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Esta ahora a cenizas reducida,
De las aves retórico escarmiento,
En el trono diáfano del viento,
De las aves fue Reyna obedecida:
Aquella misma llama, en que luzida
Arde, es disposición de nuevo aliento,
La ceniza es principio al nacimiento,
Paréntesis el fuego es de la vida:
De Fénix ya caduca aquella hoguera
Es tumba, y cuna de otra sucesiva,
De esta, que aquí desmaya, otra despierta,
Aliento nuevo esa ceniza espera,
La muerta es instrumento de la viva,
La viva es epitafio de la muerta.
Antônio Barbosa Bacelar; A Fénix.

RESUMO

Este trabalho dedica-se ao estudo de sonetos atribuídos a Antônio Barbosa Bacelar
na Fênix Renascida. Ao examinar as categoriais analíticas que respaldaram
ordinariamente a leitura da poesia seiscentista, ora em chave ―realista‖, totalizando-a
como ―mentalidade‖ ou como ―espírito do tempo‖, ora em chave ―transcendente‖,
concebendo-a como ―expressão de paixões‖ ou de ―vivências humanas‖, esse
estudo procura evidenciar o caráter anacrônico de tais formulações. Reflexões sobre
a ―historicidade do sentido‖, sobre as ―práticas de representação letrada‖ e sobre as
―figurações sociais‖ no Antigo Regime, assim como, o estudo de poéticas e tratados
de racionalidade de corte subsidiam a análise dos sonetos atribuídos a Bacelar.
Nessa perspectiva, efetuamos a descrição de três subgêneros do soneto: o
encomiástico, o cômico e o bucólico, estudados, respectivamente, a partir das
composições intituladas: A Fernão Teles, General da Beira, Governador do Porto, A
uns olhos tortos e Ao Tejo queixando-se. Essas representações atendem a
dispositivos escriturais que promovem a ratificação de premissas teológico-políticas
preconizadas pelas instituições católicas do Regime Monárquico, produzindo, por
um lado, a invectiva de posturas classificadas como vulgares, por outro, o encômio
de hábitos considerados discretos. Nesse sentido, os textos examinados revelam
especificidades relativas aos regimes de leitura e de escrita que balizaram as
práticas letradas na antiga Sociedade de Corte, concebidas, então, não como
―expressão de subjetividades‖, nem como reflexo de ―realidades‖, mas como
dispositivo escritural de fixação de memória, de fabricação de distinções e de
divulgação de valores prescritos pela corporação mística do Reino.
Palavras-chave: Soneto; Antônio Barbosa Bacelar; Encômio; Cômico; Bucólica.

ABSTRACT
This work is inscribed to the study of sonnets assigned to Antonio Barbosa Bacelar
de in Fênix Renascida. To examine the analytical categories which ordinarily support
the reading of the Poetry of the seventeenth century, sometimes in level "realistic",
totaling it as "mentality" or "spirit of time", sometimes in level "transcendent",
conceiving it as "expression of passions" or "human experiences", this study seeks to
highlight the anachronic character of such formulations. Reflections on the "historicity
of meaning", "practices of literate representation‖ and "social" figurations‖ in the
Ancien Régime, as well as the study of the poetics and treaties of rationality of court
bears the analysis of sonnets assigned to Bacelar. In this perspective, we made the
description of three subgenres of sonnet: the encomiastic one, the comic one and the
bucolic one, respectively studied from the essays titled: A Fernão Teles, General da
Beira, Governador do Porto, A uns olhos tortos e Ao Tejo queixando-se. These
representations attend to the writing devices that promote the ratification of the
theological-political assumptions preconized by Catholic Institutions of the Monarchy
Regime, providing, on the one hand, the invective of postures classified as vulgar; on
the other, the encomium of customs that are considered discrete. In that respect, the
texts examined reveal specificities relating to regimes of reading and writing that
distinguished the literate practices in ancient Society of Court. They were understood
then not as "expression of subjectivities", nor as a reflection of the "realities", but as
writing device of fixing of memory, manufacture of distinctions and dissemination of
the values prescribed by the mystic corporation of the Reign.
Keywords: Sonnet. Antonio Barbosa Bacelar. Encomium. Comic. Bucolic.
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PRELIMINARES
Mas a "obra", o "livro", ou ainda estas unidades como
a "ciência" ou a "literatura", será preciso sempre
dispensá-las? Será preciso tomá-las por ilusões,
construções sem legitimidade, resultados mal
alcançados? Será preciso desistir de se buscar
qualquer apoio nelas, mesmo provisoriamente, e de
lhes dar uma definição? Trata-se, de fato, de arrancálas de sua quase-evidência, de liberar os problemas
que colocam; reconhecer que não são o lugar
tranquilo a partir do qual outras questões podem ser
levantadas [...]. Trata-se de reconhecer que elas
talvez não sejam, afinal de contas, o que se
acreditava que fossem à primeira vista.
Michel Foucault

