
POÉTICAS 

DO SÉCULO XVI





1ª tradução portuguesa da obra de 
Aristóteles, 1779

Arte = mimese (Aristóteles)



Preceitos estéticos

Estudo, imitação e emulação 

dos autores gregos e latinos 

da Antiguidade

Cessem do sábio grego e do troiano

As navegações grandes que fizeram;

Cale-se de Alexandro e de Trajano

A fama das vitórias que tiveram;

Que eu canto o peito ilustre lusitano

A quem Netuno e Marte obedeceram.

Cesse tudo o que a Musa antiga canta,

Que outro valor mais alto se alevanta. 

Luís de Camões. Os Lusíadas. 

Canto I, estrofe 3.



Preceitos estéticos

Equilíbrio 

Harmonia 

Senso de proporções

Rigor e perfeição formal



A Última Ceia (1498). Leonardo da Vinci. Convento de Santa Maria da Graça, Milão.



Preceitos estéticos

Naturalidade

Decoro 

Clareza 

Simplicidade 

Concisão

A primeira lei minha é que de mim
Primeiro me guarde eu, e a mim não creia,
Nem os que levemente se me riem.

Conheça-me a mim mesmo: siga a veia
Natural, não forçada: o juízo quero
De quem com juízo e sem paixão me leia.

Na boa imitação e uso, que o fero
Engenho abranda, ao inculto dá arte.
No conselho do amigo douto espero.

Muito, ó Poeta, o engenho pode dar-te,
Mas muito mais que o engenho, o tempo e estudo.
Não queiras de ti logo contentar-te.
[...]
Corta o sobejo, vai acrescentando
O que falta, o baixo ergue, o alto modera,
Tudo a uma igual regra conformando.

Ao escuro dá luz, e ao que pudera
Fazer dúvida, aclara: do ornamento
Ou tira ou põe: co’ o decoro o tempera.
[...]

António Ferreira. Carta a Diogo Bernardes.



Preceitos estéticos

Ideal ético-estético

[...]

E faz que este natural

Amor, que tanto se preza,

Suba da sombra ao Real,

Da particular beleza

Para a Beleza geral.

[...]

Luís de Camões



Preceitos estéticos

Fusionismo (imaginário pagão e cristão)

Davi (c. 1501-1504). Michelangelo. Academia de Belas Artes. Florença

Apolo Sáurio. 
Cópia romana de original 

atribuído a Praxíteles
(c. 395-330 a.C.).

Museu do Louvre, Paris.
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Maneirismo

Crise do Renascimento

Misticismo cristão

Valorização da emoção

Valorização da fantasia

Sinuosidade

Antíteses

Penitência de Maria Madalena (1587-97)
El Greco.  Museu de Cau Ferrat, Barcelona

Transição para o Barroco



Texto maneirista

Tanto de meu estado me acho incerto,
que em vivo ardor tremendo estou de frio;
sem causa, juntamente choro e rio,
o mundo todo abarco e nada aperto.

É tudo quanto sinto, um desconcerto;
da alma um fogo me sai, da vista um rio;
agora espero, agora desconfio,
agora desvario, agora acerto.

Estando em terra, chego ao Céu voando,
numa hora acho mil anos, e é de jeito
que em mil anos não posso achar uma hora.

Se me pergunta alguém porque assi ando,
respondo que não sei; porém suspeito
que só porque vos vi, minha Senhora. 

Luís Vaz de Camões



POÉTICA 

DO SÉCULO XVII





O Enterro do Conde de Orgaz (1586). El Greco. Igreja de São Tomé, Toledo 



Características

ENGENHO: invenção, capacidade ou talento

de criar beleza por meio da linguagem aguda.

AGUDEZA: procedimento pelo qual o discurso

engenhoso se realiza. Caracteriza-se pela

aproximação ou pela fusão de imagens e de

conceitos distanciados.

Retrato de Baltasar Gracián (1601-1658), autor de Arte 
de Ingenio: Tratado de la Agudeza (1642)



Características

Dualismo: teocentrismo e antropocentrismo

Sinuosidade

Ornamentalismo (figuração abundante)

Temática

1. Angústia mística

2. Angústia existencial

3. Angústia erótica



Estilos

Gongora (1561-1627)

CULTISMO (gongorismo)

agudeza e engenho

jogo de imagens

sensorialismo



Se as sobrancelhas vejo,

Setas despedes contra o meu desejo;

Se do rosto os primores,

Em teu rosto se pintam várias cores;

Vejo, pois, para pena e para gosto

As sobrancelhas arco; íris o rosto.

