 

 É este o fausto dia, 

Que viu nascer de Glaura a formosura: 

 Chegue aos Céus a ternura 

 Deste voto sincero; 

 E alegre eu espero, 

Que triunfem da sorte e de seus danos 

A beleza, o amor, a glória, os anos. 

 

 

     MADRIGAL XVIII 

 

Suave Agosto as verdes laranjeiras 

Vêm feliz matizar de brancas flores, 

Que, abrindo as leves asas lisonjeiras, 

Já Zéfiro respira entre os Pastores. 

Nova esperança alenta os meus ardores 

 Nos braços da ternura. 

 Ó dias de ventura, 

Glaura vereis à sombra das mangueiras! 

Suave Agosto, as verdes laranjeiras 

 Co’a turba dos Amores 

Vem feliz matizar de brancas flores. 
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O CAJUEIRO 

(Rondó III) 

 

 

Cajueiro desgraçado, 

A que fado te entregaste, 

Pois brotaste em terra dura 

Sem cultura e sem senhor! 

 

No teu tronco pela tarde, 

Quando a luz do Céu desmaia, 

O novilho a testa ensaia, 

Faz alarde do valor. 

 

Para frutos não concorre 

Este vale ingrato e seco; 

Um se enruga murcho e peco, 

Outro morre ainda em flor. 

 

Cajueiro desgraçado, 

A que fado te entregaste, 

Pois brotaste em terra dura 

Sem cultura e sem senhor! 

 

Vês nos outros rama bela, 

Que a Pomona por tributos 

Oferece doces frutos 

Da amarela e rubra cor? 

 

Ser copado, ser florente 

Vem da terra preciosa; 

Vem da mão industriosa 

Do prudente Agricultor. 

 

Cajueiro desgraçado, 

A que fado te entregaste, 

Pois brotaste em terra dura 

Sem cultura e sem senhor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fresco orvalho os mais sustenta 

Sem temer o Sol ativo; 

Só ai triste semivivo 

Não alenta o doce humor. 

 

Curta folha mal te veste 

Na estação do lindo Agosto, 

E te deixa nu, e exposto 

Ao celeste intenso ardor. 

 

Cajueiro desgraçado, 

A que fado te entregaste, 

Pois brotaste em terra dura 

Sem cultura e sem senhor! 

 

Mas se estéril te arruínas, 

Por destino te conservas, 

E pendente sobre as ervas 

Mudo ensina ao Pastor 

 

Que a fortuna é quem exalta, 

Quem humilha o nobre engenho; 

Que não vale o humano empenho, 

Se lhe falta o favor. 

 

Cajueiro desgraçado, 

A que fado te entregaste, 

Pois brotaste em terra dura 

Sem cultura e sem senhor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