A proposição formulada por Michel Foucault na segunda parte da Arqueologia
do Saber sobre a suspensão de unidades ―quase evidentes‖, como literatura, livro ou
obra, parece ser pertinente para pensar o ―objeto de estudo‖ que motiva o presente
trabalho, selecionado a partir de um duplo recorte: a convenção de um gênero
textual, o soneto, e a atribuição de uma autoria: Antônio Barbosa Bacelar. Os papéis
seiscentistas recolhidos por Mathias Pereira da Silva e impressos, durante toda a
primeira metade do século XVIII, sob o título de Fênix Renascida ou obras poéticas
dos melhores engenhos portugueses, manifestam um conjunto de particularidades
instigantes se examinadas sob o ponto de vista da suspensão das ―unidades‖
sugerida por Foucault.
A Fênix, sem dúvida, tem sido uma das fontes mais relevantes para a recolha
da ―obra poética‖ atribuída a Bacelar, contudo, ela documenta, simultaneamente, a
precariedade dos procedimentos de atribuição operacionalizados pela recolha tardia
efetuada por Mathias Pereira da Silva. Realizado no tempo em que os modelos
agudos de escrita começam a ser depreciados, o projeto antológico da Fênix tinha
em vista a conservação de um ―legado poético‖ que, naquele momento, já se
encontrava em ruínas1. Papéis avulsos, que circulavam sob atribuições diversas e
que admitiam incontáveis variantes, foram corrigidos, organizados e atribuídos sob

1

Ver a Apresentação de Alcir Pécora em Poesia Seiscentista: Fênix Renascida e Postilhão de Apolo.

10

as limitações que permearam a atividade do colecionador ao longo de quase meio
século de trabalho.
Em 1746, quando os cinco volumes da Fênix, então aumentados, são
reimpressos de uma única vez, as práticas de leitura e de escrita que haviam
balizado a composição das obras ali recolhidas já estavam, de certa forma,
prescritas, ou seja, o empreendimento de Mathias Pereira da Silva, a recolha da
poesia portuguesa de matriz gongórica, é justificado, desde o princípio, como uma
prioridade de arquivo, ou seja, como uma iniciativa que pretendia salvar do
esquecimento um acervo que começava a ser desprestigiado sob o ponto de vista
das práticas discursivas do século XVIII.
Os dispositivos de atribuição que operaram no ―arquivamento‖ desses
materiais do século XVII obedeceram primordialmente a um princípio de fabricação
de autoridades, ou seja, os critérios de autoria, nesse caso, não previam o
mapeamento de uma experiência subjetiva autônoma, mas o registro de um uso
discreto da língua vulgar, de tal forma que a reflexão sobre os problemas suscitados
pela naturalização de certos dispositivos de legibilidade, como ―autor‖ ou ―obra‖,
torna-se crucial para uma leitura verossímil dos textos recolhidos na Fênix.
De modo similar, a unidade ―livro‖ também suscita problemas. Não apenas
por se tratar de uma antologia que foi elaborada e reelaborada durante quase meio
século, mas também por manifestar indícios tipográficos de materiais oriundos de
diferentes extratos editoriais. Se compararmos a Fênix com algumas das impressões
elaboradas na península durante o século XVII (por exemplo, a Primera parte de las
flores de poetas ilustres de España ou as Obras Completas de Don Francisco de
Quevedo Villegas), chama a atenção a falta de uniformidade tipográfica que
caracteriza a impressão da Fênix. Na antologia lusa, a sobreposição, mais ou menos
desordenada, desses diferentes extratos, muitos deles aditados ao final dos volumes
como inclusão de última hora, mereceria um estudo à parte.
Por fim, a própria noção de literatura revela-se problemática quando
consideramos os empregos discursivos que regem a composição dos papéis ali
recolhidos. Alguns dos pressupostos elementares que estão implicados nos usos
românticos de tal conceito e, ainda, em muitos de nossos usos ordinários, como
originalidade ou autonomia, são estranhos à convenção letrada seiscentista e,
quando mobilizados de forma impensada, resultam em conclusões, no mínimo,
problemáticas, como, por exemplo, a depreciação, a priori, das modalidades
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panegíricas de enunciação poética, interpretadas, ordinariamente, como poesia
menor, uma vez que não atendiam ao princípio estético de autonomia.
No caso deste estudo, a seleção da atribuição ―Bacelar‖ foi motivada,
inicialmente, por um critério quantitativo, pois, na Fênix, há um conjunto bastante
expressivo de composições atribuídas a esse poeta. Ademais, Mafalda Ferin Cunha,
organizadora da primeira antologia que reúne a poesia de Bacelar, aponta o soneto
como o gênero predominante na escrita desse autor:
Da extensão da sua obra poética dá conta esta edição, onde se
encontram coligidos 137 sonetos, 33 romances, 23 décimas, 16
oitavas, 12 silvas, 4 canções, 4 redondilhas, 3 epigramas, um
conjunto de endechas, uma proposta, um conjunto de coplas e uma
epístola em tercetos (CUNHA, 2007, p.18).

