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Introdução 

 

 

 

Um estudo sobre a voz do poeta na poesia lírica ibérica seiscentista deve atentar 

para o fato de que a poesia produzida no século XVII responde a conceitos, práticas e 

usos distintos das várias formações poéticas posteriores. O interesse, portanto, por 

quaisquer dos elementos ou aspectos que efetivamente participam dessa poesia requer 

o entendimento de que o fazer poético nesse tempo, além de realizar, por meio da 

imitação de poetas antigos, movimentos de retorno a composições poéticas anteriores, 

envolve determinado conjunto de conceitos retórico-poéticos, alguns dos quais 

atualizados das Antiguidades grega e romana. Assim, o estudo sobre essa voz implica 

a consideração de variáveis condicionadas por preceitos de natureza retórico-poética 

tidos como essenciais na composição dos verossímeis acomodados ao “eu” que fala 

nessa poesia.  

  Muitos dos conceitos poéticos que sustentam a poesia escrita no século XVII 

apresentam suas linhas mestras em pragmáticas antigas, nomeadamente, a Poética de 

Aristóteles e a Arte Poética de Horácio. Aristóteles oferece para as práticas poéticas 

seiscentistas uma preceptiva que apresenta algumas categorias poéticas decisivas para 

a conformação da poesia no século XVII como gênero, imitação, verossimilhança entre 

outras. Destaque-se que, sendo uma poesia de gênero por apresentar-se sob 

normatizações discursivas particularizadas pelo agrupamento de determinadas 

categorias retórico-poéticas, a poesia seiscentista procura distinguir as várias formas 

genéricas praticadas nesse tempo pelo mesmo critério utilizado por Aristóteles na 

Poética, ou seja, pela imitação realizada segundo os modos, meios e objetos. Assim, a 

classificação genérica oferecida pelo filósofo grego permanece no Seiscentos em seus 

pontos principais ao lado do surgimento de novos gêneros, mistos devido à confluência 

de elementos de outros já existentes. Sabe-se que a lírica seiscentista é um composto 

que não encontra correspondência genérica na Poética, pois nesta obra são 

mencionadas, nesse particular, algumas espécies da poesia mélica grega, forma 
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poética que para alguns autores seiscentistas é a ascendente direta da lírica coeva1, 

esta – cuja configuração segura encontra-se comprometida pela multiplicidade 

constitutiva decorrente da conjunção de modelos antigos e modernos, das prescrições 

variadas sobre matéria e estilo e pelos inúmeros enquadramentos genéricos que 

apresenta – pode ser unificada sob a propriedade da brevidade que permite que tanto 

as formas poéticas breves vernáculas quanto outras provindas da Antiguidade greco-

latina sejam hoje classificadas como “líricas”. 

Sem correspondentes em poéticas antigas, a poesia lírica praticada no 

Seiscentos é, portanto, um gênero misto, e por isso um objeto compósito que busca sua 

permanência nos usos coevos, diferente de outros considerados gêneros puros que 

atravessaram várias formações poéticas, chegando ao século XVII com suas regras 

básicas plenamente assentadas e efetivadas em vários poemas que se constituem 

modelos, validando o bom emprego dessas regras requeridas para a perfeita realização 

do gênero. Esse caráter heterogêneo incide também sobre a enunciação, visto que a 

presença da voz do poeta é apenas uma das ocorrências possíveis, embora a mais 

recorrente, para essa poesia. Pela estabilidade normativa derivada da Antiguidade e 

acabamento prescritivo desfrutados por determinados gêneros como a epopéia, a 

tragédia ou a comedia, os mistos, aproveitando-se de elementos desses gêneros 

antigos, procuram para si um decoro próprio.  

Para compor um determinado decoro a poesia lírica busca colocar em prática 

aquele preceito horaciano que cada gênero guarde o lugar que lhe cabe e lhe assenta, 

ou seja, que exerça a norma da adequação. Esta noção é, sem dúvida, uma 

contribuição importante desse autor latino para a poesia seiscentista, pois unida à idéia 

de verossimilhança aristotélica forma, segundo Adma Muhana, a noção de decoro tão 

                                                 
1 Mencionada por alguns autores seiscentistas, a mélica grega é a formação poética mais antiga a qual 
se atribui certa ascendência da lírica. Francisco Cascales, por exemplo, desenha para a poesia lírica 
coetânea um percurso cujos modelos encontram-se nos antigos Píndaro e Horácio, indicando certa 
identidade entre essas duas formas poéticas a ponto de denominar a lírica coetânea de mélica, pois entre 
elas não encontra diferença alguma, exceto aquelas acidentais relativas ao uso da música verificada na 
Antiguidade. No entanto, nem Cascales, nem outros autores como Manuel Pires de Almeida ou López 
Pinciano, que também fazem menção a tal filiação (citando a ditirâmbica, uma espécie da mélica antiga),  
fundamentam de forma contundente essa ascendência para a lírica coeva, portanto, não tecem 
proposições consistentes sobre os elementos da mélica antiga que permanecem na poesia lírica 
seiscentista nem o que remanesceu da atuação da voz do poeta da poesia mélica nessa poesia. 
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cara à poesia seiscentista e por isso causa de disputas intelectuais referentes a sua 

aplicação aos novos gêneros que se formam e aos novos usos dos gêneros antigos. 

Para apresentar decoro apropriado, o gênero lírico deve produzir, entre outros, um 

verossímil para a voz enunciativa, que atenda às necessidades do gênero quanto à 

correta aplicação de determinadas categorias retóricas como estilo, lugar-comum e 

outras que envolvem qualidades elocutivas e inventivas do discurso. É pelo fato da 

poesia lírica seiscentista abraçar componentes e conceitos norteadores de gêneros que 

carregam certa configuração desde a Antiguidade que, ao estudo da voz que nela 

aparece, é imprescindível o conhecimento de normas orientadoras da poesia antiga.  

 Categorias retóricas abrangentes como estilo e lugar-comum atuam na poesia 

de modo a estabelecer decoros e verossímeis específicos a cada gênero poético, 

compondo, portanto, a verossimilhança do “eu” que fala nessas poesias. O estilo da 

lírica, por exemplo, é o mediano que serve bem à imitação dos homens medíocres, 

determinando para esse gênero matérias desprovidas de heroísmos dos homens 

superiores como também aquelas que apresentam o excesso de vícios dos inferiores; 

então, nessa poesia encontraremos imitações de concepções poéticas formulares de 

vários estados afetivos concernentes a uma voz acomodada ao homem mediano, 

muitos deles justificados por desencontros amorosos, amores frustrados, recusas da 

amada, como também pela percepção da passagem do tempo, da morte certa, da 

mudança a que estão sujeitas todas as coisas, da vanidade das coisas, etc. É, portanto, 

observando o estilo que a poesia lírica seiscentista imita, principalmente em primeira 

pessoa, afetos de homens medíocres através de uma linguagem amena. 

Disposta na tratadística, a doutrina poética que molda essa poesia estabelece 

vínculos tão estreitos com a retórica que, nas preceptivas de poesia, conceitos retóricos 

apresentam-se amalgamados aos poéticos. Assim, a tratadística propõe um regramento 

retórico-poético para a poesia, pois as normatizações concernentes aos gêneros 

envolvem a consideração de categorias poéticas como, entre outras, gênero e imitação 

(esta reúne tanto a definição neo-aristotélica de poesia como mimese quanto a noção 

de imitatio dos melhores modelos), além de categorias retóricas como estilo e lugar-

comum. Mas nem todas as regras antigas aderem à conjuntura poética seiscentista, 

pois os gêneros novos pedem novos regramentos ou negam antigos ou exigem o 
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acréscimo deles, conseqüência disso é a existência de um conjunto tratadístico 

fragmentário que não  contempla  todos os gêneros novos ou os diversos aspectos que 

conjuntamente conformam esses gêneros. Portanto, as diferenças entre poéticas e 

retóricas coevas e antigas também devem ser levadas em conta quando se busca 

delinear tal poesia.  

Conseqüentemente, esta pesquisa, que se constitui sob caráter propedêutico, 

desenvolve no primeiro capítulo, além de ilações de pesquisadores abalizados, 

proposições sobre categorias poéticas e retóricas mais abrangentes que atuam nessa 

poesia, enquanto o segundo capítulo faz um levantamento da noção de voz do poeta 

em poéticas antigas e modernas. Mas não é só poesia e discurso oratório que no 

Seiscentos recebe regramento retórico, este mantinha um extenso domínio sobre as 

produções do período, consistindo numa base normativa comum a várias modalidades 

discursivas; isso quer dizer que outros discursos, na composição de um decoro 

específico, compartilham das mesmas categorias retóricas exigidas na formulação do 

decoro poético. Assim, no último capítulo observa-se a atuação do “eu” em diversos 

discursos seiscentistas. Nos discursos selecionados – cartas, diálogos, poesia satírica, 

bucólica e lírico-amorosa – há a presença de um “eu” remetente, interlocutor, satírico, 

pastor e amante, todos atuando segundo especificidades genéricas, construindo 

verossímeis prescritos à atuação prevista para cada gênero. A observação dessas 

atuações é importante para divisar, através de similitudes e contrastes, o 

comportamento da voz poética que atua na poesia lírica seiscentista.  
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Capítulo 1  
 
 
 
Noções gerais da poesia seiscentista: quem fala o que fala? 
 

 

A poesia escrita no século XVII é resultante da combinação de vários elementos 

como a assimilação de formas poéticas diversas oriundas de gêneros da Antiguidade, 

do dolce stil novo, de formas poéticas vernáculas e de normatizações variadas sobre 

matéria e estilo resultantes da absorção de preceitos retórico-poéticos de épocas 

anteriores. Sob a poética da agudeza, noção que preconiza a metáfora aguda como 

princípio fundamental da poesia, sendo agudeza entendida como procedimento poético 

de formulação analógica da metáfora, essa poesia apresenta sua variante lírica regida 

por critérios que não se ajustam ao conjunto de regras de organização e funcionamento 

aproveitado pelo gênero lírico modelado a partir do século XVIII. Note-se que a poesia 

produzida no Seiscentos que hoje é denominada de “lírica” apresenta profusão 

procedimental decorrente da imprecisão normativa, podendo ser pensada a partir de 

alguns elementos que apontam para a agregação de uma variedade de constituintes 

como: os diversos modos enunciativos, o acolhimento de múltiplas formas poéticas de 

dimensões exíguas, a mescla de estilos, a variedade de versos, a matéria diversificada 

e a coexistência das “medidas velha e nova”. Quanto aos modos diversos de 

enunciação da lírica no Seiscentos, importa destacar a atuação da primeira pessoa 

nessa poesia, visto que a presença do “eu” sinaliza para a consideração das 

especificidades que conformam a lírica e para os vazios preceituais de determinada 

poesia alimentada por um sistema retórico-poético que remonta à Antiguidade greco-

latina, sinaliza também para a posição móvel desse gênero em relação aos já fixados 

pela tradição, como a tragédia, a comédia e a epopéia. 

A observação da atuação da voz do poeta na poesia seiscentista implica a 

consideração da situação enunciativa que especifica uma voz de status determinável 

somente mediante o entendimento das categorias retórico-poéticas tomadas como 

basilares para essa poesia. Atendendo a esse pressuposto, há apreciações críticas 



 7 

contemporâneas concernentes ao modo discursivo em primeira pessoa aplicado à lírica 

seiscentista que abordam aspectos variados a respeito da matéria e que por isso faz-se 

necessário referir.  

 

 

 

Estado da questão 

 

 

Normatizada por retóricas e poéticas da Antiguidade grega e da tradição latina 

atualizadas por leituras católicas, a poesia seiscentista fundamenta-se em 

procedimentos sustentados por certa noção de fazer poético prevista como discurso 

elaborado mediante utilização de regra e método com vistas ao deleite e doutrina. 

Nesse sentido, a abordagem crítica dos estudos retóricos recomenda que à formação 

dos sentidos efetuados a partir da leitura da poesia seiscentista deve anteceder o 

conhecimento de suas fontes modernas e antigas, o que significa reativar categorias 

retórico-poéticas como estilo, lugar-comum, imitação, ornato e outras levadas a efeito 

na elaboração dos poemas. Dessa forma, tal abordagem toma como objeto o texto 

poético acompanhado de suas causas e efeitos previstos no processo de elaboração e 

integrados à conjuntura de enunciação e recepção públicas.  

Uma parcela da crítica literária atual sanciona essa abordagem como a mais 

adequada para investigação dessa poesia. Pesquisadores desenvolvem estudos a 

respeito de vários discursos seiscentistas mediante a observação de fontes e 

categorias neles operantes, na tentativa de evitar a desistorização pós-moderna e os 

anacronismos das histórias literárias fundadas no contínuo temporal iluminista e 

romântico.  

Partindo do princípio de que a poesia no Seiscentos ibérico era pensada e 

realizada mediante procedimentos técnicos – operações racionais que concorrem na 

elaboração dos discursos nas quais primeiro se encontra os recursos persuasivos que 

colocados, posteriormente, em certa ordem, transportam, por meio de orações,  

proposições que atendem a determinado fim – e pela diversidade de práticas que 
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prescreviam a imitação de modelos retórico-poéticos de várias durações históricas, as 

pesquisas submetidas à abordagem dos estudos retóricos consideram que a leitura 

dessa poesia por meio da administração de categorias estéticas inventadas a partir do 

século XVIII, só poderá resultar em interpretações equívocas devido ao anacronismo 

resultante da atribuição de conceitos inoperantes no Seiscentos e, consequentemente, 

que não aderem à noção de poesia aproveitada nesse tempo. Sabe-se que tal 

anacronismo forja etiquetas mediante a aplicação de conceitos únicos e alheios à 

concepção de poesia no século XVII ibérico, pois não leva em consideração que para o 

discurso poético desse tempo não há estética, mas retórica e poética. 

Dessa forma, deve-se ter em mente que a retórica determina uma atuação para 

o eu-poético seiscentista distinta de todo o complexo presente na poesia da 

modernidade literária, como a expressão romântica que considera o “eu” manifestação 

de uma experiência subjetivada da imaginação criadora, enquanto que entre o “eu” 

seiscentista e a subjetividade do poeta são administrados os esquemas tipificadores da 

retórica. Veja-se que o eu-poético seiscentista desconsidera o natural da experiência, 

mas não o sensível, pois este é requisito para a experiência do pensamento, no 

entanto, o fato do sensível não figurar como matéria artística não resulta da sua 

negação, mas do aperfeiçoamento desse sensível através da mimesis de convenções 

poéticas que corrige o natural da experiência. Repare-se, ainda, que essa conduta é 

justificada pelo preceito aristotélico que confirma a finalidade da imitação artística 

autônoma em relação à verdade sensível2.  

Portanto, quando o eu-poético seiscentista é lido a partir de procedimentos que o 

submetem a apropriações transistóricas, como o caso dos previstos para a intelecção 

da poesia romântica, é entendido afastado dos seus usos ou da jurisprudência dos 

“bons usos” da linguagem fundamentados por autoridades retóricas e poéticas, logo, 

mediante conceitos que lhe são estranhos como subjetividade psicológica, entre outros. 

Estes conceitos próprios das produções artísticas surgidas nas sociedades burguesas 

não são experimentados nas sociedades seiscentistas, isto é, nas cortes monárquicas e 

                                                 
2 “Pois falta menor comete o poeta que ignore que a corça não tem cornos, que o poeta que a represente 
de modo não artístico.” In: ARISTÓTELES. Poética. Trad., pref., int. e coment. de Eudoro de Souza. 5ª 
ed. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1998, cap.1, 1460a30-31. 
 



 9 

absolutistas que ainda não haviam vivenciado a noção moderna de “indivíduo”, 

somente a de “pessoa” cujo padrão era o de agudeza cortesã e dissimulação prudente 

da pessoa neoescolástica.  

Interessa ressaltar que as ilações do pesquisador João Adolfo Hansen a respeito 

da primeira pessoa presente na poesia seiscentista ibérica dão conta de um “eu” 

construído como um tipo retórico abstraído de categorias artísticas posteriores como 

subjetividade psicológica, autoria e originalidade e portador de uma pessoalidade não 

constituída por categorias liberais e psicológicas da subjetividade dos tempos 

burgueses, mas por categorias escolásticas que pressupõem a regulação retórica dos 

preceitos poéticos e a interpretação teológico-política da significação dessas 

regulações. Nesse sentido, esse “eu” resulta de uma técnica retórica que constrói tipos, 

personagens pré-formulados e previsíveis por encerrar virtualidades comportamentais 

sedimentadas, ou seja, não pode ser referido como expressão de interioridade 

psicológica de um sujeito   dotado de autonomia individual e autoral. Voltando seus 

estudos à sátira seiscentista, esse pesquisador embasa a pertinência de suas 

proposições considerando que o “eu” nessa poesia, dependendo da prescrição aplicada 

com vistas a determinado efeito específico, pode vestir-se de um tipo civil (nobre, 

honesto, que se indigna contra os vícios e os viciosos que corrompem sua pátria, 

portanto, sua ira e agressão obscenas estão previstas) ou um tipo vulgar (um louco 

vingativo, por exemplo, não como expressão psicológica, mas como ficção poética 

resultante da aplicação técnica de paixões excessivas de um caráter ou ethos 

ressentido).  

As observações acima dispostas a respeito desse “eu” não subjetivamente 

psicologizado coadunam com as de Ivan Teixeira que considera a poesia seiscentista 

“como imitação e trabalho de arte, em que paciência e estudo convergem para o 

desenvolvimento de assuntos tradicionais que independem da psicologia do poeta”3; 

sobre as invectivas realizadas a essa poesia pela crítica tradicional brasileira de 

pressupostos romântico-nacionalistas afirma: “esses críticos odeiam a poesia luso-

brasileira do período, especialmente em sua variante gongórica e, portanto, mais 

                                                 
3 TEIXEIRA, Ivan. O engenhoso fidalgo Manuel Botelho de Oliveira. In: Revista USP, São Paulo, n.50, 
p.178-209, junho/ agosto 2001, p.180. 
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sensorial e vistosa”4, “não aceitam a ficcionalização extremada do discurso poético, pois 

querem-no como projeção psicológica e projeções práticas”5 e, particularmente, em 

relação à obra do poeta Manuel Botelho de Oliveira (1636 -1711), argumenta que esse 

poeta, vivendo antes da invenção do “eu” psicológico e quando ainda não existiam as 

liberdades e as ideologias burguesas, não podia ainda pensar em autenticidade 

expressiva nem no mito da singularidade nacionalista. 

As paixões e caracteres que figuram nessa poesia são também retoricamente 

modelados, uma vez que são aplicadas segundo fontes várias, como por exemplo a 

Ética a Nicômaco, de Aristóteles, ou o Caracteres, de Teofrasto, discípulo de 

Aristóteles6. As paixões da lírica seiscentista, portanto, não são manifestações 

subjetivas, pois  

 
são tópicas aplicadas conforme os verossímeis e os decoros específicos 
do gênero, são efeitos racionalmente construídos, não há sinceridade 
psicológica, mas sinceridade estilística. Em todos os casos as paixões 
nunca são expressivas ou psicológicas, mas retóricas, decorrendo de 
uma racionalidade formalizada numa técnica objetiva e 
assimetricamente partilhada de produzir efeitos. Não se trata nunca de 
exprimir conceitos, mas de teatralizá-los. A mecânica das paixões é 
aplicada segundo preceitos retóricos e jurídicos e o efeito resultante fixa 
o átimo em que uma ação deforma um gesto produzindo um afeto, como 
um instantâneo que congela o movimento selecionado pela memória em 
elencos prefixados de gestos [...], como se dizia em Veneza no século 
XVII: dos efeitos nascem os afetos.7  

 
Dessa forma, na poesia seiscentista está ausente a sinceridade ou a possibilidade de 

sentimentos verdadeiros de uma experiência real, pois esses são atributos imputados à 

poesia romântica. O que importa para o Seiscentos, em termos poéticos, é se a poesia 

atende aos verossímeis dos critérios miméticos previstos especificamente a cada 

gênero poético,   uma vez que tais critérios codificam uma experiência retórica comum 

ao poeta e ao leitor, pois não estando assim fundamentada a poesia falhará ao 

apresentar os tipos mimetizados, tornando o discurso inepto ou indecoroso.  

                                                 
4 Ibid., p.180. 
5 Ibid., p.185. 
6 HANSEN, João Adolfo. “A Civilização pela Palavra”. In: 500 anos de educação no Brasil. 2ª.ed. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2000, p.33. 
7 Id., “Fênix renascida & Postilhão de Apolo: Uma introdução”. In: PÉCORA, Alcir (org.). Poesia 
seiscentista – Fênix renascida & Postilhão de Apolo. São Paulo, Hedra, 2002. p.45. 
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A retórica não permite a manifestação da pessoa do autor na poesia, pois sendo 

esta supra-individual, anônima e coletiva, não se pode pensar em autoria, originalidade 

ou plágio, pelo menos não conforme as noções atuais, segundo Hansen. Atente-se que 

não existia no Seiscentos ibérico a noção de autor pensado a partir de uma 

“individualidade empírica responsável, como causa criadora de objetos sob a rubrica de 

um nome próprio, índice de autenticidade e propriedade”8, ou como nome que 

“identifica um proprietário, regula direitos autorais sobre a originalidade de seu eu 

expostas às apropriações diferenciadas e diferenciadoras de seu valor.”9 Sabe-se que 

também não havia controle eficaz das apropriações, imitações e atribuições de escritos, 

nem restrições dos autores sobre a publicação manuscrita, a cópia, a pirataria e a 

circulação de poemas, assim como também não existia o artista ou escritor como tipos 

sociais definidos pela autonomia crítico-estética, expressão subjetivada, propriedade 

autoral ou direitos autorais que regulam legalmente a circulação da poesia hoje. 

Nesse sentido o que havia no Seiscentos ibérico eram as autoridades ou 

auctoritas que certificam os enunciados coevos por retrospecção. Assim, a produção 

daquela autoria pode ser cogitada, segundo Hansen, através de movimentos de retorno 

à um autor fundamental – Ovídio, Juvenal, Horácio, Virgílio, Camões, Gôngora ou outro 

– que será objeto de apropriações. São as repetidas apropriações que produzem um 

autor fundamental constituindo-o como auctoritas. As apropriações também determinam 

as posições dos auctores aquém ou além da produção do poeta apropriador, 

caracterizado pela hipotética ausência de autonomia nos direitos da subjetividade, 

circunscritos ao autor nas sociedades contemporâneas, ou seja, se nas sociedades 

contemporâneas tal apropriação pode ser vista como violação de direitos autorais, na 

poesia seiscentista constitui uma prática corrente, prevista e inevitável.  

A auctoritas é “uma norma verossímil de discursos propostos como tradição 

escalonada em gêneros e formas retórico-poéticas específicas”10, ela possui virtus 

gramatical e retórica que lhe confere autoridade, convertendo-se em paradigma de 

emulação, assim, o nome próprio do autor é uma “etiqueta” que especifica o decoro de 

um gênero. Os nomes Ovídio, Juvenal, Horácio, Virgílio, Camões, Gôngora não 

                                                 
8 Id., “Autor”. In: JOBIM, José Luis et alii. Palavras da crítica. Rio de Janeiro: Imago, 1992, p. 11. 
9 Ibid., p.11. 
10 Ibid., p.25. 
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remetem a supostas psicologias de indivíduos, mas regulam a aplicação de tropos e 

figuras a tópicas dos gêneros nos quais são excelentes; são tidos, assim, como fonte 

de palavras, expressões e conhecimentos consignados pelos usos dos discursos 

poéticos seiscentistas, atualizada pelo poeta por ocasião da elaboração do poema, 

momento em que a utilização dessas palavras, expressões ou conhecimentos atendem 

às situações específicas de enunciação. Vale ressaltar que a não observação da 

prescrição retórica da auctoritas projeta nas análises críticas o anacronismo do autor-

subjetividade no discurso poético seiscentista, segundo Hansen. 

A concepção de produção poética regulada por um conjunto organizado de 

normas e padrões, a de poeta como artífice que apresenta uma habilidade discursiva 

específica e de poema como artefato, posiciona o poeta como um produtor sem 

propriedade sobre a originalidade do seu “eu”, posição contrária à noção de poeta como 

portador de uma autêntica potencialidade criadora tão corrente no romantismo e que 

impregnou a leitura da poesia escrita na península Ibérica imperial do século XVII, 

sobretudo pela ação do sistema brasileiro de ensino de literatura. 

O modo discursivo em primeira pessoa, no Seiscentos, é o modo aproveitado por 

alguns gêneros poéticos, inclusive o lírico; este é, na preceptiva, associado à antiga 

poesia mélica11. Sabe-se que a poesia mélica tem algumas de suas formas poéticas 

mencionadas por Aristóteles na Poética, no entanto, elas não são examinadas de 

maneira demorada como ocorreu com a tragédia e a epopéia, além disso a mélica, em 

relação aos gêneros poéticos antigos, é a que mais se aproxima da espécie lírica 

aproveitada no século XVII. Esse fato torna-se relevante quando se considera que a 

importância da Poética para o século XVI e os dois posteriores concentra-se na 

imposição do “reconhecimento de que, para além dos recursos retóricos (comuns aos 

discursos históricos, epistolares e panegíricos), a poesia dispõe de uma identidade que 

regula e autoriza o discernimento entre um poema perfeito e outro imperfeito”12, isto 

significa que a Poética ajudou a formar o esquema conceitual da poesia quinhentista e 

                                                 
11 CASCALES, Francisco. Tablas Poeticas. En Murcia, por Luis Beros, 1617. Madrid: Espasa-Calpe, 
1975.(Clásicos Castellanos), p. 231 e PINCIANO, López. Philosophia Antigua Poetica (1596), epístola 
décima, p. 423-24. Disponível em: www.cervantesvirtual.com. Nesta preceptiva a poesia lírica 
desenvolvida no final do século XVI abrange a ditirâmbica. Sabe-se que esta espécie ao lado dos 
encômios, elegias e iambos são citados na Poética como espécies da mélica. 
12MUHANA, Adma. A epopéia em prosa seiscentista: uma definição de gênero. São Paulo: Fundação 
Editora da UNESP, 1997, p.21.  
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seiscentista, por isso a ela recorreram os tratadistas desse período para dar conta dos 

gêneros novos e dos novos usos dos gêneros antigos aproveitados pela poesia coeva. 

Muitos desses tratadistas, como Alonso López Pinciano, Francisco Cascales e 

Manuel Pires de Almeida adotam a distinção aristotélica da poesia segundo os objetos, 

meios e modos de imitação, embora alguns admitam, como no caso de López Pinciano, 

que este último é o critério que realmente promove distinção entre os gêneros (“Y sé 

tambiém que la forma más usada y comúm de sacarlas es la última, que del verso 

diverso modo de remedar se trata”13). Dada a importância das poéticas antigas e da 

instrução retórica para a poesia seiscentista, deve-se considerar que o caráter de 

incompletude das cláusulas da Poética, o fato da Arte Poética de Horácio ensinar 

apenas “cosas particulares”14 a respeito da poesia, a instrução retórica não ocupar-se 

especificamente do discurso poético e, além disso, as novas necessidades 

apresentadas pela poesia coetânea, todas em conjunto abrem a possibilidade para 

várias interpretações plausíveis da doutrina existente, assim, os tratadistas promovem 

atualizações dessas lições aos usos seiscentistas propondo algumas interpretações 

que resultam em complementações ou desvios importantes. Transferem, por exemplo, 

a importância dada à tragédia por Aristóteles para a epopéia, elaborando uma 

sistematização para a épica que encontra como ocorrência paradigmática a Eneida de 

Virgilio.15 

 Adma Muhana em seu livro Epopéia em prosa seiscentista apresenta 

proposições referentes ao modo discursivo em primeira pessoa tomando como foco o 

gênero poético misto epopéia em prosa, conforme sua prática no século XVII. Suas 

inferências nesse sentido ajudam a entender o comportamento normativo da preceptiva 

                                                 
13 PINCIANO, op. cit., epístola quarta, p.144. 
14 CASCALES, op. cit., p.21. 
15 Segundo MUHANA, op.cit., p. 27, “o mais admirado como erudito comentador quinhentista de 
Aristóteles [Scaligero], considerava a épica a mais elevada forma de poesia, aquela mais nobre por 
conter todas as matérias possíveis e fornecer o modelo para os demais gêneros poéticos (contrariando 
aliás a prevalência da tragédia sobre a epopéia na Poética)” . Essa opinião de Scaligero é, de certa 
forma, compartilhada por Raphael Bluteau conforme pode-se observar em Vocabulario Portuguez, & 
Latino, Aulico Anatomico, Architectonico, Bellico, Botanico,Brasilico, Comico, Critico […],Lisboa: Pascoal 
da Sylva, 1712-1728, verbete poema, p. 567. Além desses pode-se citar outros autores importantes como 
o quinhentista Torquato Tasso que desenvolveu duas pragmáticas poéticas nas quais incontestavelmente 
constam lições genéricas referentes à poesia, no entanto o interesse maior repousa sobre as proposições 
normativas concernentes à épica.  
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quanto ao modo imitativo de obras que operam a imitação mediante o modo em que o 

poeta fala às vezes ou sempre. Buscando-se as relações pertinentes, é possível fazer 

um paralelo, pelas analogias das ocorrências, entre a poesia lírica e a epopéia em 

prosa seiscentista: são exemplos de gêneros mistos marcados pela ausência de voz 

normativa uniforme entre os tratadistas, não apresentando dessa forma seu 

funcionamento orientado por meio de regras consensuais, fato bastante relevante e 

conseqüente numa poesia alimentada por preceptivas poéticas. A falta de uniformidade 

normativa impossibilita a definição de um estatuto único, o que leva os gêneros mistos 

a perseguirem, nos gêneros de estatuto definido, elementos que a preceptiva aciona 

como índice de perfeição; a lírica, nesse caso, almeja perfeição elocutiva veiculada 

pelos gêneros heróicos, visto que, segundo Torquato Tasso, as matérias que elege são 

quase sempre consideradas  inferiores, segundo a noção de estilo, em relação àquelas 

tratadas nos gêneros heróicos, a lírica eleva a elocução para produzir o efeito de 

amenidade e se desprender da condição de humildade imposta pela natureza da 

matéria, as paixões – convencionalmente mais baixas que os temas heróicos. 

Há um quadro de divergências entre autores do século XVI e XVII quanto às 

normas concernentes a alguns gêneros poéticos. Em Hospital das Letras (1650)16 tais 

desacordos são creditados, no caso da poesia épica, à multiplicidade preceitual relativa 

a um mesmo gênero.  

 
Senhores, a poesia épica é carreira que poucos no mundo tem acertado, 
porque são tantas e tão várias as leis e preceitos de que consta, que 
vem a ser quase impossível ao juízo humano sua observância. 
Aristóteles a pôs em praxe, usando daqueles escuros termos que depois 
se enevoaram muito mais, pelo comento dos expositores. 17 

  

A exemplo da ocorrência registrada no Hospital, o modo narrativo, creditado no 

Seiscentos à poesia lírica, à épica e à ditirâmbica, aparece na preceptiva de forma 

                                                 
16 Hospital das Letras (1650), de D. Francisco Manuel de Melo, é um apólogo cujo cenário é uma livraria 
e os personagens são livros ou “homens livros” que discutem sobre poesia e livros, distinguindo aqueles 
que não necessitam de remédio, pois são excelentes, daqueles que enfermos podem ser curados ou 
não. 
17 MELO, D. Francisco Manuel de. Hospital das Letras (1650). Rio de Janeiro: Bruguera, s/d, p. 36.  
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divergente diante das dificuldades trazidas pela “aparentemente clara”18 lição 

aristotélica sobre os modos de imitação. Assim, enquanto lê-se na Poética:  

 
Efetivamente, com os mesmos meios pode um poeta imitar os mesmos 
objectos, quer na forma narrativa (assumindo a personalidade de outros, 
como faz Homero, ou na própria pessoa, sem mudar nunca), quer 
mediante todas as pessoas imitadas, operando e agindo elas mesmas.19 

 

entre os preceptistas dos séculos XVI e XVII, de acordo com a  mesma pesquisadora, 

há um comportamento duplo quanto à atuação da forma narrativa como meio imitativo: 

as preceptivas circunscrevem a poesia em que o poeta fala sempre, ou seja, aquela em 

primeira pessoa, à lírica e à ditirâmbica, mas “na prática” o que ocorre é que ao modo 

narrativo associam tanto o modo discursivo da história quanto o imitativo da poesia 

épica, visto que esta narra um acontecimento por meio de um poeta que fala sempre ou 

às vezes. Para inferir sobre o caráter prático da associação da narrativa poética à 

narrativa histórica e da conseqüente analogia entre voz do poeta e voz do historiador, 

Adma Muhana toma as palavras de Torquato Tasso e López Pinciano, assim como são 

encontradas nos seus livros Discorsi del poema eroico (1594) e Philosophia Antigua 

Poetica (1596). Ora, Tasso e Pinciano além de tratadistas são autores de narrativas 

épicas. Gerusalemme Liberata de Tasso é uma epopéia inscrita na tradição aristotélica 

que elege como modelo a Eneida de Virgílio e que faz uso de argumentos históricos e 

religiosos celebrando a dignidade do Império e a exaltação da fé verdadeira para efeito 

didático e moral. Gerusalemme é também a exposição prática dos princípios 

fundamentais que Tasso estabelece em seu Discorsi. Pinciano, a exemplo de Tasso, 

em 1605 publica El Pelayo, epopéia que também imita a Eneida e constitui a aplicação 

da teoria sobre a épica disposta na sua Philosophia na qual defende um argumento 

histórico para a fábula: “tiene más perfección la épica fundada em historia que no en 

ficción pura”20. 

Pelo caráter pragmático comprovado das disposições normativas sobre o modo 

imitativo de uma épica que acolhe argumentos retirados da História, Muhana levanta 

                                                 
18 MUHANA, op. cit., p. 66. 
19 ARISTÓTELES, op. cit., cap. 3, 1448a20-24. 
20 PINCIANO, op. cit., epístola décima, p.462-63.  
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uma questão “cabível” para essa situação: “quando o poeta narra sempre em primeira 

pessoa, não deixa de ser imitativo para constituir-se justamente um historiador.”21  

A resposta é que, no século XVI, “todos estão de acordo”22 que o ser poeta deve-

se ao fato da imitação e não em virtude da narração realizada. Ou seja, o poeta é 

narrador não como o historiador, mas como imitador, pois sabe-se que a poesia 

apresenta coisas inventadas e mesmo quando os argumentos são verdadeiros recebem 

disposição de acordo com as regras da poesia e não as da historiografia. Mesmo assim 

há, por parte de alguns autores, a recusa à “intrusão” do poeta, conforme a regra 

aristotélica de ser mais imitador o poeta que menos intrometer sua própria voz23 na 

poesia. A reedição dessa norma não está ligada ao desejo de distinguir poeta e 

historiador, pois, como se disse, é consensual a diferença entre eles. Tal reedição visa 

principalmente o efeito provocado pelo modo narrativo sobre o leitor que, segundo a 

vertente retórica das finalidades, não é preferível em relação ao modo ativo, pois este 

realiza mais eficazmente os ofícios da poesia (docere, movere e delectare)24.  

Além de interpretações variadas, Muhana alude certos desvios e 

extravasamentos observados no XVI e XVII quanto às regras concernentes ao modo 

imitativo prescritas na Poética. Uma ocorrência exemplar é Manuel Pires de Almeida 

que em Argumento de Heliodoro defende que a primeira pessoa é para a epopéia em 

prosa seiscentista um “distintivo legítimo” em relação à epopéia em verso, pois se nesta 

a intromissão do poeta era reservada às partes iniciais da narrativa, naquela estendia-

se por toda a narrativa tornando-se elemento especificador do gênero25. Isso significa 

que para acomodar os gêneros mistos correntes, a preceptiva observa os usos coevos 

desviando, ampliando, reinterpretando, mas não violando os preceitos aristotélicos 

nessa particularidade retórica.26  

Dessa forma, é importante reforçar que os desvios em relação ao preceito 

aristotélico de o poeta falar o mínimo para imitar mais foi assimilado por alguns no uso 

                                                 
21 MUHANA, op. cit., p. 67. 
22 Ibid., p. 70. 
23 “Homero, que por muitos outros motivos é digno de louvor, também o é porque, entre os demais, só ele 
não ignora qual seja propriamente o mister do poeta. Porque o poeta deveria falar o menos possível por 
conta própria, pois, assim procedendo, não é imitador.” Cf. Poética, cap. 24, 1460a5-9. 
24 MUHANA, op. cit., p.73. 
25 Ibid., p. 75. 
26 Ibid., p. 76. 



 17 

de determinados gêneros poéticos, pois entendiam que o ser poeta deve-se ao imitar, 

ou seja, o poeta imita coisas verossímeis, o historiador narra as verdadeiras, então, “a 

intensidade com que o poeta se pronuncia pode variar em cada poema, sem que isto 

corrompa a poesia”27.  

A primeira pessoa é, portanto, empregada para uma imitação que se espera 

“semelhança de verdade”, por isso é tão aceita nos gêneros poéticos que reproduzem o 

modelo do historiador sem deixar dúvida que neles há imitação poética, porque visando 

os mesmos efeitos do discurso histórico esses gêneros encenam a verdade do narrado. 

Em suma, a voz do poeta na poesia seiscentista não comporta categorias 

artísticas como subjetividade, autoria ou originalidade, pois constitui um tipo retórico 

alheio às categorias poéticas posteriores. Dessa forma, o eu-poético seiscentista, que, 

às vezes, é entendido como marca de subjetividade, consiste em efeito retórico que 

resulta numa imagem construída mediante a administração de categorias retórico-

poéticas aproveitadas pela poesia do século XVII. As paixões da lírica são também 

efeitos retoricamente construídos conforme a observação de decoros e verossímeis 

desse gênero. Credita-se, ainda, à forte retoricização da poesia a impossibilidade da 

figura do autor ou da produção original, uma vez que a imitação, conceito basilar dessa 

poesia, prevê movimentos de retorno para efeito de apropriação de autores antigos e 

modernos. Considere-se, além disso, que as várias interpretações aceitáveis das 

poéticas antigas grega e latina, que visam atender os gêneros novos e os novos usos 

dos gêneros tradicionais, divergem quanto à normatização concernente à atuação da 

voz do poeta. No entanto, em meio às divergências, é consenso que a narrativa do 

poeta é distinta da narrativa do historiador, visto que este é narrador de coisas 

verdadeiras e aquele imitador de coisas verossimeis, além disso, a presença da 

primeira pessoa não adultera a condição imitativa da poesia, apenas não confere a ela 

os mesmos efeitos do modo ativo de imitar, considerado, segundo alguns autores, mais 

eficaz para proporcionar deleite e conhecimento, fins propostos para a poesia 

seiscentista.  

 

 

                                                 
27 Ibid., p. 79. 
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Noções circulantes de retórica e poética. 

 

Tratadística  

 

 

Na apropriação da poesia ibérica seiscentista é necessário considerá-la, 

conforme a noção aproveitada no século XVII e a despeito do entendimento que hoje 

temos de poesia, como um conhecimento formal passível de ensino-aprendizagem. 

Essa concepção de poesia constituída mediante a consideração de regras e método 

justifica a necessidade de preceptivas poéticas, obras de cunho pedagógico cujo 

conteúdo pode ser genericamente descrito como um conjunto normativo cuja finalidade 

instrutiva visa fornecer meios à composição do poema perfeito. Ressalte-se que o 

acesso à perfeição de um poema é entendido nesse tempo como condicionado à 

admissão de pressupostos normativos, alguns deles desde a Antiguidade greco-latina 

consignados pela poesia, derivando, no caso de espécies poéticas que chegam ao 

século XVII com estatuto já fixado, um repertório normativo extenso, estável e coeso, ao 

contrário daquelas que, nesse tempo, ainda buscavam definição estatucional pelo 

caráter misto ou pelo fato de serem gêneros consolidados após a Idade Média latina, 

como ocorre com várias espécies genéricas da poesia lírica seiscentista, gênero não-

heróico, que na preceptiva se apresenta de maneira não uniforme, não recebendo a 

mesma normatização de gêneros “puros” antigos como a tragédia e a epopéia. 