Manuel Botelho de Oliveira

Texto cultista



Estilos

Quevedo (1580-1645)

CONCEPTISMO (quevedismo)

agudeza e engenho

jogo de ideias

intelectualismo



Navegava Alexandre em uma poderosa armada pelo mar Eritreu a conquistar a Índia: e como fosse

trazido à sua presença um pirata, que por ali andava, roubando os pescadores, repreendeu-o muito

Alexandre de andar em tão mau ofício: porém ele, que não era medroso nem lerdo, respondeu assim:

Basta, senhor, que eu, porque roubo em uma barca, sou ladrão, e vós, porque roubais em uma

armada, sois imperador? Assim é. O roubar pouco é culpa, o roubar muito é grandeza: o roubar com

pouco poder faz os piratas, o roubar com muito, os Alexandres. [...] O ladrão que furta para comer, não

vai nem leva ao inferno: os que não só vão, mas levam, de que eu trato, são outros ladrões de maior

calibre e de mais alta esfera; os quais debaixo do mesmo nome e do mesmo predicamento distingue

muito bem São Basílio Magno. Não só são ladrões, diz o santo, os que cortam bolsas, ou espreitam os

que se vão banhar para lhes colher a roupa, os ladrões que mais própria e dignamente merecem este

título, são aqueles a quem os reis encomendam os exércitos e legiões ou o governo das províncias, ou

a administração das cidades, os quais já com manha, já com força roubam e despojam os povos. Os

outros ladrões roubam um homem, estes roubam cidades e reinos; os outros furtam debaixo do seu

risco, estes sem temor nem perigo; os outros se furtam, são enforcados, estes furtam e enforcam.

Pe. Antônio Vieira 

Texto conceptista
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Preceitos neoclássicos

Estudo e imitação dos autores da Antiguidade e do Renascimento

Emulação aos mestres da tradição clássica antiga e moderna



Lede, que é tempo, os clássicos honrados;

Herdai seus bens, herdai essas conquistas,

Que em reinos dos romanos e dos gregos

Com indefeso estudo conseguiram. 

Vereis então que garbo, que facúndia

Orna o verso gentil, quanto sem eles

É delambido e peco o pobre verso. 

Oh! clássicos do nosso augusto século.

Que sempre fostes o patente molde

De elegante escritura genuína,

Oh! quanto deveis hoje, mais que nunca, 

Ser o que são bandeiras nas batalhas! 

Francisco Manuel do Nascimento (Filinto Elísio). Obras.

Texto neoclássico



A Morte de Sócrates (1787). Jacques-Louis David. The Metropolitan Museum of Art, Nova Iorque



Neoclassicismo: características gerais

Ideal clássico: oposição ao Barroco 

Convencionalismo

Aurea mediocritas: equilíbrio / harmonia  / senso de proporções

Inutilia truncat: clareza / simplicidade / concisão

Fugere urbem: fugir da cidade

Locus amoenus: bucolismo

Carpe diem: gozar o momento

Pastoralismo: pseudônimos pastoris

Arcadismo



Os Pastores da Arcádia (c. 1640). Nicolas Poussin. Museu do Louvre, Paris.



Olha, Marília, as flautas dos pastores, 
Que bem que soam, como estão cadentes! 
Olha o Tejo a sorrir-te! Olha não sentes 
Os Zéfiros brincar por entre as flores? 

Vê como ali, beijando-se, os Amores 
Incitam nossos ósculos ardentes! 
Ei-las de planta em planta as inocentes, 
As vagas borboletas de mil cores! 

Naquele arbusto o rouxinol suspira, 
Ora nas folhas a abelhinha para, 
Ora nos ares sussurrando gira: 

Que alegre campo! que manhã tão clara! 
Mas ah! Tudo o que vês, se eu te não vira, 
Mais tristeza que a morte me causara. 

Bocage

Texto árcade



Concepções de imitação da natureza

Cópia (naturalismo)

Representação da realidade em geral (os princípios e a ordem da natureza)

Representação da natureza humana (o típico, o universal)

Padrão estético e ético – seleção e elevação da natureza: beleza ideal (identidade
do ideal do artista com o universal, a eterna essência das coisas)



Estrutura da obra de arte

Dicotomia de forma e conteúdo

Formalismo externo (regras rígidas para os gêneros; retórica ornamental de “bom

gosto”)

Seleção e ordenação de assuntos por critérios de valor moral, extrínsecos à arte



Efeito da obra de arte

Aut prodesse aut delectare

Prazer ou deleite: meio necessário
para alcançar o fim

Instruir: utilidade moral

“A poesia é a arte pela qual o

poeta excita a paixão... Para

satisfazer e melhorar, deleitar

e reformar o espírito” (John

Dennis).



Critérios de valoração da obra de arte

Gosto Faculdade, ao mesmo tempo, espontânea
e adquirida, inata e cultivada, sentimental
e intelectual.

Historicismo Relativismo: de gustibus non est
disputandum.

Perspectivismo histórico Reconhecimento da individualidade do
artista combinado com o sentido de
mudança e desenvolvimento na história.



Distinção entre o útil, o bom e o belo

O prazer estético é a “satisfação
desinteressada”, livre da interferência do
desejo e de fins imediatamente utilitários.

Autonomia da arte

“Ideia”: representação da imaginação que realiza a
união do particular e do universal.

A arte realiza a união do sensível e do abstrato, da
imaginação e da razão.

KANT, Immanuel (1724-1804)



As produções do gênio devem ser exemplares: as
obras de arte devem ser reconhecidas. O gênio é
inato, inconsciente e irracional, mas suas produções
devem ter coerência prescritiva e normativa.

O juízo estético é subjetivo, mas reclama uma
validade universal: senso comum da humanidade
como norma.

KANT, Immanuel (1724-1804)

Crítica do Juízo. 1ª ed. 1790



Neoclassicismo

Romantismo

Padrão aristotélico e horaciano

Novos padrões