Ou seja, esse recorte permitia um cruzamento profícuo entre o gênero
estudado e o conjunto das composições recolhidas no corpus selecionado: a Fênix
Renascida. Sob a sombra do modelo quinhentista camoniano, por um lado, e, por
outro, sob a sombra dos modelos castelhanos do siglo de oro, esse procedimento de
atribuição estava vinculado à fixação de códigos discursivos em língua portuguesa
que fossem capazes de fazer frente a matriz aguda hispânica, que a essa altura
contava com diversos modelos celebrados em toda Europa, como Miguel de
Cervantes, Francisco de Quevedo, Lope de Vega, Luís de Gôngora, Calderón de la
Barca, entre tantos outros. Nesse sentido, não deixa de ser curioso observar que a
coleção das ―obras poéticas dos melhores engenhos portugueses‖ inclua um número
tão significativo de composições escritas em língua espanhola, fato que coloca em
evidência a permanência, mesmo depois do fim da União Ibérica, de hábitos de
escrita difundidos durante a monarquia dual.
Se, consideramos, por um lado, os problemas relativos à atribuição e a
conservação dos textos que constituem a Fênix, por outro, empreendemos um
segundo recorte que se sobrepõe ao da atribuição: a convenção de um gênero
textual. O rendimento desse procedimento, por sua vez, vincula-se a dois elementos
que assumiram um papel nuclear nas descrições normativas do soneto que
circularam na península durante os séculos XVI e XVII: a brevidade e a variedade da
matéria. O primeiro desses elementos, a brevidade, permitiu a correlação entre a
formalização do soneto e a reavaliação seiscentista dos dispositivos elocutivos
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agudos, enfaticamente explorados pelas artes de engenho; o segundo, por sua vez,
favoreceu a flexibilidade dos motivos que poderiam ser tratados na configuração
sucinta do soneto, de tal forma que, operando dentro dos limites de uma mesma
convenção textual, foi possível observar usos relativos a matérias discursivas
bastante diversificadas: heroicas, panegíricas, galantes, religiosas, bucólicas,
cômicas etc.
Tendo, pois, esboçado, em linhas gerais, as variantes que compõem esta
equação sobre “O Soneto e a Ordem Antiga: Antônio Barbosa Bacelar na Fênix
Renascida”, cabe, por fim, delinear o percurso que realizamos. Na primeira parte do
texto, abordamos algumas questões relativas à ―historicidade do sentido‖ refletindo,
logo em seguida, sobre os seus possíveis desdobramentos nos domínios da
historiografia literária. Na segunda parte, examinamos as principais diretrizes que
orientaram as convenções do soneto nos usos do Antigo Regime, como também,
discutimos, brevemente, algumas questões relativas ao conceito de autoria e suas
implicações no corpus atribuído a Bacelar.

Na terceira parte, elaboramos uma

reflexão sobre os usos do panegírico nas ―figurações sociais‖ do Antigo Regime,
retomando a leitura das investigações de Norbert Elias sobre a antiga Sociedade de
Corte. Na quarta parte, empenhamo-nos em discutir as relações entre a codificação
do riso ―discreto‖ nos tratados de racionalidade de corte e suas relações com as
convenções discursivas que regem as modalidades cômicas do soneto. Por fim, no
último capítulo, dedicamo-nos ao estudo de um soneto idílico, tendo em vista a
convenção bucólica que especifica esse subgênero; as finalidades doutrinárias
previstas na preceptiva coetânea e os padrões agudos de elocução que estiveram,
então, vigência.
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1 A HISTORICIDADE DO SENTIDO E A HISTORIOGRAFIA LITERÁRIA
1.1 O sentido como convenção: Jacques Derrida
No segundo capítulo de Gramatologia, intitulado ―Linguística e gramatologia‖,
a reflexão de Derrida sobre a ―escritura‖ empenha-se em levantar alguns problemas
em relação aos postulados do estruturalismo. O argumento, nesse caso,
problematiza o tratamento de questões relativas à escrita em formações discursivas
que pretendiam positivar os saberes referentes à linguagem, priorizando, portanto, o
exame das contradições que aparecem nas entrelinhas do texto seminal atribuído a
Saussure: o Curso de Linguística Geral.2 No Curso, a escrita é concebida como
―representação‖ da fala, como elemento situado fora do sistema linguístico
propriamente dito, uma vez que, em conformidade com o modelo proposto, a
concepção de sistema linguístico exige, como proposição axiomática, a admissão de
um ―liame natural‖ entre ―significantes fônicos‖ e ―conteúdos significados‖.3 A
instituição escrita, portanto, opondo-se à naturalidade da voz, era tratada como um
obstáculo para a apreciação científica da língua.
Na reflexão de Derrida, entretanto, a noção de ―escritura‖ recobre um campo
semântico bem mais amplo. Pensada como ―instituição durável de um signo‖, ela
designa ―todo o campo dos signos linguísticos‖ (DERRIDA, 2011, p.54), de tal forma
que, ao aparecer como ―inscrição‖, como ―fixação do sentido‖, seja por meio da
escrita ou por meio da voz, ela já não pode ser pensada como representação
segunda, como ―simulacro da língua viva‖. Nesse ponto, Derrida questiona a
retomada, na gênese dos estudos linguísticos, de antigos lugares comuns
socráticos, lugares essencialistas que subjazem à epistemologia estrutural.4 Note-se,
2