Tomando-se a preceptiva como norma reguladora dessa poesia, a expectativa 

de um leitor contemporâneo nosso em relação ao exame dos seus preceitos deve ser a 

de recuperar conceitos referentes à natureza da poesia desenvolvida nesse período 

para dimensionar não só como o poema deve   melhor ser   lido, mas também quais os 

modelos mais prestigiados pela poesia coeva. Observe-se, a título de exemplo, como o 

discurso doutrinal da tratadísdica   poética de Manuel Pires de Almeida (Discurso sobre 

o poema heróico) informa a concepção de poesia aceita no século XVII: “Poesia 

segundo o modo de falar comum, quer dizer duas coisas. A arte, que a ensina, e a obra 

feita com arte: a Arte é a Poesia, a obra o poema, o Poeta o Artífice.” Infere-se, assim, 

que a poesia nesse tempo é subordinada à noção de ars que consiste num “sistema de 
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reglas extraídas de la experiencia, pero pensadas después lógicamente, que nos 

enseñam la manera de realizar uma acción tendente a su perfeccionamiento y repetible 

a voluntad, acción que no forma parte del curso natural del acontecer y que no forma al 

capricho del azar.”28 Dessa forma a arte é perspectivada como uma atividade humana 

desenvolvida por meio de conhecimentos específicos adquiridos mediante exercício e 

emulação e o artífice é tido como aquele que conhece, até por meio de manuais que 

circulam no período, tais preceitos e os utiliza de forma inescusável.  

A preceptiva seiscentista de poesia veicula um conjunto de disposições 

lingüísticas que quer dar conta de uma prática normativa retórico-poético resultante da 

atualização católica dos preceitos das retóricas e tratados poéticos antigos. A 

importância da retórica não só para a poesia, mas para o conjunto das práticas letradas 

seiscentistas, é axial. Recorde-se que até o reaparecimento da Poética, fato que implica 

uma nova orientação para a poesia produzida nos séculos XVI e XVII, o panorama 

teórico da poesia era dominado pela retórica que na Antiguidade latina era definida 

como a arte de bem falar e concebida como contributo para que o orador fosse um 

homem virtuoso29. No Seiscentos, a retórica, ao lado de outras artes e ciências, 

fundamenta a formação letrada dos homens cultivados (eloqüentes  e virtuosos), uma 

vez que inculca neles “saber, merecimentos e suficiência para se avantajar do vulgo”30 

ao ensinar “falar bem,  e a persuadir aos ouvintes com razões bem concertadas ao 

intento do que pratica, não fazendo o fundamento na verdade do que diz, senão no 

concerto e semelhança da razão com que obriga e move”31. Sinônimo de preceitos, 

erudição e estilo32 a retórica é, junto com outros saberes que compõe o universo letrado 

seiscentista, índice de civilidade; portanto, o exercício da poesia, quinhão importante 

desse universo e indicador de cortesia e urbanidade, é forma de diferenciação entre 

letrados que aspiram distinção entre os melhores do reino, conforme observado no 

extrato de Corte na Aldeia (1618) de Francisco Rodrigues Lobo: 

                                                 
28 LAUSBERG, Heinrich. Manual de Retórica Literaria. (Fundamentos de una ciencia de la literatura). 
Versión J.P.Riesco. Madrid: Editorial Gredos, 1975, § 3. 
29 QUINTILIANO, Marco Fabio. Intituciones oratorias, Trad.: Ignacio Rodríguez e Pedro Sandier, livro 2, 
cap. 17. Disponível em: www.cervantesvirtual.es.  
30 LOBO, Francisco Rodrigues. Côrte na Aldeia. 3a. ed. Lisboa: Sá da Costa, 1972. (Coleção Clássicos), 
p.314. 
31 Ibid., p.314. 
32 HANSEN, A Civilização pela palavra, p.26.  
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E porque desta arte se fala mais difusamente nesta conversação em 
favor da linguagem Portuguesa, passarei dela à Poesia, arte tão nobre e 
desejada que, trabalhando sempre os invejosos por escurecer seu 
preço, lhe não puderam tirar o que hoje tem na opinião e exercício dos 
principais senhores de Espanha; e bastava, para o seu grande valor ser 
conhecido, ter nela o fundamento toda a Filosofia, pois Plutarco conta, e 
Aristóteles confessa que todos os filósofos e suas diversas seitas se 
derivaram das poesias de Homero; e não só deu princípio a ela, mas 
Prometeu, Lino, Museu e Orfeu, e esses mesmos e outros deram 
fundamento às deidades que antigos ritos da gentilidade veneravam.33 

 

Autoridades retóricas muito freqüentadas no século XVII são Aristóteles, Cícero, 

Quintiliano e o anônimo que escreveu a Retórica a Herênio; havia, porém, outras, as da 

retórica bizantina, fecundas nos séculos XVI e XVII, cuja ingerência ainda é matéria de 

estudos contemporâneos, como Hermógenes, Dionísio de Halicarnasso, Aftônio e 

Teón.  

Categorias retóricas administradas na elaboração do discurso oratório orientam a 

invenção e a elocução dos efeitos do discurso poético e especificam a legibilidade de 

cada gênero. Outros dispositivos concernentes à oratória como a articulação do 

discurso a partir das noções de uso, adequação, clareza, pureza; o interesse pela 

audiência ou recepção dos discursos com vistas à persuasão, à moção ou deleite, são 

também muito importantes para uma poesia como a seiscentista que apresenta 

finalidades defininas, deleitar e ensinar. Cada gênero poético compõe-se mediante a 

aplicação de todos esses elementos e a administração de alguns deles pode ser 

excludente como forma de distinção entre os gêneros ou ainda pode-se pensar nas 

operações combinatórias de seus elementos retóricos, o que determina a formação dos 

gêneros mistos. 

A possibilidade de aplicação das categorias retóricas à poesia deve-se também à 

proximidade concebida desde a Antiguidade entre poeta e orador e entre discurso 

poético e oratória epidítica34. Cícero já afirmava que “el verso, sin embargo, no es lo 

más importante de la poesia, aunque el poeta es tanto más digno de la alabanza por 

cuanto busca las cualidades del orador [...]”35, ao passo que caracteriza o gênero que 

                                                 
33 LOBO, op. cit., p.314. 
34 Os gêneros epidítico, judicial e deliberativo formam a tríade genérica do discurso retórico. 
35 CÍCERO. El Orador. Madrid: Alianza editorial, (Sección: Clásicos), p.63, § 67. 
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em grego é chamado “epideiktikón” como aquele no qual os “discursos se componen 

para deleite, como si fueran a ser contemplados”36. Os discursos insertos no gênero 

demonstrativo, segundo Aristóteles, visam ao louvor e à censura, utilizando os tópicos 

do belo e do feio mediante o procedimento da amplificação; tais discursos têm por 

fundamento a condição presente das coisas para elogiá-las ou vituperá-las, podem, 

contudo, remeter ao passado ou conjeturar  o futuro; o ouvinte é acionado apenas para 

manifestar-se sobre a capacidade oratória do orador37. A poesia, portanto, acomoda-se 

bem à prática e à finalidade da oratória epidítica, guardadas evidentemente as 

especificidades de cada discurso. Já na Idade Moderna, essa aproximação entre poesia 

e retórica “foi revitalizada a partir das décadas iniciais do século XVI, como é sabido, 

por ocasião das leituras comentadas da Poética de Aristóteles na Europa ocidental”38. 

Nessas leituras, como também nas traduções comentadas dessa obra de Aristóteles e 

da Arte Poética de Horácio, os comentários não só explicavam palavras, expressões e 

passagens passíveis de interpretações várias, mas as relacionavam a outros conteúdos 

concernentes a diversas áreas do conhecimento como retórica, história, dialética e 

gramática.  

Além de advir, em determinada medida, da leitura católica de poéticas antigas, 

os códigos poéticos operantes na poesia ibérica seiscentista derivam também de um 

conjunto de disposições coevas referentes à doutrina aplicada à poesia de agudeza: 

Baltasar Gracián, Matteo Peregrini e Emanuele Tesauro são três desses importantes 

autores que diretamente interessam nesta pesquisa. A Arte Poética de Horácio era a 

“única pragmática poética autorizada até os anos finais do século XV”39, enquanto a 

Poética de Aristóteles teve sua leitura supostamente interrompida durante a Idade 

Média reaparecendo em meados do Quinhentos de forma decisiva a especificar um 

lugar para a poesia, pois a “questão que o ressurgimento da Poética de Aristóteles 

coloca para o Quinhentismo é a do aparecimento de uma preceptiva acerca da poesia, 

                                                 
36 Ibid., p.50, § 37.  
37 ARISTÓTELES. Retórica. Trad. e notas por Miguel Alexandre Júnior, Paulo Farmhouse Alberto e Abel 
do Nascimento Pena. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1998. (Estudos Gerais Série 
Universitária – Clássicos de Filosofia), Livro I, cap.3. 
38 CARVALHO, Maria do Socorro Fernandes de. Poesia de Agudeza em Portugal. São Paulo: Humanitas 
Editorial; Edusp; Fapesp, 2007, p. 94. 
39 MUHANA. Poesia e pintura ou pintura e poesia: Tratado Seiscentista de Manuel Pires de Almeida. São 
Paulo: Edusp/Fapesp, 2002, p. 12. 
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que, no trívio medieval, não detinha lugar próprio, oscilando entre os campos da 

gramática e da retórica”.40 A importância da lição aristotélica para a poesia seiscentista 

pode ser resumida nas palavras de López Pinciano: “digo que el Philosopho 

[Aristóteles], assi como de todas as demás artes philosóphicas, fué de la Poética 

principal fue[n]te y principio”41. 

Para restituir, portanto, a “primeira normatividade”42 da poesia seiscentista é 

preciso percorrer os caminhos supostamente experimentados pelos poetas, estes 

caminhos estão dispostos nas preceptivas que veiculam as normas da arte de regrar a 

língua mediante tratamento poético. O preceptista, por sua vez, conhece o conjunto de 

tratados que possuem as regras aceitas e observando os usos coevos intenta a 

provisão normativa dessa poesia. No prólogo das Tablas Poéticas, obra de 1617, 

Francisco Cascales, dirigindo-se ao “amigo poeta”, justifica a elaboração de sua arte 

poética com alguns argumentos correntemente utilizados pelos tratadistas quinhentistas 

e seiscentistas. Inicialmente ressalta seu desejo de suprir a poesia contemporânea com 

os preceitos que por ela devem ser aproveitados, esse desejo ocorre ao perceber “que 

se an determinado acá pocos a tomar tal empresa [...] quise antes ser estimado por 

atrevido que dexar frustados de sus preceptos a los desseosos de saberla”43. Mesmo 

tratando-se de um lugar-comum invariavelmente empregado como proposições 

preambulares em preceptivas poéticas desse período para ganhar benevolência do 

leitor, assinala-se a função da preceptiva de abastecer, alimentar com regras a 

elaboração da poesia para que esta resulte perfeita segundo os usos. Portanto, a 

concretização de um poema não dispensa os preceitos, pois se poesia é arte, “a de 

constar de preceptos”44 e operar no campo poético sem estes é “nadar sin corcho”45, 

“escrivir sin leys”46, quem assim age o faz movido por “brava presumpción y vana 

confiança, y indigna de ser admitida”47. Também Baltasar Gracian em Agudeza y Arte 

de Ingenio, retórica na qual outorga à agudeza um novo valor e nova função no 
                                                 
40 Id., A epopéia em prosa seiscentista, p.21. 
41 PINCIANO, op.cit., carta ao leitor.                                                                                                                                     
42HANSEN. Letras coloniais e historiografia literária. In: Matraga, Revista do Programa de Pós-graduaçao 
em Letras / UERJ – ano 13, n.18, Rio de Janeiro: Ed. Caetés, 2006, p. 30. 
43 CASCALES, op. cit., p.9.  
44 Ibid., p.9. 
45 Ibid., p.9. 
46 Ibid., p.9. 
47 Ibid., p.9. 
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conjunto retórico-poético seiscentista, apresenta seu singular tratado também como 

supridor de preceitos, para isso desenvolve o topos da nutrição, anunciado na “carta a 

lector” e dissolvido no livro: “es la agudeza pasto del alma”, “es la sutileza alimento del 

espíritu”, “hállanse gustos felices tan cebados en la delicadeza”.  

  O fato de Gracián, Cascales, López Pinciano, Almeida e todos os preceptistas 

desse tempo formularem seus escritos depois de Aristóteles e Horácio repetindo-os, 

ampliando-os, reinterpretando-os ou até desviando-se deles não significa que não 

reconheçam e salvaguardem as diferenças existentes entre a poesia desenvolvida 

pelos antigos e aquela própria do Seiscentos, significa apenas a “impossibilidade de 

abdicar do conhecido”48, sendo assim aproveitam-se de uma base normativa 

consistente construída desde a Antiguidade para sobre ela montar todo o edifício da 

poesia seiscentista. Sabe-se que às vezes tal base pode não suportar a complexidade 

ou a novidade das formas poéticas coevas ao Seiscentos, nesses casos são os 

próprios poemas que expõem os novos usos que orientam as pragmáticas poéticas na 

formulação de preceitos que contemplam tais novidades. Veja-se, por exemplo, López 

Pinciano que em sua pragmática poética reedita lições dos antigos Aristóteles e Horácio 

e para atender as novas exigências da poesia, sendo ele próprio poeta e vivenciando 

tais exigências, acolhe instruções   de Scalígero, Torquato Tasso e outros que como ele 

viveram no século XVI e também produziram preceptivas fundamentadas pelos 

ensinamentos horacianos e aristotélicos; além disso, o formato da obra de Pinciano, na 

qual os capítulos são organizados em epístolas, lembra o horaciano da Epístola ao 

Pisões e o texto dialogado, no qual três interlocutores operam a fórmula da tese, 

antítese e síntese, sugere os discursos platônicos.  

Repare-se que devido sua condição não unímoda, ao contrário dos gêneros 

heróicos antigamente normatizados, a poesia lírica seiscentista não se vale de conjunto 

normativo inequívoco, fato quase sempre creditado à ausência de preceitos consoantes 

à lírica nas pragmáticas antigas. Consequentemente, as normatizações referentes ao 

gênero lírico praticado no século XVII ibérico nem sempre oferecem respostas às 

perguntas feitas com vistas ao satisfatório equipamento conceitual exigido pela atual 

teoria da literatura. O certo é que o estatuto genérico dos poemas seiscentistas que 

                                                 
48 MUHANA, A epopéia em prosa seiscentista, p.22. 



 24 

comumente são inscritos no estilo mediano, aparecendo na preceptiva como líricos é 

ainda motivo de controvérsia, de forma que devido à normatização retórico-poética da 

poesia seiscentista e conseqüentemente da poesia lírica, torna-se necessário, para 

efeito de estudo, a consideração de noções que fundamentam essa poesia, como a 

noção de imitação considerada a mais importante porque se configura como causa da 

poesia produzida no século XVII.  

 

 

 

Imitação 

 

 

Fundamentos conceituais que constituem a preceptiva que circula no século XVII 

ibérico informam sobre uma noção de poesia que opera mediante o procedimento da 

imitação:  

“Poesia no es otra cosa que arte que enseña a imitar con la lengua o lenguaje”49;  

“Poesia é uma arte, que ensina a imitar com a língua”50;  

“La poética es arte de imitar con palabras”51. 

Na Poética aristotélica, imitação é um nome genérico que compreende várias 

espécies poéticas (epopéia, tragédia, ditirâmbica, a maior parte da aulética e da 

citarística), diversas nos modos, objetos e meios com que imitam.52 Nessa obra, 

imitação também é mimese, causa da existência da poesia, visto que esta deve sua 

origem à propensão natural e potência do homem reservada ao imitar e ao 

comprazimento derivado da imitação; para além disso, a mimese é um procedimento 

que circunscreve uma maneira de realização da poesia referenciada em regras. Regras 

essas que determinam, conforme consta na mesma Poética, que a poesia deve imitar 

                                                 
49 PINCIANO, op.cit., epístola terceira, p.101. 
50 ALMEIDA, Manuel Pires de. Discurso sobre o poema heróico (Manuscritos do Arquivo Nacional da 
Torre do Tombo/Lisboa), p.1. 
51CASCALES, op.cit., p. 27. 
52 ARISTÓTELES. Poética, cap. 1, 1447a13-16. 
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homens em ação53. Sabe-se que as ações são resultantes da vontade, das paixões e 

da capacidade intelectiva do homem, e, portanto, aquilo que a poesia imita são 

“caracteres éticos”54; dessa forma, e em última estância, o poeta há de imitar 

procedimentos e seres encontrados na natureza, consequentemente o processo 

imitativo imputado à poesia tem como modelo o possível de ser concebido conforme as 

ocorrências encontradas na realidade ou mesmo fora dela. 55 

A noção helênica e aristotélica de imitação poética é associada paulatinamente à 

imitatio, que consiste genericamente na imitação latina de autores aprovados pelo 

senso comum devido ao caráter modelar de suas obras conhecidas pela virtude 

estilística superior. A imitatio é aquela imitação prescrita por Horácio quando 

recomenda ao poeta imitar os melhores modelos. Então é uma imitação mediada em 

que o poeta mostra que sabe imitar corretamente a natureza se para isso usar os 

lugares-comuns e as sentenças utilizadas pelos poetas notáveis que também imitaram 

a mesma natureza. Por visar uma poesia melhorada, isenta de falhas, o exercício da 

imitatio impinge à prática poética uma operacionalidade fundamentada num conjunto de 

normas e princípios que devem ser observados, assim o poeta pode imitar das poesias 

mais excelentes, de acordo com as orientações retórico-poéticas, aspectos 

relacionados à invenção, disposição e elocução. Dessa forma, “imitação é uma noção 

que progressivamente se desvincula da natureza para se deter na própria arte, ou nos 

antigos”56. Esta vinculação pode ser observada nos anos finais da era pré-cristã na Arte 

Poética de Horácio e nas disposições do retor latino Cícero encontradas nos Tópicos no 

qual afirma que o orador deverá retirar argumentos de autoridades para fundamentar o 

discurso. No século I, Dionísio de Halicarnasso define imitação como “uma atividade 

que, segundo determinados princípios teóricos, refunde um modelo”57. Assim, pode-se 

observar pelas proposições desse retor grego que a imitação implica uma possibilidade 

                                                 
53 “Mas como os imitadores imitam homens que praticam alguma acção[...]” . In: ARISTÓTELES. Poética, 
cap. 2, 1448a1-2. 
54 SPINA, Segismundo. Introdução à poesia clássica.São Paulo: Martins Fontes, 1995, p.86. 
55 “Importa seguir o exemplo dos bons retratistas, os quais, ao produzir a forma peculiar dos modelos, 
respeitando embora a semelhança, os embelezam. Assim também, imitando homens violentos ou fracos, 
ou com tais outros defeitos de carácter, devem os poetas sublimá-los, sem que deixem de ser o que são.” 
In: ARISTÓTELES. Poética, cap. 15, 1454b8-12. 
56 MUHANA. A epopéia em prosa seiscentista, p.40. 
57 DIONÍSIO de Halicarnasso. Tratado da Imitação. Ed. por Miguel Rosado Fernandes. Lisboa: Lisboa: 
INIC/ Centro Estudos Clássicos da Univ. Lisboa, 1986, (Biblioteca Euphrosyne-1), p. 49. 
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de ação, de empreender uma incorporação ou integração de determinados elementos 

encontrados na obra de outrem e realizados no mais alto grau de excelência.  

Teón, retor bizantino que viveu no século I e contemporâneo de Quintiliano, nos 

seus Progymnasmata prescreve para a educação dos jovens do seu tempo a leitura de 

obras excelentes dos antigos, pois estas doutrinam principalmente para a 

argumentação eficiente do assunto58. Quintiliano exalta as qualidades oratórias de 

Cícero, creditando-as em parte à imitação exímia que este fizera das autoridades 

gregas. Conta-nos Quintiliano que Cícero a um só tempo, em seus discursos, 

conseguia imitar a energia de Demóstenes, a afluência de Platão e a doçura de 

Isócrates, ou seja, o que havia de melhor em cada um desses oradores gregos, 

elevando as qualidades imitadas por meio de seu engenho e eloqüência ao ponto de 

tornar-se excelente e, portanto, modelo.59 É também Quintiliano que nesse período 

reúne proposições mais dilatadas a respeito da imitatio, proposições essas que abonam 

algumas das noções apresentadas por antecessores seus e estão dispostas no livro X, 

capítulo 2 de sua obra Institutio oratoria. Para esse retor há alguns autores que, pelo 

crédito desfrutado no campo da eloqüência, devem ser lidos para deles serem tomados 

alguns elementos como a afluência das palavras, a variedade das figuras e o modo de 

compor; no entanto o imitador deve aplicar ao máximo sua capacidade para imitar todas 

as virtudes desses autores. Tal capacidade determina seus limites de ação, podendo 

haver para ele coisas inimitáveis, ou por debilidade sua ou pela não aquiescência em 

relação à coisa imitada. Em todos os casos o imitador deve munir-se de cautela e 

discrição para não incorrer numa imitação prejudicial, atentando sempre que a imitação 

por si só não é suficiente, sendo vergonhosa a satisfação em igualar-se com o imitado e 

elogiável almejar a suma perfeição esforçando-se para exceder o modelo, ciente, é 

claro, que este apresenta autenticidade e vigor genuínos. Assim, há para o artífice duas 

opções: ser semelhante ou dessemelhante aos bons e para também fazer parte do rol 

dos melhores poderá, além da arte, contar com algumas prendas, elementos que a arte 

não ensina. Também deve considerar que os discursos atendem à variedade das 

coisas e às diferentes formas de dizer tais coisas, por isso deve dedicar-se à imitação 

                                                 
58 TEÓN, HERMÓGENES, AFTÔNIO. Ejercicios de retórica. Trad.: María Dolores Reche Martínez  
Madrid: Gredos, 1991, p. 62-72. 
59 QUINTILIANO, op. cit., livro 10, cap. 1. 
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de muitos e não entregar-se à imitação de um só seguindo-lhe todas as coisas, pois 

cada autor não é de todo perfeito, apresentando sempre alguma falha.  

O conceito de imitação coevo ao século XVII é caudatário da imitatio, dessa 

forma a “imitação dos melhores modelos permanece como força motriz do complexo 

discursivo, e assim se manterá até meados dos anos Setecentos”60. Repare-se que 

nesse período poetas e preceptistas seiscentistas consideram que a “poesia teve 

princípios rudes, e primeiro que se perfeiçoasse passaram muitos anos [...] Nenhuma 

coisa grande se fez de repente, mas por muitas e diversas vezes e com larga 

experiência”.61 Dessa forma a imitação realizada pela poesia seiscentista apresenta 

elementos heterogêneos, porque reúne tanto a definição neo-aristotélica de poesia 

como mimese quanto os preceitos de Horácio, Dionísio de Halicarnasso e Quintiliano 

que aconselham ao poeta a imitatio dos melhores modelos. Portanto, se o poeta 

seiscentista na condução de seu fazer poético, deve decidir quem imitar adotando as 

maneiras e a ordem de fazê-lo, parte, portanto, daquele principio de que o engenho 

sozinho é insuficiente sem a consideração das palavras e modos de dizer as coisas dos 

mestres perfeitos. Lembre-se que a imitação de um antigo exige a conformação aos 

usos coetâneos, nesse sentido Torquato Tasso lembra que assim como as vestes, as 

palavras caem em desuso, tornam-se prestigiadas ou desaconselhadas, também as 

matérias devem sofrer atualização, pois as antigas demais podem não servir aos fins 

propostos pela poesia. 

   Luis Carrillo y Sotomayor, em Libro de la erudición poética de 1611, apresenta 

proposições que acomodam lições da Poética à realidade poética do Seiscentos ibérico 

em que a realização da imitação é o elemento decisivo para designar a produção dessa 

poesia:  

 
Forzosa consecuencia será, pues, que la Poesía usada de algunos 
modernos deste tiempo, siendo imitadora de los antiguos, será la buena, 
y imitándoles, se ha de tratar con su agudeza, elocuciones y imitaciones, 
y no ignorar de todas las ciencias los puntos que se les ofrecieren. 
Luego la Poesia fundada en contrario desto no será Poesía, pues en eso 
(como se há probado) se diferencia el poeta del versificador, si es, como 

                                                 
60 CARVALHO, op. cit., p.80. 
61ALMEIDA, Manuel Pires de./ MUHANA, Adma. Poesia e pintura ou pintura e poesia: Tratado 
Seiscentista de Manuel Pires de Almeida. São Paulo:Edusp/Fapesp, 2002, p. 128-129. 
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es cierto, que no se pueden dar dos cosas en un sujeto contrarias y 
juntamente verdaderas.62  

 

Veja-se que Sotomayor utiliza-se daquela discussão disposta na Poética em que a 

imitação é o elemento que marca a diferença entre poeta e versificador, para significar 

a importância da imitação no Seiscentos. Diante dessas proposições de Sotomayor, é 

oportuno reiterar a sincronia normativa que caracteriza o conjunto preceptivo 

seiscentista, pode-se citar várias ocorrências como a observada em Tablas Poéticas em 

que Cascales denomina a poesia lírica de “mélica”, tendo ciência, é claro, que a lírica 

seiscentista não é equivalente à mélica praticada no tempo de Aristóteles e que entre 

as espécies antigas, a mélica é a que melhor pode respaldar a ocorrência da lírica 

seiscentista;   fato semelhante ocorre também em Philosophia Antigua Poética. Nessa 

obra de López Pinciano, recorre seu autor a uma das espécies da mélica, a ditirâmbica 

antiga, apresentando-a inicialmente como espécie poética ao lado da tragédia, comédia 

e epopéia, para só depois apresentar a lírica; marcando as diferenças e semelhanças 

existentes entre essas espécies e por fim ressaltando a não ocorrência da ditirâmbica 

coevamente. Segundo Adma Muhana, “ao proceder a uma derivação genérica (ao invés 

de cronológica), como foi dito, os preceptistas buscam não uma origem para as obras 

poéticas, mas seu modelo”.63    

É, portanto, notório que a imitatio não propõe apenas a duplicação de algo que já 

existe, pois sendo o fim da poesia, desde a Antiguidade, o deleite e o proveito, 

conforme se vê mais claramente em Horácio, duplicar o já conhecido, tal como é 

apresentado, não cumprirá esse fim que só poderá ser alcançado se a poesia produzir 

– como se diz coetaneamente – a novidade e a maravilha, e para tanto o poeta deve 

empregar, nas apropriações efetivadas, seu modo pessoal, singular de realizar o 

aproveitamento daquilo que todos já aprovaram. Portanto, o poeta utiliza elementos já 

utilizados fazendo-os tomar nova feição, ganhar novo estado e característica. Assim 

aquela lição de Dionísio de Halicarnasso que afirma que imitar significa realizar “uma 

bem sucedida semelhança do modelo” permanece na poesia seiscentista. Veja-se o 

que Emanuele Tesauro afirma nesse sentido: 

                                                 
62SOTOMAYOR, Carrillo y Luis. Libro de la erudición poética, III, 1611. Disponível em : 
www.librodenotas.com. 
63 MUHANA. A epopéia em prosa seiscentista, p. 29. 
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imitacion é una sagacidade, com la qual proponiendote una metaphora, 
ò otra flor del humano ingenio, tu atentamente consideres sus raìces, y 
trasplantandolas en diferentes cathegorias, como en un terreno 
cultivado, y fecundo, vienes a sacar otras flores de la misma especie, 
pero no los mismos individuos: un solo exemplo te bastarà 
demasiadamente. 64  

  

Note-se, portanto, que, no século XVII italiano, a exemplo do ibérico, imitar implica uma 

aptidão para apreender os procedimentos empregados no poema, refletir sobre eles, 

para depois transferir para o novo poema não a realização específica de tais processos, 

tal como ocorre no poema observado, mas a maneira de operar que possibilitará a 

produção de novas ocorrências da mesma espécie. A apreensão de tais procedimentos 

e a reutilização deles requer a interferência do juízo do poeta. De acordo com Erasmo 

(1521), “o juízo é a base da imitação”65, a interferência dele de forma positiva é 

determinante para a realização satisfatória da imitação poética conformada no 

Seiscentos ibérico, visto que  

 
Da alçada do juízo é saber fugir das inconveniências, saber quando usar 
da arte e quando fingir negligenciá-la, quando seguir a verdade e 
quando a natureza e quando encobri-las, o que eleger como matéria das 
pinturas e das poesias, como dispor concertadamente as palavras; em 
suma, o que falar e o que calar. É portanto a faculdade de julgar o que 
convém em cada obra, segundo o decoro, a conveniência e a 
observação dos costumes.66 

 
 

Nesse sentido, Manuel Pires de Almeida afirma a experiência como uma das 

condições necessárias à formação de um bom poeta; este deve, portanto, exercitar 

diariamente, “mas porque ordinariamente o poeta não pode ver e seguir a perfeita razão 

e o acertado uso tem necessidade de escolher os mais insignes para imitar”67, nesse 

caso, “deve tomar de todos e de cada qual o melhor [...] E assim imitando as obras 

alheias e as da natureza fica com o nome de verdadeiro imitador”68. Munido do “bom 

                                                 
64 TESAURO, Emanuele. Il Cannocchiale Aristotelico (1654). [Savigliano]: L’Artistica, 2000, p. 101. 
65 ROTTERDAM, Erasmo de. Brevíssima e muito resumida fórmula de elaboração epistolar. Apud:   TIN, 
Emerson “Familiar Del Universo”: arte epistolar e lugar-comum nas cartas familiares (1664) de D. 
Francisco Manuel de Melo. Dissertação de Mestrado, FFLCH-USP, 2003. p. 275. 
66 MUHANA. Poesia e pintura ou pintura e poesia, p.47. 
67 ALMEIDA. Poesia e pintura ou pintura e poesia p. 127. 
68 Ibid., p. 128. 
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fundamento”69, regras que livram a poesia do erro, e dos movimentos do engenho, 

poeta deve dispor de juízo, elemento imprescindível “antes de escrever, como no 

escrever, como depois para emendar”70. Veja-se que Francisco Manuel de Melo em 

Hospital das Letras afirma que “a imitação, para louvável, quer-se feita com grande 

destreza, porque o simples séqüito de um só, que vai adiante, pertence aos animais, e 

não aos homens. Quem imita melhor, acrescente, diminua e troque; ou, senão, seja tido 

por bisonho.”71  

Os autores modelares, ou melhor, as autoridades antigas ou modernas que 

devem ser imitadas, são denominados auctoritas ou “autor fundamental”72 segundo o já 

referido entendimento de João Adolfo Hansen. Este pesquisador afirma que um autor 

fundamental é aquele que, ao lado de outros também fundamentais, é nome que 

classifica uma “norma verossímil de discursos propostos como tradição escalonada em 

gêneros e formas retórico-poéticas específicas”73. Na Idade Média, segundo Ernest 

Curtius, “para cada área os auctores são mais que fonte de saber, são, antes de tudo, 

um tesouro da ciência e filosofia de vida”74. Essa noção, amplamente aproveitada no 

Seiscentos ibérico, está exposta em Hospital das Letras: 

 
Bocalino. Em suma, qual é a enfermidade de Luís de Camões, da fome 
em fora? 
 Autor. É... 
Bocalino. Ora não passeis adiante, porque não é justo. Valha-me Deus! 
Porque não sofre, pois é honrado? Tão pouco lhe parece ser o melhor 
poeta de Espanha? Entre os heróicos o mais venerado, o mais 
aplaudido? Aquele que despojou da sua primazia a língua castelhana, 
que se pôs barba a barba com o nosso insigne Tasso? Ombro por 
ombro com o mantuano Virgílio? Rés por rés com o grego Homero? 
Faltam-lhe porventura, se lhe faltou dinheiro por desgraça, glosas, 
comentos, exposições, e ser citado e demandado pelos melhores 
autores do nosso tempo? 75 

 

No Hospital, referindo-se a Camões, o personagem Bocalino atesta a qualidade da 

poesia do autor d’Os Lusíadas utilizando o latino Virgílio e o grego Homero, autoridades 

                                                 
69 Ibid., p.119. 
70 Ibid., p.120. 
71 MELO, op. cit., p.41. 
72 Ibid., p. 23. 
73 Ibid., p. 24. 
74 CURTIUS, Ernst Robert. Literatura européia e Idade Média latina. São Paulo:EDUSP, 1996, p.326. 
75 MELO, op. cit., p.19. 
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no tocante à poesia épica, como índice de excelência a que Camões é comparado. 

Partícipes da memória artificial, esses nomes que remetem a um gênero, apresentam 

opiniões ou modos de fazer considerados modelares, logo legítimos, autênticos.  

Portanto, no conjunto da preceptiva que circulava no século XVII, a produção 

poética articulava-se como uma prática mimética de fontes verbais. O poeta, além de 

outros requisitos, possuía erudição e para transformá-la em poesia necessitava aplicar 

as normas exigidas pela nova arte de engenho baseadas no conhecimento das 

categorias aristotélicas, a partir das quais formulava os conceitos. Em Agudeza y arte 

de ingenio, Baltasar Gracián aponta que a erudição é indispensável ao poeta, além de 

referenciar as fontes de onde podem ser retiradas de acordo com o discurso intitulado: 

De la docta erudición y de las fuentes de que se saca:  

 
Las fuentes de la noticiosa erudición, donde han de acudir el gusto y el 
ingenio para ilustrar sus asuntos, son muchas y diferentes. La primera 
es la historia, así sagrada como humana: da gran autoridad a la doctrina 
por lo plático y por lo curioso; las sentencias y dichos de sabios, sacados 
de la filosofía moral y de la poesía, ilustran con magisterio; los 
apoftegmas, agudezas, chistes, donosidades, em su ocasión son 
plausibles. Los dichos heroicos de príncipes, capitanes, insignes 
varones, son muy graves y autorizan majestuosamente. Los emblemas, 
jeroglíficos, apólogos y empresas son la pedrería preciosa al oro del fino 
discurrir. Pues los símiles declaran mucho y con aplauso; las alegorías y 
parábolas, o propias o ajenas, adornan sublimemente y ayudan al 
persuadir com infalibilidad; [...]”76 

 

No discurso seguinte (De la ingeniosa aplicación y uso de la erudición noticiosa) instrui 

quanto à aplicação engenhosa dessa erudição: “No basta la sabia y selecta erudición; 

requiérese lo más ingenioso y necesario, que es la acertada aplicación della.”77  

  Importa ressaltar que entre os conceitos que esteiam a prática poética 

seiscentista, a imitação é o principal, pois constitui o princípio dessa poesia. Causa de 

prazer e conhecimento, a imitação é operação que permite à poesia a consecução do 

seu fim. Dadas algumas noções sobre esse conceito, os itens que seguem apresentam 

categorias retóricas aproveitadas pela poesia seiscentista. 

 

                                                 
76GRACIÁN, Baltasar. Obras Completas. Intr. Aurora Egido, ed. de Luis Sánchez Laílla. Madrid: Espasa 
Calpe, 2001, p.762-63. 
77 Ibid., p. 764. 
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Estilo 
 

 

 O modo discursivo em primeira pessoa ou, segundo Francisco Cascales, o modo 

em que o poeta “habla de su persona propria”78 é associado por alguns autores à lírica, 

nela o objeto de imitação é o homem mediano79 e por isso trata de “amores e deleites 

de la vida humana, exortaciones, invectivas, vituperaciones y otras cosas”80. Adma 

Muhana informa que é “nessa primeira pessoa, a si mesma e aos outros, igual, que os 

comentadores [da Poética] projetam o estilo mediano de uma poesia que trata de ações 

humanas não superiores nem inferiores, mas justamente medíocres”.81 

 Sabe-se que Aristóteles, na Poética, ao classificar as espécies imitativas da 

poesia segundo o objeto a ser imitado, posiciona de um lado a épica e a tragédia e de 

outro a comédia, afirmando que essas espécies não imitam ações de homens 

ordinários, mas de homens modelares, por isso acima ou abaixo dos ordinários 

segundo a idéia de virtude e vício:  

 
Mas como os imitadores imitam homens que praticam alguma acção, e 
estes, necessariamente, são indivíduos de elevada ou de baixa índole 
(porque a variedade dos caracteres só se encontra nestas diferenças [e, 
quanto a carácter, todos os homens se distinguem pelo vício ou pela 
virtude]), necessariamente também sucederá que os poetas imitam 
homens melhores, piores ou iguais a nós [...].82 

       
     e 

 
Pois a mesma diferença separa a tragédia da comédia; procura esta 
imitar os homens piores, e aquela, melhores do que eles ordinariamente 
são.83  

 

 O homem ordinário, então, não se vê retratado nessas poesias, podendo apenas medir 

através do cotejo entre ele e os homens ali representados o quanto dista ou aproxima-

                                                 
78 CASCALES, op. cit., p.40. 
79 Ibid., 40. 
80 Ibid., 40. 
81 MUHANA. Poesia e pintura ou pintura e poesia, p. 23. 
82 ARISTÓTELES. Poética, cap. 2, 1448a1-7. 
83 Ibid., cap. 2, 1448a16-18. 
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se da virtude ou do vício encenados. A finalidade, portanto, é causar no ânimo do 

espectador um efeito bom e proveitoso despertando o amor às coisas grandes e 

heróicas e o menosprezo às coisas baixas e vis.  

 Veja-se que Aristóteles não menciona a espécie poética cuja imitação refere-se 

aos objetos como são em si. Assim, algumas preceptivas poéticas do século XVI e XVII 

completam as cláusulas aristotélicas, promovendo interpretações que levam em 

consideração a rede de relações na qual a poesia está inserida como ocorre com em 

L’Arte Poetica (1564) de Sebastiano Minturno. Nesta obra a poesia é definida como 

“imitazione di varie maniere di persone, in diversi modi, o con parole, o con armonia, o 

con tempi, separatamente, o con tutto queste cose insieme, o con parte di loro”84. 

Minturno triparte a poesia em épica, dramática (tragédia, comédia e sátira) e mélica ou 

lírica, a diferença quanto aos objetos imitados é assim explicitada:  

 
Tre cose in ogni imitazione considerarci conviene. Prima quel, che ad 
imitar prendiamo; poi con che imitiamo; al fine in qual modo. Le cose, 
che ad imitar prendiamo, sono i costumi, gli affetti, ed i fatti delle 
persone; le quale sono di tre qualità: La prima è dè migliori, che gli 
uomini dell’età nostra. La seconda è dè simili a questi. La terza è dè 
piggiori. Migliori intendiamo gl’Iddii, gli Eroi, o Semidei, che dir vogliamo. 
Piggiori i Satiri, i Sileni, i Ciclopi, i tutti quei, che ci muovono a ridere. 
Migliori ancora intender possiamo i Principi, e tutti gli Uomini illustri, ed 
eccellenti, o per valore, o per degnità maggiori degli altri, cosi in questa, 
com in ogni altra età. Piggiori i Contadini, i Pastori, i Lavoratori, i Parasiti, 
chiunque è degno, che di lui ci ridiamo; e tutti coloro, che per qualche 
notabil vizio, o per bassezza di stato, vili son riputari. Simili i mezzani, 
quali sono i Citaddini, che nè per eccelenza di virtù, nè di fortuna si 
levano sopra gli altri.85 

 

Note-se que Minturno adiciona o critério social ao critério moral que já constava na 

divisão da poesia segundo os objetos imitados feita por Aristóteles, uma vez que o 

quinhentista considera que a aristocracia constitui os homens superiores a serem 

representados pela poesia, os medianos serão os cidadãos e os piores constituem os 

menos validos da hierarquia social e ainda nivela os melhores aos deuses, heróis e 

semideuses da poesia antiga.  