3

4

O Curso de Linguística Geral foi publicado após a morte de Ferdinand Saussure, tendo sido editado
a partir das anotações de seus alunos. Derrida, ao examinar a obra, refere-se a este fato como uma
possível explicação para as contradições exploradas por seu argumento.
Apesar de todo o debate a propósito da arbitrariedade do signo, nesse ensaio, a leitura de Derrida
desvela passagens do Curso em que o ―liame‖ entre o som e o sentido aparece como um postulado
fundamental.
Ver: ―A estrutura, o signo e o jogo no discurso das ciências humanas‖, capítulo conclusivo de A
escritura e a diferença. Nesse texto, a identificação entre a episteme e a estrutura aparece como
ponto de partida para um arrazoado que empreende a crítica à totalização estruturalista opondo-a à
historicidade do sentido, aos jogos de linguagem: ―Seria fácil mostrar que o conceito de estrutura e
mesmo a palavra estrutura têm a idade da episteme, isto é, ao mesmo tempo da ciência e da
filosofia ocidentais e que mergulham suas raízes no solo da linguagem comum, no fundo do qual a
episteme vai recolhê-los para os trazer a si num deslocamento metafórico.‖ (DERRIDA, 2009, p.
407).
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ademais, que, se a escritura é ―instituição‖, se ela possui uma historicidade, o
sentido já não pode ser pensado como ―imagem mental‖, como um ―conceito‖ ou
como uma ―essência imutável‖, pois os significantes não seriam simulacros de
―coisas‖, nem de ―ideias‖, eles remeteriam a outros significantes, a outros
enunciados inscritos no tempo e no espaço, a outros atos efetivos de linguagem,
condição primeira da escritura: ―rastro instituído‖. Nas palavras de Derrida:

Antes mesmo de ser ligado à incisão, à gravura, ao desenho ou à
letra, a um significante remetendo, em geral, a um significante por ele
significado, o conceito de grafia implica, como a possibilidade comum
a todos os sistemas de significação, a instância do rastro instituído.
(DERRIDA, 2011, p.56)

Ao colocar em primeiro plano o aspecto convencional que baliza a produção
do sentido, Derrida empreende uma crítica à episteme estrutural que consiste,
basicamente, no desvelamento dos dispositivos discursivos destinados a manter o
―centro‖ fora da estrutura. No caso da língua, por exemplo, a centralidade da
estrutura fonológica, fundamento positivo do sistema linguístico, presumia a elisão
de questões relativas ao sentido, questões que permaneciam à margem, fora do
sistema, num plano semiológico que resistia à regularidade das constantes
sistêmicas. Nesse ponto, o tema da centralidade, ordinariamente vinculado à
articulação entre uma origem, uma definição e uma estrutura de referência, passa a
ser pensado não mais como um ―princípio‖ ou como um ―determinante abstrato‖, de
direito, mas como uma função da linguagem, como uma função, de fato,
suplementar, estruturalizante, ou seja, como argumento que supre, de fora, que
produz a ancoragem do sentido, garantido a coerência do sistema.
Com esse gesto, a história da ciência e a própria episteme são capturadas
numa história do sentido, uma história dos nomes que, em suas dispersões
particulares, haviam desempenhado a função de centro: arquê, télos, ousia, eidos,
energeia, essência, existência, sujeito, homem, consciência etc.5
O rastro, em Derrida, ou seja, a historicidade do sentido implica, portanto, a
interdição das totalizações, uma vez que os discursos sobre ―a natureza‖, sobre ―a
estrutura‖ ou sobre ―a realidade‖ fundam-se, necessariamente, em sentidos
5

O trecho referido faz alusão ao texto ―A estrutura, o signo e o jogo no discurso das ciências
humanas” da obra: A escritura e a diferença de Jacques Derrida.
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historicamente constituídos, fundam-se em convenções que, ordinariamente,
―sobrevém a oposição natureza/cultura‖ a fim de ―derivar a historicidade‖:

Tudo isso remete para além da oposição natureza/cultura, a uma
oposição que sobrevém entre physis e nomos, physis e techné cuja
última função é, talvez, derivar a historicidade; e, paradoxalmente,
não reconhecer seus direitos à história, à produção, à instituição,
etc., a não ser sob a forma do arbitrário e sobre o fundo de
naturalismo. (DERRIDA, 2011, p.40)

Elidindo o ―fundo de naturalismo‖, Derrida concebe a escritura como
historicidade do signo, concebe-a como ―produção‖ que, ao manejar limiares de
diferenciação, mobiliza signos ausentes em atos discursivos que inscrevem inclusive
a ―forma‖: ―o ser impresso da impressão‖. Nos processos históricos de produção de
sentido, a diferença, portanto, não é uma instância representativa, ela é uma
instância

constitutiva:

ela

produz objetos,

conceitos,

estratégias,

posições

discursivas, jogos de enunciação, táticas de apropriação; ela produz indivíduos e
sistemas de rastros; ela especifica a impressão. Sob o ponto de vista dos ―jogos de
linguagem‖, Derrida propõe, portanto, a dissipação do pressuposto epistêmico que
concebe a manifestação como origem transcendente do saber:

[...] é na zona específica desta impressão e deste rastro, na
temporalização de um vivido que não é nem no mundo nem num
―outro mundo‖, que não é mais sonoro que luminoso, não mais no
tempo que no espaço, que as diferenças aparecem entre os
elementos ou, melhor, produzem-nos, fazem-nos surgir como tais e
constituem textos, cadeias e sistemas de rastros. Estas cadeias e
estes sistemas podem-se desenhar somente no tecido deste rastro
ou impressão. A diferença inaudita entre o aparecendo e o aparecer
(entre o ―mundo‖ e o ―vivido‖) é a condição de todas as outras
diferenças, de todos os outros rastros, e ela já é um rastro.
(DERRIDA, 2011, p.79)

Nesse ponto, a própria noção de discurso precisa ser redefinida: ―sistema no
qual o significado central, originário ou transcendental nunca está absolutamente
presente fora de um sistema de diferenças‖ (DERRIDA, 2009, p. 409-410). Se tal
―sistema de diferenças‖ resulta de uma operação que, por um lado, particulariza os
mecanismos de fixação do sentido, repensando-os como ―instituição durável do
signo‖, por outro, ela implica um movimento reverso que reconhece a historicidade
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dos lugares de enunciação que efetuam essa particularização, um lugar que poderia
configurar-se inclusive como um lugar de resistência às premissas ―logocêntricas‖
implicadas na totalização estrutural.
É, pois, no vetor dessa tensão entre a historicidade do sentido e a
historicidade das práticas discursivas que pretendem descrevê-lo que essa reflexão
inicial procura examinar as relações entre a história e a literatura e, mais
particularmente, alguns postulados da história literária. Se hoje já não é possível
admitir, com a mesma naturalidade, o estatuto positivo da disciplina, como
propunham algumas das apropriações da escola historiográfica alemã,6 e se, da
mesma forma, parece difícil admitir a equivalência entre os dois domínios, nos
termos propostos, por exemplo, por Hayden White, o exame das variações que
afetam diacronicamente as práticas históricas de escrita parece crucial: tanto as
variações relativas às aproximações históricas do texto literário quanto às variações
das convenções letradas propriamente ditas.

1.2 História e literatura
Nos domínios da historiografia, a reação à totalização estrutural constituiu-se
como um ponto de ―difração‖ (FOUCAULT, 2008, p.73) que colocou em evidência as
incompatibilidades entre as estratégias positivas, fundadas em processos de
designação (realidade), de manifestação (subjetivação) ou de significação
(mentalidades), e as estratégias discursivas, modalizadas pela historicidade do
sentido. A constatação dessa irredutibilidade das práticas aos discursos, por tanto
tempo

―espontaneamente

esquecida‖,

conduziu

a

investigação

histórica

à

particularização de seus objetos de análise, concebidos, desde então, como
textualizações de práticas que resistem, em sua ―multiplicidade‖ e em sua

6

Ver, por exemplo, História e Memória, de Jacques Le Goff. Nesse texto, Le Goff considera Ranke o
principal nome da historiografia alemã do século XIX, considerando-o mais como um metodólogo
que ―filósofo da história‖. Nesse sentido, Ranke teria definido como papel do historiador a descrição
da ―realidade‖, como explica Le Goff: ―O maior e mais importante dos historiadores e teóricos
alemães da história do século XIX é Leopold Ranke. A sua obra histórica trata sobretudo da história
europeia dos séculos XV e XVII e da história prussiana, dos séculos XVIII e XIX. No fim da vida
escreve uma História Universal (Weltgeschichte), que ficou inacabada. Ranke foi mais um
metodólogo que um filósofo da história. Foi "o maior mestre do método crítico-filológico" [Fueter,
1911, p. 113]. Lutando contra o anacronismo, denunciou o falso romanesco histórico, por exemplo,
nos romances de Walter Scott e afirmou que a grande tarefa do historiador consistia em dizer o que
de fato existira" (LE GOFF, 1924, [S.p.]).
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―opacidade‖, à análise histórica (CHARTIER, 1999, p. 203-214)7. Tal constatação,
contudo, não implicava uma renúncia à investigação histórica, muito pelo contrário,
ela explicitava a necessidade de examinar tais textualidades em função das
convenções que as especificam, ou seja, examiná-las em função da variabilidade
diacrônica dos dispositivos de produção, de circulação e de apropriação dos ―textos‖,
examiná-las, enfim, em seu estatuto de ―sentidos instituídos‖:

O texto, literário ou documental, não pode nunca anular-se como
texto, ou seja, como um sistema construído consoante categorias,
esquemas de percepção e de apreciação, regras de funcionamento,
que remetem para suas próprias condições de produção. A relação
do texto com o real (que pode talvez definir-se como aquilo que o
próprio texto apresenta como real, construindo-o como um referente
situado no seu exterior) constrói-se segundo modelos discursivos e
delimitações intelectuais próprios de cada situação de escrita. O que
leva, antes de mais, a não tratar as ficções como simples
documentos, reflexos realistas de uma realidade histórica, mas a
atender à sua especificidade enquanto texto situado relativamente a
outros textos e cujas regras de organização, como a elaboração
formal, têm em vista produzir mais que mera descrição. (CHARTIER,
2002, p.63.)