                                                 
84 MINTURNO, Antonio Sebastiano. L’Arte Poetica, p. 2. Disponível em: www.gallica.fr.  
85 Ibid., p.2. 
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 A exemplo de Minturno, Francisco Cascales mostra a concepção seiscentista 

ibérica de imitação poética quanto aos objetos:  

 
Las cosas que imitamos son las costumbres y hechos de las personas. 
Éstas son: unas, supremas, como Dios, ángeles, santos, pontífices, 
reyes, príncipes, magistrados, cavalleros; medianas, como ciudadanos, 
que ni son nobles, ni tienen cargos públicos; ínfimas, como rústicos, 
pastores, artífices mecánicos, truhanes, pícaros y otra gente vil.86 

 

 Ao suprir a incompletude da Poética em relação à imitação que toma como objeto 

os homens ordinários,  

 
as pragmáticas poéticas incorporam o conceito de estilo retórico, que 
identifica nos discursos uma aparência ou semblante de baixo, medíocre 
e elevado, coordenados com os officia do orador em relação ao seu 
auditório: baixo ou simples ao provar; medíocre ou mediano ao deleitar; 
elevado ou sublime ao mover.87  

 

Repare-se que a doutrina retórica sobre os estilos encontra nas abordagens do 

anônimo que escreveu a Retórica a Herênio, de Cícero e Quintiliano algumas 

disposições consensuais, por exemplo, que o melhor estilo, ou seja, o mais eficaz, é 

aquele que se adapta ao assunto (o que envolve escolha das palavras) e contribui para 

que o mesmo assunto seja exposto com clareza.  

  A elocução dos discursos não viciosos na Retórica a Herênio pode ser 

classificada em grave, média ou tênue mediante as matérias e palavras empregadas. 

Se à matéria são ajustadas “as palavras mais ornamentadas que se puderem 

encontrar”88 e se “escolhidas as sentenças mais graves na amplificação e 

comiseração”89 tem-se o estilo grave, e se em relação ao grave, “rebaixarmos um 

pouquinho, sem, todavia, descer ao mais ínfimo”90 será ocasião do estilo médio, e ainda 

descendo um pouco mais como se procede na “conversa mais chã, de todo dia”91 

atingir-se-á o estilo tênue. Para Cícero, os discursos que estão sob os influxos da 

                                                 
86 CASCALES, op. cit., p. 36. 
87 MUHANA, Poesia e pintura ou pintura e poesia, p.22. 
88 Retórica a Herênio. Trad.Ana Paula Celestino Faria e Adriana Seabra. São Paulo: Hedra, 2005, livro V, 
§ 11.                                                                                                                                                                                                                                         
89Ibid., livro IV, § 11.                                                                                                                                                                                                                               
90Ibid., livro IV, § 13.                                                                                                                                                             
91Ibid., livro IV, § 14.                                                                                                                                                              
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instrução retórica acomodam três estilos (tênue, medíocre e elevado) relacionados ao 

três graus de persuasão que o orador deve disponibilizar no discurso92. Os deveres ou 

funções do orador em relação ao discurso – o docere (provar ou ensinar), o movere 

(comover) e o delectare (deleitar ou agradar) – são, em outro lugar, chamados por 

Cícero de officia. Veja-se que esse retor caracteriza o estilo tênue como simples, baixo 

e preciso, advertindo que nesse caso há necessidade de um “descuido cuidadoso e de 

uma ornamentação discreta”93. O estilo mediano é considerado mais vigoroso que o 

tênue e mais baixo que o elevado, no entanto é mais suave que enérgico, caindo-lhe 

bem todas as figuras de palavras e muitas de pensamento94. O estilo elevado é amplo, 

abundante, grave, adornado, vigoroso, podendo ser vestido com todas as figuras de 

palavras e de pensamento95. Cícero arremata a questão afirmando que o orador 

perfeito é aquele que diz as “cosas pequenas con sencillez, cosas intermédias con tono 

médio, y las elevadas con fuerza”96. 

Quintiliano apresenta uma classificação para a categoria estilo semelhante à 

ciceroniana; triparte-os em sutil, florido e veemente, atribuindo-lhes a utilidade de 

instruir, deleitar e mover e ao doutrinar sobre o bom uso dos officia afirma que “para 

ensenar se necessita de agudeza; para ganar los ánimos de dolçura, y para moverlos 

de gravedad” 97; esse retor faz a seguinte caracterização dos estilos:  

 
Y así para la narración y confirmación se deberá echar mano 
especialmente de aquel estilo sutil, pero de tal manera que, aun 
careciendo de las demás cualidades, sea en su línea completo. El estilo 
mediano podrá constar de más frecuentes traslaciones, y será más 
agradable por las figuras, ameno por las digresiones, elegante por la 
composición, dulce por los conceptos y tan suave como un cristalino río 
a quien por una y otra parte hacen sombra las verdes arboledas. Mas el 
estilo vehemente se llevará tras sí, y obligará a ir adonde quiera al juez, 
por más resistencia que haga, a la manera de un caudaloso y 

                                                 
92 CICERO, op.cit., p. 64, § 69. “Será, pues, elocuente aquel que en las causas forenses e civiles habla 
de forma que pruebe, agrade y convenza: probar, en aras de la necesidad; agradar en aras de la belleza; 
y convencer, en aras de la victoria, esto ultimo es en efecto, lo que más importância de todo tiene para 
conseguir la victoria. Pero, a cada una de estas funciones del orador corresponde un tipo de estilo: 
preciso a la hora de probar; mediano, a la hora de deleitar; veemente, a la hora de convencer, que es 
donde reside toda la fuerza do orador.”  
93 Ibid., p. 68, § 77. 
94 Ibid., p. 74-76, § 91 a § 96. 
95 Ibid., p. 76-77, § 97 a § 99. 
96 Ibid., p.78, § 101.  
97 QUINTILIANO, op. cit., livro 12, cap. 10. 
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precipitado río que revuelve en su corriente los peñascos, no consiente 
puente alguno y no reconoce otras riberas que las que él mismo se va 
haciendo.98  
 

Observe-se que no século XVII, as idéias prescritas pela retórica latina em 

relação aos estilos são absorvidas. Os officia, por exemplo, foram assimilados como 

incumbências do discurso poético, conforme nos mostra as Cartas Filológicas de 

Francisco Cascales: 

 
pues me ha de conceder que cualquier escritor pretende en sus obras 
enseñar, deleitar y mover, y que la obscuridad cierra a cal y canto las 
puertas de los tres oficios. Porque ¿cómo será enseñado el que no 
entienda la cosa? ¿Cómo deleitará el que no es entendido? ¿Cómo 
moverá los ánimos al lector, que se queda ayuno de cuanto lee una vez 
y otra?99 

 

O emprego da categoria retórica estilo também é aproveitada no discurso poético 

segundo López Pinciano que associa o estilo ao emprego das palavras e à intensidade 

da oração na poesia: “ Soy, digo, de parecer [...] q[ue] se reciba[n] en la poetica los 3 

géneros d[e] dezir assí como él [Virgílio] los vsó”100 [...]: “estilo alto, y q[ue] consiste 

especialme[n]te em la grã[n]deza de las palabras, o propias, o peregrinas”101, o “estilo 

baxo será el contrario q[ue] tuuiere, las palabras propias y comunes, y q[ue], si vsare 

d[e] algunas figuras, sean tomadas todas de cosas humildes y baxas”102, por fim da 

mescla desses dois estilos nasce o moderado no qual os “vocablos propios y 

peregrinos andan muy moderados, y, especialmente, de algunos tiene menos mucho 

q[ue] el alto, porq[ue] no co[n]siente ta[n]to los co[m]puestos, ni los q[ue] se muda[n] em 

su cuerpo, y, menos, a los estra[n]geros.”103 e completa: “en lo heroyco, será de estilo 

alto; y, en lo cómico, humilde; en lo lírico, florido”104. Manuel Pires de Almeida também 

afirma o uso dos estilos na poesia: “grandíloco, que é o dos príncipes e Heróis; o 

medíocre, e meão, que é dos nobres: ínfimo, que é da plebe.”105. 

                                                 
98  Ibid., livro 12, cap.10. 
99  CASCALES. Cartas Filológicas, epístola oitava. Disponível em: www.cervantesvirtual.es.  
100  PINCIANO, op. cit., epístola sexta, p. 266.  
101 Ibid., epístola sexta, p. 266.  
102 Ibid., epístola sexta, p. 266.  
103 Ibid., epístola sexta, p. 265. 
104 Ibid., epístola sexta, p. 252. 
105 ALMEIDA. Discurso sobre o poema heróico, p. 2. 
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 Importa destacar que a linguagem poética é pensada no Seiscentos 

compartimentada em letra, sílaba, vocábulo, frase e estilo, sendo que todas essas 

seções devem ser acomodadas de acordo com os decoros e verossímeis relativos a 

cada gênero poético. Observando sempre a sonoridade, os arranjos possíveis prevêem 

a escolha de vocábulos que sejam imagem e semelhança da coisa que significam; a 

frase formada por tais vocábulos deve ser clara, cuidada e ornada, adequando-se, por 

sua vez, aos estilos ou modos de dizer das pessoas apresentadas na poesia106, estas, 

como já é sabido, podem ser piores, iguais ou melhores do que nós. O estilo elevado 

concernente aos melhores do que nós é associado ao movere relaciona-se à épica e à 

tragédia, nestas têm-se o discurso poético que domina os ânimos e arranca reações 

efusivas. Nestes gêneros heróicos há um modo de pensar elevado proveniente de um 

ânimo nobre e generoso. O elevado deve estar no assunto, nas circunstâncias e 

acidentes dando força à expressão. Para produzir os efeitos esperados, não vinculará 

qualquer coisa baixa, pequena ou afetada. A força não está somente nas palavras, mas 

também nas ocasiões sérias que representam. Os afetos sublimes marcam as 

características heróicas de fortaleza, pois nascem do coração e não da reflexão fria e 

medida. Aqui é o lugar do patético, mas antes de mover o coração, deve-se ganhar o 

entendimento e portanto persuadir. Os escritos nesse estilo devem vencer a apatia do 

ânimo ou seu estado natural de repouso, alterando e inquietando o leitor. Sua principal 

utilidade consiste em fortalecer as paixões úteis reprimindo as viciosas. Deve tratar de 

coisas grandes: as divinas, as heróicas, as relacionadas à pátria, cidadãos ilustres, à 

defesa da justiça.  

O estilo humilde direcionado ao docere próprio da comédia, imitação de homens 

piores do que nós; esse estilo pressupõe um discurso poético de pensamentos simples, 

além de naturalidade e pureza na linguagem, a ênfase está na sua suposta negligência 

e escasso ornamento. Não pretende arrebatar os ânimos ou comover o coração dos 

ouvintes, sua beleza simples e natural posiciona-o no âmbito do entendimento e não da 

moção do ânimos, por isso o ensinar e o provar acomodam-se bem a ele. Para 

persuadir expõe a verdade para que todos a conheçam, retirando as conclusões dos 

princípios. Apresenta-se, portanto, mais conforme a natureza. Prevê sentimentos 

                                                 
106 Cf. PINCIANO, op. cit., epístola sexta.  
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afetuosos e palavras relacionadas ao campo e à rusticidade da aldeia, mas com leveza, 

pois a rusticidade é suavizada com a pureza das vozes próprias ao estilo. Não há nem 

grande aparato de figuras, nem exibição de sentenças, nem afecção de sentimentos; 

havendo a simulação da verdade e da naturalidade para que cada um que leia sinta-se 

capaz de falar da mesma forma. É o estilo que produz um efeito de sinceridade 

apresentado sem imponência ou aparente excesso de ornamento. 

O estilo mediano é mais ornamentado que o humilde e menos veemente e 

caloroso que o sublime. Destinado ao delectare, é convenientemente relacionado à 

lírica. A esse estilo adapta-se bem o modo sentencioso que ensina e deleita ao mesmo 

tempo, pois a doutrina indireta é aconselhável para o divertimento e o desengano. As 

matérias podem ser triviais, contanto que se recorra ao artifício e bom manejo de tropos 

e figuras para suprir a imperfeição dessas matérias empreendendo novos modos de 

dizer as mesmas verdades. As sentenças criadas com base na experiência do homem 

e de acordo com aspectos morais, políticos e civis persuadem o entendimento, através 

delas o conceito salta aos olhos. Assim, López Pinciano afirma que o estilo mediano,  

 
tiene por essencial el ser voluble y redo[n]do, porque, como es mezclado 
del costero, que es del alto, y del baxo, que es llano, viénese a hazer 
redondo y fácil para rodar. Y es de aduertir que, como es medio y 
partícipe del vno y del otro, se acomoda a todas figuras, assí a las altas 
como a las baxas, y, en suma, es como dizen del hijo de la madrastra 
que todos le daua[n], y assí en él cabe más ornato q[ue] no en los 
demás estilos, porque el alto no co[n]siente sino figuras altas, y el baxo, 
baxas; y él recibe a las vnas y a las otras, y, en suma, puede florecer 
más y más vezes. De lo qual nace el ornato mayor y mayor deleyte, 
quanto a la oración y lenguaje toca.107 

 

Se na poesia é “de infinita importância diferenciar a locução, variar os lumes, 

conforme as coisas de que se fala”108 para que “a coisa imitada se pareça ver com os 

olhos”109, então para se fazer uso desse estilo adequadamente a poesia deve imitar 

fidalgos, cidadãos, escudeiros, homens de letras e armas110, pois estes e outros 

semelhantes constituem a imagem poética de homens medianos, sendo portanto 

verossímil que a locução atribuída a eles corresponda aos homens iguais a nós e não a 
                                                 
107 PINCIANO, op. cit., epístola sexta, p. 268. 
108 ALMEIDA, Poesia e pintura ou pintura e poesia, p. 109. 
109 Ibid., p.110. 
110 PINCIANO, op. cit., epístola sexta, p. 252. 
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príncipes, reis ou papas, heróis bélicos ou a outros notáveis, nem a plebe ou os oficiais 

mecânicos ou outros de ânimo fraco. Portanto a poesia inscrita no estilo mediano ao 

imitar homens posicionados medianamente entre os melhores e piores deve ajustar as 

palavras à dignidade e à natureza deles.  

Veja-se que existe uma relação de contigüidade entre o estilo no qual o poema 

está enquadrado e a atuação do enunciador poético, como ocorre no soneto de 

Jerônimo Baía.  

 
Achando alívio nas suas penas. 
 
Se para o canto amor me infunde quanto 
No coração incendio, luz na rima,  
Se como lima o peito, o verso lima,  
Se dá qual morte à vida, vida ao canto:  
 
Pintarei tão alegre, doce tanto 
A pena, que me mata, e que me anima,  
Que quem do meu tormento se lastima 
Me deseje o pesar, me inveje o pranto 
 
Vossa efígie, gentil Márcia adorada,  
Qual foi da vista ao peito transferida,  
Será do peito ao verso trasladada;  
 
E como vista em vós, em mim ouvida  
Terá dobrado ser, vida dobrada,  
Se a quem morte me dá, dar posso eu vida.111 
 
 

O soneto, no século XVII, é considerado uma forma poética própria do gênero lírico112. 

Deve por isso ser uma composição doce, engenhosa e aguda113. Portanto, o poeta 

deve usar “lenguage florido y hermoso, dulce y suave”114, engendrando afetos e 

paixões do ânimo através de um artifício ou uma disposição particular. Para Sebastiano 

Minturno, o soneto não pode renunciar à graça e  à beleza, nele figuram coisas graves, 

sutis ou sentimentos doces por meio de palavras escolhidas e graciosamente 

ordenadas.115 Por meio do modo discursivo em primeira pessoa, o soneto acima trata 

                                                 
111 Poesia Seiscentista – Fênix Renascida & Postilhão de Apolo. Org. Alcir Pécora; 1ª ed. São Paulo: 
Hedra, 2002, p.144. 
112 CASCALES, op. cit., p.251. 
113 Ibid., p. 251. 
114 Ibid., p. 251. 
115 MINTURNO, op. cit., p. 240. 
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de amores da vida humana, uma das matérias circunscritas no âmbito do estilo 

mediano, portanto matéria não sublime, pois não diz respeito às ocasiões sérias 

(divinas, heróicas, relacionadas à pátria ou a cidadãos ilustres), nem faz uso de 

palavras vigorosas para moção do leitor; por outro lado a matéria também não é 

humilde como aquelas ligadas à rusticidade do campo com palavras que encenam a 

linguagem chã. O poeta, na poesia acima, inventa a existência particular e concreta de 

uma situação e de afetos que podem ou não ser experimentados por todos, encena 

uma voz que remete a um poeta apaixonado desejoso de transformar a dor que sente 

em versos doces e alegres. A locução específica e os afetos que o acometem 

concorrem para configurar a imagem dessa voz como a de um homem igual, ou seja, 

nem excepcionalmente virtuoso ou vicioso, que pena em decorrência de um amor 

frustrado e que busca alívio na pena (instrumento de escrita). Dessa forma, e para 

cumprir o seu ofício, a voz que encena ser um poeta apresenta o desejo de realizar os 

mesmos processos do pintor, mostrando através do lugar-comum horaciano ut pictura 

poesis que poesia é como pintura, por isso o poeta é como o pintor que observa o 

sensível, captando-o pelos olhos e reelaborando-o internamente para transformá-lo em 

conceitos que serão finalmente exteriorizados; assim as coisas exteriores não são 

apresentadas como tais, pois o sensível é melhorado pelo intelecto que proporciona a 

imagem recebida pelos olhos segundo os verossímeis aproveitados. Então compor uma 

poesia deve ser como pintar, pois o poema ao ser ouvido terá o mesmo efeito de um 

quadro apreciado pelos olhos.  

 Os artifícios sempre necessários às poesias inscritas nesse estilo concentram-se, 

neste caso, nas relações estabelecidas entre elementos distantes para significar as 

razões intrínsecas das coisas, assim o “coração em incêndio” é a inquietação de 

espírito e turbulência de afetos que ao passo que machuca, motiva uma poesia perfeita, 

pois ilumina o poeta na elaboração dos versos (luz na rima). Há ainda alguns equívocos 

artificiosamente construídos, dentre eles veja-se o que utiliza vocábulo lima em lima o 

peito (corrosão, desgaste) e o verso lima (refinamento, perfeição), estabelecendo a 

condição do verso perfeito à intensidade da dor provocada pelos amores fracassados.  
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Gênero Misto  

 

A poesia seiscentista admite uma classificação genérica historicamente 

determinada que considera o poema uma unidade cujas partes são harmonicamente 

arranjadas com a finalidade de apresentar um decoro específico. Importa assinalar que 

o decoro é uma noção operada no Seiscentos com vistas a especificar os gêneros 

poéticos, considerando que se num gênero os padrões adotados são índices de 

conformidade, estes mesmos padrões são para outro sinal de inconveniência.  

A ortodoxia genérica da Poética encontra-se bastante diluída no Seiscentos 

ibérico, isso significa que a noção de pureza dos gêneros segue ao lado do surgimento 

dos gêneros mistos, cujo pressuposto decisivo é a associação de estilos. O que 

tomamos por poesia lírica, por imitar afetos de homens medianos através de palavras 

que se adaptam à qualidade moral e à natureza deles, está inscrita no estilo mediano. 

Para significar a suavidade, a doçura e a variedade que deleitam e que são próprias da 

lírica, alguns preceptistas denominam o estilo mediano de “florido”. Nesse sentido, 

López Pinciano afirma: “tal es el lenguaje que dizen florido, el qual es común a todos 

tres estilos, como está dicho, pero más anexo al mediano”116; além disso, ensina como 

“florecer a oração”, ou melhor, mostra que o procedimento usado na junção das 

matérias humildes às palavras que não lhe são proporcionais consiste em vestir tais 

matérias com palavras não necessárias à essência e substância dessas matérias, com 

o objetivo de proporcionar o deleite do leitor.117 Essa poesia resultante da junção de 

elementos desproporcionais estilisticamente apresenta no Seiscentos efeitos diversos 

que variam desde a obscuridade e jocosidade até a amenidade resultante de um 

composto harmonicamente múltiplo.  

No poema Fabula de Polifemo y Galatea, ocorrência exemplar dessa mescla, 

Luís de Gôngora, ao imitar os versos 730-885 do livro XIII das Metamorfoses de Ovídio, 

dá um tratamento elocutivo elevado à matéria inscrita no estilo humilde, pois 

desenvolve tópicas da poesia bucólica, como o lugar-comum do locus amoenus (a 

Sicília é o cenário pastoril do poema em que a natureza é benéfica e fértil 

                                                 
116 PINCIANO, op. cit., epístola sexta, p. 270. 
117 Ibid., epístola sexta, p. 269. 
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proporcionando ao homem o necessário), relatando em elocução levantada a história 

do pastor Ácis, da ninfa Galatea e do ciclope Polifemo, personagens do universo da 

poesia pastoril desde a Antiguidade. Portanto, o fundamento do poema é bucólico, mas 

as palavras, artifícios, ornatos, sentenças e conceitos são próprios das formas poéticas 

incluídas em estilos mais subidos. Logo no início dessa obra de Gôngora, lê-se:  

 

Estas que me dictó, rimas sonoras  

Culta si aunque bucólica, Talía, [...]  

 

Veja-se que a musa que inspira o poeta, Talía, foi antes invocada por Virgílio nas 

Bucólicas, poema exemplar da poesia pastoril antiga. No poema de Gôngora, a musa 

que deveria ser rude e tosca, para adequar-se à elocução humilde, é culta. Essa 

ocorrência e outras semelhantes indicam certa mobilidade que permite que elementos 

de um determinado estilo, e conseqüentemente de um gênero, resvalem noutros. 

Dessa mistura resulta, para alguns, uma linguagem obscura, indecorosa, pois os 

assuntos pastoris deveriam acolher o decoro das tópicas e elocução do estilo humilde e 

não a elocução elevada mais apropriada aos    personagens superiores da épica e da 

tragédia. Portanto, a disputa criada em torno da obra de Gôngora diz respeito à 

eventual falta de clareza resultante dessa mescla. A proposição de João Adolfo Hansen 

a esse respeito indica que a poesia seiscentista é elaborada visando um “destinatário 

preferencial”118, ou seja, o “cortesão, agudo, discreto e prudente”119, distinto do 

destinatário considerado vulgar, portanto é dirigida a quem é capaz de reconhecer seus 

procedimentos e reconhecê-la engenhosa pelas combinações que realiza. 

Sobre a querela que envolve alguns poemas de Gôngora, Francisco Cascales 

afirma, na seção VIII das Cartas Filológicas, intitulada Sobre la obscuridad del 

«Polifemo» y «Soledades» de Don Luis de Góngora, que a obscuridade da obra de 

Gôngora seria louvável, magnificente se fosse resultante da densidade das matérias e 

saberes:  

Que si yo no la entendiera por los secretos de naturaleza, por las 
fábulas, por las historias, por las propriedades de plantas, animales y 

                                                 
118 HANSEN. Ut pictura poesis e verossimilhança na doutrina do conceito no século XVII colonial. In: 
Floema: Caderno de Teoria e Historia Literária. Ano II, n. 2, out.2006 p.128. 
119 Ibid., p.128.  
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piedras, por los usos y ritos de varias naciones que toca, cruzara las 
manos y me diera por rendido, y confesara que aquella obscuridad nacía 
de mi ignorancia, y no de culpa suya, habiéndolo dicho dilúcida y 
claramente como debe.120  

 

No entanto, é reprovável justamente porque não nasce dos assuntos, mas da 

complexidade e opulência elocutiva:  

 
En esta ni en las otras siguientes estancias del Polifemo, ni fábula, ni 
historia, ni secreto natural, ni ritos, ni costumbres de provincias, veo que 
tengan necesidad de comento. Luego síguese que el velo que 
entenebrece los conceptos de esta fábula es sola la frasis. ¡Harta 
desdicha que nos tengan amarrados al banco de la obscuridad solas 
palabras! Y ésas, no por ser antiguas, no por ser inauditas, no por ser 
ficticias, no por ser nuevas o peregrinas, sino por dos causas: la una por 
la confusa colocación de partes, la otra por las continuas y atrevidas 
metáforas, que cada una es viciosa si es atrevida, y juntas mucho 
más.121 

 

 A combinação que ocorre nos poemas mistos pode ainda apresentar como efeito 

a jocosidade causada pela evidente desproporção deliberada entre os elementos 

poéticos diversos. Veja-se o exemplo do poema “Estavas, ó Miguel, posto em socego” 

de Frei Lucas de Santa Catarina (1660 -1740) apresentado pela pesquisadora Graça 

Almeida Rodrigues122. Nesse poema, imitação da estância 120, Canto III d’Os Lusíadas 

de Camões, a matéria ínfima é desenvolvida em estilo elevado causando certa 

incongruência cujo efeito provoca riso. Abaixo, a estrofe retirada do poema de Camões 

é seguida pelo poema de Frei Lucas de Santa Catarina: 

 

Estavas, linda Inês, posta em sossego, 
De teus anos colhendo o doce fruto, 
Naquele engano da alma, ledo e cego, 
Que a Fortuna não deixa durar muito; 
Nos saudosos campos do Mondego, 
De teus fermosos olhos nunca enxuto, 
Aos montes ensinando e às ervinhas 
O nome que no peito escrito tinhas.123 
 

                                                 
120 CASCALES, Cartas Filológicas, epístola oitava. 
121 Ibid., epístola oitava. 
122 RODRIGUES,  Graça Almeida. “Literatura e sociedade em Frei Lucas de Santa Catarina”  In: HALP: 
História e Antologia da Literatura Portuguesa no século XVII, Lisboa: FUNDAÇÃO CALOUSTE 
GULBENKIAN, nº  34, out. 2005, p. 29. Disponívelem:www.leitura.gulbenkian.pt. 
123 CAMÕES, Luís de.  Os Lusíadas. Intr. de António José Saraiva. Porto: Figueirinhas, 1978, p. 177. 
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Estavas, ó Miguel, posto em socego 
De carrasco colhendo o secco fructo, 
O mocho ouvindo alli, alli o morcego, 
Que como cantão mal, cantarão muito, 
Junto ao Tejo, perdoe-me Mondego, 
Cheio de inverno, e de verão enxuto, 
De cabellos mostrando alli as ervinhas, 
Hua dor féra, que no peito tinhas.124 
 

 

Considerados esses efeitos, o misto apresenta outro, próprio da lírica e, portanto, 

mais recorrente no Seiscentos, em que a mescla de elementos de estilos diferentes 

resulta em certa suavidade e doçura. Por isso, para imitar homens medianos, as 

combinações vocabulares, sonoras e de conceitos que ocorrem na lírica se dão 

mediante uma relação de pertinência que produz um efeito agradável e prazeroso. 

Note-se que a lírica seiscentista pode ser pensada mediante a interseção de elementos 

modernos e antigos, visto que estruturalmente é resultante da mistura de elementos 

poéticos constituídos principalmente a partir do século XIV e da reorganização daqueles 

codificados segundo antigas formações poéticas greco-latinas. Quanto aos modelos 

poéticos aristotélicos, a lírica seiscentista, que é associada à mélica antiga, procura 

aproximar-se elocutivamente dos gêneros heróicos; estes, no Seiscentos, são 

considerados superiores, segundo atesta López Pinciano ao apontar como diferencial 

da épica a maior Antiguidade em relação a outros gêneros, o fato desse gênero 

proporcionar maior admiração e deleite, a utilização de um metro mais alto e nobre, a 

apresentação de um formato que permite a sábios e néscios entendê-la, ao passo que 

veicula conceitos reservados ao homem engenhoso, entendido e de ânimo grande.125 

Rafael Bluteau, nesse sentido, afirma que “o verdadeyro Poema, & só digno deste 

nome he o Poema Epico ou Heroyco.”126 Índice de perfeição, os gêneros heróicos, 

portanto, servem de paradigma para alguns gêneros que desejam a elevação elocutiva 

como a lírica, que a exemplo de outros gêneros mistos, não dispõe de estatuto definido 

no Seiscentos.  
                                                 
124 SANTA CATARINA,  Frei Lucas de. RODRIGUES,  Graça Almeida. “Literatura e sociedade em Frei 
Lucas de Santa Catarina”  In: HALP: História e Antologia da Literatura Portuguesa no século XVII, 
Boletim cultural, Lisboa:  FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, nº 34, out. 2005, p. 31. Disponível em: 
www.leitura.gulbenkian.pt/boletim_cultural/files/HALP_34.pdf 
125 PINCIANO, op. cit., epístola décima primeira. p. 482. 
126 BLUTEAU, op.cit., verbete poema, p. 567. 
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Além da variedade de matérias, de versos e mescla de estilos, a lírica 

seiscentista utiliza os três modos imitativos possíveis para a poesia, por isso López 

Pinciano, em relação aos demais gêneros, a denomina de irregular: 

 
Y Vgo a esto: Confiesso que se me oluidó hazer vna distinción y diuisión 
al principio; y es que de los poemas, vnos son regulares y puestos 
siempre debaxo de vn mismo modo de escritura, como antes hemos 
dicho de la dithirámbica y descripciones, que están debaxo del 
enarratiuo, y como los diálogos, cómicas y tragedias, que están debaxo 
del actiuo, y como la heroyca, que está debaxo del común. Otros ay 
irregulares y extrauagantes, los quales, agora están debaxo deste modo, 
agora de aquél; tales son los líricos, de los quales más están debaxo del 
enarratiuo, a do todo lo habla el poeta, y algunos, debaxo del común, y 
aun yo los he visto alguna vez debaxo del actiuo, en las 
representaciones adonde canta y tañe y otro responde.127 

 
 

No caso da poesia lírica seiscentista a enunciação não apresenta um 

comportamento único, outra conseqüência da intersecção de elementos 

reconhecidamente de outros gêneros. Assim formas líricas por excelência como os 

sonetos aparecem sob modo imitativo ativo, desenvolvendo curtos diálogos que põe em 

cena motivos líricos. O soneto abaixo encontrado entre os poemas laudatórios que 

constam no inicio da primeira parte de O engenhoso fidalgo Dom Quixote de la Mancha 

de Miguel de Cervantes é exemplo disso, nele ocorre o diálogo entre Babieca e 

Rocinante com certo efeito jocoso. 

 
Diálogo entre Babieca y Rocinante 

 
   Soneto 
 
          B.   ¿Cómo estáis, Rocinante, tan delgado?  
          R.   Porque nunca se come, y se trabaja.  
          B.   Pues ¿qué es de la cebada y de la paja? 
          R.   No me deja mi amo ni un bocado. 
          B.   Andá, señor, que estáis muy mal criado, 
                pues vuestra lengua de asno al amo ultraja.  
          R.   Asno se es de la cuna a la mortaja.  
               ¿Queréislo ver? Miraldo enamorado. 
                        B.   ¿Es necedad amar?  
          R.   No es gran prudencia. 
           B.   Metafísico estáis.  
          R.   Es que no como. 
            B.   Quejaos del escudero.  

                                                 
127 PINCIANO, op. cit., epístola quarta, p. 152. 
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          R.   No es bastante. 
              

¿Cómo me he de quejar en mi dolencia,  
            si el amo y escudero o mayordomo  
            son tan rocines como Rocinante? 

 
Outro exemplo de soneto dialogado é esse exposto abaixo do poeta espanhol 

Juan de Almeida (1530-1573) em que o Amor é personificado e encontra-se ferido e 

derrotado com seu arco e flecha quebrados diante do objeto de seu sentimento.  

 
-¿Y la quieres, di? -No más de vella. 
-¿No la heriste ya? -Yo lo estoy de ella. 
-¿Herido tú? -Y aun de mortal herida. 
 
-¿Qué le entregaste? -Poco era la vida. 
-¿Tu flecha y arco? -Está quebrado ante ella. 
-¿Y tu poder y fuerza? -Ya es perdida. 
-¿Pues como vives? -Contemplando en ella. 
 
 -¿Vengado estoy de ti? -Y aun otra gente. 
-¿Y no te corres de ello? -No por cierto. 
-¿Por qué? -Porque la causa lo requiere. 
 
-¿Tu mal es como el mío? -Es diferente 
-¿Pues tú no ves que estoy de amores muerto? 
-¿Y tú no ves que Amor de amores muere?128 
 
 
 

Note-se, finalmente, que tais combinações produzem para lírica seiscentista uma 

feição multiforme que impossibilita um delineamento definitivamente seguro, ao passo 

que abrem possibilidades para nela se operar o efeito de novidade, maravilha pelo 

inusitado resultado de tais combinações. O “eu” que nela aparece apresenta como 

diferencial locucional, em relação aos outros gêneros, um falar ameno e doce para 

significar coerentemente os temas mais ligados ao homem medíocre.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
128 ALMEIDA, Juan de. Sonetos. Disponível em:www.cervantesvirtual.es. 



 47 

Lugar-comum 
 

 

A poesia seiscentista, no caso do mundo ibérico, estava orientada para a 

consecução de um fim: proporcionar um entretenimento honesto. Para isso deveria 

ensinar com discrição e elegância. Nesse sentido, é atribuída a cada gênero poético 

uma utilidade: a epopéia é útil pela idéia que oferece do perfeito herói militar, a tragédia 

pode ensinar a moderar as paixões, a serventia da sátira concentra-se na correção dos 

vícios, o panegírico põe em cena varões discretos cujos valores devem ser sempre 

lembrados. Vale ressaltar que o “útil e agradável” como finalidade da poesia já estão 

presentes em Aristóteles e Horácio, mas sofre uma leitura moral e civil no Seiscentos. 

Assim, o poeta sabe que o poema constitui ocasião oportuna para instruir os leitores 

nos assuntos morais, religiosos e políticos, mas sabe também que para disfarçar a 

doutrina e afastar o tédio próprio do instruir, deve, além de usar a moderação, atrair os 

corações e ganhar as vontades, proporcionando beleza e prazer ao leitor para que este 

aproveite deleitando ou deleite aproveitando.  

Para cumprir o fim desejado, o discurso poético é produzido no Seiscentos 

visando ser aceito pelo leitor, para isso cada poema deve atender aos decoros e 

verossímeis referentes ao gênero que representa, pois, como se sabe, o gênero 

antecipa ao leitor um modelo, por transportar uma previsão referente à utilização e 

funcionamento dos variados elementos que participam de cada composto. Nesse 

sentido, o poeta pode atender ao princípio de suster o liame verossímil na 

representação dos eventos do discurso se desenvolver em sua obra as virtualidades 

propostas pelo gênero poético eleito no tocante aos elementos essenciais e à 

funcionalidade deles. No que se refere ao leitor, importante é atentar que ele tem 

presente na memória idéias e imagens poéticas colhidas de poemas anteriores inscritos 

em gêneros determinados, portanto, as cotejará com as idéias e imagens que outros 

poemas propõem, para depois julgar se são parecidas ou não umas com as outras, 

determinando-as verossímeis ou não. Se o leitor tem presente a imagem poética 

referente à grandeza e coragem de Ulisses e o poeta numa epopéia, por exemplo, o 

representa covarde, o leitor dirá que tal representação é inverossímil, porque contraria o 

conceito que de tal herói ele tem formado. Os homens do campo são considerados 
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poeticamente incultos e rudes, ao introduzir um homem do campo filosofando e falando 

de assuntos relacionados à política através de sentenças graves, o poeta, se não 

pretender produzir um efeito cômico, poderá realizar uma imitação inverossímil pela 

dessemelhança entre o visto na poesia e o conceito que o leitor tem formado sobre o 

assunto baseado em textos poéticos já lidos. Em relação às normatizações prescritas 

para a realização de cada gênero poético, cabe observar as matérias, o tipo de verso, 

além da elocução que implica num conjunto de escolhas referentes às possibilidades 

rítmicas, rímicas e figurativas; veja-se o caso da sátira que trata de motivos éticos, não 

lhe sendo decoroso, e, portanto, verossímil, assuntos econômicos, próprios da comédia, 

ou políticos elevados relativos à épica, a elocução satírica atinge a verossimilhança 

desejável se posta sob o estilo humilde pois este, atendendo à conveniência proposta a 

essa espécie poética, é o que permite repreender abertamente os erros dos outros sem 

lançar mão de linguagem artificiosa. 

Partindo, portanto, da observação dos decoros relativos a cada gênero poético, 

deve-se ter em mente que “todo poema, ou seja, grande, ou medíocre; ou grave, ou 

humilde; ou triste, ou alegre consta de três partes”129: invenção, disposição e elocução. 

Consideradas como participantes da essência da poesia e de todos os outros discursos 

retoricamente regrados, essas partes representam estágios teoricamente bem 

delimitados do processo sucessivo de composição do discurso que é assim 

especificado por Cícero: “uma vez que haya encontrado que decir y em qué orden, lo 

más importante com mucho es ver de qué modo”130. O “encontrar o que dizer”, referido 

por Cícero, diz respeito à invenção que corresponde à primeira fase preparatória do 

discurso, retoricamente entendida não como criação ou descobrimento do que está 

oculto, mas como ação com que o entendimento busca pensamentos, argumentos, 

afetos, enfim, maneiras de dizer convenientes para tornar um discurso persuasivo; 

estas teoricamente foram armazenados na memória do poeta mediante constante 

exercício e são comumente denominadas lugares-comuns. 

Assim, no século XVII a invenção poética permitia que um mesmo assunto 

pudesse ser abordado de várias maneiras por meio de lugares-comuns; mas além de 

                                                 
129 ALMEIDA. Poesia e pintura ou pintura e poesia, p.93. 
130 CÍCERO, op.cit., p. 56 § 51. 
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exercitar a memória na procura do argumento ou lugar-comum mais adequado para 

proporcionar o melhor entendimento daquilo que deseja dizer, o poeta também tinha de 

exercitar o engenho para produzir um efeito de novidade, partindo de um repertório de 

lugares-comuns que repetidamente era utilizado por todos. Esse repertório constituído 

desde a Antiguidade greco-latina, multiplica-se pelas diversas formações poéticas que 

se seguiram, constituindo a tópica, esta constitui um “depósitos de idéias das quais se 

podem tomar os pensamentos que convençam”131, ou ainda, “as etiquetas de los 

argumentos, lugares de los que se pudiera sacar todo lo que se va a decir em uno u 

outro sentido”132. Dessa forma, à disposição do poeta seiscentista estão lugares-

comuns antigos como o aristotélico da mediania das virtudes, os horacianos do aurea 

mediocritas e carpe diem e outros cuja origem não se sabe ao certo como o do mundo 

dobrado (noção de que o reino português ao descobrir o Novo Mundo duplica o Antigo), 

do Amor post mortem (refere-se ao caráter eterno do amor, sentimento que perdura 

depois da morte), do contemptus mundi (menosprezo ao mundo e à vida terrena que 

não são outra coisa senão um vale de lágrimas e dor), do homo viator (caráter itinerante 

do viver humano, que considera a vida como um caminho, viagem ou peregrinação), do 

memento mori (certeza da morte como finalidade da vida), do militia est vita hominis 

super terra (caráter bélico da vida humana, entendida como um campo de batalha em 

que se desenvolve uma constante luta frente aos outros homens, à sociedade, ao 

destino etc.); estes são exemplos dentre muitos das formas convencionadas usadas 

para desenvolver as matérias. Há muitos outros repetidamente utilizados na poesia 

lírica seiscentista, como o da descriptio puellae ou a descrição da mulher que responde 

a uma fórmula muitas vezes reproduzida pelos poetas dessa época, em que o rosto é o 

centro da beleza composto pelos perfeitos olhos, nariz, boca e tudo isso descrito para 

formar a imagem proporcionada do rosto da amada, esse lugar-comum foi muito usado 

por Petrarca nos poemas dedicados à Laura e também por poetas seiscentista como 

Jerônimo Baía, conforme ocorre no poema abaixo. 