O interesse da operação histórica, nesse sentido, consiste, justamente, em
investigar as diferentes ―modalidades‖ de escrita, relativizando os modos de
apreensão que, em cada momento, caracterizam os hábitos intelectuais. Nas
palavras de Chartier:
Devemos romper com a atitude espontânea que supõe que todos os
textos, todas as obras, todos os gêneros, foram compostos,
publicados, lidos e recebidos segundo os critérios que caracterizam
nossa própria relação com o escrito (CHATIER, 1999, p. 197).

Esse tipo de abordagem, de acordo com as posições defendidas por Chartier,
deveria envolver, basicamente, três aspectos: a investigação das convenções
discursivas que modelam os diferentes tipos de texto; o exame dos dispositivos
classificatórios e bibliográficos que, na materialidade dos suportes, fixam diretrizes
de uso e, por fim, os usos propriamente ditos que, segundo práticas específicas de
leitura, rearticulam continuamente o sentido dos textos.
7

Literatura e História: debate entre Roger Chartier e João Adolfo Hansen, transcrito no primeiro
número da Revista Topoi.
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Se tais ―representações‖ são examinadas historicamente num limiar de
interpretação que reconhece a impossibilidade de descrever objetivamente as
práticas propriamente ditas, a análise das especificidades que caracterizam as
convenções discursivas permite, por sua vez, a descrição das variantes históricas
que, a cada momento, afetam a produção, a circulação, a conservação e o uso dos
textos. A compreensão dessa aporia, dessa ―tensão‖ entre escritas e práticas, entre
estratégias disciplinares e táticas de apropriação, duplica-se, por fim, na própria
esfera da atividade investigativa, revelando-se como um problema que atinge, no
presente, a escrita do historiador:

Devemos pensar como se estabelecia esse problema, essa tensão
da escrita das práticas, através de que forma, com qual intenção e
com quais recursos, e ver que essa dificuldade insuperável, o que
define a resistência opaca das práticas, ao mesmo tempo se
converte em uma questão fundamental para nós, em nossa ligação
com as escritas passadas e as práticas, e em relação com nossas
escritas das práticas. (CHARTIER, 1999, p. 213-214)

Temos, pois, uma dupla articulação: a textualidade dos objetos investigados e
a textualidade da própria investigação. A leitura histórica da literatura suscita
reflexões nos dois polos dessa articulação. A investigação das modalidades da
escrita literária, na variedade de suas convenções e usos, coloca em evidência a
convencionalidade e a funcionalidade especifica dos ―documentos‖, que, em sua
oficialidade desnaturalizada, passam a ser lidos como ―monumentos‖, como
produção discursiva que, como qualquer outro texto, atende ―a regras de
funcionamento‖, de ―percepção‖ e de ―arquivamento‖. As modalidades da escrita
histórica, ou seja, as textualidades da investigação, por sua vez, encontram no texto
literário um domínio produtivo para a percepção das possíveis discrepâncias entre
os discursos e as práticas. Nesse sentido, o argumento Chartier, ainda no mesmo
debate, lembra personagens elaboradas por Cervantes e Pirandello, personagens
inebriadas pela ilusão da designação:
Para Balicci como para dom Quixote o real não é, e não pode ser
senão o que dizem os livros. Para eles, a representação do mundo
se fez mais real que o próprio mundo, a biblioteca mais universal que
o universo. (CHARTIER, 1999, p.206)
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Nesse ponto, ao que parece, explicitam-se os limites inerentes aos postulados
realistas que promoviam o tratamento dos textos como reflexos de contextos
históricos, como testemunhos de vivências ou, em última instância, como
instrumento translúcido que poderia fundamentar o gesto historiográfico positivo e,
portanto, totalizante, que obliterava a variabilidade histórica das práticas de escrita e
de leitura, seja no âmbito dos objetos investigados, seja no âmbito dos próprios
hábitos de investigação.