 

                                                 
131 LAUSBERG, § 373. 
132 CÍCERO, op. cit., p. 55, § 46. 
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Pintar o rosto de Márcia 
Com tal primor determino, 
Que seja logo seu rosto 
Pela pinta conhecido. 
Anda doudo de prazer 
Seu cabelo por tão lindo, 
Pois mal lhe vai uma onda, 
Quando outra já lhe tem 
vindo. 
Sua testa com seus arcos 
Do Turco Império castigo 
Vencido tem Solimão, 
Meias Luas tem vencido. 
Dormidos seus olhos são, 
Porém Planetas tão ricos 
Nunca já foram sonhados, 
Bem que sempre são 
dormidos. 
A dormir creio se lançam 
Por ter de mortais, e vivos 
Tão boa fama cobrado, 
Nome tão grande adquirido. 
 
 
 

Entre seus raios se mostra 
O grande nariz bornido, 
Por final que entre seus raios 
Prova o nariz de aquilino. 
Nas taças de suas faces 
Feitas do metal mais limpo, 
Como certos Reverendos, 
Mistura o branco co’tinto. 
As perlas dos dentes alvos, 
Os rubins dos beiços finos 
Tem desdentado o marfim, 
E a cor mais viva comido. 
O passadiço da voz 
Nem é neve, nem é vidro, 
Nem mármore, nem marfim, 
Nem cristal, mas passadiço. 
Na maior força de Julho 
Creio que treme de frio, 
Pois tem como neve as mãos 
E os pés como neve frios. 
Que nelas há dous contrários 
Os meus olhos mo têm dito, 
 
 
 

Pois sendo uma fermosura 
São mais pequenas que os 
chispos. 
No maior rigor do Inverno, 
Na maior calma de Estio, 
Nem tem frio, nem tem 
calma, 
Nem tem calma, nem tem 
frio. 
Porque de Inverno, e Verão 
Sempre Primavera há sido, 
Pois sempre veste de Abril, 
E de Maio traz vestido. 
Este é de Márcia o retrato, 
E dirá quem o tem visto, 
Que com ela o seu retrato 
Se parece todo escrito. 
Mas se em cousa algua erro 
Das que até’qui tenho dito, 
À vista do tal retrato 
Me retrato, e me desdigo. 
 
 
 
 

Ou ainda o lugar-comum vita flumen em que a vida é comparada a um rio, 

desenvolvendo a seguinte idéia: a vida é como um rio que desemboca no mar, que é 

morte. Como no poema abaixo de Antônio Barbosa Bacelar. 

Em consideração de hum rio 
 
Ves este, ó Fabio, que el crystal ufano  
Rico de perlas, rio bien nascido,  
Despierta blando, com sutil ruido,  
– Dulce Sirena del sentido humano? 
 
Pues arrojado al mar, al Oceano  
Camina a sepultarse en justo olvido;  
De lo dulce, que eterno ha presumido,  
Verá que ha sido presuncion en vano. 
 
Retrato, ó Fabio, de la pompa humana!  
Por lo dulce no gosa de una vida,  
guando lo amargo siente de una muerte. 
 
Ay de aquel que se fia en pompa vana!  
Pues es, Fábio, la pompa de la vida,  
Rio que corre al golfo de la muerte.133 
 

                                                 
133A Fenis Renascida ou obras poeticas dos melhores engenhos portuguezes: dedicadas ao 
Excelentissimo Senhor D. Francisco de Portugal, Marquez de Valença, Conde de Vimioso, etc. / publica-o 
Mathias Pereyra da Sylva .- Lisboa Occidental: na Officina de Antonio Pedrozo Galrão. Tomo II, p. 59. 
Disponível em: www.bnp.pt. 
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Nesse sentido, interessa sublinhar que a poesia seiscentista ibérica, por ser um 

discurso retoricizado, utiliza-se de lugares-comuns extraídos da memória artificial, nela 

estão as palavras e o conhecimento aceitos; portanto, é lícito partir dela para tornar 

plausível a apresentação das matérias. Há, por conseguinte, argumentos genéricos 

fornecidos pelas autoridades antigas e modernas já precodificados e armazenados na 

memória pública e na do poeta que os aciona na invenção, particularizando-os de 

acordo com a matéria referida no tempo presente. 

A tópica é pragmaticamente aproveitada na poesia mediante o condicionamento 

do consuetudo ou “uso actual y empírico del lenguaje”134. O uso é baseado no hábito ou 

no costume e pode ser comparado a um aparato que transforma a intensidade ou a 

forma de apresentação dos elementos da tradição. Segundo João Adolfo Hansen, o uso 

no Seiscentos ibérico é definido como uma  

prática historicamente condicionada de transformações de matérias 
tradicionais, como os modelos retóricos antigos e os preceitos 
doutrinários aristotélicos, neoplatônicos, estóicos, patrísticos, 
escolásticos e neo-escolásticos da teologia-política ibérica, e de 
matérias locais, um referencial discursivo, como uma murmuração 
informal documentada por vários agentes contemporâneos, e os 
documentos formais das instituições”135 .  

 

Sabe-se, portanto, que tendo esse preceito em vista, o poeta utiliza a experiência dos 

antigos e dos modernos mediante as opiniões aceitas.  

O leitor seiscentista apresenta, por exemplo, expectativas em relação à poesia 

laudatória referentes ao comportamento da persona encomiasta que a faz operar com 

ações, afetos e modos de dizer preestabelecidos. Não se vislumbra a poesia como 

representação das emoções pessoais do poeta, pois nesse tempo, é “coisa 

vulgaríssima e sem arte sumamente indecorosa”136. Veja-se que o panegírico, em suas 

várias possibilidades, pode oferecer exemplos de pessoas dignas de serem emuladas, 

tais pessoas, segundo a Retórica, são os homens honrados, ou seja, aqueles que 

possuem riqueza, abundância de amigos, cargos públicos e coisas semelhantes137. 

Assim, enquanto o encomiado é homem superior, a persona encomiasta mostra sua 
                                                 
134 Lausberg, § 469. 
135 HANSEN. Barroco, neobarroco e outras ruínas. In: Floema: Caderno de Teoria e Historia Literária. 
Ano II, n. 2, out. 2006, p.36. 
136 Ibid., p. 29. 
137 ARISTÓTELES. Retórica, livro II, cap. 11, 1388b5-6. 
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artificialmente suposta incapacidade engenhosa como signo de inferioridade 

hierárquica, de acordo com o trecho do poema composto por Frei Antonio Lopes, em 

1665, intitulado Panegírico ao Excellentissimo Senhor Dom Antonio Luis de Meneses 

Dignissimo Marquez de Marialva, Conde de Cantanhede, do Conselho de Estado, & 

Guerra, Presidente no da fazenda, & Capitaõ General das Armas Portuguezas,  

 
Generoso Marquez, invicto Marte, 
Augusto ser de tronco inaccecivel, 
Atlante Portuguez, q em toda a parte 
Credito dais à Pátria de invencível; 
Comvosco meu furor hoje reparte  
Do methodo melhor que he possível,  
Permiti que esta penna mal limada, 
Em fios se apàre dessa espada. 
 
Cesse já com Virgilio a digna gloria 
Que do Teucro gentil divulga a Fama,  
Naõ lembre mais do Grego a rara historia 
Q em Poemas de Homero se derrama,  
Prescreva Gothofredo da memoria 
q nas obras de Teucro o mudo acclama, 
Pois de vosso valor, & heroico braço 
Pode cãtar Virgilio, Homero, & Taço. 
 
Cessem os de Carthago de jactarse 
Do valor de Hannibal tam excellente, 
Cessem ja os Romanos de acordarse 
Daquelle Scipiaõ por eminente,  
Não queira Portugal jamais lembrarse 
Desse grande Viriato por valente,  
Pois hoje vos vè ser próprio retrato  
De Hannibal, Scipiaõ, & Viriato.138 

   

Na primeira estrofe (em que a própria pátria portuguesa é louvada por meio do 

encomiado, pois este é apresentado como homem distinto, ilustre, dotado de nobreza, 

de linhagem elevada, possuidor de força descomunal, ou seja, virtudes que justificam a 

dignidade da matéria do panegírico) pode-se observar que a enunciação é resultado da 

administração de dois lugares-comuns: o da modéstia afetada (na oratória é utilizado 

para conquistar a benevolência da audiência) e o do labor limae horaciano (relativo ao 

                                                 
138 LOPES, Frei Antonio. Panegírico ao Excellentissimo Senhor Dom Antonio Luis de Meneses 
Dignissimo Marquez de Marialva, Conde de Cantanhede, do Conselho de Estado, & Guerra, Presidente 
mor da fazenda, & Capitão General das Armas Portuguezas. Disponível em: www.purl.pt. Acesso em: 25 
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trabalho árduo necessário para que a obra de arte resulte refinada); através da falsa 

modéstia o “eu”: a) subordina-se hierarquicamente àquele que constitui a matéria do 

poema ao reconhecer a infirmidade diante do poder do Marquês, b) admite sua 

rusticidade (penna mal limada) ao simular a incapacidade de produzir uma obra 

refinada, c) faz crer que seu discurso é verdadeiro, pois sua hipotética inabilidade 

impediria um discurso simulado. O “eu” no gênero panegírico comporta-se dessa 

maneira porque segue o preceito apontado na Retórica de que um enunciador sensato, 

virtuoso e benevolente não engana no que diz ou aconselha139, assim a simulação da 

verdade na enunciação prevê como verdadeiras as proposições dispostas no poema, 

requisito essencial para que as qualidades descritas do encomiado sejam objeto de 

emulação. É importante ressaltar que a circunstância que promoveu a elaboração do 

poema foi a “memorável victoria de Montes Claros”, ou seja, o êxito do Marquês no 

campo de batalha. Reunindo a ocasião motivadora do louvor e o preceito retórico desse 

tipo de composição, o poeta apresenta figuras de heróis guerreiros: da mitologia (Marte, 

deus da guerra entre os romanos), aqueles cantados pelas autorictas poéticas Virgílio 

(Enéias, o teucro gentil),   Homero (Aquiles e outros) e Tasso (Gothofedro), além dos 

históricos Hanibal, Scipião e Viriato; recorrendo ao exemplum promove uma 

comparação, posicionando o Marquês semelhante ao deus da guerra e, portanto, mais 

excelente em relação aos demais heróis citados. Na segunda estrofe pelo lugar-comum 

aristotélico do mais e do menos, o poema possibilita a seguinte proposição: se os 

grandes poetas cantam seus heróis por considerá-los primorosos, que cessem tal 

canto, pois o Marquês, varão de valor superior e mais digno de ser louvado, apresenta-

se mais glorioso. Na terceira estrofe o tema é desenvolvido por meio do lugar-comum 

da disputa entre valores antigos e modernos, assim o Marquês, herói moderno, supera 

os antigos, porque agrupa e assim excede todas as qualidades destes.  

Nesse sentido João Adolfo Hansen esclarece que 

 
modelada por lugares-comuns, a enunciação é sempre uma 
intencionalidade não-psicológica que não se expressa, mas que aplica 
lugares. Ao mesmo tempo que põe em cena tópicas já figuradas por um 
auctor – por exemplo, tópicas poéticas, como as platônicas da lírica de 
Petrarca e Camões ou as imitadas diretamente das Metamorfoses de 
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Ovídio, além de temas recortados do referencial local –,   a enunciação 
também teatraliza a hierarquia, construindo a representação do “eu” 
como tipo cuja situação social corresponde a uma posição hierárquica 
determinada. Dizendo de outro modo, a enunciação repete ou aplica 
padrões sociais objetivos de ordenação discursiva do “eu”como tipo 
necessariamente subordinado ao “corpo místico” do Império.140 

 

Sabe-se que a poesia seiscentista é anterior à produção poética incorporada à 

modernidade literária configurada a partir da segunda metade do século XVIII e 

consolidada com o Romantismo. Conseqüentemente, importa ressaltar que “a palavra-

chave para a penetração nos arcanos românticos é, sem dúvida, a imaginação 

criadora”141. Esta, para o romântico, é uma faculdade superior à razão, é fonte da qual 

fluem objetos constituintes do fazer artístico. Dessa forma o “eu” romântico é autônomo 

e subjetivo, fruto da sensibilidade estética e de uma mimese baseada na criatividade 

pessoal, enquanto no “eu” seiscentista não há expressividade pessoal, pois os 

elementos dispostos no poema correspondem à combinação das categorias retóricas e 

dos respectivos lugares-comuns decorosos e verossímeis a cada gênero poético.  

Dessa forma, o poeta tem à disposição lugares-comuns que aplicados aos temas 

convertem-se em enunciados, estes, por sua vez, são concretizados no texto poético 

por uma voz, algumas vezes por um eu-enunciativo que não se confunde com o eu-

lírico contemporâneo nosso ou aquele previsto pelo Romantismo.  Vejamos este soneto 

de Antonio Barbosa Bacelar: 

 

A uma ausência 

Sinto-me sem sentir todo abrasado 
No rigoroso fogo, que me alenta,  
O mal, que me consome, me sustenta, 
O bem, que me entretém, me dá cuidado: 
 
Ando sem me mover, falo calado,  
O que mais perto vejo, se me ausenta,  
E o que estou sem ver, mais me atormenta,  
Alegro-me de ver-me atormentado: 
 
Choro no mesmo ponto em que me rio, 
No mor risco me anima a confiaça,  
Do que menos se espera estou mais certo;  

                                                 
140 HANSEN, Letras coloniais e historiografia literária, p.36.  
141 BRAYNER, Sônia. Estudos de literatura brasileira: Romantismo. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1990, 
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Mas se de confiado desconfio, 
É porque entre os receios da mudança 
Ando perdido em mim, como em deserto.142 

 

Nesse poema Bacelar faz alusão ao temor causado pela percepção da mudança 

dos tempos, desenvolvendo o lugar-comum do mundo às avessas, largamente utilizado 

pela tradição discursiva. Para construir os argumentos a partir do lugar selecionado, o 

poeta lança mão dos impossibilia ou adynata empregados entre os antigos, 

especialmente Virgílio, para “censurar e lamentar os costumes de uma época”143. Os 

adynata compreendem várias hipérboles e paradoxos, visíveis quando o “eu” 

lexicalizado no poema enumera afetos e ações através de proposições que simulam a 

coexistência de coisas contrárias, portanto improváveis de acontecer segundo as leis 

naturais e a opinião comum; enquanto a hipérbole promove o exagero através das 

várias impossibilidades simultâneas. Os adynata são retoricamente regrados como 

componentes ou expressão dos enigmas144 e apesar de afigurar um paradoxo e uma 

hipérbole, cumpre uma regra axial para o discurso poético que consiste em guardar a 

verossimilhança. Como o encarregado de criar a plausibilidade do discurso poético é o 

poeta, este recorre aos adynata para compor a verossimilhança dos afetos, 

desencontrados que estão a partir da argumentação do discurso. A voz que fala no 

poema aparece como resultado da seleção, materialização e amplificação do topos que 

evidenciará a matéria poetizada, ou seja, o “eu” lexicalizado é resultado do emprego 

daquele lugar-comum.  

Para amplificar a matéria, o poeta não abre mão do raciocínio ou da análise na 

aplicação de pensamentos e formas de dizer que o costume disponibiliza para que o 

objeto do discurso se torne evidente e, portanto, poeticamente persuasivo, ou seja, 

construa seus efeitos junto aos leitores. Os efeitos que possivelmente podem ser 

extraídos do texto existem enquanto enunciados que são a demonstração racional de 

um objeto. É improvável que o poema de Bacelar,  como toda a poesia produzida nesse 

tempo, seja um caso, como queria Hegel para a poesia do século XIX, de individuação 
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143 CURTIUS, op. cit., p.125. 
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expressiva: “toda a verdadeira poesia tem por missão exprimir os conteúdos autênticos 

da alma humana”145. Esse filósofo alemão, ao discorrer sobre o gênero lírico em sua 

Estética, descreve como poeta ideal aquele que “tem consciência de si mesmo e da 

liberdade da sua arte”146 e numa proposta de diferenciação entre gênero épico e lírico 

caracteriza este último como um gênero cuja “criação e conteúdo são de natureza 

subjetiva”147. Isso significa que para Hegel, os efeitos resultantes da poesia são 

referenciados na pessoa do poeta que posiciona o “eu” lexicalizado como reflexo de 

sentimentos, intuições, idéias ou reflexões subjetivas ou exposição consciente de sua 

interioridade. A concepção hegeliana de poesia é posterior e nega a poesia como 

imitatio principalmente pelo fato desta apresentar um “eu” vazio enquanto referente. 
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146 Ibid., p.237. 
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Capítulo 2 

 

Noção de voz do poeta em várias poéticas  

 

 

A idéia de perfeição na poesia estava ligada, no Seiscentos ibérico, à noção 

de correta aplicação de normas retórico-poéticas no fazer do poema. Estas no geral 

prevêem para a poesia uma linguagem dotada de lógica própria cuja eficácia pode 

ser medida pelos efeitos produzidos no espectador que desfruta dos objetos 

poéticos resultantes da aplicação dessas normas. Em Agudeza y arte de ingenio, 

Baltasar Gracián relativiza o caráter de indispensabilidade das normas que regem os 

discursos, ao afirmar que, se por um lado o engenho é mais perfeitamente posto em 

prática quando se faz uso de regras que ajustam as agudezas unindo-as para formar 

um discurso que seja um todo artificioso, evitando, assim, que elas apareçam de 

forma desconexa, por outro, considera que as normas podem limitar, atar e 

embaraçar um engenho porque restringem um ímpeto conatural, podendo, ainda, 

ser a causa de um discurso frio, cansativo e enfadonho.148  

As normas relativas à poesia circulavam nesse período em poéticas sistemáticas 

que, no caso ibérico, eram escritas em latim, castelhano ou português. A observação 

das matérias dispostas em algumas dessas poéticas permite a hipotética 

recomposição do repertório disponibilizado pelo poeta desse tempo, bem como 

possibilita a compreensão da ocorrência singular em que consiste essa poesia. Os 

componentes teóricos dessas poéticas são aproveitamentos de normatizações 

voltadas à eloqüência de retores antigos como Cícero e Quintiliano, bem como 

aquelas voltadas à própria poesia que constam nas artes poéticas de Aristóteles e 

de Horácio. Essas artes poéticas comprovam que desde tempos remotos a poesia 

está sujeita a convencionalismos, pois as espécies poéticas nelas encontradas são 

configuradas a partir de um conjunto de convenções e expectativas impostas ao 

poeta pela noção de poesia aproveitada na época. Assim, o poeta de qualquer 

época mostra-se consciente dessas convenções quando acolhe em sua produção as 
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matérias e os modos de organização e exposição dessas matérias aprovadas pela 

realidade poética vigente.  

Tanto as poéticas mais extensas como, entre outras, a de López Pinciano 

(Philosophia Antigua Poetica), Francisco Cascales (Tablas Poeticas), Philippe Nunes 

(Arte Poetica,e da Pintura, y Simmetrya), quanto as menores como as de Lope de 

Vega (Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo) e Manuel Pires de Almeida 

(Discurso sobre o poema heróico) desenvolvem matérias já oferecidas nas 

preceptivas antigas. Francisco Cascales, por exemplo, justifica o aproveitamento 

contemporâneo dos preceitos horacianos e aristotélicos: “porque la verdad una es, y 

lo que una vez es verdadero, conviene que lo sea siempre, y la diferencia de tiempo 

no lo muda; que aunque ellos tienen poder de mudar las costumbres y culto, de esta 

mutación no resulta que la verdad no se quede en su estado.”149 Também Lope de 

Vega afirma a importância de uma poética sistemática para a comédia, pois no seu 

tempo as comédias eram produzidas “no como sus primeros inventores pensaron 

que en el mundo se escribieran, mas como las trataron muchos bárbaros que 

enseñaron el vulgo a sus rudezas.”150 

Os procedimentos mais comuns, quanto à apresentação da matéria poética 

nas preceptivas que circulam no século XVII, consistem na assimilação, ampliação e 

até na rejeição dessas normatizações antigas. A ampliação, por exemplo, se dá, 

muitas vezes, por meio de explicações mais ou menos demoradas de temas de 

interesse da época, podendo haver a introdução de matérias novas atendendo às 

novidades incorporadas à poesia do período, como no caso da épica que apresenta, 

em relação à lição aristotélica, a ampliação dos preceitos que regem sua 

elaboração. A rejeição, no entanto, também é um evento claro em preceptivas 

coevas, como pode ser observado na normatização de López Pinciano que, 

motivado pela doutrina católica, desaconselha certo procedimento em relação à 

épica:  

 
Aquí he aduertido de nuestra poesía q[ue], para la magestad 
heroyca, nos haze falta la generación de los semideos, la qual no 
consiente nuestra religión y, por consiguiente, no la admite la 
verisimilitud; que, como antes se dixo, el poeta deue guardar la 
religió[n] por la verisimilitud.151  

                                                 
149 CASCALES, op. cit., p. 63. 
150VEGA, Lope de. Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo. Disponível em: 
www.cervantesvirtual.es.   
151 PINCIANO, op. cit., epistola oitava, p. 230. 
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Dessa forma, o aspecto que orientará o interesse na leitura dessas preceptivas poéticas 

e retóricas consiste na observação de normatizações quanto à utilização da voz do 

poeta, ou seja, a primeira pessoa que desde a Antiguidade é índice de pessoalidade, 

particularidade e sinceridade.  

 

 

Poética de Aristóteles 

 

 

A Poética de Aristóteles constitui uma teoria da arte poética cujos princípios 

representam para a tradição intelectual do Ocidente a primeira reflexão sobre 

fundamentos lógico-analíticos do fenômeno poético. É uma obra acroamática da qual 

conhece-se apenas fragmentos que, organizados sob a forma de um pequeno tratado, 

integra o Corpus aristotelicum, ou seja, o conjunto das obras do filósofo grego. 

Aristóteles aborda aspectos variados da poesia ao analisar, na Poética, técnicas 

de composição de obras da tradição grega. A matéria desenvolvida na Poética é 

dedicada principalmente à tragédia, dezessete dos vinte e seis capítulos referem-se à 

essa espécie. Para além disso, da leitura desse tratado pode-se extrair conceitos 

fundamentais acerca do discurso poético como um todo que, em Aristóteles, assume 

aspectos e preceitos próprios. Em linhas gerais, pode-se dividir a obra em duas partes 

didaticamente: a primeira corresponde aos três primeiros capítulos com informações 

gerais a respeito da poesia, na outra parte é desenvolvido principalmente o estudo da 

tragédia e da epopéia. Há ainda partes suplementares, poucos capítulos dispostos ao 

longo do tratado que ampliam a matéria ordinária.  

Aristóteles inicia a Poética afirmando que poesia é imitação e as indagações e as 

asserções que faz sobre a poesia como arte mimética ampliam-se através das 

proposições a respeito da tragédia. Quando afirma que a poesia imita homens em 

ação152 apresenta-a como objeto construído com um fim determinado, qual seja, imitar 

modos de proceder de seres que pertencem à natureza, orientando, assim, para a 

observância da adequação do discurso, condição que, na obra poética, remete 

                                                 
152 ARISTOTELES. Poética, cap. 2, 1448a1-2.  
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imediatamente à noção de gênero.153 Visando à adequação, ensina que as formas 

poéticas por serem diferentes pressupõem objetos e meios de imitação também 

distintos. 

A poesia, então, imita homens em ação e estes apresentam caracteres e 

afetos154 e podem ser divididos em: melhores do que nós (imitados pela tragédia e 

epopéia), igual a nós (imitados nas pinturas de Dionísio) e piores do que nós (imitados 

pela comédia). Quanto ao modo de imitar, a poesia dramática e a épica apresentam 

suas matérias por meio de uma voz poética que pode ocultar-se ou não; conforme 

afirma Aristóteles no capítulo 3: 

 
Há ainda uma diferença entre as espécies [de poesias] imitativas, a qual 
consiste no modo como se efetua a imitação. Efetivamente com os 
mesmos meios pode um poeta imitar os mesmos objetos, quer na forma 
narrativa (assumindo a personalidade de outros, como o faz Homero, ou 
na sua própria pessoa, sem mudar nunca) quer mediante todas as 
pessoas imitadas, operando e agindo elas mesmas.155 

 

Assim, os modos de imitar facultados à poesia são: por meio de personagens 

que dialogam e nesse caso somente eles aparecem, através da alternância entre 

personagens que dialogam e um narrador que fala por si ou apenas mediante um 

narrador. 

Na poesia dramática não há interferência da voz do poeta, pois ela imita pessoas 

que obram (drontas)156, ou seja, na comédia e na tragédia não fica o poeta à frente do 

espectador a declamar, ele se esconde totalmente, pois não só as ações, mas também 

as palavras são restritas aos personagens. Numa poesia em que produção e 

performance eram indissociáveis157, o espectador fruía os efeitos e comprovava a 

verossimilhança dessa poesia através da audição e da visão. Por isso, entre os vários 

critérios que conferem a superioridade da tragédia em relação à epopéia, pode-se 

apontar o modo dramático de imitar uma vez que nele: a) os falantes falam e agem 

conforme a dinâmica da vida, pois os acontecimentos que compõem a fábula são 

                                                 
153 MUHANA. A epopéia em prosa seiscentista, passim. 
154 ARISTOTELES. Poética, cap. 2, 1448a1-8. 
155 Ibid., cap. 2, 1448b19-23. 
156 Ibid., cap. 2, 1448a28-29. 
157 ACHCAR,  Francisco. Lírica e lugar-comum – Alguns temas de Horácio e sua presença em Português. 
São Paulo, Edusp, 1994, p.54. 
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apresentados a exemplo daqueles que poderiam ser presenciados pelo espectador na 

physis; b) as representações das coisas são mais exatas e por isso mais prazerosas158, 

note-se que a civilização grega é a civilização da visão e da forma, a superioridade da 

visão e do ver distingue-a da hebraica que está centrada no escutar159; c) é a que 

cumpre melhor a função própria da poesia: a instrução com vistas à formação do 

homem de forma integral proporcionando-lhe o conhecimento e domínio de si mesmo. 

Repare-se que os gregos pensavam a vida pela filosofia, política, música, poesia, 

dança, ginástica e educação para o desenvolvimento do homem integral e primavam 

por uma racionalidade que os conduzisse ao desenvolvimento das virtudes e à negação 

dos vícios. 

 Na epopéia ocorre a alternância entre narração e diálogo, pois há momentos em 

que o poeta fala em sua própria voz posicionando-se à frente do espectador, nesse 

momento certas ações são narradas dispensado os personagens; e momentos em que 

o poeta oculta-se e o visto e ouvido depende dos personagens. Na parte narrada o 

poeta poderá proceder como Homero, que delega a um personagem essa parte ou 

pode portar-se como os maus poetas que na parte narrada introduzem a si mesmos. 

Assim a narrativa indireta é a recomendada por Aristóteles, pois é característica dos 

bons poemas, ao contrário da direta. No capítulo 24 em que discorre sobre a diferença 

entre epopéia e tragédia afirma:  

 
Homero, que por muitos outros motivos é digno de louvor, também o é 
porque, entre os demais, só ele não ignora qual seja propriamente o 
mister do poeta. Porque o poeta deveria falar o menos possível por 
conta própria, pois assim procedendo, não é imitador. Os outros poetas, 
pelo contrário, intervêm em pessoa na declamação e pouco e poucas 
vezes imitam, ao passo que Homero, após breve intróito, subitamente 
apresenta varão ou mulher, ou outra personagem caracterizada – 
nenhuma sem caractér, todas que o têm.160 

 

Aristóteles, em passagem anterior, havia condicionado a denominação de poeta 

àqueles que efetuam a poesia sob o critério da imitação: 

                                                 
158 ARISTÓTELES. Poética, cap. 3, 1448b9-11. 
159 REALE, Giovanni, in Aristóteles. Metafísica. Vol. III, p. 6. Sumário e Comentário de Giovanni Reale, 
que afirma: a “firme convicção da superioridade da visão relativamente a todos os outros sentidos é outra 
característica emblemática da espiritualidade dos Gregos, levada a primeiro plano já por Platão”. 
160 ARISTÓTELES. Poética, cap. 24, 1460a5-11. 
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Desta maneira, se alguém compuser em verso um tratado de Medicina 
ou de Física, esse será vulgarmente chamado “poeta”; na verdade, 
porém, nada há de comum entre Homero e Empédocles, a não ser a 
metrificação: aquele merece o nome de “poeta”, e este, o de “fisiólogo” 
mais que o de poeta. Pelo mesmo motivo se alguém fizer obra de 
imitação, ainda que misture versos de todas as espécies [...] nem por 
isso se lhe deve recusar o nome de “poeta”.161 

 

Portanto se a poesia não é imitativa, aquele que a produziu não poderá ser chamado de 

poeta. Também é antipoética a intervenção da pessoa do poeta na declamação. 

 Segundo Platão, no livro III  da República, há espécies poéticas totalmente 

imitativas, em que  a não intervenção do poeta garante que todos os eventos  sejam 

representados  por personagens, caso da comédia e da tragédia; outras em que tal 

intervenção ocorre em toda sua extensão, como nos ditirambos; e ainda há o caso da 

epopéia  que apresenta trechos em que o poeta intervém diretamente e trechos nos 

quais introduz personagens na representação dos eventos. Assim, sendo o ditirambo 

uma espécie da mélica antiga, nele aparece um “narrador que fala em primeira 

pessoa”162  e o poeta “ao cantar ou entoar, dá as costas aos ouvintes, por assim dizer, 

e finge estar falando consigo mesmo ou com outra pessoa: um espírito da Natureza, 

uma Musa, um amigo pessoal, um amante, um deus, uma abstração personificada, ou 

um objeto natural”163. E delineando a poesia mimética Platão afirma que esta 

“apresenta homens em ações forçadas ou voluntárias, em decorrência das quais eles 

se consideram bem sucedidos, entregando-se, conforme o caso à dor ou à alegria”164 . 

Quanto ao modo imitativo observa: 

 
tudo que mitólogos e poetas contam não é um relato de fatos passados, 
presentes ou futuros? [...] E não conseguem esse desiderato ou por 
simples exposição, ou por imitação ou por ambos os modos ao mesmo 
tempo?165  

 
e 
 
a poesia e a mitologia podem constar inteiramente de imitação, tal como 
se dá na tragédia e na comédia, conforme disseste, ou apenas da 

                                                 
161 Ibid., cap. 1, 1447b16-22. 
162 CULLER, Jonathan. Teoria literária: uma introdução. São Paulo: Beca, 1999, p. 75. 
163 Ibid., p.75 
164 PLATÃO. A República, Trad.: Carlos Alberto Nunes. Belém: EDUFPA, 2000, livro X, 603c. 
165 Ibid., livro III, 392d. 
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exposição do poeta. Os melhores exemplos desse tipo de composição 
encontrarás nos ditirambos; há uma terceira modalidade em que se dá a 
combinação dos dois processos: é o que se verifica na epopéia e em 
muitas outras formas de poesia, se é que me fiz compreender.166 

 

O ditirambo e o nomo são formas da poesia mélica, são, segundo Aristóteles, 

miméticas, pois imitam determinado objeto (homens iguais a nós)167, utilizando 

determinados instrumentos (ritmo, canto e metro e linguagem)168. Platão, por sua vez, 

como visto anteriormente, divide a poesia em mimética (tragédia e comédia), simples 

(mélica) e mista (épica).  

O modo expositivo, exegemático ou a narração pura na qual é facultada a 

utilização da primeira pessoa é também utilizada, na Antiguidade, pelo historiador com 

o objetivo de informar acontecimentos verdadeiros. Importa ressaltar que a elocução do 

discurso histórico antigo era similar ao da oratória com elegantes narrações, descrições 

de lugares e batalhas, arengas e exortações 169, além disso, o historiador utiliza a 

primeira pessoa para asseverar que lidará com eventos verdadeiros, assim, essa 

primeira pessoa é índice de fidelidade em relação à descrição de um evento real, uma 

vez que o discurso da história pretende narrar eventos como estes aconteceram. Dessa 

forma Heródoto, no primeiro capítulo do seu História, informa: “Eu mesmo sei que as 

coisas se passaram assim, pois ouvi o relato dos próprios délfios.”170 Veja-se também 

como Heródoto particulariza o objeto narrado apresentando seus nomes, e atribuindo-

lhes atos e palavras exatamente como os fatos sucederam: “Sólon lhes deu assim o 

segundo lugar em felicidade; mas Croisos, irritado, disse: Hóspede ateniense! 

Desprezas de tal maneira a nossa felicidade que nos comparas com homens 

comuns?”171  

Dessa forma, Aristóteles, ao citar Heródoto no capítulo 9 da Poética, parte de 

uma concepção de História diferente daquela conhecida hoje:  

 
Com efeito, não diferem o historiador e o poeta, por escreverem verso 
ou prosa (pois que bem poderiam ser postas em verso as obras de 

                                                 
166 Ibid., livro III, 394b-c. 
167 ARISTÓTELES. Poética, cap. 2, 1448a 9. 
168 Ibid., cap. 1, 14447b24-27. 
169 CÍCERO, op.cit., p.62, § 66. 
170 HERÓDOTO/CURY, Mario da Gama. In: Herôdotos. História .Brasília: Editora da UNB, 1954. 
171 Ibid., p.28. 
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Heródoto, e nem por isso deixariam de ser história, se fossem em verso 
o que eram em prosa) – diferem, sim, em que diz um as coisas que 
sucederam, e outro as que poderiam suceder. Por isso a poesia é algo 
mais filosófico e mais sério do que a história, pois refere aquela 
principalmente o universal, e esta, o particular.172 

 

Ao apresentar a poesia como discurso distinto do histórico e próximo da filosofia, 

Aristóteles utiliza dois pares de conceitos diferenciadores. O primeiro consiste nos 

contrários universal/particular. A universalidade imputada à poesia implica a imitação 

dos objetos não como são em si e em cada indivíduo particularmente, mas como são de 

acordo com a idéia universal que se forma das coisas. Se a poesia imitasse o particular, 

teria por objeto todas as ações e coisas que existem por natureza ou por arte, por 

história ou invenção de outros, mas ao imitar o universal, compreende tudo que, 

podendo não existir por si, tem novo ser e vida na fantasia do poeta, quando inventa 

novas coisas ou ações semelhantes às históricas, não sucedidas, mas que podem 

suceder. Dessa forma, o poeta, a exemplo do filósofo, reduz as coisas ao geral. Quem 

tem conhecimento do universal, como o filósofo, conhece a capacidade genérica de agir 

dos particulares; o filósofo conhece os “universais supremos”173, ou seja, o que pode 

ser aplicável a todas as coisas. O acidental, o aspecto casual ou fortuito de uma 

realidade é irrelevante para a compreensão do que nela é essencial e imprescindível, 

só os conceitos universais permitem que os homens, distintos como são, se 

reconheçam. É assim, no âmbito do universal, que a poesia é concebida no século XVII 

ibérico, conforme mostra Francisco Cascales ao ilustrar a diferença entre o historiador e 

o poeta quanto ao modo de proceder, tomando como evento a ser narrado as façanhas 

de Hércules; nesse sentido, afirma que o historiador ao escrever tais façanhas deve 

narrar o valor e o esforço empregado por Hércules não devendo passar disso, só assim 

fará jus ao ofício de historiador; quanto ao poeta poderá narrar as mesmas façanhas, 

apresentando um Hércules extremamente valente com todos os afetos e costumes 

próprios de um homem valente, tendo como base, não Hércules particularmente, mas a 

idéia mais excelente de um homem valoroso.174  

                                                 
172 ARISTÓTELES. Poética, cap.9, 1451b2-7. 
173 ARISTÓTELES. Metafísica, livro I, cap. 2, 982a21-25. 
174 CASCALES, op. cit., p.47.  
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Com o segundo par conceitual verossimilhança/verdade, o pensador grego 

mostra que a História, ao descrever o particular, visa estreitar-se com a verdade dos 

fatos (“particular é o que faz Alcibíades ou o que lhe aconteceu”175), enquanto a poesia 

compõe fábulas visando a constituição da verossimilhança, pois apresenta os agentes 

com ações e pensamentos conforme o que é possível ou provável. A preceptiva 

quinhentista de Alonso López Pinciano equaciona que a história lida com a verdade, 

enquanto a poesia está no âmbito da ficção verossímil por apresentar uma mentira que 

não contraria o que a maioria concebe como verdadeiro. Se por um lado o poeta 

inventa, ou seja, faz a coisa e a cria de novo no mundo, a história não oferece coisa 

nova, somente apresenta e dispõe por meio de linguagem coisa já feita. 176 Assim o 

historiador está atado à verdade177, enquanto o poeta pode circular livremente entre os 

verossímeis podendo elaborar um poema que seja ficção pura ou fundamentado numa 

verdade conhecida, tomando inclusive eventos históricos como argumento, com a 

diferença, em relação ao historiador, de possuir a licença de mesclar verdade e ficção 

para compor coisa nova verossímil, justificando assim seu ofício.178 

Constata-se, assim, que em Aristóteles não há qualquer associação entre uma 

espécie poética particular e a narrativa feita exclusivamente em primeira pessoa. Por 

outro lado esse “eu” é próprio do discurso histórico, ou seja, daquele discurso que imita 

a vida com sua desorganização de eventos, contingência e ausência de unidade. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
175 ARISTÓTELES. Poética, cap. 9, 1451b 8-10. 
176 PINCIANO, op. cit., epístola quinta, p.167. 
177 Ibid., epístola quinta, p. 167. 
178 Segundo PINCIANO, op. cit., epístola quinta, p. 152: “los poemas que sobre historia toman su 
fundamento son como vna tela cuya vrdimbre es la historia, y la trama es la imitación y fábula. Este hilo 
de trama va con la historia texiendo su tela, y es de tal modo, que el poeta puede tomar de la historia lo 
que se le antojare y dexar lo que le pareciere, como no sea más la historia que la fábula, porque en tal 
caso será el poema imperfecto y falto de la imitación, la qual da el nombre.” 
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A Arte Poética de Horácio 

 

 

A Arte Poética de Horácio (65 – 8 a.C), também conhecida como Epístola aos 

Pisões, apresenta-se sob a forma versificada, assumindo do discurso epistolar o modo 

de tratamento familiar e a brevidade. Algumas das mais importantes poéticas 

sistemáticas seguiram a forma do escrito horaciano, dividindo seus discursos em 

epístolas.  

No século XVII, a preceptiva de Horácio esteia muitos dos fundamentos 

conceituais da preceptiva coeva. Em Tablas Poéticas, Francisco Cascales, ao 

mencionar essa obra horaciana, afirma que ela não apresenta todos os assuntos 

relativos à poesia, mas alguns preceitos principais, definindo-a não como uma poética 

sistemática, mas como uma carta dirigida aos Pisões que ensina algumas 

particularidades a respeito da poesia. 179 

 A Arte Poética contém 476 versos que abordam diversos temas, podendo ser 

dividida em três partes: na primeira, do verso 1 ao 118, a Epístola doutrina sobre 

questões relacionadas à composição do poema referentes à unidade do todo e à 

elegância das partes; na segunda, do verso 119 ao 294, Horácio aborda temas gerais 

relacionados à poesia; na última parte, do verso 295 ao 476, são apresentados 

preceitos que visam à formação do artífice. Sabe-se que em toda a extensão dessa 

preceptiva está presente a noção de que a obra poética deve, em todos os seus 

aspectos, seguir o preceito da adequação. A adequação, dessa forma, é uma espécie 

de conceito chave que aparece logo no primeiro parágrafo: 

 
Suponhamos que um pintor entendesse de ligar a uma cabeça humana 
um pescoço de cavalo, ajuntar membros de toda procedência e cobri-los 
de penas variegadas, de sorte que a figura, de mulher formosa em cima, 
acabasse um hediondo peixe preto; entrados para ver o quadro, meus 
amigos, vocês contentariam o riso? Creiam-me, Pisões, bem parecido 
com o quadro assim seria um livro onde se fantasiassem formas sem 

                                                 
179 CASCALES, op. cit., p. 21. 
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consistência, quais sonhos de enfermo, de maneira que o pé e a cabeça 
não se combinasse num ser uno.180  

  

 

Com a metáfora do quadro que reproduz um monstro, Horácio evidencia a 

incongruência a que estariam sujeitas as obras que na união das partes não visam a 

unidade do todo. O monstro horaciano “seja formoso nas partes, seja disforme no todo,  

 

é antes de tudo multiforme, verdadeiro Protêu”181, isto é, criatura híbrida de aparência 

assustadora. 

 A figura monstruosa mencionada por Horácio é no século XVII associada à 

poesia desprovida de unidade, totalidade, proporção e beleza. Tais ausências são 

derivadas da inadequação resultante de uma disposição poemática cuja união das 

partes produz um compósito desproporcionado e assimétrico como um feio e ridículo 

monstro182. No Seiscentos, monstruosa é a composição poética em que as pessoas 

envolvidas não falam conforme a idade, o sexo, a profissão, a condição, por 

exemplo183; monstruoso também é ferir a verossimilhança, ou seja, apresentar como 

matéria coisas nunca vistas (mesmo que ocorridas), uma vez que o poeta deve evitar 

fatos incríveis, possíveis ou não.184  

  Note-se que a adequação é uma das noções mais importantes da retórica. 

Ministrada na consideração da aplicação do “quando”, “o que” e “como” se diz algo para 

causar o efeito esperado, a adequação prevê que a efetividade de tal efeito depende 

especialmente de um procedimento apropriado por parte do orador na manipulação das 

regras prescritas pela instituição retórica. É nesse sentido que a adequação é um 

conceito importante também para a poesia, pois esta disponibiliza um conjunto de 

regras que a fundamenta e que pode ser transmitido e, portanto, aprendido; assim na 

aplicação dessas regras o poeta deve ter em vista a adequação, critério que 

                                                 
180 HORÁCIO. Arte Poética. In: “A poética clássica”/Aristóteles, Horácio, Longino. São Paulo: Cultrix: 
Edusp, 1981. p. 55. 
181 SANTOS, Marcos Martinho dos. “O monstrum da Arte Poética de Horácio ”. In: Letras Clássicas, 
Revista do Departamento de Letras Clássicas da USP, n.4, p. 241. 
182 CASCALES, op. cit., p.58. 
183 Ibid., p. 92. 
184 Ibid., p. 160. 
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subordinará tal aplicação. Quando Horácio insiste várias vezes no labor limae fazendo 

exortações para que os poetas “retenham o poema que não tenha sido apurado em 

longos dias por muita rasura, polido dez vezes até que uma unha bem aparada não 

sinta asperezas”185, ou quando assevera ser faltoso o poeta que procede com 

“excessiva pressa no trabalho e falta de cuidado”186, ou ainda aconselha que para 

merecer louvor o poeta deve praticar “os modelos gregos com mão diurna e noturna”187, 

está enfatizando não só o exercício que leva à perfeição, mas também a necessidade 

de juízo, critério intelectual que deve atuar em todas as partes e fases de formulação do 

poema e que é condição da conveniência ao ajustar arte e engenho proporcionando 

uma composição adequada. 

No século XVII ibérico a adequação está no âmbito do decoro, conceito 

considerado índice de perfeição poética e que coliga outros dois: conveniência e 

verossimilhança.188 O decoro, segundo vê-se em Hospital da Letras, “é uma das mais 

honrosas leis da natureza, ninguém pode sem delito ser licencioso”189. Dessa forma, 

cada espécie poética apresenta um decoro específico; decorosa é a espécie que 

apresenta um verossímil que ajuste voz enunciativa, afetos e caracteres da pessoas 

arroladas e o estilo. O poeta guarda o decoro quando, por exemplo, atenta para que as 

personae imitadas procedam conforme a notícia que todos têm delas, dando ao velhos 

frases graves e sapientes e aos jovens frases juvenis, leves, relacionada às coisas 

amorosas. No adaptar ou acomodar estas frases com vistas ao decoro é o juízo que 

age ajustando engenho e arte, fazendo o poeta seguir a natureza da coisa 

representada de acordo com o verossímil e o bom decoro. A poesia decorosa e, 

portanto, verossímil atenderá aos efeitos previstos para quaisquer das formas poéticas 

que circulam nesse século: o deleite e o proveito. Lembre-se de que o poema é uma 

construção retórica e busca nas convenções retóricas meios para produzir seus efeitos 

sobre o leitor, assim os efeitos pretendidos realizam-se porque foi observado o decoro. 

Os elementos que Horácio oferece para entender como a voz do poeta atua na 

prática poética seiscentista estão relacionados à eleição da adequação como preceito 

                                                 
185 HORÁCIO, op. cit., p. 63. 
186 Ibid., p. 64. 
187 Ibid., p. 63. 
188 MUHANA, Epopéia em prosa seiscentista, passim. 
189 MELO. Hospital das Letras, p.67. 
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indispensável à confecção do poema, remetendo o foco de interesse para a esfera do 

decoro.  

 Nesse sentido, quanto ao aproveitamento dos elementos que formam o sistema 

de regras da poesia, o poeta deve também visar o conveniente, senão poderá produzir 

um ser disforme, desproporcionado como o monstro descrito logo no início da Epístola. 

Mas a forma definida e proporcionada da poesia provém da combinação e ordenação 

harmônicas das suas partes, só obras assim poderão produzir a impressão de unidade 

e totalidade. A enunciação, importante componente do poema é referido por Horácio 

sob a preocupação da adequação. Dessa forma, prescreve que os enunciados devem 

ser adequados ao semblante, à fortuna (boa ou má) e aos caracteres das personagens. 

A coerência entre enunciação e fisionomia, eventos arrolados pelo poema e traços 

distintivos (idade, sexo, papel social etc) do personagem deve ser observada com 

cuidado, assim como conservar o personagem até o fim fiel a si mesmo como surgiu no 

começo. 

 Portanto, ao considerar o desempenho da voz do poeta seiscentista mediante a 

lição horaciana, percebe-se que esta voz está implicada na constituição dos decoros 

específicos dos gêneros poéticos nos quais está enredada, por isso deve ser construída 

de forma verossímil, assim deve haver, por parte do poeta, não só a preocupação em 

saber se a imagem da persona poética trazida por essa voz está adequada ou não aos 

outros elementos formadores do gênero, mas também se é plausível à noção retórico-

poética das personae em suas diferentes idades, estados afetivos, profissões etc. 

 

 

 

Contribuição da retórica  

 

 

Sabe-se que a poesia lírica seiscentista, como toda a poesia desse tempo, é 

respaldada por códigos retórico-poéticos das Antiguidades grega e latina, atualizados 

em preceptivas retóricas e poéticas que circulam no Seiscentos segundo os padrões da 
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cultura cristã190. As fontes retóricas latinas mais citadas, pela importância normativa, 

nas preceptivas poéticas coevas são Cícero e Quintiliano. Estes nomes circulam, ao 

lado de outros retores antigos como Aristóteles, nas preceptivas desse tempo. López 

Pinciano, por exemplo, cita Quintiliano na Philosophia Antigua Poetica mais de uma 

dezena de vezes, na maioria delas referendando mediante a autoridade desse retor as 

proposições da teoria poética exposta em sua obra. Vejam-se duas dessas ocorrências: 

“De manera que, como dize Quintiliano y Aristóteles”, “ el prólogo, según doctrina de 

Quintiliano”. Cícero, a exemplo de Quintiliano e Aristóteles, é citadíssimo pelos 

preceptores que buscam em suas lições a chancela para proposições normativas 

coetâneas.  

Repare-se que poesia e retórica, apesar de não comungarem das mesmas 

especificidades e finalidades discursivas, sendo, portanto, artes distintas, apresentam 

procedimentos similares. Nesse tempo, o poeta, a exemplo do orador, apresentava, 

como condição essencial para realizar seu ofício, o domínio teórico das categorias 

retóricas e dos seus efeitos isoladamente ou combinados, visto que elaborar um poema 

é, antes de tudo, uma operação que busca a instrução retórica para a obtenção do 

efeito poético pretendido. Ao acionar tais categorias para formar a totalidade do poema, 

o poeta, guiado pelo juízo, atualiza normas que existem potencialmente no amplo 

sistema normatizador dos discursos que é a retórica.  

No primeiro capítulo vimos algumas dessas categorias retóricas, no entanto, 

além delas, a poesia, sabe-se, aproveita-se da instrução retórica em outros âmbitos. 

Note-se, por exemplo, o caso do soneto-prólogo, modalidade poética que desenvolve a 

função preambular prevista para a parte inicial do discurso oratório. Esse tipo de soneto 

é regrado retoricamente segundo as normatizações reservadas ao exórdio, seção inicial 

do discurso destinada ao primeiro contato entre texto e audiência e que, por isso, 

prepara o espectador para a audição, provendo-lhe de boa disposição de ânimo. Veja-

                                                 
190 Veja-se que López Pinciano  afirma que a poesia coeva busca uma verossimilhança que atenda ao 
conjunto de condições de uso segundo a prática religiosa do período: “Assí que, conforme a aquellos 
tiempos, Homero, Virgilio y los demás prosiguieron muy bien su imitación, y en ella la verisimilitud, la qual 
agora en nuestros tie[m]pos se guardará siguie[n]do nuestra religión en los poemas.” In:   PINCIANO, op. 
cit., epístola quinta p. 198. 
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se que no soneto-prólogo atribuído a Luis de Camões disposto abaixo, a voz do poeta 

apresenta-se conforme os preceitos previstos retoricamente para os textos preliminares. 

 
 
Já cantei, já chorei a dura guerra 
Por Amor sustentada longos anos;  
vezes mil me vedou dizer seus danos, 
Por não ver quem o segue o muito que erra. 
 
 
 
Ninfas, por quem Castália se abre e cerra:  
Vós, que fazeis à morte mil enganos,  
Concedei-me já alentos soberanos, 
Para que diga o mal que Amor encerra; 
 
Para que aquele que o seguir, ardente,  
Veja em meus puros versos um exemplo 
De quanto em glórias prometidas mente. 
 
Que inda que em triste estado me contemplo, 
Se neste assunto me inspirais, contente 
Darei a minha lira ao vosso templo. 
 

Note-se que a voz do poeta é composta pela conversão dos lugares-comuns exordiais 

em enunciados, dessa forma, o poeta encena uma voz que denota, de acordo com a 

primeira estrofe, experiência ou maturidade emotiva com a finalidade de angariar a 

credibilidade do leitor; na segunda estrofe, essa voz invoca as musas para suprir a 

hipotética incapacidade do poeta, conforme as fórmulas retóricas de modéstia afetada. 

No primeiro terceto encontra-se uma advertência ao leitor, seguida, no segundo terceto, 

do escarmento, procedimentos previstos conforme os verossímeis e decoros 

concernentes à atitude enunciativa reservada ao soneto-prólogo. Um outro exemplo 

encontrar-se-ia nos poemas panegíricos em que os primeiros versos seguem 

conformação exordial apresentando um “eu” formular que também deseja parecer digno 

de credibilidade e para isso lança mão de expedientes preconizados pela instrução 

retórica. 

 Importa ressaltar que o exórdio é, no discurso, o momento em que o orador 

encena uma voz de características predeterminadas pela retórica, caracterizando um 

lugar de ficcionalização do discurso. A poesia, como se sabe, é um discurso ficcional, 

portanto a voz do poeta é sempre fingimento, encenação. Nesse sentido, poesia e 
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discurso oratório apresentam atitudes enunciativas similares. Veja-se que neste o 

fingimento pode ocorrer quando o orador, no exórdio, encena o temor em relação à 

eloqüência do seu oponente, impingindo aí, às vezes, alguma dose de desprezo191; ou 

quando finge estar tomado por certa comoção, fazendo parecer que fala de coração 

para ganhar a confiança e a benevolência da audiência em relação ao que nega ou 

afirma192. Em todos os casos o fingimento é programático e necessário, mas sempre 

observando o orador, em primeiro lugar, a verossimilhança e depois as circunstâncias 

para efeito de credibilidade193 e devendo também evitar o vício da contradição para não 

causar repulsa em relação àquilo que se conhece por verdadeiro194. Trata-se do grau 

mais suave dos afetos utilizado pelo orador para criar uma aquiescência afetiva da 

audiência, a necessidade dessa aquiescência parte do princípio que o envolvimento 

afetivo proporciona a alteração da situação. Já quanto à poesia seiscentista a 

ficcionalidade e o fingimento são componentes que determinam um discurso verossímil 

diferente do discurso verdadeiro da história, nesse sentido Cascales afirma que o poeta 

finge segundo o verossímil.195 Portanto, na poesia o ato enunciativo põe em cena a 

figura de uma pessoa fictícia criada pelo poeta. Dessa forma, há a criação de uma 

persona que evidencia a forma na qual se encontra implicada a enunciação no 

discurso, levando em conta a esfera do enunciador e do destinatário. O “eu” que 

aparece nos poemas pode ser concebido, portanto, como uma pessoa fictícia, pois, 

segundo assevera Francisco Cascales, para que o poeta cumpra seu ofício, ou seja, 

para ser realmente imitador deve pôr de lado sua pessoa e converte-se em outras.196  

Na retórica, esse momento fingido em que o orador volta-se diretamente para a 

audiência constitui um comportamento típico e esperado que será sempre atualizado na 

elaboração de um discurso específico que se refere a pessoas individualizadas e 

circunstâncias concretas de tempo e espaço. Na poesia, a voz do poeta é resultado de 

uma “transmutação”197, de um fingimento que prevê a atuação da imaginação balizada 

                                                 
191 QUINTILIANO, op. cit.,  livro 4, cap.1. 
192 Ibid., livro 4, cap. 1. 
193 Ibid., livro 4, cap. 2. 
194 Ibid., livro 4, cap. 2. 
195 CASCALES, op. cit., p. 53. 
196 Ibid., p.53.  
197 Ibid., p.53. 
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por regras retóricas que determinam como deve ser o discurso que objetiva o 

envolvimento dos leitores nas matérias ali dispostas. 

 A verossimilhança, na compreensão de Cícero, deve ser o elemento objetivado 

na produção dos discursos, por isso será levado em conta a partir do manejo das três 

etapas de elaboração (invenção, disposição e elocução) que correspondem: ao que 

dizer (a matéria do discurso), em que ordem dizer (ordenação das idéias segundo o 

juízo do orador) e como dizer (a escolha das palavras e figuras). Para esse retor latino, 

o orador perfeito é conhecido pela elocução, uma vez que a invenção e a disposição 

requerem menor esforço ou técnica, ou seja, o aspecto dominante do discurso deve 

referir-se ao “como as coisas são ditas”, pois a aceitação ou não de um conteúdo 

depende, na maioria das vezes, de como ele é apresentado. Para propor que o orador 

distingue-se pela superioridade elocutiva, Cícero coteja a elocução do orador com a do 

filósofo, do sofista, do historiador e do poeta, apresentando em todos os casos 

semelhanças e diferenças que elevam os procedimentos oratórios, no entanto aproxima 

poetas e oradores pela importância dada à eleição das palavras, afirmando que, apesar 

de elementos discordantes, estes assemelham-se pela capacidade elocutiva.  

Assim o modo de falar ou a elocução do orador deve ser antes de tudo 

adequada, para que ele cumpra seu ofício, ou seja, falar de forma que prove, agrade e 

convença, o que só é possível quando usa o discernimento para empregar em cada 

caso apenas o que convém. Para Cícero o mais difícil nos discursos é observar o que 

convém, o conveniente é o que gera o “bom sentido” do discurso e este é a causa da 

eloqüência. Nesse sentido, Cícero adverte também aos poetas que por não 

conhecerem o que convém cometem muitos erros na poesia. O poeta erra quando, por 

exemplo, “pone em boca de un malvado palabras probas y en la de un necio palabras 

de sabio”.198, ou seja, as coisas faladas devem ser ajustadas aos caracteres 

constitutivos das personae que aparecem nos poemas. Note-se que a conveniência é 

observada sobretudo na escolha das palavras, ou seja, na elocução, pois segundo esse 

retor para as diferentes circunstâncias, para as diferentes pessoas e audiências não se 

deve empregar o mesmo tipo de palavras, isto é, deve-se observar o tema, as pessoas 

tratadas e aquelas que escutam.  

                                                 
198 CÍCERO, op. cit., p.66, § 74. 
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A causa final da poesia está condicionada pela verossimilhança, elemento 

essencial nos discursos retoricamente construídos que implica a congruência entre a 

matéria e o modo de dizê-la. Quando o poeta atende aos verossímeis das formas 

poéticas cumpre seu ofício segundo os efeitos esperados, assim como o orador que 

pelos verossímeis atinge o efeito persuasivo esperado, pois a verossimilhança implica 

uma argumentação crível, portanto aceitável e confiável.  

Finalmente, a poesia seiscentista por ser fortemente retoricizada conta com 

alguns dos procedimentos próprios do discurso oratório, por isso as perquirições à 

respeito do discurso poético dessa época devem ser intermediadas pelos ensinamentos 

retóricos, consequentemente o “eu” que aparece nessa poesia atende, em intensidades 

variáveis, às prescrições normativas que a subordinam. É importante assinalar que este 

item somente apontou a contribuição retórica na constituição da enunciação da poesia 

seiscentista, apenas quis evidenciar algumas ocorrências que podem auxiliar no 

entendimento de tal constituição. O item que segue apresenta algumas proposições 

atinentes à atuação da voz do poeta na poesia lírica desenvolvida no século XVII 

dispostas em preceptivas que circulavam nesse tempo. 

 

 

 

Entre os modernos  

 

 

Vimos no capítulo anterior que a poesia lírica seiscentista inscreve-se no estilo 

mediano. Este aponta para uma atitude enunciativa específica em que o poeta emprega 

uma locução que encena a sua própria voz, remetendo o enunciado instantaneamente 

à sua instância produtiva, o enunciador: papel fictício assumido pelo poeta, que o 

compõe mediante fingimento. O poeta, portanto, simula uma voz de status 

indeterminado para leitores do século XXI, pois leitores nossos contemporâneos, pela 

imagem da voz poética que têm presente dos poemas coetâneos e até aquela de dois 

séculos atrás, jamais poderão se posicionar de maneira tão ajustada em relação à voz 

do poeta seiscentista que possam entender essa voz de elocução tão específica. A 
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imagem mais verossímil dessa voz que na poesia seiscentista aparece inscrita nos 

poemas de estilo mediano é aquela de um homem também mediano que noticia, no 

compactado das formas poéticas exíguas próprias da lírica, elementos circunscritos ao 

universo retórico-poético de uma voz viva para o leitor do século XVII. 

Buscar elementos que possibilitem configurar, mesmo que parcialmente, a 

atuação da voz do poeta na poesia seiscentista requer a leitura da preceptiva que, 

como já é sabido, normatizava os usos, ao tempo que era influenciada pelos mesmos 

usos. Insiste-se na não uniformidade dos preceitos que nelas constam como índice de 

mobilidade das formas poéticas mais aproveitadas no período, sendo que tal 

mobilidade só poderá ser observada em cada realização poética particular.  

Uma das preceptivas mais importantes para o entendimento da poesia no 

Seiscentos, não só pela destacada extensão, mas principalmente pela abrangência, é a 

já muito citada Philosophia Antigua Poetica (1596), de Alonso López Pinciano, que se 

apresenta sob a forma dialogada encenando uma disputa intelectual. A exemplo da 

prosa filosófica platônica, “retomada com grande prestígio no período dito humanista, 

emulada, entre outros, por Alberti (Della famiglia, 1433-41), Bembo (Gli asolani, 1505), 

Maquiavel (Dell’ arte della guerra, 1521) e Castiglione (Il libro del cortegiano, 1528)”199, 

a prática da conversação entre letrados, evidenciada na preceptiva de Pinciano 

constitui índice da urbanidade requerida ao cortesão seiscentista, pois “evidencia uma 

prática civil, cortês e espiritualmente refinada”200. Note-se que há no diálogo da 

Philosophia a encenação da fala espontânea, da resposta dada repentinamente, sem 

preparação prévia, o que leva a indagações e aperfeiçoamento dos conceitos que se 

vão formando aos poucos a partir, inicialmente, da apresentação de uma tese, que é 

contradita ou emendada formando, posteriormente, uma síntese que constitui um 

conceito mais acabado do assunto em questão.  

A poesia é genericamente caracterizada por Alonso López Pinciano pela 

definição e apresentação das suas quatro causas. Assim, para ele, a poesia constitui-se 

a partir de um conjunto de preceitos que ensinam a imitar com a linguagem. A imitação 

é conatural ao homem, mas pode ser aprendida por meio de estudo e a essência dela 

                                                 
199PÉCORA, Alcir. Máquina de gêneros. São Paulo: EDUSP, 2001, p. 97. 
200 Ibid., p. 97. 



 76 

está no remedar, contrafazer, pois pode a poesia contrafazer a natureza ou obras de 

outros poetas. Quando imita a natureza, o poeta inventa observando os objetos e os 

processos naturais, mas quando imita aquele que já imitou a natureza deve sobrepujar 

ao modelo, como ocorre com Virgílio que imprime seu engenho na poesia que realiza, 

marcando a distinção em relação às obras que lhe serviram de modelo. A causa final da 

poesia é proporcionadamente o deleitar e o ensinar, ela deleita de duas maneiras: pela 

imitação em linguagem que é sempre prazerosa e pela contemplação da doutrina 

(repare-se que consta na Ética a Nicômaco e na Retórica aristotélicas que a 

aprendizagem é causa de deleite); quanto à doutrina, esta deve ser não danosa, mas 

de coisas ligadas à cortesania e urbanidade. A causa material são as normas e o 

método, ou seja, o suporte material ao qual a poesia está obrigada . A causa eficiente é 

o engenho ou faculdade humana com a qual o poeta sutilmente inventa artifícios, 

razões ou argumentos ou apreende facilmente as coisas, é, enfim, a intervenção ativa 

que gera o poema; observe-se que Pinciano não estabelece diferença quantitativa nem 

qualitativa entre a causa material e eficiente, afirmando, pelo contrário, a 

indispensabilidade das duas. A causa formal é o poema que é tomado como um 

composto formado de alma (imitação) e corpo (linguagem), assim o poema perfeito é 

aquele que conta com imitação e metro e o imperfeito com imitação sem metro ou 

metro sem imitação.  

O essencial para o poema é realizar a imitação e é a partir dela que Pinciano, 

seguindo a Poética, apresenta as principais diferenças entre as quatro espécies 

poéticas por ele consideradas principais – ditirâmbica, épica, tragédia e comédia; estas 

assumem diferentes meios, modos e objetos de imitação. Assim, todas comportam a 

linguagem, pois esta é o corpo de qualquer poema, e imitam homens: ou melhores 

(épica e tragédia) ou piores (comédia) ou como na ditirâmbica, ora um, ora outro. Para 

realizar a imitação podem utilizar o modo ativo, na tragédia e na comédia, gêneros nos 

quais apenas os personagens falam; o enunciativo em que o poeta fala sempre ele 

mesmo, como ocorre na ditirâmbica e o misto, no caso da épica, que alterna o poeta 

falando ele mesmo com a intrusão de personagens.  

Quanto à imitação de homens iguais, essa preceptiva assinala que a maior 

ocorrência da imitação de homens melhores e piores em relação aos iguais deve-se ao 
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fato da imitação de pessoas quase sempre pretender um efeito moralizante201, pois se o 

poeta retrata os homens iguais como são abre mão da   exposição das virtudes mais 

admiráveis, extremamente importante para se alcançar o fim doutrinário pretendido pela 

poesia, dessa forma a poesia não deleitaria, pois não moveria o leitor ou não causaria 

admiração.202  

Quanto ao modo imitativo, veja-se que a ditirâmbica leva a efeito a voz do poeta, 

ou seja, nela o poeta sempre fala ele mesmo, mas não imitando homens iguais, pois 

transita livremente entre os inferiores e superiores sem deter-se naqueles. Repare-se 

que Pinciano fala da ditirâmbica como um gênero em deslocamento, isto é, a 

observação do autor sobre os usos coevos da ditirâmbica dá conta de uma prática 

desviante em relação à noção tradicional desse gênero, pois afirma que cada vez mais 

aparece sem música e dança203, elementos que faziam parte dos instrumentos 

imitativos por ela empregados, assim a ditirâmbica com todos os seus elementos 

constituintes não faz parte da prática poética coetânea204.  

Pinciano também associa o modo enunciativo aos poemas descritivos. Veja-se o 

trecho do poema descritivo apresentado na Philosophia para evidenciar esta 

modalidade poética em que o poeta fala: 

 
 
 
[...] El lotho azul y verde, planta rara, 
De suauíssimo olor y gusto estremo 
Por quien hijos se oluida y muger chara, 
Que a la compaña del astuto Nemo 
Su patria hizo dexar, tomar la agena, 
Si a mí no engaña aquel que a Poliphemo; 
La vid cuyo vigor el lauro enfrena, 
El lauro que al poeta da corona 
Y quita la arma al cielo quando atruena; 
Y el, que arroja su flor y la abandona 
Al vario Hebrero y de paués desnudo [...]205 

 

A leitura integral desse poema descritivo mostra um “eu” que parece igual a nós, 

descrevendo o paraíso através de uma locução agradável e amena, própria do estilo 

                                                 
201 PINCIANO, op. cit., epístola quarta, p.143. 
202 Ibid., epístola quarta, p.131. 
203 Ibid., epístola quarta, p.130. 
204 Ibid., epístola quarta, p.132. 
205 Ibid., epístola quarta, p. 134 -140. 
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mediano. Mesmo não imitando ações, afetos ou costumes de homens, tal poema é 

considerado imitação, pois o critério adotado como índice de poema perfeito é, além do 

verso, a realização de imitação verossímil e esta pode ser de coisa qualquer206, 

inclusive de tempos, lugares, palácios, bosques ou coisas similares207.  

Os poemas que utilizam o modo enunciativo podem ser imitativos ou não 

imitativos. A poesia ditirâmbica e aquela que descreve algo estão inseridas no primeiro 

caso, já a não imitativa pode ser dividida em três espécies: a angéltica ou sentenciosa, 

como a sentença versificada de Michael Verino:  

 
Recoge como la abeja 
de los libros flores varias, 
porque permanezca dulce 
en los libros, la enseñanza208  
 
o didáscálico, no qual se ensinam artes e disciplinas, como o tratado filosófico 

versificado de Tito Lucrecio Caro, Da natureza das coisas. Observe-se um trecho 

abaixo: 

 Por un principio suyo empezaremos:  
Ninguna cosa nace de la nada;  
No puede hacerlo la divina esencia:  
Aunque reprime a todos los mortales  
El miedo de manera que se inclinan  
A creer producidas por los dioses  
Muchas cosas del cielo y de la tierra,  
Por no llegar a comprender sus causas.[...]209 
 

e o histórico, nesse caso pode-se pensar na obra de Heródoto versificada. 

O modo enunciativo é às vezes levado a efeito pela espécie lírica. Segundo 

Pinciano, por não ser regular, como a ditirâmbica, a descritiva, a trágica, a cômica ou 

épica que invariavelmente se apresentam debaixo de um mesmo modo, a lírica assume 

tanto o modo enunciativo da ditirâmbica, quanto o ativo da tragédia e da comédia e 

ainda o comum da epopéia210, por isso denomina-a de irregular ou extravagante. Além 

dos líricos são irregulares os poemas satíricos, os pastorais, os epigramáticos, os 

                                                 
206 Ibid., epístola quarta, p. 163. 
207 Ibid., epístola quarta, p. 142. 
208Sentença de Michael Verino. Apud: ZUAZO, Antonio Lopez de. Cierra el pico, que hace frio. Disponível 
em: http://www.ucm.es/BUCM/revistas/inf/11341629/articulos.  
209 CARO, Tito Lucrecio. De la naturaleza de las cosas: poema en seis cantos. Disponível em: 
www.cervantesvirtual.es.  
210 PINCIANO, op., cit., epístola quarta, p.152. 
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apologais e os mimos.211 A matéria da lírica constitui-se de coisas humanas e não 

divinas, no escopo dessa espécie estão amores, querelas, convites, contendas, votos, 

exortações, louvores de feitos dignos, canções, pretensões, negócios e coisas similares 

às citadas.212 Seu estilo é mediano, mas chegado à elevação trágica, além disso faz 

uso de sentenças e admite metros variados213. Pinciano, ao mencionar a lírica, fala de 

duas coisas diferentes usando o mesmo vocábulo: inicialmente refere-se a uma espécie 

particular com todas as características mencionadas até agora quanto ao modo 

imitativo (enunciativo, ativo e comum), à matéria (coisas humanas ligadas aos homens 

iguais) e ao estilo (o mediano); depois, noutro sentido, fala de poesia lírica ou poemas 

líricos que abraçam não só a espécie lírica configurada acima, mas também a 

ditirâmbica, o hino, o scholio etc., o elemento unificador dessas formas poéticas sob a 

rubrica de lírica é a extensão “más o menos breue”214 que apresentam, uma vez que 

entre si todas diferem quanto à matéria e ao modo imitativo.  

Nesse sentido, Pinciano redefine as quatro espécies principais de poesia em 

tragédia, comédia, épica e lírica e propõe que à ditirâmbica seja dado o “nombre de 

lírica”215, pois a substituição é possível pela “comunicación y semejança”216 que há 

entre elas, e mais do que isso pela abrangência que possibilita abraçar tantas espécies 

tão diferentes pela variedade de modos e matérias imitados e que apresentam como 

ponto de interseção a brevidade.  

  Outro preceptista importante para o Seiscentos ibérico é Manuel Pires de 

Almeida, nos textos   Poesia e pintura e pintura e poesia e Discurso sobre o poema 

heróico apresenta alguns dos preceitos importantes que nortearam a poesia coetânea. 

Para Almeida, poesia é imitação com a língua que se faz mediante regra e método 

que garantem o êxito afastando a possibilidade de erro. O êxito ocorre quando os fins 

da poesia são alcançados, ou seja, é a partir da observação de um conjunto de 

preceitos que o poema poderá cumprir seu objetivo de deleitar e ensinar. O poema, 

por sua vez, é um artefato que revela o primor do artífice ou poeta, este conta com 

                                                 
211 Ibid., epístola quarta, p. 154. 
212 Ibid., epístola décima, p. 422. 
213 Ibid., epístola décima, p. 435. 
214 Ibid., epístola décima, p. 434. 
215 Ibid., epístola décima, p. 423. 
216 Ibid., epístola décima, p. 448. 
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uma específica inclinação ou habilidade inata que interfere na maior ou menor 

facilidade de aprendizagem dos procedimentos que indicam o modo apropriado de 

fazer e dizer respeitantes à poesia. Poesia é pintura e, de modo recíproco, pintura é 

poesia, pois as circunstâncias que determinam o caráter ou a existência de uma são 

observadas na outra, assim o poeta é pintor, mas é aquele definido por Bluteau como 

“pintor theorico e practico”217, isto é, não é aquele que apenas “ exercita a pintura mais 

pelo uso, que pela sciencia”218 nem o que somente “sabe os princípios, & fundamentos 

da Arte”, mas aquele que sabe os princípios e fundamentos da arte e os exercita.  

 Seguindo a divisão da poesia imitativa, segundo as diferenças estabelecidas pelos 

meios, modos, objetos a serem imitados, Almeida apresenta uma classificação 

genérica similar àquela apresentada por Pinciano. Nesse sentido, Almeida afirma que 

os heróis “nem bons, nem maus”219, são imitados pela tragédia, enquanto a epopéia 

imita os heróis gravíssimos, a comédia os homens piores e a ditirâmbica “já os 

melhores, já os piores”220. É na ditirâmbica que os “poetas imitam falando eles 

sempre”221, ou seja, nela há a ocorrência da voz do poeta que neste caso, a exemplo 

da Philosophia, não é forma poética associada à imitação de homens ordinários. Para 

Almeida, a imitação de homens iguais “careceria de admiração, e doutrina”, ou melhor, 

a poesia em suas diferentes espécies proporcionará prazer imitando objetos que 

ensinam de forma que se terá nela representada homens extremamente virtuosos ou 

viciosos para incentivar a grandeza da alma mediante a adoção de valores 

reconhecidos pela República e pela doutrina católica. Nesse sentido, vê-se em Poesia 

e Pintura ou Pintura e Poesia, a preocupação de Almeida com a poesia que não instrui 

adequadamente por ele denominada de lasciva e configurada como nociva e 

prejudicial e “indigna de ânimo católico”222, dessa forma o deleite deve ter como 

companhia a utilidade. Repare-se que Almeida estabelece como condição do deleite a 

verossimilhança, pois para causar prazer “ é necessário que as coisas imitadas 

                                                 
217BLUTEAU, op. cit., verbete pintor, p.518. 
218 Ibid., p.518.  
219 Ibid., p.518. 
220 ALMEIDA. Discurso sobre o Poema Heróico, p.1. 
221 Ibid, p.1. 
222 ALMEIDA. Poesia e pintura ou pintura e poesia, p. 86. 
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verossimilmente se conheçam por tais, sob pena de não se deleitarem”223 e como 

condição de utilidade estabelece a instrução que não “imprime nos ânimos torpezas e 

desperta paixões desordenadas”224. 

Veja-se que Almeida define a poesia como “aquela que imita a natureza, ações e 

semelhanças de homem ou de qualquer animal, ou parte da terra, ou do mar”225, assim, 

os objetos imitados pela poesia devem ser elementos que evidenciem a analogia que 

existe entre os homens ou as coisas conformes encontradas em todos os singulares. O 

particular, ou aquilo que não é experimentado por todos os homens, não é matéria da 

poesia, porque o poeta os representa pelas semelhanças e não pelo que neles há de 

diferente. Ao lidar com os atributos e propriedades universais que caracterizam a 

natureza da “coisa” concretamente, em oposição às circunstâncias excepcionais que 

possam eventualmente acometê-la, o poeta, segundo Almeida, faz “naturalmente uma 

coisa parecer sempre a mesma”226. Portanto, para o preceptista a poesia deve operar 

mediante conceitos universais, mantendo relativa distância da existência particular e 

concreta.  

É por realizar a idéia mais excelsa e ter como centro de interesse o universal227 

que Almeida admite que a poesia finge “as figuras mais extremadas do que foram”, 

assim segue a lição aristotélica ao posicionar o objeto imitativo aquém ou além dos 

homens iguais para melhor evidenciar aquilo que há de ser almejado e negado, para 

efeito de deleite e proveito. Se por um lado delimita a matéria poética, ao afirmar que a 

poesia deve imitar apenas homens melhores e piores, por outro afirma que a poesia 

aceita todos os estilos228, isso significa que não só matérias elevadas e baixas podem 

ser nela representadas, mas também as medíocres e para efeito de composição de 

decoros e verossímeis o modo discursivo deverá adequar-se à matéria tratada.  

Apresentando menor extensão e abrangência que a Philosophia de Pinciano, as 

Tablas Poéticas, obra de Francisco Cascales, afirma imitar as Tablas romanas, 

conjunto de leis concernentes àquela república. Sua forma dialógica mostra dois 

                                                 
223 Ibid., p. 81. 
224 Ibid., p. 83. 
225 Ibid., p. 72. 
226 Ibid., p. 80. 
227 Ibid., p. 88. 
228 Ibid., p. 105. 



 82 

interlocutores que desenvolvem os temas a partir de um esquema de pergunta e 

resposta encenando um interlocutor que pouco ou nada sabe (Pierio) e outro (Castalio) 

que responde todas as perguntas. É importante ressaltar que a Arte Poética de Horácio 

pode ser encontrada integralmente nas Tablas, uma vez que Cascales a apresenta 

fragmentariamente à medida que expõe as matérias. Há também várias citações da 

Poética de Aristóteles, estas são mescladas ao texto das Tablas.  

 Adotando, a exemplo dos preceptistas já citados, a divisão da poesia quanto aos 

meios, objetos e modos de imitação, afirma ser matéria da poesia tudo o que pode ser 

imitado229 e o critério de eleição da matéria diz respeito à observação do ajuste entre 

decoros e verossímeis exigidos a cada poema e a matéria em questão. Assim divide os 

objetos ou pessoas a serem imitadas em três grupos: supremas, medianas e ínfimas 

atendendo os decoros esperados pela espécie imitante. Divide a poesia em três 

grandes grupos: cênica (tragédia e comédia), lírica e épica, essa divisão leva em 

consideração principalmente o modo imitativo que pode ser dramático (o poeta introduz 

outros falando), exegemático (é o oposto da dramática, pois o poeta fala de sua pessoa 

própria, sem introduzir nenhuma pessoa), e o misto (participa de ambos, pois o poeta 

fala e também os personagens).  

 À lírica atribui a imitação de homens graves e medianos, no entanto pode tratar 

de amores, prazeres da vida humana, exortações, invectivas, vituperações etc., mas 

debaixo do mesmo conceito230. Para Cascales, as espécies poéticas podem até 

aproveitar as mesmas matérias, mas o que as distinguirá serão os conceitos 

empregados para levar a efeito essas matérias na elaboração do poema, assim o lírico 

pode arrolar qualquer matéria desde que as trate com os conceitos que devem ser 

próprios seus (os floridos e amenos). A poesia lírica não apresenta uma fábula231, isso 

significa que esse gênero não se comporta como os heróicos, por exemplo, que imitam 

uma ação que comporta vários eventos entre si conformes de modo a formar, mediante 

os princípios de verossimilhança e necessidade, uma só ação com começo, meio e fim 

                                                 
229 CASCALES, op.cit., p. 31. 
230 Ibid., p. 40.  
231 Ibid., p. 243. 
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e que guarda certa ordem e grandeza. Não dispondo de uma fábula, é através dos 

conceitos e sentenças que a voz e o voto do poeta aparecem na poesia lírica232. 

 Cascales afirma que a lírica “quase sempre” aproveita-se do modo exegemático, 

pois admite as três ocorrências modais. Parece que o preceptista enfatizou o modo 

imitativo mais correntemente utilizado nesse gênero. Em todos os casos, para produzir 

as vozes que aparecem nos poemas, o poeta pelo fingimento despoja-se de sua 

pessoa e transmuda-se em outra ou outras233, nesse sentido ao inventar e fingir 

pessoas novas o poeta poderá fazê-las novamente em sua idéia e representá-las como 

quiser, mas com diligência para guardar a conveniência das pessoas introduzidas, 

sempre observando os costumes.  

 A variedade de matérias, de versos admitidos, de modos enunciativos, além da 

mescla de estilos, além de formas de reduzida extensão assinalam, portanto, a 

diferença do lírico em relação aos demais gêneros. Na apresentação dos versos mais 

correntes no século XVII apresentados por Manuel da Fonseca Borralho234, observa-se, 

pela variedade dos versos por ele apresentados, uma diferença, nesse aspecto, 

marcante entre épica e lírica; enquanto as formas incorporadas pela lírica apresentam, 

quanto ao verso utilizado, inúmeras possibilidades, a épica faz uso apenas de um tipo, 

o heróico. Sabe-se que por conta dessa variedade, com o passar do tempo, a lírica vai 

tomando o espaço ocupado pela épica, até tornar-se sinônimo de poesia, hoje.  

Muitos dos poetas e preceptistas ibéricos seiscentistas produziram suas 

composições sob os influxos dos escritos de Torquato Tasso (1544- 1595), importante 

poeta e   preceptista italiano, em   Discorsi dell’arte poetica ed in particolare sopra il 

poema eroico (1587) e Discorsi del poema eroico(1594) discorre longamente sobre a 

poesia épica, como os títulos das obras já anunciam, tecendo também   proposições 

gerais, portanto aplicáveis a qualquer gênero poético.    