1.3 Historiografia literária
Até aqui, esboçamos alguns apontamentos sobre o tema da historicidade do
sentido e sobre as possibilidades de abordagem da escrita literária que, a partir de
tais premissas, se abrem no campo da história propriamente dita. Cabe, agora,
levantar alguns apontamentos a propósito da historiografia literária, sobre a
historicidade que a delimita e sobre alguns temas que, em seu campo, parecem
estar fadados à caducidade.
Tais questões têm sido cada vez mais discutidas. Os textos de Franchetti e de
Gumbrecht, respectivamente, ―História Literária: um gênero em crise‖ e ―Devemos
continuar escrevendo histórias da literatura?‖ fornecem bons exemplos. Como
aponta Franchetti, a história literária, disciplina que, desde sua gênese, vinculava-se,
por um lado, à invenção das identidades nacionais, por outro, às premissas
idealistas que postulavam a universalidade do literário, atuou regularmente na
articulação dessa polaridade: de um lado, a ―cor local‖, o ―regional‖, a ―realidade
social‖ e a ―especificidade nacional‖; de outro, o ―substancialismo da ficcionalidade‖,
a centralidade da arte como constante do gênero ―humano‖, o lugar transcendente
da ―experiência autoral‖. Síntese de contrários, a universalização do particular
converteu-se em argumento basilar da disciplina, sustentando as hipóteses
ordinárias a propósito dos ―sistemas literários nacionais‖. No entanto, a crise hoje
anunciada diagnostica a dissipação dos temas elementares que haviam sustentado
os programas da disciplina desde sua gênese: a universalidade do objeto, literatura,
e a ―formação‖ de identidades nacionais homogêneas.
Nesse momento, o ―nominalismo‖ da nova historiografia, aliado à crítica ao
projeto nacional-progressista, ao que parece, tem fragilizado as posições instituídas
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pela, assim chamada, história literária tradicional. O renovado interesse pela
historiografia literária parece configurar-se não apenas como um sintoma dessa
crise, mas também como uma rearticulação do campo. Como aponta Lajolo (1993),
a contestação dos critérios idiossincráticos que pressupunham a naturalidade do
cânon literário nacional, ao reivindicar a representação de identidades minoritárias,
sejam elas étnicas ou de gênero, tem levantado possibilidades de recortes
historiográficos que problematizam de forma radical a hipótese de uma formação
identitária homogênea, provocando o que a pesquisadora identifica não como um
descentramento propriamente dito, mas como uma proliferação de centralidades.
Se, por um lado, a abertura a novos objetos de estudo tem sido apontada
como um dos sintomas mais evidentes da crise disciplinar que hoje afeta a história
literária, por outro, as abordagens que divergem em relação aos pressupostos
básicos do modelo historiográfico nacional-progressista também têm desempenhado
um papel decisivo na rearticulação campo. Nesse sentido, os estudos a propósito
das práticas letradas do Antigo Regime têm sido exemplares. O exame dos códigos
discursivos coetâneos à composição dos textos, procedimento metodológico que,
nas últimas décadas, tem apresentado resultados decisivos nas pesquisas
dedicadas às escritas monárquicas,8 permitiu a crítica aos postulados que haviam
pautado, até então, a apropriação de tais textos, provocando deslocamentos
decisivos em relação aos sentidos elementares que tais papéis poderiam ter
suscitado em seu próprio tempo.9
No Brasil, em meados do século XX, quando a história literária ainda
desempenhava um papel de prestígio entre as disciplinas de humanidades,10 os
modelos historiográficos em vigência tratavam os ―períodos literários‖ como etapas
sucessivas de um processo evolutivo que seria capaz de produzir, a termo, uma
figura eficaz da identidade nacional. Aliás, não apenas no Brasil, mas, em linhas
gerais, em todos os processos de transição, mais ou menos abruptos, que, a partir
Tanto os códigos que se referem estritamente a normativa poética quanto os que, pertencendo a
outros domínios discursivos, são requisitados por ela. Nesse sentido, são exemplares os trabalhos
desenvolvidos por pesquisadores como João Adolfo Hansen, Adma Muhana, Maria do Socorro
Fernandes de Carvalho, Marcello Moreira etc.
9
Ver, por exemplo: Teatro do sacramento de Alcir Pécora.
10
Em História Literária: um gênero em crise, Paulo Franchetti discute os momentos de prestígio e o
declínio da disciplina ―história literária‖: ―O que White diz da história em geral também vale para um
tipo especial de história, que é a história literária. Essa disciplina desfrutou, de finais do século XVIII
até, pelo menos, a época de Gustave Lanson (1857-1934), de enorme prestígio. A ponto de a
redação da história de uma literatura nacional representar, até o final do XIX, o coroamento da
carreira de um homem de letras‖ (FRANCHETTI, acesso em 25 de julho 2014, p. 1).
8
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do século XVIII, fundaram os estados-nação, esta premissa nacional-progressista
fundamentou não apenas o processo de institucionalização da história literária como
disciplina elementar em todos os níveis de ensino, como esteve implicada na gênese
do próprio conceito de literatura, forjado no bojo dessa instituição política.
De acordo com esse modelo, o ―período barroco‖ havia sido concebido, na
América, ora como uma fase ainda precária no processo de formação das literaturas
nacionais, quando as manifestações da ―cor local‖ teriam ocorrido apenas de forma
esporádica ou circunstancial, ora como um período que teria permanecido à margem
dos ―sistemas literários‖ americanos. Entretanto, a interpretação do ―período‖ no
―contexto‖ europeu vinculava-se, ordinariamente, aos regimes políticos católicos,
pensados como aparelhos ―ideológicos‖ da contrarreforma e, consequentemente,
dotados de uma ―estética irracional‖, povoada de conflitos e de contradições, de
excessos ornamentais e de obscurantismos. Por oposição, em ―outros lugares‖ do
velho continente, a predileção por uma ―estética clássica‖, ou seja, racional, retilínea,
equilibrada, clara etc., supunha uma correlação com os regimes políticos vinculados
a reforma protestante, concebida como diretriz progressista. Enfim, há todo um
conjunto de lugares comuns historiográficos que foram usualmente mobilizados a fim
de sustentar a hipótese de base que previa a linearidade evolutiva dos sistemas
literários nacionais, entendidos como objeto das histórias literárias que, por sua vez,
estariam inseridas num processo global de ―evolução‖ das mentalidades.
Considerando, pois, o recorte proposto no presente estudo, efetuaremos, em
seguida, alguns apontamentos a respeito dos deslocamentos que, nas últimas
décadas, marcaram a fortuna crítica da Fênix Renascida e a poesia atribuída a
Antônio Barbosa Bacelar, considerando, por um lado, os paratextos de duas
antologias derivadas da recolha efetuada por Mathias Pereira da Silva na primeira
metade do século XVIII, por outro, o texto introdutório de uma recolha da poesia
atribuída a Antônio Barbosa Bacelar.
O primeiro texto, Apresentação da poesia barroca portuguesa, de Maria
Aparecida Santilli, publicado em 1967, é modelar e foi amplamente utilizado como
autoridade no que concerne a mobilização do repertório argumentativo que
sustentava a modelagem historiográfica de matriz nacionalista no tratamento do
―período Barroco‖; o segundo texto, de João Adolfo Hansen, publicado em 2002
como introdução da coletânea Poesia Seiscentista, organizada por Alcir Pécora,
sintetiza, por sua vez, a crítica ao paradigma romântico nacionalista, efetuando a
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contraposição entre a arqueologia dos lugares progressistas de enunciação e as
matrizes retórico-poéticas que estiveram na base das reflexões seiscentistas a
propósito das práticas de escrita poética. Por último, o texto de Mafalda Ferin
Cunha, publicado em 2007, em Obras Poéticas de Antônio Barbosa Bacelar,
empenha-se em realizar uma leitura biográfica que a interpreta a obra de Bacelar
num limiar entre o ―maneirismo‖ e o ―barroco‖ português.