Dada a importância dos escritos tassianos para a poesia ibérica seiscentista –   

atestada, por exemplo, pelas recorrentes vezes que sua obra poética é citada como 

                                                 
232 Ibid., p. 86. 
233 Ibid., p. 53. 
234 Cf.: BORRALHO, Manoel da Fonseca. Luzes da Poesia descubertas no Oriente de Apollo nos influxos 
das muzas,divididas em tres Luzes essenciaes […]. Lisboa: na Officina de Felippe de Sousa Villela, anno 
de 1724. 
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modelo de epopéia moderna ou ainda no caso de Manuel Pires de Almeida que em 

preceptiva sobre o poema épico reproduz o título de uma poética de Tasso – algumas 

das proposições encontradas nos Discorsi serão aqui referidas. As prescrições 

apresentadas por Tasso vislumbram atender necessidades relacionadas à composição 

do discurso poético, em especial aquelas concernentes à épica; para isso, abordam 

aspectos respeitantes à consecução da poesia na sua inteireza ao desenvolver, 

ordenadamente, peculiaridades intrínsecas aos estágios elementares implicados na 

elaboração do poema. Isso quer dizer que essas preceptivas discorrem sobre aspectos 

que revelam especificidades vinculadas à invenção, disposição e elocução – elementos 

que importam ora enquanto seqüência imposta à preparação do discurso poético desde 

que este seja considerado como um todo seccionado, ora como responsáveis pelo 

decoro e verossimilhança provenientes da conveniência ou adequação entre tais 

elementos, segundo as regras que normatizam cada gênero poético. 

Tasso adverte que o poeta, na elaboração do discurso, deve atentar para três 

aspectos: a escolha de matéria capaz de suportar o artifício que a ela será dispensado, 

a disposição conveniente dessa matéria e, finalmente, vesti-la de belos ornatos, 

conforme pode-se ler no início do Discorsi dell’arte poetica:  

 

A tre cose deve aver riguardo ciascuno che di scriver poema eroico si 
prepone; a sceglier materia tale, che sia atta a ricevere in sé quella più 
eccellente forma che l'artificio del poeta cercarà d'introdurvi; a darle 
questa tal forma; e a vestirla ultimamente con que' più esquisiti 
ornamenti [...]235 

  

Para significar a importância circunscrita à primeira fase de elaboração do discurso 

poético, a invenção, Tasso lança mão de uma analogia em que faz equivaler o trabalho 

de composição do poeta ao do artífice que constrói embarcações. Assim, quando ainda 

informes, porque não manipuladas pelo artífice, as matérias-primas, madeira e ferro, 

são comparadas à matéria que ainda não foi objeto de exame do poeta. A exemplo do 

artífice que antes de manipular madeira e ferro deve saber não só a forma da 

embarcação, como também se tais matérias-primas são aptas a receber a forma 

                                                 
235TASSO, Torquato. Discorsi dell’arte poetica e Del poema heroico (1587). In: Prose. A cura de Ettore 
Mazzali. Milano, Napoli: Riccardo Ricciardi, 1959, p. 349. 
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pretendida, o poeta deve lançar mão não só de arte ao dar formato à matéria, mas 

também de juízo no reconhecê-la, escolhendo aquela que seja capaz de toda 

perfeição.236 Na invenção portanto, as idéias e formas das coisas imitadas serão 

concebidas mediante a ação do juízo, que julgando o que convém a cada gênero 

poético, elege as matérias mais adequadas em cada caso. Veja-se que, nesse tocante, 

conforme já pensado por Cícero e aqui referido, o poeta é diferente do orador, visto que 

na oratória os argumentos são necessariamente apresentados em virtude de 

circunstâncias determinadas, enquanto na poesia, os argumentos são provenientes da 

escolha do poeta; tal escolha, quando bem realizada, é elemento de distinção pois 

demonstra ter o poeta um engenho louvável.237 Observe-se, ainda, que na eleição dos 

argumentos que servirão ao poema devem ser respeitados o decoro, a conveniência e 

os usos coevos; por isso, o poeta, operará observando, em relação à poesia dos 

antigos, certas permissões e restrições relativas, por exemplo, aos pontos fundamentais 

do cristianismo católico238; e mais especificamente no caso da épica, à possibilidade 

dos argumentos serem históricos, fictícios ou reais239, ou ainda em relação à 

antiguidade ou modernidade desses argumentos240. 

 Mas para Tasso muito mais difícil e trabalhoso é dar disposição poética ao 

argumento eleito, é nessa fase da produção que se exige que na poesia a arte se 

manifeste.241 Sob o ângulo da disposição, a poesia é concebida como discurso que 

apresenta coisas universais debaixo de ordem e unidade, ao contrário da História que 

desordenadamente apresenta coisas particulares.242 Dessa forma, no âmbito da 

disposição, o composto poético deve ser considerado a partir da unidade e extensão 

que lhe são próprios. Nesse sentido, a variedade que há de constar em todo poema, se 

                                                 
236 Ibid., p. 350. 
237 Ibid., p. 350. 
238 “Deve dunque l'argomento del poema epico esser tolto da l'istorie; ma l'istoria, o è di religione tenuta 
falsa da noi, o di religione che véra crediamo, quale è oggi la cristiana, e vera fu già l'ebrea”. In: Ibid, p. 
353. 
239 “La materia, che argomento può ancora comodamente chiamarsi, o si finge, ed allora par che il poeta 
abbia parte non solo ne la scelta, ma ne la invenzione ancora; o si toglie da l'istorie”. In: Ibid., p.351. 
240 “Ma l'istorie de' tempi, nè molto moderni nè molto remoti non recano seco la spiacevolezza de' 
costumi, nè de la licenza di fingere ci privano”. In: Ibid., p. 358. 
241 “Scelta ch'avrà il poeta materia per sé stessa capace d'ogni perfezione, li rimane l'altra assai piú 
difficile fatica, che è di darle forma e disposizione poetica: intorno al quale offìcio, come intorno a proprio 
soggetto, quasi tutta la virtù de l'arte si manifesta”. In: Ibid., p. 366. 
242  Ibid., p. 366. 
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se pretende deleitosa, deverá ser ordenada de forma que apresente aparência e 

qualidade daquilo que é um, único, uniforme.243 Deve-se considerar ainda que tanto a 

unidade quanto a extensão são elementos geradores de verossimilhança, aquela 

porque nasce da conveniência inventiva, dispositiva e elocutiva, e é tal conveniência 

que persuade o leitor quanto ao verossímil poético, já a extensão do poema que requer 

considerações sobre princípio, meio e fim e limites adequados à cada espécie poética, 

porque subordina-se ao atendimento do decoro e consequentemente às prescrições 

genéricas. 

A eleição das palavras que darão aos argumentos elevação, graça, lume, 

moderação, beleza, doçura, louçania, planura, propriedade, naturalidade, dureza está 

no campo da elocução;244 essa eleição, em todos os casos, deve observar os gêneros 

poéticos de forma que os princípios que os regem não sejam abalados. Ao tratar da 

elocução, Tasso avisa ser conseqüência natural referir-se ao estilo. Estilo é definido no 

Discorsi dell’arte poetica como um composto que resulta de conceitos e palavras. 245 Os 

conceitos são, por sua vez, imagem das coisas e sendo imagem não apresentam sólida 

e real consistência em si mesmos como a coisa,246 uma vez que são na imaginação 

formados; eles devem estar a serviço da matéria, visto que é da consideração dela pelo 

poeta que emanam todos os conceitos encontrados no poema; para haver similitude 

entre a imagem da coisa e a coisa imaginada há que se escolher as palavras mais 

acertadas, pois as palavras são elementos concretos que substituem, evocam ou 

representam os conceitos da alma para fazê-los visíveis.247 Portanto, as palavras 

dependem dos conceitos e os conceitos dos argumentos. 

 Note-se que Tasso apresenta o poema como um composto no qual mostram-se 

como indissolúveis e dependentes invenção, disposição e elocução, sempre 

                                                 
243  Ibid., p. 387-388. 
244 Em Discorsi del poema eroico, Tasso define elocução como  “uno accoppiamento di parole, la qual si 
risolve ne' nomi e ne' verbi e ne l'altre parti ond'è composta”, além disso apresenta seus componentes: 
“parti de l'elocuzione: le quali sono l'elemento, la sillaba, la congiunzione, il nome, il verbo, l'articolo, il 
caso, l'orazione.” In: Ibid., p. 631-632.  
245  “[...] si viene per forza a trattare de lo stile; non essendo quello altro, che quel composto che risulta da' 
concetti e da le voci.” In:  Ibid., p. 392. 
246 “Concetti non sono altro che imagini de le cose; le quali imagini non hanno soda e reale consistenza in 
sé stesse come le cose”. In : Ibid., p. 395. 
247 ”Incontro, i concetti, sono il fine, e per conseguenza la forma de le parole e de le voci ”. In : Ibid., p. 
403. 
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considerando o gênero no qual tal composto pode ser compreendido. A exemplo de 

outros preceptistas de seu tempo, Tasso nos Discorsi afirma que poesia é imitação e 

imitar é fazer símile248, ou seja, ao imitar o poeta, através de determinada ação, cria ou 

dá existência a ações, caracteres e pensamentos que conformados com as disposições 

poéticas vigentes são encenados de forma análoga àqueles conhecidos porque 

encontrados na natureza. Essa afirmação é perfeitamente explicitada na proposição 

abaixo: 

 
Afinal, imitar significa tão-somente “fazer semelhante” (Tasso) e não 
“fazer igual”. Nenhuma poesia “faz igual”, senão deixaria de o ser para 
se tornar uma cópia degradada da natureza, como queria Platão. Fazer 
semelhante é justamente apresentar as proposições convenientes, 
articular as formas e as matérias da poesia do mesmo modo como se 
articulam as formas e as matérias na natureza, sempre num lugar de 
mais ou de menos, e operando com um desvio qualquer na transposição 
das categorias: pelo que a metáfora de proporção é seu procedimento 
de base. Apresentara as semelhanças de proporções é então comparar 
com evidência poética – não as semelhanças aparentes, sensíveis, 
naturais, mas aquelas invisíveis, inteligíveis, artificiais. A poesia não 
imita particulares na natureza, mas refaz a composição de partes que 
naturalmente a razão encontra no mundo.249  

 

Assim sendo, a imitação praticada pela poesia não pode ser desacompanhada de 

verossimilhança.250 Isso quer dizer que a poesia não contraria a verdade, pode até 

exagerá-la ou atenuá-la, mas as coisas que arrola arremedam mais ou menos a mesma 

natureza e a mesma ordem daquelas que já conhecemos ou que consideramos 

possíveis de ocorrer na realidade. Dessa forma, Tasso aciona a verossimilhança como 

elemento próprio e intrínseco da essência poética251, uma vez que, para tornar a 

imitação verossímil, o poeta deve submeter a poesia aos usos, pois o costume é que 

determina o bom e o mau, o conveniente e aquilo que não é, exemplo disso são as 

palavras que um dia foram selecionadas e peregrinas e que modernamente são 

                                                 
248 “La poesia non è in sua natura altro che imitazione” ... “però che tanto significa imitare, quanto far 
símile”, In : Ibid., p. 354. 
249 Adma Muhana. Poesia e pintura ou pintura e poesia: Tratado Seiscentista de Manuel Pires de 
Almeida. São Paulo:Edusp/Fapesp, 2002, p. 25. 
250 “[...]e questo non si può richiamare in dubbio: e l'imitazione non può essere discompagnata dal 
verisimile”. In : Tasso, op.cit., p. 354. 
251 “[...]ed in somma, il verisimile non è una di quelle condizioni richieste nè la poesia a maggior sua 
bellezza e ornamento; ma è propria ed intrinseca de l'essenza sua, ed in ogni sua parte sovra ogn'altra 
cosa necessária.”  In : Ibid., p. 354-355. 
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comuns à gente não nobre, e outras antes consideradas rústicas ou toscas e que por 

isso eram evitadas são, em seu tempo, como belas e citadinas recebidas.252 Sendo 

composta de palavras e coisas, mais excelente é a poesia quanto mais aprovada pelo 

uso. 

Não só a definição de poesia é aristotélica, como também o sistema utilizado por 

Tasso para distinguir as espécies poéticas, pois é o mesmo utilizado na Poética. No 

entanto Tasso diverge de Aristóteles ao recusar que em relação à coisa imitada 

epopéia e tragédia conformam-se em tudo, se assim fosse, argumenta Tasso, os efeitos 

produzidos por ambas seriam idênticos, uma vez que das mesmas causas devem 

derivar os mesmos efeitos.253 Dessa forma, o aspecto mais marcante da diversidade 

entre as espécies poéticas não advém dos instrumentos e modos de imitar, mas da 

coisa imitada: diferença mais própria, mais intrínseca e essencial da arte.  

Se a epopéia e a tragédia não imitam as mesmas coisas, a lírica, sendo um 

misto que transita entre as formas de poesia elevada e humilde, apropria-se tanto de 

matérias baixas próprias da comédia quanto de matérias elevadas da épica. Tasso 

mostra que há certa proximidade entre a lírica e a épica afirmando, primeiro, porque 

elas podem fazer uso das mesmas matérias – deuses, heróis, vitórias – tratadas, no 

entanto, com conceitos distintos, pois se assim não fosse pertenceriam ao mesmo 

estilo.254 Assim o estilo é subordinado ao gênero e portanto parte do poema, sendo que 

cada parte opera a serviço do todo, então o estilo entra em conformidade com as outras 

partes do composto para que este atinja o fim pretendido conforme as regras do 

gênero. Portanto, todos os elementos trazidos numa poesia ali estão para que ela 

cumpra excelentemente o fim a que se propõe, para que não deslize no decoro, não 

                                                 
252 Ibid., p. 354. 
253 “Pone Aristotele ne la sua Poetica tre differenze essenziali e specifche (per cosí chiamarle); per le 
quali differenze, l'un poema da l'altro si separa e si distingue. Queste sono le diversità de le cose imitate, 
del modo d'imitare, de gli strumenti co' quali s'imita. Le cose sono le azioni. Il modo è il narrare, ed il 
rappresentare: narrare è ove appar la persona del poeta; rappresentare, ove occulta è quella del poeta, 
ed appare quella de gl'istrioni. Gl'istrumenti sono il parlare, l'armonia e 'l ritmo [...] Per queste cose, cosí 
dette da Aristotele con quella oscura brevità che è propria di lui, è stato creduto il tragico e l'epico in tutto 
conformarsi ne le cose imitate: la quale opinione, benché commune ed universale, vera da me non è 
giudicata; e la ragione che m'induce in cosí fatta credenza, è tale. Se le azioni epiche e tragiche fossero 
de la istessa natura, produrrebbono gl'istessi effetti; però che da le medesime cagioni derivano gli effetti 
medesimi; ma non producendo i medesimi effetti, ne seguita che diversa sia la natura loro.” In : Ibid.,  
p.359. 
254 Ibid., p. 685-688. 
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careça de verossimilhança, mova, deleite e ensine. Assim ao tratar de uma mesma 

matéria, épica e lírica apresentam imagens com matizes, relevos, aspectos distintos, 

mostrando que um mesmo assunto apresenta diversas feições. Veja-se que a épica 

mostra os assuntos de forma admirável, prodigiosa, excelente, elevada, imponente, 

notável, solene; já a lírica apresenta o mesmo tema   de maneira amena, florida, suave, 

doce, delicada.  

Repare-se que no canto VI de Os Lusíadas, cavalos compõem uma cena de 

combate na qual são descritos como animais de batalha, portanto a imagem formada é 

de um animal forte, combativo, enérgico, aguerrido, como também são os cavaleiros 

para os quais tais animais servem de montaria. Dessa forma é verossímil que nessa 

situação belicosa sejam apresentados como instrumentos de guerra cujo “feroz 

sembrante” significa especularmente   os “belicosos ânimos” dos cavaleiros em batalha.  

Mastigam os cavalos, escumando,       Viram todos o rosto aonde havia  
Os áureos freios, com feroz sembrante;      A causa principal do reboliço: 
Estava o Sol nas armas rutilando,       Eis entra um cavaleiro, que trazia  
Como em cristal ou rígido diamante;       Armas, cavalo, ao bélico serviço;  
Mas enxerga-se, num e noutro bando,       Ao Rei e às damas fala e logo se ia  
Partido desigual e dissonante        Pera os onze, que este era o grão Magriço 
Dos onze contra os doze; quando a gente      Abraça os companheiros, como amigos,  
Começa a alvoroçar-se geralmente.       A quem não falta, certo nos perigos.  
 
A dama, como ouviu que este era aquele     Dos cavalos o estrépito parece  
Que vinha a defender seu nome e fama,     Que faz que o chão debaixo todo treme; 
Se alegra e veste ali do animal de Hele,     O coração no peito que estremece 
Que a gente bruta mais que virtude ama.     De quem os olha, se alvoroça e teme. 
Já dão sinal, e o som da tuba impele      Qual do cavalo voa, que não dece; 
Os belicosos ânimos, que inflama;      Qual, co cavalo em terra dando, geme; 
Picam d'esporas, largam rédeas logo,      Qual vermelhas as armas faz de brancas; 
Abaxam lanças, fere a terra fogo;      Qual cos penachos do elmo açouta as ancas.255 
 

Veja-se agora os versos líricos de Frei Antonio da Chagas.  

Ao cavalo do Conde de Sabugal que fazia grandes curvetas. 
 
Galhardo bruto, teu bizarro alento  
Música é nova com que aos olhos cantas,  
Pois, na harmonia de cadências tantas,  
É clave o freio, é solfa o movimento. 
 
Ao compasso da rédea, ao instrumento  
Do chão que tocas, quando a vista encantas,  
Já baixas grave, e agudo já levantas,  
Onde o pisar é som e o andar concento. 
 

                                                 
255 CAMÕES, op. cit., p. 280. 
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Cantam teus pés e teu meneio pronto,  
Nas fugas, não, nas cláusulas medido,  
Mil consonâncias forma em cada ponto. 
 
Pois em solfas airosas suspendido,  
Ergues em cada quadro um contraponto,  
Fazes em cada passo um sustenido.256 
 

Note-se que os movimentos e os sons produzidos pelas patas do cavalo em contato 

com o solo são harmoniosos, cadenciados e encantadores a ponto de produzirem 

música. Mas ao deslocar-se de maneira tão leve e graciosa, assim faz porque o 

cavaleiro que o cavalga é tão cortês e urbano em seus movimentos que faz com que a 

bruteza do animal se torne garbosa, elegante. Portanto é verossímil que numa poesia 

lírica o cavalo apresente uma bruteza galharda e que seus meneios sejam tão 

harmoniosos e belos que o façam tão leve a ponto de flutuar, assim, é de forma amena 

e com floreios que se apresentam as coisas. 

 Essa forma de dizer florida condiz com a mediocridade, a mediania, que reveste 

o gênero lírico, visto que resulta o estilo próprio deste gênero é tido como uma 

atenuação do sublime ou enaltecimento do humilde. Por isso, uma das causas do estilo 

do lírico ser florido deve-se ao fato, segundo Tasso, dele, às vezes, tomar matérias 

baixas, matérias tais que se tratadas sem flores ou graça, ou seja, sem ornato, vil e 

abjeta tal poesia se tornaria, também é florido porque mais frequentemente a pessoa do 

poeta aparece.  

 É, portanto, no lírico que a pessoa do poeta aparece mais frequentemente, assim 

se o fim do imitar é representar mais vivamente, a introdução do poeta e não de 

agentes que operam como ocorre na tragédia torna a imitação menos verossímil, visto 

que neste gênero palavras são imitadas com palavras e ações com ações. Se nesse 

tocante a lírica afasta-se totalmente da tragédia, com a épica aquela estabelece certa 

proximidade quando o poeta narra os acontecimentos e os personagens saem de cena. 

Essas interferências diretas do poeta são partes do poema épico já previstas pela 

Poética aristotélica no capítulo 25, por Tasso chamadas de partes ociosas, ou seja, 

aquelas passagens em que o poeta fala em pessoa própria e quando algo alheio à ação 

é introduzido ocorrendo um desvio em relação ao que é inerente ao principal da fábula, 

                                                 
256 Poesia Seiscentista– Fênix Renascida & Postilhão de Apolo, op. cit., p. 164. 
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enfim naquelas partes que apresentam alguma coisa contra a razão e verossimilhança 

da fábula, para efeito de graça e deleite; nesses momentos a épica avizinha-se da 

beleza lírica257, pois a elocução ganha uma nuance artificiosa adornada conformada 

com os conceitos próprios do gênero lírico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
257 “Dichiarato adunque e perché fiorito lo stile del lirico, e perché puro e semplice quello del tragico, 
l'epico vedrà che, trattando materie patetiche o morali, si deve accostare a la proprietà e 
semplicitàtragica; ma parlando in persona propria, o trattando materie oziose, s'avvicini a la vaghezza 
lirica, ma né questo né quello sí, che abbandoni affatto la grandezza e magnificenza sua propria.” In : 
Ibid., p.395. 
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Capítulo 3 

 

 

Atuação da voz que fala em textos poéticos e em prosa  

 

 

Os textos produzidos no século XVII ou em qualquer outro período podem ser 

lidos apesar de algumas insuficiências externas aos próprios textos como a ausência do 

nome do autor, o desconhecimento das condições de uso da língua no tempo em que 

foram escritos, a inexistência do objeto ao qual se referem, a falta de destinatários 

capazes de compreendê-los plenamente etc. Mesmo considerando essa possibilidade, 

não se pode ignorar que textos são escritos a partir de códigos, regras e saberes 

prévios e que mesmo não sendo possível preencher por inteiro a ampla lacuna 

comunicativa entre escritos de outros tempos e o leitor de hoje, pode-se recuperar 

muitos dos elementos importantes na condução de uma leitura não muito apartada da 

funcionalidade prevista inicialmente para cada texto. Na busca dessa maior 

aproximação procura-se conhecer os protocolos de leitura para que a inteligibilidade 

siga os parâmetros estabelecidos para o texto nos momentos da sua circulação. Assim, 

no caso de textos seiscentistas como poesias, cartas, diálogos e outros é lícito 

convocar as regras que os fundamentam, o conjunto de instruções de uso que muitas 

vezes não aparecem como acordos explícitos, mas como pactos tácitos através de 

tópicas, normas morais e outros elementos. Todos eles, é certo, são formulados sob os 

influxos da instituição retórica, pois esta dispõe de elementos que podem ser 

manejados acomodando-se à modalidade de cada um desses discursos 

particularmente, portanto todos eles são pensados a partir de uma estrutura básica que 

lhes servem de fundamento, além disso são formulados a partir de práticas imitativas 

em que a superioridade compositiva é adquirida mediante a contrafação de textos 

outros em que os elementos responsáveis por tal superioridade devem ser assimilados. 
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O interesse que move este capítulo consiste em observar o comportamento da 

primeira pessoa como modo enunciativo em certas modalidades poéticas e em prosa 

constituídas a partir de regramentos retórico-poéticos. Para isso procurou-se observar 

algumas das regras sistemáticas e de uso ativadas na elaboração desses discursos 

que apontam sempre para especificidades genéricas, estas muitas vezes deslizam para 

outros gêneros. Veja-se, por exemplo, que os diálogos   platônicos são considerados 

poesia por autores do período, as cartas são concebidas como diálogos entre ausentes, 

há também poesias dialógicas, cartas em verso etc.   Mesmo com esses resvalos cada 

gênero textual apresenta características próprias que foram levadas a efeito para 

compor a verossimilhança e decoro que os textos elaborados a partir das 

especificações referentes a cada gênero deve conter.  

 

 

 

Cartas 

 

As retóricas antigas, sabe-se, não deixaram tratados sistemáticos sobre a 

composição de cartas, dessa forma, a escrita epistolar dos antigos baseava-se numa 

prática não fundamentada na aprendizagem formalizada. Nos anos finais da era pré-

cristã, Cícero, na conhecida carta destinada a Cúrio, afirma que a razão da carta está 

na necessidade de informar um ausente (Ad fam. II, 14, 1: “ut certiores faceremus 

absentis”) e ensina que havendo muitas modalidades de carta, a mais autêntica é 

aquela que nasceu do desejo de comunicar algo aos ausentes, assinalando dois tipos: 

um familiar e jocoso (familiare et iocosum) e outro severo e grave (severum et grave). 

Posteriormente, Teón, nos seus exercícios preparatórios de retórica258, inclui as cartas 

no exercício da prosopopéia: “una prosopopeya és la introdución de un personaje que 

pronuncia discursos indiscutiblemente apropriados a su propia persona y a las 

                                                 
258 Alguns retores antigos utilizavam os progymnasmata, quatorze exercícios preparatórios de retórica 
graduados em nível crescente de dificuldade, para ensinar e exercitar os futuros oradores. Tais exercícios 
consistiam em: fábula, narração, chría, provérbio, refutação, confirmação, lugar-comum, encômio, 
vitupério, comparação, etopéia, descrição, tese e defesa ou ataque. 
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circunstancias en que se encuentra”259, além disso “En esta modalidad de ejercicio se 

incluye también el género de los discursos panegíricos, el de los exhortativos y el de los 

epístolares”260. O que Teón denomina de prosopopéia é o correlato, em Aftônio e 

Hermógenes, da etopéia que consiste na criação de uma persona que imita caracteres, 

temperamentos, paixões e tendências de outros; portanto, na escrita de cartas para 

exercício da etopéia, o aprendiz/remetente exercita a composição de características 

comportamentais fingindo ser uma famosa figura ou histórica ou bélica, ou um retor ou 

poeta, inferindo, a partir daquilo que todos conhecem das ações e caráter oratórios 

dessa figura, o comportamento apropriado do remetente fingido. Assim, será verossímil 

uma carta em que a persona remetente imita os caracteres de Cícero se nesta puderem 

ser encontradas aquelas qualidades próprias do exímio orador latino que todos 

atribuem a sua figura, mas se o remetente é a construção fingida de um herói militar as 

palavras que melhor servem ao composto epistolar são aquelas relacionadas aos seus 

feitos de bravura e ao universo bélico.  

Na Idade Média, inicialmente na Itália, a retórica passou a ser utilizada na 

composição de cartas e documentos, com o que surgiu a epistolografia; nascia assim a 

ars dictaminis ou arte de compor cartas ou documentos oficiais cujo estilo era 

denominado cursus, trazendo para as cartas as partes dos discursos ciceronianos 

(salutatio, benevolentatiae captatio, narratio, petitio e conclusio); mas nestas partes não 

estavam previstas as saudações que abriam as cartas. Então para suprir tal lacuna 

reuniu-se um conjunto de provérbios para serem usados nos exórdios dos textos 

epistolares. 

Os humanistas são os sucessores dos dictadores medievais e o nascimento da 

carta humanista é contemporâneo do redescobrimento da correspondência de Cícero e 

Plínio, o jovem; a partir desse ponto a escrita de cartas se configura como totalmente 

independente da prática existente no medievo. Esse novo momento foi marcado pelos 

escritos de Petrarca seguidos pelos de Leonardo Bruni, Marcilio Ficino, Poliziano, 

Bembo, Erasmo, Vives e outros. Dessa forma, a elaboração do discurso epistolar chega 

ao século XVII sob os influxos da retórica através de normatizações de artes epistolares 

                                                 
259 TEÓN, HERMÓGENES, AFTÔNIO, op. cit., p. 132. 
260 Ibid., p. 133. 
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e com uma série de modelos, entre os quais constam os antigos Cícero, Plínio e 

Sêneca e o moderno Ângelo Poliziano. 

 
Dignos de imitação sem controvérsia são aqueles que o consenso de 
muitos séculos aprovou, e nas cartas de Cícero, o principal na 
eloqüência latina, está dito que há mais natureza que arte. Plínio em 
verdade tem mais arte e precisão. Ambos todavia são ótimos. Estes dois 
não são os únicos a serem lidos, entretanto; devem ser lidos também 
outros que se preparam a partir da imitação dos antigos. Entre os quais 
penso que Poliziano deve ser certamente incluído, por causa de seu 
estilo brilhante e do cuidado meticuloso que exibiu em determinadas 
cartas.261 

 

No século XVII, a definição de carta dada por Cícero, “a quem todos seguem”262, 

é a mais admitida; assim a carta é definida como “uma mensageira fiel que interpreta o 

nosso ânimo aos ausentes, em que lhes manifesta o que queremos que eles saibam de 

nossas cousas, ou das que a eles lhes revelam”263, por conseguinte é pensada como 

um “papel, escrito a pessoa ausente”264 que apresenta estruturalmente um conjunto de 

enunciados particularizados por propriedades, em certa medida, restritas a esse grupo 

de discursos e vinculadas ao conjunto normatizador da ars dictaminis ou arte de 

escrever cartas; portanto, a elaboração dos discursos epistolares, conforme praticados 

no Seiscentos, obedece a um legado e a certa dinâmica formal que impõe aos usos a 

acomodação aos aspectos funcionais do gênero. Erasmo, que com suas retóricas 

epistolares contribuiu para a normatização da redação de cartas na península Ibérica 

seiscentista, em sua Brevíssima e muito resumida fórmula de elaboração epistolar 

(1521), acolhe a definição do sofista grego Libâneo que afirma ser a carta “um colóquio 

de ausente a ausente”265; Erasmo ainda prescreve que na elaboração da carta, o 

remetente deve fazer uso de pouco artifício para que ela se assemelhe à conversação 

cotidiana em linguagem comum, assim nos discursos epistolares não deve haver 

ostentação de artifício, esplendor, grandiloqüência, devendo parecer um discurso não 

trabalhado, improvisado, sem preparação; para isso o remetente deve fugir de palavras 

                                                 
261 ROTTERDAM, op. cit, p. 275. 
262 LOBO, op. cit., p. 51. 
263 Ibid., p.51. 
264 PÉCORA, op.cit., p.166. 
265 ROTTERDAM, op. cit, p. 273. 
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artificiais, antigas, excessivamente afetadas266. Também na obra portuguesa Corte na 

aldeia, um dos interlocutores reclama para as cartas “brevidade sem enfeite, clareza 

sem rodeios e propriedade sem metáforas nem translações”267, ensinando em que 

consiste o enfeite na escrita – “o cuidado sobejo de enfeitar as palavras por elegância, 

ou por via de epítetos, ou de escolha de lugar para as sílabas fazerem melhor som aos 

ouvidos”268 – e porque ele não convém à carta: “ dizia um homem insigne deste reino e 

que teve nele melhores lugares da República Eclesiástica e secular, que a carta e a 

mulher muito enfeitadas, em certo modo eram desonestas”269. 

Prevista como uma forma de comunicação entre ausentes, a escrita, portanto, 

nesse caso, é o meio supressor de uma distância que tanto pode ser física, psicológica 

ou social. Note-se também que a ausência aludida é dupla, pois acomete tanto o 

remetente quando escreve, por não ter presente o destinatário, como este quando lê na 

ausência daquele, por isso cada carta circunscreve um feito recente e suas 

circunstâncias concretas, muitas vezes com profusão de detalhes. Assim, esse caráter 

de imediatismo que adquire a experiência vivida e relatada, a natureza privada da 

exposição, a essência dialógica do discurso epistolar contribuem para pensarmos numa 

autenticidade do remetente que se apresenta sob a aparência de um “eu” que fala de si 

e de acontecimentos que lhe dizem respeito de forma verdadeira, sincera e particular; 

no entanto, essa concepção de carta como texto que expressa de forma particular a 

sinceridade de um remetente não é verossímil ao discurso epistolar desenvolvido no 

universo letrado seiscentista.  

 No século XVII ibérico a epístola constitui “um dos gêneros mais marcadamente 

cortesãos”270, por isso escrever cartas é “uma das ações mais esperadas e praticadas 

pelo homem cortês dos séculos XVI e XVII e, como todas elas sujeitas à grande arte 

retórica que a tudo na vida pública então se refere”.271 Os Diálogos II e III de Corte na 

aldeia são reservados à exposição de aspectos relevantes à escrita de cartas. Logo no 

início, Doutor, um dos interlocutores, em resposta à pergunta feita por D.Júlio (“o que 

                                                 
266 LOBO, op. cit., p. 53. 
267 Ibid., p. 53. 
268 Ibid., p. 53-54.  
269 Ibid., p. 54. 
270 MUHANA. O gênero epístolar: diálogo per absentiam. In: Discurso, Revista do Departamento de 
Filosofia da USP, nº.31, 2000, p. 329. 
271 Ibid., p. 330. 
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há-de ter uma carta para ser cortesã e bem escrita”272), atribui a tarefa de “dar lei para 

elas”273 ao anfitrião Leonardo que “sabe tanto do estilo da Corte”274. A partir daí, inicia-

se a caracterização da carta começando pela etimologia, afirmando-se, posteriormente, 

que a carta de “homem de corte” deve ter “cortesia comum, regras direitas, letras 

juntas, razões apartadas, papel limpo, dobras iguais, chancela subtil e selo claro”275. As 

proposições que seguem – referentes ao sobrescrito, passando para as regras quanto à 

forma da letra, conselhos quanto ao uso da regras da boa escrita para que as razões 

sejam perfeitamente compostas, a qualidade do papel, a maneira de dobrá-la e selá-la 

– mostram que a carta deve guardar decoro e verossimilhança pois sua constituição 

deve conformar-se com o remetente, o destinatário e o assunto tratado. 

A carta, portanto, como exercício de cortesania comum ao universo letrado 

seiscentista é sujeita às fórmulas da retórica epistolar que serviam como mediadoras 

indicando quais as palavras ou expressões a serem usadas; assim o empregar as 

proposições mais acertadas nos lugares apropriados de acordo com o destinatário e o 

assunto tratado significava que o remetente detinha o conhecimento das regras 

convenientes ao gênero e que por isso era habilitado a manter contato através de 

epístolas com o destinatário que também devia possuir o mesmo conhecimento. Mesmo 

assim, cada carta é concebida como um texto único, porque, mesmo regulada por 

regras generalizantes, é resultado do processo particular de combinação de 

componentes prescritos de acordo com as diversas modalidades para construir 

remetentes verossímeis a partir da imagem partilhada de um “eu” grato, persuasivo, 

exortador, confessor, preceptor, consolador ou amante, entre outros, dependendo das 

causas que levam o remetente a escrever se para informar, agradecer, persuadir, 

exortar, pedir, oferecer, defender alguém ou uma causa, consolar, recomendar, declarar 

sentimentos, felicitar e outras mais. Para cada situação o remetente cria uma persona 

que deve, para atender ao decoro e construir uma verossimilhança, adequar-se ao 

assunto e ao destinatário.  

                                                 
272 LOBO, op. cit., p. 29. 
273 Ibid., p. 29. 
274 Ibid., p. 29. 
275 Ibid., p. 32. 
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Nesse sentido, repare-se as cartas de número 427 e 562 de D. Francisco Manuel 

de Melo, ambas são consolatórias; na primeira o destinatário é um ministro e na outra é 

um amigo, conforme assinalam as didascálias que as acompanham: “A um Ministro. 

Consolando-o em certo desgosto”276 e “De consolação. A um amigo afligido”277. Um 

conceito fundamental presente nas cartas consolatórias de D. Francisco é a 

constância278, que Raphael Bluteau significa como “firmeza de animo”279, citando 

Cícero: “Muyta constancia há mister, para sofrer sem abalo, & sem perturbação as 

muitas desgraças da vida.”280 Dessa forma, o destinatário, dependendo do seu ânimo, 

pode mostrar-se mais ou menos firme diante do dano que o acomete. 

A Rhetorica de Gregorio Mayans i Siscar281 apresenta de forma programática 

indicações para a elaboração da oração consolatória aconselhando que para aprender 

consolar são excelentes modelos as cartas de Servio Sulpicio a Cícero, de Cícero a 

Ticio e a Marco Bruto, de Plutarco a Apolônio, e de muitos autores cristão como São 

Basílio na carta 5 a Nactario, a carta 115 de São Gregório Nacianceno a seu irmão 

Basílio. Nesse caso, as cartas citadas servem de modelo ao discurso consolatório 

segundo a retórica, ao passo que esta pode instruir na composição do discurso 

epistolar. 

De acordo com as prescrições de Mayans i Siscar, a carta consolatória deve ser 

elaborada mediante a consideração da pessoa consoladora (remetente, no caso da 

carta) e da pessoa desconsolada (destinatário); aquela poderá ser inferior, igual ou 

superior a esta, aspecto que determinará o comportamento do “eu” (remetente ou 

emissor do discurso). Na carta 427, destinada ao ministro, o “eu” ou persona 

consoladora aparece numa posição inferior, e por isso, segundo preceitua a Rhetorica, 

deve consolar com simplicidade e brevidade, manifestando o desejo de aliviar o 

desconsolo, comportando-se como aquele que mostra ao desconsolado o que este já 

sabe por sua natural prudência e experiência, não como quem ensina o que deve ser 

                                                 
276 MELO. Cartas familiares, prefácio e notas de Maria da Conceição Morais Sarmento, Lisboa: Imprensa 
Nacional / Casa da Moeda, 1981, p. 430. 
277 Ibid., p. 536. 
278 TIN, Emerson. “Familiar Del Universo”: arte epistolar e lugar-comum nas cartas familiares (1664) de D. 
Francisco Manuel de Melo. Dissertação de Mestrado, FFLCH-USP, 2003, p. 94. 
279 BLUTEAU, op. cit., p. 482. 
280 Ibid., p. 482. 
281 MAYANS I SISCAR, Gregorio de. Rhetorica, livro 1, cap. 31. Disponível em: www.cervantesvirtual.es. 



 99 

feito. Sendo o desconsolado considerado superior diante dos obstáculos, a persona 

consoladora poderá dizer que diante de tal calamidade outro ânimo demonstraria 

grande fraqueza e que conhecendo a superioridade do desconsolado está persuadida 

que este será superior ao mal; além disso, não deve delegar culpa do mal sofrido ao 

destinatário, atribuindo a tais sofrimentos alguma valia. Pode concluir pedindo a Deus 

ou que conserve as qualidades que o destinatário já possui ou que lhe conceda algo. 

Veja-se que na carta de D. Francisco Manuel de Melo o remetente comporta-se, em 

certa medida, segundo as prescrições da oração consolatória dirigida a pessoas 

consideradas superiores. 

A um ministro. Consolando-o em certo desgosto. 
Disse já a V.S. que não se lhes dera o grande ânimo aos homens, senão 
para grandes experiências. Agora acrescento que nem as grandes 
virtudes para durarem muito no mundo. De ua e de outra cousa tem V.S. 
assaz exemplos no que sofre e no que sente. Mas não satisfeitos, pelo 
menos não contentes, todos os servidores de V.S. de que lhe saia tão 
custosas as glórias destas verdades, força é que sintamos ver que por 
outro modo não pudessem ser sabidas. Dar-lhe-á Deus a V.S. toda a 
vida que eu lhe desejo, e com ela todos os bens que pode, para que se 
evite parte do dano presente. Assim o queira Deus que guarde a V. S. 
para que assi seja. Castelo, em 15 de Abril de 1651.282 

  

De forma diferente comporta-se o remetente na carta 562 cujo destinatário é “um 

amigo afligido” tratado-o de forma mais íntima, pelo primeiro nome. Essa carta é 

consideravelmente mais longa do que a de número 427 porque assim permite a 

igualdade estabelecida entre destinatário e remetente, motivo segundo o qual pode 

expor mais longamente seus argumentos, pois tem liberdade para fazê-lo valendo-se 

de sentimentos de afeição ou simpatia. A brevitas é um ideal estilístico recomendado ao 

discurso epistolar, mas a brevidade desejada para as cartas em que deve haver a 

abreviação levada ao máximo possível não diz respeito à extensão do escrito, mas à 

exposição apenas daquilo que deve ser dito, pois uma carta “pode ser breve e levar 

escritas muitas páginas de papel, porque pode tratar de tantos negócios ou cousas que 

as ocupem, mas estarão relatadas de modo que seja a leitura comprida e a carta 

breve”283; dessa forma, nas cartas deve-se evitar a amplificação da matéria 
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apresentando-a sucintamente, pois aquilo que excede ao principal dela pode ser 

classificado como digressório e, portanto, desnecessário. 

A carta 562 é assim iniciada:  

“Yo procuro, Marsilio, tu desengaño. Pero yo pienso que vanamente. Si no crees 

tus pasiones cómo darás crédito a mis palabras? Tu mismo te avisa.”284 

Nesta carta, a persona consoladora apresenta-se maior ou superior à persona 

desconsolada em sabedoria, note-se que as outras possibilidades de superioridade, 

segundo Mayans e Siscar, são idade, riqueza, dignidade e império. Para a situação que 

consta na carta 562 a persona consoladora, segundo o mesmo retor, pode usar de 

maior licença podendo repreender a pouquidade de ânimo do desconsolado. Veja-se 

que logo no início dessa carta, o remetente deixa claro que o ânimo do desconsolado é 

fraco, indicando certo abatimento do destinatário. Através da interrogação retórica ou 

exsuscitatio (pergunta da qual não se espera resposta, por estar despojada de sua 

função dialógica e procurar mais acentuar o efeito patético) o remetente finge que 

pergunta ao destinatário, não para que este responda, mas para reafirmar o que disse 

simulando certa perplexidade. A persona consoladora sábia pode alargar-se nas 

sentenças persuadindo com mais eficácia; é o que faz o remetente dessa carta 

estendendo suas argumentações para efeito de persuasão do destinatário através da 

atualização da tópica do memento mori.  

Portanto, na redação do discurso epistolar, além da atualização de tópicas que 

serviam aos argumentos diversos segundo a causa originária de cada carta, o 

comportamento do “eu” que nelas aparece é resultado de uma construção retórica do 

remetente diante de cada um dos seus destinatários, construção essa que depende das 

convenções que autorizavam certa imagem verossímil para eles; fere, portanto, aos 

códigos de cortesania da qual a carta era exercício, ignorar as prescrições da 

epistolografia para expressar, por meio de uma escrita livre ou desautomatizada, 

sentimentos ou qualquer espécie de desejo íntimo do remetente. Os mais diversificados 

assuntos eram tratados (de negócios, políticos, estatais e também pessoais), no 

entanto, todos eles eram mediados pelas fórmulas aceitas, para não ferir o decoro do 

gênero.  

                                                 
284 MELO, Cartas familiares, p. 536. 
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Diálogos 

 

 

Desde as Antiguidades grega e latina, os diálogos são formas discursivas utilizadas 

por pensadores para expor formulações conceituais concernentes a diferentes 

elementos e aspectos da realidade ligados a questões de religião, filosofia, política, 

estado, sociedade, arte etc., construídas por meio de vozes discordantes que refutam e 

conciliam idéias com um fim didático. Por volta do ano 250, Diógenes Laércio, no seu 

Vitae Philosophorum, que na versão espanhola é intitulado Vida de los filósofos más 

ilustres, define diálogo como um “discurso compuesto de preguntas y respuestas sobre 

cosas filosóficas y políticas, con decencia de costumbres en las personas introducidas 

en él y ornato en las palabras”285. Assim, enquanto gênero discursivo, o diálogo 

necessita de personae para tratar as questões propostas pelo autor e a caracterização 

de cada persona atende a determinados pressupostos concernentes à otimização da 

recepção para efeito didático-moral, além disso trata-se de um discurso que se torna 

ameno por criar no leitor, por meio de determinados artifícios, a ilusão de familiaridade e 

de improvisação próprias de uma conversação habitual. 

No século XVII, os diálogos representam mais um instrumento a serviço das 

questões contra-reformistas, assentando-se como útil para a fixação dos novos valores 

ético-religiosos, além de aparatos enriquecedores da língua materna, uma vez que 

imitam um ato de fala espontâneo. Veja-se que esse aspecto lingüístico dos diálogos é 

referido em Hospital das Letras quando o interlocutor Lipsio refere-se aos diálogos de 

Francisco Rodrigues Lobo: “foi claro, engenhoso, elegante, grande cortesão e não 

menor jardineiro da língua portuguesa, que tosou, poliu e cultivou como bom filho e 

grato repúblico.”286 Por outro lado, os diálogos constituem ferramenta, numa “sociedade 

ao mesmo tempo restrita e disposta a produzir uma enorme imagem de si”287, de 

simulação do exercício da conversação gentil, isto é, constituem espelho de um modo e 

de uma prática social aconselhável como índice de urbanidade e boa educação, que 

                                                 
285 LAÉRCIO, Diógenes. Vida de los filósofos más ilustres, p. 230. Disponível em: 
www.dominiopublico.gov.br. 
286 MELO, Hospital das Letras, p. 71. 
287 PECORA, op. cit., p. 74. 
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estampa, para além das disputas de cunho intelectual, a imagem do homem de letras 

seiscentista educado para ser a um só tempo bom cidadão, bom soldado, saber se 

portar adequadamente em todas as ocasiões sociais, possuir cultura e bom gosto, 

saber apreciar a beleza de todas as artes e encontrar prazer na busca do conhecimento 

por meio de uma educação abrangente que ao visar o desenvolvimento de todas as 

potencialidades humanas não busca como método a especialização dos saberes e 

trabalhos. O arquétipo comportamental do homem seiscentista pode ser encontrado 

nas artes de viver ou nos “aciertos del vivir” conforme a nomenclatura de Baltasar 

Gracián; nessas artes que faziam coincidir nobreza e virtude a conversação é 

considerada uma oportunidade para o exercício da cortesia, momento em que cada 

interlocutor mostra muitos dos seus atributos intelectuais e lingüísticos, segundo mostra 

o aforismo 148 de Oráculo Manual y arte da prudência, obra de Baltasar Gracián: 

 
Tener el arte de conversar, en que se haze muestra de ser persona. En 
ningún exercicio humano se requiere más la atención, por ser el más 
ordinario del vivir. Aquí es el perderse o el ganarse [...] Toman los 
peritos el pulso al ánimo en la lengua, y en fe de ella dixo el Sabio: 
«Habla, si quieres que te conozca». Tienen algunos por arte en la 
conversación el ir sin ella, que ha de ser olgada, como el vestir, 
entiéndese entre mui amigos; que quando es de respeto ha de ser más 
substancial, y que indique la mucha substancia de la persona. Para 
acertarse se ha de ajustar al genio y al ingenio de los que tercian. No ha 
de afetar el ser censor de las palabras, que será tenido por gramático, ni 
menos fiscal de las razones, que le hurtarán todos el trato y le vedarán 
la comunicación. La discreción en el hablar importa más que la 
eloqüencia.288 

. 
Entender, portanto, o diálogo como imitação da prática social da conversação gentil é 

aspecto importante que contribuirá na composição das personae envolvidas, implicando 

que elas apareçam como imitação da imagem formular do homem seiscentista de 

letras, urbano, nobre, pois estes são autorizados socialmente para o exercício dessa 

conversação. 

Considerados esses entre os vários aspectos que demonstram a versatilidade dos 

diálogos, interessa ressaltar que essa modalidade discursiva é pensada no Seiscentos 

também pela relação de proximidade que apresenta com a poesia, se afastadas as 

disposições filosóficas que necessariamente os diálogos encerram e focalizado o 
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processo imitativo que essa modalidade textual envolve. A observação mais antiga 

dessa relação encontra-se na Poética de Aristóteles, observação essa referida por 

Diógenes Laércio e, no final do século XVI e posteriormente, por Torquato Tasso, 

López Pinciano e outros.  

A menção feita na Poética aristotélica aos diálogos socráticos289 aponta para certa 

identidade encontrada entre eles e outros discursos, pois Aristóteles afirma que para os 

diálogos socráticos, os mimos de Sófron e Xenarco e a imitação que se faz em trímeros 

ou versos elegíacos e outros semelhantes, para todas essas formas discursivas em 

conjunto, não há um termo comum.290 Comentando essa passagem da Poética, Garcia 

Yebra afirma que no referido trecho Aristóteles quer significar que as diferentes formas 

discursivas mencionadas têm em comum a realização da imitação por meio da 

linguagem, umas em prosa e outras em verso, e que para elas no tempo de Aristóteles 

não se dispunha de uma denominação generalizante que pudesse abarcá-las a um só 

tempo.291 Diógenes Laércio, ao discorrer sobre a vida de Platão, na seção em que 

pontua os diálogos desse filósofo grego afirma: “Aristóteles dice que el estilo de Platón 

es un medio entre el poético y el prosaico.”292 Torquato Tasso, na segunda metade do 

século XVI, escreve, a pedido do padre Don Ângelo Grillo, Discorso dell’arte del 

diálogo, no qual afirma ser o diálogo um gênero discursivo definido como imitação de 

razoamentos, feita em prosa, sem representação, para proveito dos homens civis e 

especulativos293.  

É na trilha de Aristóteles, portanto, que Tasso afirma que o escritor de diálogos 

deve imitar tal qual o poeta, porque ocupa uma posição intermediária entre este e o 

dialético e ao proceder à caracterização do gênero diálogo, esse autor italiano parte do 

conceito aristotélico de imitação, formulando muitas das proposições prescritivas 

referentes aos diálogos pela aproximação ou distanciamento desse gênero em relação 

aos elementos ou aspectos caracterizadores da poesia conforme as formulações de 
                                                 
289 A expressão “diálogos socráticos” designa genericamente as obras que tratavam de questões de 
filosofia moral, escritas sob a forma de diálogo por discípulos e seguidores de Sócrates. 
290 “Efectivamente, não temos denominador comum que designe os mimos de Sófron e de Xenarco, os 
diálogos socráticos e quaisquer outras composições imitativa, executadas mediante trímeros jâmbicos ou 
versos elegíacos ou outros versos que tais”. In: ARISTÓTELES, Poética, cap.1, 1447b10-13.  
291 Poética de Aristóteles. Ed. trilingúe por Valentín Garcia Yebra. Madrid: Editorial Gredos, 1974. 
(Biblioteca Románica Hispánica). Nota 22, p. 246. 
292 LAÉRCIO, op. cit.,  p. 224. 
293 PINCIANO, op. cit.,  epístola quarta, p. 149. 
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Aristóteles. Assim, para Tasso, a imitação em linguagem pode ser de ações ou de 

discursos; a primeira fica a cargo da comédia e da tragédia, a outra dos diálogos que 

imitam palavras para deixar claros razoamentos através de uma cena trágica sem, no 

entanto, objetivar a encenação teatral. 

Por apresentar situações e personagens verossímeis, os diálogos são, para López 

Pinciano, considerados poemas, pois a verossimilhança é o mais intrínseco da imitação 

poética. Se o essencial para a poesia é realizar a imitação, então “bastará que sea 

imitación de cosa qualquiera, como sea en lenguaje, para que tenga nombre de 

poema”294. Assim, a imitação em prosa é “vn poema sin atauío, pero viuo y verdadero”. 

Dessa forma, são considerados poemas para Pinciano os Diálogos de Platão, as 

fábulas de Esopo, as fábulas Milésias, As Etiópicas de Heliodoro, entre outros textos 

em prosa. Sobre o modo imitativo dos diálogos, afirma que eles assumem o modo ativo:  

porque vnos poetas imitan hablando siempre ellos mismos, como está 
visto en la dithirámbica o zarabanda; otras vezes nunca ellos razonan 
por sus personas, sino por agenas y interlocutoras, como en los 
diálogos, tragedias y comedias; otras vezes los poetas razonan por 
personas propias suyas a vezes, a veces por agenas, como en las 
épicas se vee.295  

 

Sendo assim, os diálogos oferecem a máxima ilusão de mimese, porque constituem 

“um gênero que compõe diferentes discursos a partir do relato de uma cena dramática 

mínima que pressupõe a presença simultânea de personagens com distintas posições 

intelectuais”296. Neles veicula-se uma verdade através de proposições que transportam 

razões e alegações que objetivam ser aceitas como autênticas, por isso, nesse 

aspecto, querem, para instruir de maneira teórica, ser ciência e não mimese, por outro 

lado, nas circunstâncias apresentadas, nos personagens envolvidos, nas digressões 

realizadas, todos construídos retoricamente como instrumentos viabilizadores do 

entendimento dos razoamentos propostos como verdadeiros, os diálogos realizam 

procedimentos miméticos. Dessa forma, assim como o poeta, o dialogista sabe que a 

contemplação do imitado provoca deleite e capta a simpatia do leitor para maior 

                                                 
294 PINCIANO, op. cit.,  epístola quarta, p. 163. 
295 PINCIANO, op. cit., epístola quarta, p.131.  Sobre esse particular, Francisco Cascales comentando a 
passagem já citada da Poética (cap.1, 1447b10-13) afirma: “Porque los diálogos de los antiguos y 
muchos mimos, ¿qué otra cosa son que prosas poéticas?”. In: CASCALES, op. cit., p. 130. 
296 PÉCORA, op. cit., p. 98. 
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proveito, logo os diálogos instruem também de maneira mimética. Por isso, as 

interrupções, em alguma medida justificadas, do fio temático do discurso dando-lhe um 

desenvolvimento inesperado com uma anedota, uma evocação, a descrição de uma 

paisagem, de um objeto ou situação, a introdução de uma comparação ou um exemplo, 

e outros aspectos caracterizadores de uma digressão, antes de retomar a matéria que 

se vinha tratando, são muito bem vindos nos diálogos, pois estão a serviço da 

argumentação dialógica tornando a leitura mais amena e mais proveitosa. 

 As personae que aparecem nos diálogos são construídas pelo autor para, 

simulando o exercício da conversação, expor razoamentos através de vozes 

discordantes; portanto, além de imitar caracteres em função da composição de cada 

persona, o autor ainda deve imitar uma disputa dialética. Enquanto imitação dessa 

disputa, os diálogos contrafazem a arte de razoar desenvolvendo idéias mediante o 

encadeamento de juízos ou de feitos tendentes a demonstrar algo, persuadindo seja 

através do convencimento ou da comoção e levando em consideração o juízo que 

acerca do tema tratado tem o leitor. Na encenação dessa disputa o autor lança mão de 

figuras específicas que tendem a produzir os efeitos necessários para que cada 

persona se comporte como se estivesse realizando um embate intelectual; tais figuras 

denominadas dialéticas são conciliação, antecipação, concessão e permissão.  

Por meio da conciliação a persona interlocutora aproveita o argumento, favorável 

ou não, vindo do adversário em favor de sua própria causa, ou faz com que uma 

proposição aparentemente contrária ao ponto de vista defendido complete ou esclareça 

esse ponto de vista297; a antecipação consiste em adiantar velada ou explicitamente 

certos razoamentos espinhosos ou intrincados com o fim de dispor o ânimo do leitor 

com o posterior desenvolvimento deles no discurso, esse adiantamento é uma 

preparação, se funda no cálculo prévio tanto dos próprios argumentos como dos que 

podem provir da outra parte298; a concessão consiste em apresentar de maneira 

provisória uma objeção possível ou um argumento desfavorável para o próprio 

razoamento, para que o rebatê-lo em seguida seja mais categórico e definitivo, assim a 

persona interlocutora demonstrará o quanto segura está do que diz e quanto 

                                                 
297 BERISTÁIN, Helena. Diccionario de retórica y poética. 7ª ed. Cidade do México: Editorial Porrúa. S.A., 
1995, p. 108-109. 
298 Ibid., p. 64-65. 
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verdadeira, inatacável ou eficaz resulta sua argumentação299; finalmente, através da 

permissão, a persona dá licença ao seu adversário para que faça algo, é uma espécie 

de incitação a uma ação que pode ser prejudicial para o permissor com o objetivo de 

desviar ou diminuir o estado passional do adversário300. 

Enquanto imitação de caracteres para composição das personae, são 

exemplares os diálogos de Platão nos quais são desenvolvidos razoamentos a partir de 

uma persona interlocutora denominada Sócrates, cujos caracteres imitam um homem 

de bem e que, segundo Torquato Tasso, ensina a juventude, renova os engenhos 

antigos, freia os precipitados, reprova a falsidade dos sofistas, é amador do justo e do 

verdadeiro, intrépido na guerra, constante na morte; enquanto as personae de seus 

adversários nas disputas são imitados como aqueles que expõem opiniões sem possuir 

a verdadeira ciência das coisas, apenas como amadores da glória; os caracteres, 

assim, contribuem para tornar verossíméis os razoamentos expostos, uma vez que 

propõem vozes mais balizadas que outras. No Galateo, diálogo de Giovanni Della Casa 

(1503-1556), por exemplo, temos duas personae bem diferentes como interlocutores, 

um nobre rapaz e um rústico, cuja funcionalidade textual é alvo de várias chaves 

interpretativas; para Alcir Pécora, a persona do rústico constitui “a condição da 

experiência do gentil-homem”301 aliada à construção de um lugar de humildade para o 

narrador que assim pode transitar sem constrangimentos entre diversos assuntos, o 

efeito dessa escolha é “um ganho de uma extraordinária amplitude de registro e 

dicções”302, enquanto a persona do jovem aprendiz é constituída de modo a interferir na 

escolha dos assuntos tratados, visto que os assuntos teológicos, políticos e filosóficos 

são suprimidos em favor daqueles circunscritos ao âmbito das boas maneiras que 

devem ser ensinadas desde cedo.303  

 Em Corte na Aldeia, Francisco Rodrigues Lobo constrói uma situação totalmente 

inverossímil de um lugar de cultura cortesã fora do reino, associando urbanidade ao 

modo de viver campesino, e para tornar essa situação verossímil,   faz alusão a uma 

realidade histórica ao anunciar no início do livro: “Depois que faltou a Portugal a Corte 
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dos Sereníssimos Reis, ascendentes de V. Excelência [...] retirados os títulos pelas 

vilas e lugares do Reino e os fidalgos e cortesãos por suas quintas e casais, vieram a 

fazer Corte nas Aldeias”304. Sabe-se que a obra foi publicada em 1619 e desde 1580 

Portugal era regido pelos Felipes de Espanha, sem rei, portanto, resta aos cortesãos 

fazer corte nas aldeias. Nesse diálogo, as quatro personae, homens de valor que se 

reuniam à noite para o exercício da conversação na casa de um antigo morador que em 

outro tempo havia sido casa de reis, são todos caracterizados com precisão de forma a 

servir aos objetivos propostos visando economia e eficácia na exposição dos 

razoamentos. A caracterização das personae, portanto, é importante dispositivo 

interpretativo dos diálogos, pois ajuda a compor o ensinamento que o autor deseja 

transmitir tornando-se parte da chave interpretativa que deve entrar em ação na 

compreensão integral deles. Portanto, as questões tratadas e as personae que as 

desenvolvem mantêm um vinculo indissolúvel, visto que elas também são parte desse 

ensinamento.  

Nos diálogos, assim como na poesia, o autor delega a enunciação inventando 

personae que terão papel importante na construção de uma empatia ou redução do 

estranhamento tornando a leitura mais propícia a produzir o efeito desejado, uma vez 

que cada persona é construída como interlocutor convencionalmente abalizado, 

portanto agente de falas e ações que deverão ajustar-se aos seus caracteres, 

permitindo um desenvolvimento coerente da temática escolhida. Assim, cada persona 

preenche as exigências temáticas dos diálogos, fornecendo ao leitor outro ponto de 

partida para o trabalho interpretativo e até imaginativo. Concebida como um artifício 

enunciativo cuja função é essencialmente temática, a persona interlocutora é moldada 

de maneira que   cada elemento formador do seu caráter seja   minimamente eleito de 

forma a responder às necessidades temáticas, servindo também essa persona de 

elemento a ser interpretado.  

 

 

 

 

                                                 
304 LOBO, op. cit., p. 1. 
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Poesia pastoril  

 

   

A poesia bucólica ou pastoril praticada no século XVII é elaborada segundo 

convenções que guardam tematicamente para esse gênero a exaltação do mundo rural, 

como lugar de virtude e sossego frente aos costumes urbanos censuráveis e o 

mundano ruído, formulando um universo autônomo longe dos vícios atribuídos à vida 

citadina e próximo do ideal da Idade de Ouro, tempo em que o homem vivia em 

harmonia com a natureza, antes de sucumbir ao pecado do orgulho. As imagens mais 

recorrentes deste tipo de poesia são: o pastor que descansa sob a faia meditando 

sobre a musa bucólica; pastores reunidos que lamentam amores frustrados; o pastor 

que toca a sua flauta redentora e, às vezes, se envolve num concurso musical amigável 

com outro pastor; o pastor que expressa a boa ou má sorte nos assuntos de amor (má 

sorte esta que quebra a monotonia do ócio perfeito, pois provoca a infelicidade); o 

pastor que chora a morte de um pastor amigo, entre outras. 

O disfarce pastoril define o estatuto da persona e do universo em que ela transita 

estabelecendo, assim, certas convenções que resultam na elaboração de um pacto de 

leitura, a partir de códigos fornecidos por obras consideradas textos matrizes erigidos 

ao longo do tempo, com os quais poesias pastoris posteriores estabelecem relações de 

várias espécies, mais ou menos visíveis. A poesia que desenvolve motivos bucólicos 

enreda uma série de lugares-comuns, muitos deles específicos, que lhe dão feição e 

estabelecem certo caráter programático quanto à maneira reservada ao tratamento dos 

temas e consequentemente ao comportamento das personae.  

Sabe-se que na poesia seiscentista os lugares-comuns utilizados convertem-se 

em enunciados na medida em que servem de argumento aos temas desenvolvidos, e 

sendo elementos variáveis, esses lugares determinam o funcionamento de outros 

elementos formadores da poesia, como é o caso do “eu” que nela aparece. A tópica 

pastoril oferece uma série de lugares-comuns, muitos deles indispensáveis a esse 

universo com o do locus amoenus. Este teve origem nos tempos homéricos, 

vinculando-se mais especificamente à poesia pastoril com Teócrito (século III a.C.) e 
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Virgilio (século I a.C.) que, com suas Bucólicas305, constitui entre os antigos modelo 

para poetas ibéricos seiscentistas que desenvolveram narrativas ou poemas de cunho 

pastoril como Garcilaso, Bóscan, Juan del Encina, Sá de Miranda, Bernardim Ribeiro, 

Camões, Jorge Montemor, Francisco Rodrigues Lobo, entre outros. O locus amoenus é 

“uma bela e sombreada nesga da Natureza. Seus elementos essenciais são uma 

árvore (ou várias), uma campina e uma fonte ou regato. Admitem-se, a título de 

variante, o canto dos pássaros, umas flores e, quando muito, o sopro da brisa”306. 

Enfim, é um lugar-comum que remete para a descrição da natureza como um lugar de 

delícias, edênico, a partir de um conjunto de elementos: o campo fresco com arvores 

que dão sombra, rios que correm entre a verde e exuberante erva produzindo um suave 

som que se harmoniza com o canto de pássaros e flores multicores, cenário ideal para 

as ninfas e pastores na poesia dos antigos. Na novela pastoril Primaveras307 de 

Francisco Manuel de Melo, o pastor Lereno celebra a chegada do novo dia sentando-se 

junto a uma fonte à sombra das faias e acompanhado pelo som de sua “sanfonha” 

recita versos que descrevem uma paisagem campestre, imagem que remete ao locus 

amoenus conforme mostra o trecho abaixo:  

 
Já nasce o belo dia, 
Princípio do verão fermoso e brando, 
Que com nova alegria 
Estão denunciando 
As aves namoradas, 
Dos floridos raminhos penduradas. 
 
Já abre a bela Aurora 

                                                 
305 Segundo Ernst Curtius “a poesia pastoril só se tornou sólido remanescente da tradição ocidental 
graças a Virgílio, que recebeu e transfigurou a herança de Teócrito”, e sobre a importância das Bucólicas 
para a configuração e compreensão da poesia virgiliana afirma que “quem só conhece a Eneida não 
conhece Virgílio. A influência das éclogas sobre a posteridade é pouco menos importante do que a da 
epopéia. Desde o primeiro século da época imperial até o tempo de Goethe, toda a educação latina 
começava com a leitura da primeira écloga.” É justamente no primeiro verso da primeira estrofe da 
Bucólica I que encontramos o “o motivo do recanto bucólico”, conforme a tradução de Curtius: “Títiro, 
deitado à sombra de uma vasta faia,/ aplicas-te à silvestre Musa com uma frauta leve...”. A descrição do 
lugar ameno que serve de moradia aos pastores “frutificou numerosa descendência”. In: CURTIUS, op. 
cit., p. 248-249. 
306 Ibid., p. 254. 
307 A poesia pastoril elaborada no século XVII ibérico remonta a Teócrito e Virgílio, sendo lícito pensar 
que sua configuração confunde-se com o desenvolvimento da novela pastoril uma vez que esta 
conjugava prosa e verso. Arcádia (1503) de Sannazaro é a composição moderna desse subgênero que 
oferece muitos dos códigos aproveitados pelas composições pastoris, posteriormente temos o português 
Jorge Montemor que com Los siete libros de la Diana (1559) fixou o modelo definitivo para a novela 
pastoril que comporta trechos em prosa alternados por composições poéticas.  
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Com nova luz as portas do Oriente, 
E mostra a linda Flora 
O prado mais contente, 
Vestido de boninas 
Aljofradas de gotas cristalinas. 
 
Já o sol mais fermoso 
Está ferindo as águas prateadas, 
E Zéfiro queixoso 
Ora as mostra encrespadas 
À vista dos penedos, 
Ora sobre elas move os arvoredos. 
De reluzente areia 
Se mostra mais fermosa a rica praia, 
Cuja riba se arreia 
Do álamo e da faia, 
Do freixo e do salgueiro, 
Do ulmo, da aveleira e do loureiro. 
 
Já com rumor profundo 
Não soa o Lis nos montes seus vizinhos, 
Antes no claro fundo 
Mostra os alvos seixinhos 
E os peixes que nas veias 
Deixam tremendo a sombra nas areias. 
  
Já sem nuvens medonhas 
Se mostra o céu vestido de outras cores; 
Já se ouvem as samponhas 
E frautas dos pastores 
Que vão guiando o gado 
Pela fragosa serra e pelo prado. 
 
Já nas largas campinas 
E nas verdes decidas dos outeiros 
Ao som das sanfoninas 
Cantam os ovelheiros, 
Enquanto os gados pacem 
As mimosas ervinhas que renacem. 
Com saudoso acento, agudo e grave [...] 
 
 
A aplicação do locus amoenus para imitação poética do cenário bucólico implica 

programaticamente em certos comportamentos da persona pastoril que, adequada a 

esse cenário, é, via de regra, reflexiva, livre dos censuráveis costumes urbanos 

(materialismo, hipocrisia etc.), portanto simples, sincera, constante e tão intimamente 

integrada à natureza que dela reconhece todas as belezas e sinais.  

Se o espaço próprio dos pastores é representado convencionalmente pelo locus 

amoenus, o que significa um deslocamento de cenário poético da cidade para o campo, 

a encenação do tempo vivido também não corresponde ao tempo presente, mas a um 
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passado que guarda os melhores valores humanos, a Idade de Ouro. A evocação 

desse tempo pode ocorrer de várias formas, uma delas se dá através da onomástica 

atribuída às personae pastoris, constituindo um lugar comum da poesia bucólica, pois 

funcionalmente sugere valores como bondade, simplicidade, sinceridade etc., ou 

fornece indicações para o entendimento ou conhecimento de fatos, aspectos, 

comportamentos. Nesse sentido, António Cirurgião mostra que os significados dos 

nomes dos personagens da novela pastoril Lusitânia Transformada (1607) de Fernão 

Álvares do Oriente   determinam o caráter e a essência dos personagens e por vezes 

seu papel perante os outros:  

 

Liriano, associado ao lírio do campo, simboliza a égloga campestre; 
Jacinto, associado à flor do mesmo nome, simboliza a pureza; Urbano, 
associado à cidade, simboliza o cortesão feito pastor; Rurânio, 
associado ao campo, simboliza o homem rústico; Sílvia, associada a 
bosque, simboliza a pastora que renuncia ao casamento para passar a 
vida no templo de Diana, deusa da caça e, metaforicamente, na 
Lusitânia Transformada, patrona das pastoras que abraçam a vida de 
perfeição, num convento; Célia, associada ao céu, simboliza a pastora 
que troca as agruras do mundo pelas delícias do paraíso.308  

 
 

Assim ocorre também na poesia com seus Flora, Amarílis, Liso, Glauco, 

Eliodora, Sincero e outros. Dessa forma, essa poesia encena um modo de viver 

campesino, em que se cria um ambiente imaginário de paz e perfeição, em que 

pessoas e natureza integram-se, fazendo da persona pastor aquela destinada a 

pertencer ao estado campestre.  

Nessa poesia a harmonia entre pastor e natureza é perfeita até o ponto de 

unirem-se de maneira órfica ou animista, uma vez que tanto os animais como os outros 

elementos da natureza, em princípio alheios à música, respondem ao canto pastoril. 

Essa característica do pastor refere-se ao lugar-comum do pastor músico, remetendo a 

Orfeu que, segundo a mitologia grega, era poeta e músico e quando tocava sua lira os 

pássaros paravam de voar para ouvi-lo, os animais perdiam o medo, as árvores se 

                                                 
308 CIRURGIÃO, António. “Aspectos de Lusitânia Transformada”. In: HALP: História e Antologia da 
Literatura Portuguesa no século XVII, Boletim cultural, Lisboa:  FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, 
nº 30, nov. 2004, p. 27. Disponível em: www.leitura.gulbenkian.pt/boletim_cultural/files/HALP_30.pdf 
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curvavam para sentir os sons carregados pelo vento, sendo, portanto, o melhor dos 

músicos. Dessa forma, o que a princípio era patrimônio de um único cantor com 

poderes mágicos se difunde entre os mortais que habitam o espaço idealizado pastoril. 

As tópicas amorosas reservadas ao espaço pastoril põem em relevo a 

constância de ânimos e sentimentos da persona, para confirmar o universo bucólico 

como propício ao amor verdadeiro. Veja-se, por exemplo, o lugar-comum   “o amor tudo 

vence”   encontrado no final da Bucólica X (v.69) (omnia vincit Amor; et nos cedamus 

Amori) atualizado na écloga de Luís de Camões “A quem darei queixumes namorados” 

reproduzida parcialmente abaixo: 

 
[...]Tu, esquecida já do bem passado e 
e do primeiro amor que me mostraste, 
teu coração de mim tens apartado, 
e o lugar também desamparaste. 
Não te quero eu a ti mais que a meu gado? 
Não sou eu mesmo aquele que tu amaste? 
Pois onde mereci tão grão desvio? 
Ouve-me, pois me vês já morto e frio. 
 
Bem vês que por Amor se move tudo, 
e não há quem de Amor se veja isento: 
o animal mais simples, baixo e rudo; 
o de mais levantado pensamento; 
até debaixo de água o peixe mudo, 
lá tem d'Amor também seu movimento; 
a ave, que no ar cantando voa 
e também por outra ave se efeiçoa.[...] 
 
 

Note-se que Camões também atualiza nesse poema a firmeza de ânimo que 

induz a persona pastoril a suportar sofrimentos causados por amores infelizes, 

tornando-a sujeita à dor causada pela indesejada solidão resultante da inconstância 

feminina ou de paixões desencontradas, fato que gera o doce lamentar, o cantar triste, 

mas saboroso do pastor. Esse cantar geralmente contrasta com a atitude da pastora 

amada que é tão dura quanto o mármore e fria como a neve. O objetivo desse   doce 

lamentar é, na maioria das vezes, a sublimação do sofrimento pelo relato dos mesmos, 

ao passo que atende convencionalmente   ao preceito de que a persona pastoril não 

está obrigada a guardar o secretum amoroso, como faz a persona da poesia lírico-

amorosa seiscentista ao ocultar muitas vezes o nome da amada. Então, expor o 
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sofrimento amoroso com suas causas, conseqüências e acidentes funciona na poesia 

bucólica como um possível remédio para as enfermidades amorosas.  

No geral, a condição de pastor implica no contentamento em integrar um mundo 

livre da inveja, corrupção, mentira, egoísmo, ambição, causas do aviltamento, do 

enfraquecimento moral do homem, pois o afastam dos bons sentimentos e da retidão 

moral. Assim, a persona pastoril relaciona-se com os bens materiais de forma a buscar 

o justo equilíbrio, ou seja, a satisfatória posição entre o estado de excesso e escassez 

de bens materiais, equilíbrio esse promovido pela natureza que lhe fornece tudo aquilo 

de que necessita. Esse estado de equilíbrio é manifestado na poesia mediante a 

aplicação do lugar-comum denominado aurea mediocritas. 

A imitação na poesia pastoril se dá mediante a utilização de lugares comuns 

cristalizados, estes quando convertidos em enunciados oferecem de maneira 

programática o comportamento das personae envolvidas. O poeta, ao imitar 

procedimentos próprios de um rústico, parte daquilo que a poesia apresenta como 

princípio de rusticidade e todos os aspectos que a ele são inerentes no campo poético. 

Só os elementos inerentes ao gênero fornecem a verossimilhança necessária ao 

poema pastoril, além disso os leitores esperam que tais elementos lá estejam para que 

como pastoris os poemas sejam entendidos e aceitos. Nada impede ao poeta que ao 

usar a imagem formular do pastor a tanger o rebanho, este apareça como possuidor de 

grande sabedoria, prudência e até cortesia desde que proveja o poema com 

verossimilhança interna. Mas, no geral, a persona pastoril é um camponês – pastor, 

lenhador, lavrador, pescador – representante de um mundo simples, natural e de um 

modo de viver rural, que ao falar pronuncia as palavras conforme o natural da língua, 

mas não de forma grosseira e rude;   esse modo de falar é elemento compositivo 

importante do gênero. É devido à maneira do falar pastoril que essa poesia pertence ao 

estilo humilde que lhe serve muito bem para a necessária encenação de certa 

sinceridade inculta em oposição ao ornamento vão, fazendo supor que a persona supre 

uma suposta carência de artifício com uma sinceridade natural.  
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Poesia satírica 

 

 

A poesia satírica seiscentista apresenta-se genericamente como resultado da 

convergência de elementos de variadas procedências. Nesse sentido, López Pinciano 

afirma que no final do século XVI concebe-se a existência de uma sátira antiga e uma 

moderna309 que se conciliam tematicamente como produtoras de razoamentos 

mordazes cujo fim é a repreensão de vícios humanos, no entanto, distanciam-se quanto 

ao modo imitativo e aos procedimentos de censura. Assim, na sátira antiga, aquela 

praticada na Antiguidade grega, o modo imitativo utilizado é o ativo, ou seja, o mesmo 

da tragédia e da comédia e o satirizado sempre corresponde a um sujeito empírico 

abertamente referido através do seu nome e interpretado por um ator que o remeda em 

costumes e disposição de ânimo para que tal sujeito se emende; enquanto as 

composições modernas ou latinas, praticadas no tempo de Pinciano, são, em relação à 

antiga, “más mansa”310 ao falar de “vícios presentes, de hombres viles y infames”311, 

utilizando-se de circunlóquios para não expor demasiadamente as pessoas, além disso 

o modo imitativo moderno é o narrativo ou misto. Atentando-se para a considerável 

diferença entre essas duas ocorrências, deve-se observar que a persona que se 

apresenta na sátira seiscentista, por um lado carrega uma série de convenções do 

gênero conforme a prática dos antigos e do seu posterior desenvolvimento durante a 

Idade Média; por outro, parece referir-se à realidade extratextual e apresentar 

informações sobre certos aspectos da realidade social seiscentista que, às vezes, 

quando não se leva em conta o modo específico de imitação desse gênero, são aceitas 

como verídicas. 

A finalidade do maldizer da persona satírica no século XVII ibérico não é, 

teoricamente, repreender o vício de um único homem, mas encontrando motivo no erro 

de um, estender o entendimento e o significado da coisa satirizada para que aqueles 

que partilham de comportamentos viciosos idênticos sintam-se também duramente 

repreendidos, por isso López Pinciano aconselha que o poeta utilize perífrases e 

                                                 
309 PINCIANO, op. cit., p. 498. 
310 Ibid., p. 499. 
311 Ibid., p. 499. 
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rodeios para disfarçar as pessoas satirizadas e que nesse aspecto a linguagem da 

sátira não seja clara. 312 Então, de acordo com a preceptiva, as sátiras modernas 

apresentam como tema a repreensão de vícios feita em linguagem clara e aberta313, e 

não de pessoas. No entanto, nas práticas da poesia satírica seiscentista, muitas vezes 

os sujeitos citados não são elipticamente censurados por meio de perífrases, o mais 

comum é a ocorrência de invectivas diretas, às vezes carregadas de obscenidades, nas 

quais os indivíduos são citados nominalmente como representantes dos viciosos atos 

de determinada categoria profissional, ordem religiosa, função política ou lugar social. 

Para Francesco Sansovino314, o que franqueia à persona satírica repreender 

abertamente, ou melhor, sem artifícios aparentes, os vícios ou imperfeições graves de 

outros, é o fato de a sátira pertencer ao estilo humilde. Este circunscreve matérias 

baixas que solicitam palavras que façam clara e inteligível a matéria. Mas uma persona 

poética sarcástica, dura, áspera, portadora de um tom acre e, por vezes, picante e 

corrosivo é própria da sátira, portanto não extensiva aos outros gêneros poéticos 

inscritos no estilo humilde, ao passo que nem a graça, nem a elevação, nem a 

suavidade do dizer aderem a esse gênero, no qual a persona deve encenar uma franca 

simplicidade e certa aspereza severa, mescladas de mordacidade e agudeza.  

Esse maldizer e suas conseqüências são aludidos por Francisco de Quevedo no 

poema “Raer tiernas orejas con verdades” – imitação da Satira I de Pérsio ( sed quid 

opus teneras mordaci radere vero aurículas?) em que a persona satírica pergunta ao 

poeta porque este deseja ferir toda a gente com a verdade e, aludindo aos limites do 

poeta, adverte sobre os conseqüentes perigos da mordacidade satírica aplicada aos 

poderosos. Nesse poema de Quevedo, a persona adverte não ser seguro censurar 

ações e que conselhos que mostram os enganosos caminhos dos vícios podem não ser 

bem recebidos. Para significar o estado de vigilância a que se propõe a persona satírica 

e o efeito que este estado pode provocar, utiliza a figura de Palinuro, personagem da 

Eneida que, sempre atento, pilota o navio que conduz Enéias da Sicília à Itália; mas é 

justamente seu estado de atenção que ofende o deus do sono, Morfeu, que faz o nauta 

                                                 
312 Ibid., p. 502. 
313 Ibid., p. 501. 
314SANSOVINO, Francesco. Discorso sopra la materia della sátira. Disponível em: 
www.bibliotecaitaliana.it. 
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dormir profundamente; dormente, Palinuro torna-se incapaz de se defender dos perigos 

que o conduzem à morte.  

 

Raer tiernas orejas con verdades 
mordaces, ¡oh Licino!, no es seguro:  
si desengañas, vivirás obscuro, 
y escándalo serás de las ciudades. 
 
No las hagas, ni enojes las maldades, 
ni mormures la dicha del perjuro; 
que si gobierna y duerme Palinuro, 
su error castigarán las tempestades. 
 
El que piadoso desengaña amigos 
tiene mayor peligro en su consejo 
que en su venganza el que agravió enemigos. 
 
Por esto, a la maldad y al malo dejo. 
Vivamos, sin ser cómplices, testigos; 
advierta al mundo nuevo el mundo viejo. 

 

 Vícios humanos também constituem matéria da comédia, uma vez que esta 

espécie poética imita homens piores, portanto, aqueles cujas ações são viciosas. Esse 

ponto de contato entre sátira e comédia é mencionado em algumas preceptivas 

poéticas coevas. Emanuelle Tesauro, por exemplo, no Tratado dos ridículos, partindo 

do princípio que o ridículo é próprio da comédia, enquanto a maledicência condiz à 

sátira, afirma que o fundamento do ridículo é a deformidade, mas aquela que não causa 

dor (deformitas sine dolore)315. A deformidade provém do “pior”, isto é, da torpeza de 

ânimo que pode ser ridiculamente significada pelos vícios servis316 ou por defeitos 

exteriores317, ou seja, deformidades que não mancham a reputação de outros, por isso 

não causam dor tornando-se causa de riso. A deformidade pode também ser 

apresentada com maledicência, maculando   a boa opinião que determinado grupo 

social partilha de alguém, assim causará dor, tornando-se matéria da sátira. Não há 

                                                 
315 TESAURO, Emanuele. Tratado dos Ridículos. Campinas: IEL-CEDAE-Unicamp, Jul/1992, nº1, p. 45. 
316 Vícios servis são aqueles mais vergonhosos, a honra, por exemplo, é uma virtude ladeada pelos vícios  
da ambição e da escravidão. Aquele é vício acrescido de força e altivez de coração, portanto não 
apresenta natureza servil, enquanto este é indicativo de servilidade, porque é próprio de um ânimo vil e 
impotente. In: Ibid., p. 35. 
317 Defeitos exteriores são aqueles que causam riso como, por exemplo,  feições humanas que reportam 
às coisas imundas (um nariz que lembra um focinho, uma face de contornos simiescos) e outras 
desproporções de várias ordens (como a negra mulher cujo nome é Neve ou se uma parte do corpo é 
desproporcional em relação ao todo). In: Ibid., p.39. 
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matérias exclusivamente ridículas ou satíricas, pois uma mesma matéria poderá 

receber tratamento maledicente ou risível. Para tanto, a comédia apenas sugere o 

maledicente e o obsceno por meio de palavras em sentido figurado, transformando-os 

em ridícula ironia; a mesma matéria, se dita com vocábulos próprios, de forma direta, 

levando alguém à indignação, será satírica. Nesse sentido, López Pinciano assinala 

que através do motejo, a comédia também repreende, mas sua maneira de fazê-lo é 

diferente da sátira: 

au[n] en la manera de reprehender, ay gra[n]de differe[n]cia entre el puro 
cómico y satyrico puro, que éste reprehende co[n] seueridad y acerbidad 
más o menos; co[n] más, como Iuuenal, co[n] menos y con algo de 
irrisió[n], como Horacio; mas el cómico reprehe[n]de del todo 
escarneciendo y burla[n]do, y, finalmente, es vna reprehensión la cómica 
llena de passatiempo y risa, de donde acabaréys de entender quán 
importante sea la risa a la comedia.318 

 
Pelo fato da sátira definir-se tematicamente pela dimensão ética e pela intenção 

de censura moral, sabe-se que o riso não é inerente a ela, no entanto não significa que 

o risível seja uma categoria estranha à forma satírica, pelo contrário, o riso muitas 

vezes associa-se a ela como atestam as ocorrências de sátiras burlescas. Por isso, 

López Pinciano faz distinção entre a sátira com predomínio de elemento burlescos 

como as de Horácio e outros, e as de Juvenal, mais graves e severas. 

 Exemplo de sátira burlesca temos em abundância no Seiscentos ibérico, por 

exemplo aquelas em que a persona satírica faz descrições físicas de “inimigos”. Essas 

descrições são muito diferentes daquelas que ocorrem na poesia lírica em que a 

recorrente descriptio da bela dama é reduzida à face que, composta por elementos 

perfeitos e delicados e por isso proporcionados, forma uma figura perfeita, conforme se 

percebe no trecho abaixo do poema de Jerônimo Baía.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
318 PINCIANO, op. cit., epístola doze, p. 499. 
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Retrato 
 
Vi Fílis, a bela, 
Lume dos meus olhos, 
Olhos de minha alma, 
Alma de meu corpo. 
Vi-a, e logo amor. 
Vi-a, e Febo logo 
Quer que a pinte a 
cores, 
Quer que a cante a 
coros.! 
[...] 
Seu rico cabelo, 
Do mais precioso, 
Mil troféus alcança 
E logra mil louros. 
Os raios enlaça, 
Para mal dos olhos. 
Todo ele é nós cegos, 
E nós, cegos todos. 
O campo da testa 
Belo e belicoso, 
Faz de neve fronte 

A esquadrão de fogo. 
Seus olhos rasgados 
De avarentos noto, 
Pois quanto mais ricos 
Tanto estão mais 
rotos. 
São mar de beleza 
Que me tem absorto, 
E suas meninas 
São os seus 
cachopos. 
Dormidos se mostram, 
Mas sabem (que 
assombro!) 
Mais eles dormidos 
Que espertos os 
outros. 
Altamente dormem, 
Mas entre os seus 
sonhos, 
Mais que de dormidos, 
Roncam de formosos. 

Feito de apanhia, 
Mistura o seu rosto 
Com o branco o tinto, 
De neve entre copos. 
O nariz e as faces 
Têm câmbio cheiroso: 
Elas flores dão, 
Ele dá Favónios. 
A boca parece, 
Se mal a não apodo, 
Pela cor, ferida, 
Pelo breve, ponto. 
De seus dentes, 
quando 
Descobre o tesouro, 
O aljôfar se mete 
Nas conchas medroso. 
Por ser tão tenrinho, 
Tão de leite todo, 
Seu colo podia 
Andar inda ao colo. 
É tão rica jóia, 

Brinco tão formoso, 
Que todos os dias 
O traz ao pescoço. 
Põe a mão galharda, 
Por quem vivo e 
morro, 
O papel de tinta, 
A neve de lodo. 
Tudo nela é branco; 
Porém eu me 
assombro 
De topar as setas 
Onde o alvo topo. 
São seus pés tão 
breves, 
Que estes versos 
toscos 
Com ser tão 
pequenos, 
Lhe ficam mui longos. 
 

 
 

Na sátira todas as partes do corpo podem também ser descritas, mas através de 

uma descrição que deforma, não mostrando cada parte para produzir a imagem do 

todo, mas amplificando somente uma de modo a deformá-la, para, através somente 

dela, compor o satirizado. Esse é um procedimento possível ao gênero em que a 

deformação moral pode ser significada pela feiúra física. Veja-se abaixo como nos 

poemas de Gregório de Matos e Quevedo, respectivamente, o nariz é a parte escolhida 

da face para a persona significar o satirizado, por meio de uma descrição deformante, 

como pessoa viciosa; lembre-se que esse elemento da face apresenta muitas 

significações pejorativas: é um dos orifícios por onde podem sair secreções, além disso 

serve para introduzir a sátira feita aos judeus uma vez que estes são caracterizados 

estereotipadamente   por terem narizes grandes.  
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Nariz de embono  
Com tal sacada,  
Que entra na escada  
Duas horas primeiro que seu 
dono.  
Nariz que fala  
Longe do rosto,  
Pois na Sé posto  
Na Praça manda pôr a 
guarda em ala.  
Membro de olfatos,  
Mas tão quadrado  
 
 
 

Que um rei coroado  
O pode ter por copa de cem 
pratos.  
Tão temerário  
é o tal nariz  
que por um triz  
Não ficou Cantareira de um 
armário.  
Você perdoe,  
Nariz nefando,  
Que eu vou cortando,  
E inda fica nariz em que se 
assoe . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Erase un hombre a una nariz pegado, 
érase una nariz superlativa, 
érase una alquitara medio viva, 
érase un peje espada mal barbado;  

era un reloj de sol mal encarado, 
érase un elefante boca arriba, 
érase una nariz sayón y escriba, 
un Ovidio Nasón mal narigado.  

 

Erase el espolón de una galera, 
érase una pirámide de Egito, 
las doce tribus de narices era;  

érase un naricísimo infinito 
frisón archinariz, caratulera, 
sabañón garrafal, morado y frito. 

 

Importa também ressaltar que em cada poema os comportamentos esperados da 

persona satírica como o sarcasmo, a dureza, a aspereza, o tom acre, picante ou 

corrosivo são efeitos que podem ser conseguidos com o uso de diminutivos, 

aumentativos, neologismos, obcenidades, latinismos e outros artifícios. Os diminutivos 

aparecem na poesia satírica de Gregório de Matos para em tom de burla a persona 

satírica reduzir o valor, humilhar ou depreciar o satirizado, que no   trecho do poema 

abaixo é o governador da Bahia no tempo do poeta:

Os dous olhinhos 
Com ser pequenos 
São dois venenos,  
não do mesmo tamanho 
maiorzinho [...] 
 
Junto às cavernas  
tem as perninhas  
tão delgadinhas,  
não sei, como se tem  
naquelas pernas [...]
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Já no trecho abaixo do poema de Gregorio de Matos a persona une aumentativo 

e obscenidade para dar intensidade ao tom mordaz de sua censura, utilizando a palavra 

lampreão –aumentativo de lampréia, peixe encontrado em águas frias que possui a 

boca circundada por uma espécie de funil sugador com muitos dentes que fixam-se à 

presa – para descrever o priapo (pênis) 

A umas freiras que mandaram perguntar por ociosidade ao poeta a definição do Priapo 
e eles lhes mandou definido e explicado nestas décima 
 
Este lampreão com talo, 
Que tudo come sem nojo,  
tem pesos como relojo, 
também serve de badalo: 
tem freio como cavalo,  
e como frade, capelo,  
é cousa engraçada vê-lo  
ora curto, ora comprido, 
anda de peles vestido 
curtidas já sem cabelo.  
 
 

No romance satírico burlesco de Jerônimo Baía, a persona   cria um neologismo 

ao unir os lexemas “beata” e “feras” para censurar o comportamento das beatas que em 

bando estão sempre empenhadas em parasitar pessoas ou instituições, dessa forma a 

persona satírica denuncia as hipocrisias que visavam ao sustento de uma vida fácil. 

 
Beatíferas Senhoras, 
Em cujas venturosas casas 
Como em adegas mosquitos,  
Andam bandos de Beatas [...]319 
 

Interessa ressaltar que a persona satírica assume e projeta um conjunto de 

características que definem seus traços típicos como a denúncia hiperbólica da 

perversão, do desequilíbrio do homem e do mundo; a enunciação que não responde a 

uma lógica extratextual, sendo resultado de uma expressão cristalizada da língua; a 

persona que se propõe a defender valores e para isso critica pessoas que representam 

antiteticamente tais valores com práticas viciosas, entre outras. Atendendo à finalidade 

corretora que cabe ao gênero satírico, o “eu” que nele aparece difere daquele da poesia 

lírico-amorosa, da pastoril e de outras espécies, porque mesmo podendo encenar um 

                                                 
319 Poesia seiscentista – Fênix renascida & Postilhão de Apolo, op. cit., p. 179. 
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amante, um varão ilustre, um rústico, o lugar de enunciação por eles assumido seria 

não daquele que declara, regozija-se ou padece em função de amores, daquele que 

sem civilidade ou polidez fala das coisas simples, mas daquela voz que encontra-se 

autorizada para a correção, o que sempre implica repreensão e castigo em função de 

uma mudança que deseja operar. A concessão para que a persona satírica assim 

proceda deve-se à verdade que ela afirma transportar através de um discurso que visa 

preservar um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um 

individuo ou um grupo social.  

 O certo é que a persona satírica responde a estímulos de uma conjuntura 

histórica determinada na qual se situa a pessoa do poeta. Contudo nem sempre é fácil 

determinar que tipo de relação estabelece o texto com a realidade extratextual, com 

que objetividade ele a representa. No caso da poesia seiscentista isso se deve, em 

grande medida, ao fato do poeta conceber a poesia como uma construção em que 

entram elementos poéticos convencionais aliados à contribuição particular do poeta. 

Além disso, o poema satírico impõe convenções definidas no plano temático e no 

aspecto verbal que o poeta desse tempo aceita e manipula na produção do seu próprio 

texto. Ao denunciar enfaticamente os vícios, o desequilíbrio do mundo e dos homens, a 

persona satirica confirma as expectativas do leitor competente já que está atendendo 

aos prováveis comportamentos que assume todo “eu” satírico.  

 

 

 

Poesia lírico-amorosa 

 

 

A poesia lírica no século XVII ibérico pode ser caracterizada de forma 

abrangente como “uma poesia de amenidade e sonoridade, dedicada à imitação das 

paixões”320. A graça e suavidade atribuídas a essa poesia devem-se a sua pertença ao 

estilo mediano que, como já sabemos, requer um dizer elegante, florido, doce, polido, 

cortês e agradável; desse requisito prévio deriva o tom ameno da composição lírica 

                                                 
320 CARVALHO, op. cit., p.175. 
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que, na prática, decorre da eleição de palavras ou da ordenação sintática dada a elas 

com o objetivo de conseguir um conjunto sonoro suave e harmonioso que torne a leitura 

agradável ao ouvido, conforme assinala Manuel da Fonseca Borralho, quando instrui 

sobre o verso lírico: “Sobretudo se deve observar a eleyçaõ das palavras, que quanto 

mais suaves forem tanto mais sonora fazem o verso”321. A beleza e a amenidade da 

poesia decorrem também do uso de palavras cuja pronúncia não seja áspera ou dura, 

pois a suavidade seduz os corações e ganha as vontades, concorrendo diretamente 

para o deleite poético. Nesse sentido, Horácio ensina que não é suficiente aos poemas 

serem belos, pois também necessitam ser amenos: “Não basta que os versos sejam 

elegantes, sejam eles brandos, & amorosos, & que levem o ânimo do ouvinte para onde 

quiserem.”322 Somente a beleza não é satisfatória ao verso lírico, ainda que esta agrade 

o entendimento, pois desacompanhada de doçura, de amenidade não move os afetos.  

Destinada à imitação de afetos, a poesia lírica seiscentista em tudo encontrava 

uma fonte copiosa de diferentes sentimentos e de admiráveis conceitos, nas 

circunstâncias corriqueiras e efêmeras da vida, nas descrições que realiza, ou ainda 

quando a poesia é oferecida a uma flor, a um prado, a um rio, a alguma das estações 

do ano, ou a determinado fenômeno da natureza, todos esses elementos figuram nessa 

poesia lírica para imitar afetos, pois através da flor se podia metaforizar a brevidade da 

vida, da tempestade a ira do ciúme ou as batalhas do coração, tudo acomodado à 

brevidade e concisão que lhe são próprias. Assim, esses elementos figuram na lírica, 

não para serem eles mesmos objeto da poesia, mas para significar através de relações 

de semelhança os afetos. Entre os antigos pode-se encontrar indicações de como 

melhor denotar as paixões nos discursos; veja-se,   por exemplo, Longino que   – 

partindo do princípio que a arte mostra perfeição quando se assemelha à natureza e 

que, por isso, a imitação poética deve apresentar como modelo os efeitos da natureza – 

ensina como, mediante a aplicação de figuras, tornar os afetos mais evidentes, 

mostrando como naturais os efeitos passionais construídos no poema. Assim, a 

justaposição provocada pelo assíndeto, “com frases desligadas umas das outras, nem 

                                                 
321 BORRALHO, op. cit., 62. 
322 HORÁCIO. Entendimento literal, e construição portugueza de todas as obras de Horacio... Com index 
copioso dashistorias, & fabulas conteudas nellas. Lisboa: na officina de Henrique Valente de Oliveira, 
1657, vv.99 -100. 
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por isso menos fluentes”323, produz o efeito de alvoroço, “a um tempo peando e 

propelindo”324; já o hipérbato é o “mais verdadeiro cunho duma emoção violenta”325, 

pois “as pessoas realmente encolerizadas, apavoradas, indignadas ou arrebatadas 

ordinariamente pelos ciúmes ou por alguma outra paixão [...]”326 invertem a ordem 

natural das palavras na oração, pois ao “iniciar um assunto, saltam para outro, 

intercalam, de passagem, incisos descabidos, depois, numa vira-volta, tornam ao 

primeiro e completamente transtornadas, impelidas como ao sopro dum repiquete em 

giros súbitos de cá para lá, mudam as palavras, mudam os pensamentos”.327  

Interessa ressaltar que a poesia lírico-amorosa seiscentista, para a descrição dos 

afetos e dos estados de ânimo dos amantes, constrói um campo de imagens formado a 

partir de lugares-comuns, léxico particular e utilização de figuras. Na verdade, muitos 

desses lexemas, conceitos, motivos e temas recorrentes nessa poesia são recebidos de 

formações poéticas de outros tempos e de certa forma adaptados à conjuntura poética 

e moral-religiosa do século XVII ibérico. Nesse sentido, Manuel Pires de Almeida afirma 

que para a poesia alcançar “o fim deleitoso e útil convém ser de proveito à 

República”328, por isso adverte que a poesia “não casta” não deve ser usada, pois ela é 

oposta à honestidade e adversária do bem público e deve-se fugir dela para “não 

manchar a pureza de ânimo com os mimos e regalos lascivos da poesia pouco casta”. 

Assim, pode-se talvez justificar, por exemplo, porque aquela imagem do amante que 

arde em chamas abrasado por um amor que é fogo é, no Seiscentos, repetidamente 

destituída da matiz erótica presente na poesia dos antigos.  

Na poesia lírico-amorosa seiscentista, o amor é caracterizado, na grande maioria 

dos casos, como fonte de dor e agonia, por isso, para significar o sofrimento amoroso 

causado ou pela ausência física da amada ou por sua recusa em corresponder os 

sentimentos do amante, os lexemas mais comuns são aqueles que classificam o 

sentimento amoroso como tormento, tirano, homicida, prisão, pena, inferno, incêndio, 

escarmento e outros. Há ainda o amor cristão que configura-se como outra forte 

                                                 
323 LONGINO. Arte Poética. In: “A poética clássica” / Aristóteles, Horácio, Longino. São Paulo: Cultrix: 
Edusp,1981, p.92. 
324 Ibid., p.92 
325 Ibid., p.93. 
326 Ibid., p.95. 
327 Ibid., p.95. 
328 ALMEIDA, Poesia e pintura ou pintura e poesia, p. 87. 
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ocorrência da poesia lírico-amorosa seiscentista. A poesia que glosa esse amor é, 

segundo Frei Luís de Leon, aquela que procede do céu conduzindo o poeta às 

alturas329. Vista como fonte de alento divino, essa poesia é, no tempo contra-reformado, 

de acordo com Maria do Socorro Fernandes de Carvalho, procedimento poético de 

moralização cujo modelo mais visitado é o livro bíblico Cântico dos Cânticos, mas 

também decorre de poemas seculares divinizados, de glosas de tópicas bíblicas e da 

moralização de temas recorrentes em várias formações poéticas historicamente 

datadas.330  

Em muitos poemas o sentimento amoroso é denotado por meio de metáforas 

ígneas que remetem ao lugar-comum do “fogo de amor” ou ignis amoris (descrição 

fisiológica da paixão que se havia feito convenção na poesia erótica), portanto são 

recorrentes vocábulos como abrasado, incêndio, chamas, arde, fulminado, partido em 

centelhas. Como se pode observar nos poemas abaixo:  

 
Comparando o seu amor ao Fênix 
 
Tu Fênix, tu do amor doce traslado,/ Companheiro em meus males peregrino,/ Pois se em fogo te acaba 
o teu destino, / Em chamas me atormenta o meu cuidado/ Tu te podes queixar de um triste fado, / Eu me 
queixarei de um Deus Menino,/ Pois tu por desgraçado, e eu por fino/ Acabas encendido, eu abrazado./ 
Mas ó! que as tuas ânsias são pequenas/ À vista do martírio, em que discorro,/ Porque renasces em 
morrendo apenas;/ E servindo-te as penas de socorro./ Tu renasces do fogo em tendo penas,/ Eu porque 
muito peno, em chamas morro.331 (Jerônimo Baía) 
 
 
Padece ardiendo y llorando sin que le remedie la oposición de las contrarias calidades 
 
Los que ciego me ven de haber llorado/ y las lágrimas saben que he vertido,/ admiran de que, en fuentes 
dividido/ o en lluvias, ya no corra derramado./ Pero mi corazón arde admirado/ (porque en tus llamas, 
Lisis, encendido)/ de no verme en centellas repartido,/ y en humo negro y llamas desatado [...] (Quevedo) 
 
A um peito cruel 
 
O bem passado que é? É mal presente,/ O mal presente que é? É dor esquiva,/ A dor esquiva que é? É 
morte viva. A morte viva que é? Inferno ardente. / Com mal quem poderá viver contente, 
Com dor quem haverá que alegre viva,/ Com morte quem não tem pena excessiva,/ Com inferno quem 
vive alegremente?/ Por bem passado, mal vou padecendo,/ Por alegria dor, por vida morte,/ Com glória o 
mesmo inferno estou sofrendo:/ Mas ah, peito cruel, que ainda é mais forte 
A dura condição, que em ti estou vendo,/ Que bem, e mal, e dor, inferno, e morte.332 (Antônio Barbosa 
Bacelar) 
 
                                                 
329LEON,  Frei Luís de.  De los nombres de Cristo.  Livro I. Disponível em: www.cervantesvirtual.es  
330CARVALHO, op. cit., p. 289-291.  
331 Poesia seiscentista – Fênix renascida & Postilhão de Apolo, op. cit., p. 149. 
332 Ibid., p. 138. 
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 Nas atualizações do lugar-comum do “fogo de amor”, ocorrem certas variações 

como em alguns casos em que o sofrimento é intensificado, provocando também 

transtornos como ira ou falta de lucidez, remetendo às enfermidades de amor ou 

aegritudo amoris, ou seja, a fixação da imagem da amada na mente do amante de tal 

forma que este é incapaz de livrar-se dela, tornando-se uma obsessão. Veja-se, nesse 

sentido, o poema abaixo: 

Efectos de amor 
 
Mal la ausencia sufriendo/ Y menos el furor; con paso ciego/ Sale Clorinda, ardiendo/ De ira, y de amor, 
em duplicado fuego/ Por templar de dos llamas que suspira/ Em lágrimas amor em sangre la ira./ De 
amor, y acero armada/ Con tierno afecto, y animo constante/ Conduce a la estacada/ En pecho fuerte 
coraçon amante;/ Y en vista hermosa, en aparencia fera/ Miente en cuerpo de acero alma de cera./ Su 
muerte busca anciosa/ Culpa de dós amantes, si del hado/ Permision rigurosa;/ Pues el uno atrevido, otro 
olvidado,/ Engañada una fé, otra mentida,/ Mil homicidas son contra una vida. [...]333 (D. Francisco Manuel 
de Melo) 
  
 

Amar, quase sempre, é viver sob tormentos, esses tormentos do apaixonado se 

convertem em relatos como advertência a outros amantes, como também, em objeto de 

dor e confusão para aquele que sofre:  

 
 A umas saudades 
 
Saudades de meu bem que noite, e dia / A alma atormentais, se é vosso intento / Acabardes-me a vida 
com tormento, / Mais lisonja será que tirania./ Mas, quando me matar vossa porfia, / De morrer tenho tal 
contentamento, / Que em me matando vosso sentimento, / Me há-de ressuscitar minha alegria.334 
(Antonio Bacelar Barbosa) 
 
 
Vendo-se em confusões nascidas de si mesmo 
 
Vasto mar, triste Tróia, irado Noto,/Nasce o pranto, arde o amor, cresce o suspiro;/ Pois Céus busco, 
astros sigo, a bens aspiro,/ Etnas guardo, Euros rompo, Nilos broto./ Sem norte, sem discurso, e sem 
piloto,/ Cego à luz, vivo ao raio, exposto ao tiro,/ Luzes bebo, ares corto, escolhos giro,/ Clície amanta, 
águia cega. e lenho roto./ Se Etnas verto, ares queimo, horrores toco,/ Baste o ardor, pare o harpão, 
cesse o tormento,/ Cego amor, doce agrado, incêndio louco,/ Vê que na dita, na ânsia, e no lamento,/ 
Leve o bem, viva a dor, o alívio pouco,/ Morre flor, Fénix vive, acaba o vento.335 (Francisco de 
Vasconcelos) 
 

 

Outros lugares-comuns recorrentes para significar o sofrimento amoroso são o 

amor como homicida, o amor como prisão, ou amor como causa de penas; esses 

                                                 
333 Ibid., p. 281. 
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335A Fenis Renascida ou obras poeticas dos melhores engenhos portuguezes, Tomo II, p. 160.  
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lugares e outros são profusamente glosados na poesia lírico-amorosa do Seiscentos 

ibérico, por vezes aparecendo misturados entre si ou a outros. Há nessa poesia 

ocorrências, por exemplo, em que se observa que todos esses efeitos de amor (a 

prisão, o viver em inferno etc.) advêm do olhar da amada, ou seja, o sofrimento é 

desencadeado a partir da aplicação de um lugar comum muito utilizado na poesia 

trovadoresca, a troca de olhares entre amantes como causa do amor; ou ainda, a título 

de exemplo, ocorre a mescla do lugar-comum do amor como morte com aquele do 

“fogo de amor”.  

A amada é caracterizada como aquela que tem o coração duro e gelado – o que 

remete ao lugar-comum da indiferença da dama que tem a filiação trovadoresca do 

servus amoris, isto é, a amada trata o amante com crueldade e este se submete, como 

um escravo ao senhor – em contraposição ao do amante sempre derretido em amores 

ou queimando em chamas. A crueldade da amada aparece através de expressões que 

denotam atitudes ambivalentes de protesto e aquiescência por parte do amante como: 

doce matadora336, amoroso desdém, tirania suave337,   avarenta de favores/ liberal de 

tormentos338. Veja-se que o lugar comum da dama cruel intercalado com outro, o do 

protesto e anuência do seu comportamento pelo amante, é desenvolvido no poema 

abaixo de Jerônimo Baía. 

Ao rigor de Lisi 
 
Mais dura, mais cruel, mais rigorosa 
Sois, Lisi, que o Cometa, rocha ou muro 
Mais rigoroso, mais cruel, mais duro, 
Que o Ceo vê, cerca o Mar, a Terra goza. 
 
Sois mais rica, mais bela, mais lustrosa 
Que a perla, rosa, Sol, ou jasmim puro, 
Pois por vós fica feio, pobre e escuro, 
Sol em Céo, perla em mar, em jardim rosa. 
 
Não vio tão doce, plácida e amena, 
Brame o Mar, trema a Terra, o Céo se agrave, 
Luz o Céo, ave a Terra, o Mar sirena. 
 

                                                 
336 Conforme aparece no poema de Jerônimo Baía A uma trança de cabelos negros: “(...)Porém na 
essência, ó doce matadora,/ Quem não dirá que sois, e não diz muito,/ Dia, gala, alegria, luz, senhora?”; 
337 Conforme o soneto de Antonio Barbosa Bacelar: “Amoroso desdém num belo agrado,/ No mais doce 
ferir um doce jeito,/ Tirania suave em brando aspecto,/ Olhos de fogo em coração nevado, (...)”; 
338 Conforme o romance que segue de Violante do Céu: “Que avarienta de favores,/ que liberal de 
tormentos,/ Es tu piedad con mi anciãs, Es tu rigor con mi pecho.(...)” 
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Vós triunfais de sirena, luz e ave, 
Claro Sol, perla fina, rosa amena, 
Mor cometa, árduo muro e rocha grave.339 
 

O amante portanto apresenta comportamentos contraditórios de queixa e 

anuência em relação ao comportamento da amada visto que prefere o sofrimento 

amoroso ao desamor, como ocorre no romance de Jerônimo Baía. 

 
Yo me muero no se como, 
Y se acaso de amor es,  
Mejorare no se quando, 
Pues mi achaque es no se que. 
Em el valle vi a Menguilla,  
Que es basilisco al reves,  
Pues mata com que miren 
A los que no puede ver. 
El descuido de sus ojos,  
Mi mayor cuidado fue,  
Bien puedo dellos quexarme,  
Pues que me matam, pudieran 
Darme la muerte a escoger. 
Que quiero morir de amor, 
No a manos de um desden. 
Muerome, y no se 
De que me muero,  
Que a dolências occultas 
No ay remedyo.340 

 
Dessa forma, é necessário assinalar que o poeta seiscentista contava com um 

repertório de lugares-comuns, vocábulos ou fragmentos textuais que, entrelaçados a 

novos conceitos, serviam para desenvolver certas imagens e argumentos, revelando 

seu engenho pelas soluções que oferecia para fazer sobressair a novidade resultante 

da sua intervenção. Compor poesia, então, no Seiscentos, significava reutilizar 

elementos poéticos aceitos, reelaborando-os para que adquirissem novos sentidos. Na 

verdade, não é fácil apontar de forma precisa as fontes dos lugares-comuns que 

aparecem nessa poesia, pois algumas delas remontam a vários momentos 

historicamente datados da poesia, veja-se por exemplo o lugar-comum atualizado por 

estes poetas do amor como prisão que é também encontrado na elegia latina, na 

poesia trovadoresca e na poesia petrarquista.  

                                                 
339 A Fenis Renascida ou obras poeticas dos melhores engenhos portuguezes, op. cit. Tomo IV, p. 265. 
340 Ibid., Tomo III, p. 98. 
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 Tem-se, assim, na poesia lírico-amorosa seiscentista, um “eu” amante como 

enunciador da mensagem que não apresenta nenhum sinal de identidade alheia ao 

próprio discurso amoroso, nem qualquer pista que remeta à pessoa do poeta que a 

escreveu. Esse “eu” não se autodenomina nobre, plebeu, cortesão, aldeão, soldado, 

letrado, mas em algumas poesias aparece como poeta. Pode dirigir-se a uma dama 

sem identificá-la, adequando-se decorosamente ao secretum amoroso ou utiliza nomes 

poéticos convencionais (Flori, Clori, Anarda, Aminta); mas também pode dirigir-se a 

uma flor, a um rio ou ao próprio Amor. Portanto, o poema lírico-amoroso apresenta uma 

locução em que a situação de enunciação é uma construção do próprio texto, tão 

ficcional ou figurada como os eventuais acontecimentos relatados. Assim, o poeta não 

pretende expressar a si mesmo, pois o poema é visto como uma espécie de objeto 

verbal que ilustra concepções de amor, de amada e de amante cristalizadas, que 

deslizaram através dos tempos. Mesmo assim, cada poema é único ou deseja sê-lo, 

não como expressão de uma experiência particular, mas como combinação inusitada 

dos elementos que compõem o modelo poético do sentimento amoroso. 
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   Considerações Finais 

 

 

 

A poesia elaborada no século XVII, para adquirir dignidade de discurso poético, 

submete-se a determinada intervenção retórica. No que diz respeito à atuação da voz 

do poeta na poesia lírica ibérica seiscentista, a retórica  opera na qualidade de 

mediadora entre a subjetividade do poeta e o eu-poético seiscentista, administrando 

dispositivos constituintes do discurso oratório provenientes da absorção de elementos 

sedimentados por várias formações discursivas antecedentes. Portanto, essa voz não 

pode ser referida como expressão pessoal de uma interioridade psicológica, pois nela 

está ausente a sinceridade ou a possibilidade de sentimentos verdadeiros de uma 

experiência real. 

Anterior ao pensamento hoje dominante  de que o poema é uma construção 

intelectual proveniente de uma subjetividade, o poeta seiscentista procede à 

composição poética tendo em vista a produção de decoros  e verossímeis acomodados 

ao gênero que sua composição representa; para atender esse objetivo  ele administra 

de maneira particular  categorias  retórico-poéticas aproveitadas na elaboração de 

vários outros discursos que circulam no período. Nesse particular, a imitação, entre as 

categorias  que sustentam a prática poética seiscentista,  é fundamental, pois constitui 

o princípio dessa poesia e ao prescrever ao poeta a imitatio dos melhores modelos, 

impõe determinada  reiteração, no poema que se forma, de certas características 

presentes na poesia de outros. Essa reiteração impede, por vezes, a construção de 

uma  voz poética singular, visto que a composição da poesia e consequentemente do 

eu-poético parte de noções abstratas comunitariamente aproveitadas e que, por isso, 

podem dar origem a outras vozes idênticas  em momentos particulares de composição 

de outros poetas. A utilização comum das mesmas categorias retórico-poéticas – às 

vezes, tal qual como estão empregadas em determinada poesia que serve de padrão 

para o trabalho de imitação poética –  impede pensarmos esse “eu” como uma 

singularidade proveniente de uma intervenção pessoal, sendo mais plausível concebê-

lo como resultado da concretização dessas  categorias.  
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Em todos os casos,  a imitação deve ser de tal forma que na leitura do poema, o 

leitor visualize mentalmente o objeto imitado, para tanto o poeta lança mão de preceitos 

estilísticos. Observando que a categoria retórica doestilo prescreve que a elocução 

deve ser acomodada à matéria tratada, o poeta, nesse tocante,  não prioriza 

propriamente a voz que fala no poema, mas elementos que,  distintos dela, regulam sua 

conduta para atingir o objetivo previsto segundo a verossimilhança esperada para a 

atuação dessa voz na poesia. Esses elementos são aqueles que dão a conformação 

esperada ao gênero e no caso da poesia lírica dizem respeito à imitação de afetos, 

afetos de homens medianos,  por meio de uma linguagem amena. Assim, acionando o 

conceito de estilo, o poeta adapta o eu-poético à dignidade dos afetos imitados. Nessa 

operação de adaptação, a natureza mista da lírica impõe ao poeta, em relação ao que 

ocorre nos gêneros considerados puros, um conjunto maior de opções a partir do qual 

podem surgir diversos objetos provenientes da combinação de elementos 

estilisticamente desproporcionais, de matérias e versos variados e da possibilidade de 

utilização dos três modos imitativos possíveis à poesia. 

Note-se que atualizar o complexo discursivo que orienta o fazer poético no 

século XVII é condição primeira para que os discursos sejam aceitos no Seiscentos, 

portanto apenas a exposição de uma experiência pessoalizada não consegue  

sustentar ou justificar a elaboração de um poema nesse tempo. Assim, a dinâmica 

discursiva ditava como essencial para determinadas composições  a aplicação de 

lugares-comuns, estes são entendidos como uma categoria retórica que implica a 

administração de argumentos utilizados no desenvolvimento dos temas propostos, 

argumentos  estes que passam de um poeta para outro, como patrimônio da própria 

poesia, ao passo que a aplicação deles  modula a voz do poeta no poema, visto que 

esta é resultado, em grande medida,  da transformação desses lugares-comuns em 

enunciados.  

Outro aspecto importante é que a supremacia  da instituição retórica como norma 

orientadora  dos discursos circulantes no século XVII impõe a várias composições  do 

período a utilização de categorias retóricas  gerais, as quais estão sujeitos esses 

discursos em sua  formulação;  essas categorias são   atualizadas em cada um deles 

por meio de movimentos particulares de acomodação que  interferem diretamente na 
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enunciação.  Nesse sentido, vimos que a carta, por exemplo, ao atualizar tópicas, 

prescreve como comportamento válido para “eu” remetente uma construção retórica 

adequada  aos destinatários e às finalidades do escrito, não sendo verossímil para esse 

discurso um “eu” que por meio de um composto de natureza privada fala com 

sinceridade sobre matérias confidenciais. Nos diálogos, o autor inventa personae  às 

quais delega a enunciação para auxiliar na exposição dos temas propostos e por meio 

delas encena, por vezes,  uma disputa intelectual , tanto a encenação da disputa 

quanto a atuação das personae envolve a aplicação de artifícios retóricos. Outra 

ocorrência  é a poesia pastoril que ao utilizar lugares-comuns apropriados  ao gênero, 

produz uma  voz previsível, visto que reitera a imagem poética do rústico; assim,  o eu-

poético  verossímil a esse gênero é o do homem campesino que afastado dos 

costumes citadinos e dos vícios que eles encerram, encena certa sinceridade a priori 

apartada da suposta afetação e do modo artificial do falar cortesão.   No caso da sátira, 

a persona satírica estabelece certa relação com a realidade extratextual,  essa relação, 

assim como outros elementos que conformam o poema satírico,  faz parte das 

convenções guardadas ao gênero, resultado disso é um “eu” que por afirmar transportar 

uma verdade é franqueado à censura de vícios alheios de forma maledicente, dura ou 

obscena, encenando certa  franqueza, simplicidade, aspereza, mescladas de 

mordacidade e agudeza.  Já na  poesia lírico-amorosa, a voz do poeta  encarna a 

imagem de um eu-poético amante  segundo concepções de “amante” cristalizadas, 

portanto provenientes de outras formações poéticas, na maioria das vezes esse eu-

poético sofre pelas recusas da dama cujo coração intransponível não se comove com  o 

sofrimento que tal recusa causa no amante.  

 O comportamento do “eu” nesses discursos não atende a uma normatividade  

única, pois  apresentam atuação programática  de acordo com os decoros reservados a 

cada gênero. Como a atuação da voz poética depende em grande medida da aplicação 

de lugares-comuns e estes atendem a verossímeis específicos, é improvável que um 

“eu” próprio de um gênero ocorra exatamente nos mesmos moldes  em outro. No 

entanto, pode-se pensar em combinações, como por exemplo a que ocorre na  formular 

imagem poética do pastor enamorado, nesse caso as tópicas da poesia lírico-amorosa 

são atualizadas na poesia pastoril e sofrimento amoroso, a exemplo da poesia lírico-
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amorosa, é significado pela  melancolia, saudade, temor, desespero, enfim sentimentos  

aos quais estão sujeitos  os amantes vítimas de amores infelizes, bem como a 

constância e a fidelidade ao próprio amor. No entanto, mesmo inventivamente 

semelhantes, a elocução nesses gêneros se dá de forma diferenciada para atender as 

formas de dizer específicas de cada um, assim o eu-poético, nesse caso,   compartilha 

dos mesmos assuntos, mas adquire matizes diferenciadas. Repare-se que apesar  da 

ausência de unicidade normativa na tratadística  quanto à atuação da voz poética na 

poesia seiscentista, encontra-se certa  constância  quanto a elementos que incidem 

diretamente na conformação dessa voz; tais elementos,  já algumas vezes citados, são: 

a ocorrência  da primeira pessoa  como apenas uma possibilidade enunciativa,  a lírica 

como imitação de  afetos de homens medianos, a linguagem florida e amena, a 

utilização  de matérias variadas e versos de diferentes tipos.  

A partir da apresentação de tais conceitos gerais que servem de elementos 

mediadores da voz que fala na poesia lírica seiscentista, qualquer conclusão definitiva 

quanto à configuração dessa voz estaria comprometida devido à condição quer 

fragmentária quer apenas indicial e por vezes ausente da tratadística do período. 

Metodologicamente, este estudo propôs-se apenas  posicionar as condições e estados 

da problemática da voz que fala nessa poesia, assim a definição da questão necessita 

de intervenções investigativas  mais extensivas, incabíveis nesta dissertação de 

mestrado. No entanto, algumas observações conclusivas podem ser ensaiadas, ainda 

que preliminares ou parciais. Nesse sentido,  observa-se que a construção tanto da voz 

que fala nos poemas seiscentistas quanto do eu-lírico contemporâneo nosso ocorre 

porque o poeta delega a enunciação a uma persona poética. Esta torna a leitura mais 

apta a produzir determinados efeitos, porque apresenta um enunciador particularmente 

competente. A persona, em todos os casos, é uma convenção que emoldura o poema, 

permitindo um desenvolvimento coerente da temática escolhida, assim o “eu” preenche 

as exigências temáticas do poema, sendo considerado, pelo leitor discreto dessa 

poesia, um artifício enunciativo, evitando a confusão entre o eu-poético e o “eu” 

empírico do poeta.  

Veja-se que o eu-lirico contemporâneo nosso é, entre outras coisas, resultado da 

construção de uma persona cuja expressão apresenta  validade estética, é recurso que 



 133 

possibilita uma infinidade criativa de sentimentos poéticos, cujas palavras utilizadas na 

expressão devem pluralizar os sentidos, oferecendo múltiplas possibilidades 

interpretativas ao leitor, mas também deve convencer a respeito das sensações e 

acontecimentos que circunscreve, movendo as emoções com belas e diversificadas 

imagens. Estas querem ser originais, não suportam a repetição e a previsibilidade, por 

isso o eu-lírico nasce  das escolhas de linguagem que o poema apresenta, portanto da 

sintaxe, do ritmo e de outros elementos.  Diferentemente, a voz do poeta na poesia 

lírica seiscentista é automatizada, porque resulta de uma intervenção de conceitos que 

repetidamente todos os poetas devem utilizar para produzir os verossímeis adequados 

à poesia lírica do período, por isso essa voz não deseja formular imagens originais, pelo 

contrário deseja, em certa medida, a repetição para denotar a pertença às formas 

poéticas autorizadas, por vezes aproveitando-se de imagens de outros “eus” já 

formulados e aceitos, além disso, imagens poéticas de sensações, afetos e 

acontecimentos que essa voz denota provêm, na maioria das vezes, de outras 

formações poéticas.  
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