1.4 Releituras da poesia seiscentista portuguesa
No texto de Santilli, a noção de ―barroco‖ desempenha um papel nuclear.
Nesse caso, a descrição das determinantes que teriam afetado a produção letrada
em territórios ibéricos durante o século XVII articula-se com uma interpretação dos
processos políticos desencadeados pela reforma protestante. De acordo com essa
hipótese, o ―período‖ em questão teria tido uma ―evolução‖ própria em Portugal, ou
seja, ali, o ―barroco‖ não teria sido um simples desenvolvimento das letras europeias
do século XVI, que manifestariam uma predileção pela escrita ―clássica‖ (SANTILLI,
1967, p.10), ou seja, ao pensar o Reino Português como uma instituição política
difusora de ―ideologias‖ antiluteranas e anticalvinistas, o argumento em questão
supõe que o ―aparelho‖ político do estado católico manifestaria uma predileção por
uma ―estética barroca‖ concebida, por sua vez, a partir de categorias opostas a da
―estética clássica‖, isto é, ―obscuridade‖, ―tortuosidade‖, ―afetação‖, ―irracionalidade‖,
―informalidade‖ etc. Como já demonstrou Hansen, basicamente, esse procedimento
historiográfico transferia para a história da literatura os esquemas interpretativos
disseminados na história da arte por autores como Wölfflin.11
Diversas são as consequências dessa oposição preliminar, entre elas, a
classificação da ―literatura barroca‖ como ―escapismo‖ ou como ―atividade lúdica‖. De
acordo com essa posição, afirmava-se que a poesia seiscentista, pensada a partir
de seu principal modelo, o gongórico, careceria da ―expressão de uma experiência
profunda, de um drama‖, sendo, pois, ―uma atividade lúdica, brinquedo da
imaginação, fuga da realidade e distração da vida‖ (SANTILLI, 1967, p.13). Outro
lugar comum, usualmente mobilizado, consistia na afirmação de uma causalidade
11

Tais categorias são evidenciadas por João Adolfo Hansen no texto Barroco, neobarroco e outras
ruínas, em que demonstra a positivação do campo nas categorizações atribuídas à história da arte
por Heinrich Wölfflin.
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transcendente e transistórica, um ―conflito espiritual‖, causado pela política
contrarreformista. Nesse sentido, o ―barroco‖, caracterizando-se por uma dilemática
entre fé e racionalidade, assumia os contornos de um estado de espírito universal:
―O barroco tornou-se, em grande parte, um estado de espírito, uma situação mental
do homem e uma posição moral perante o mundo‖ (SANTILLI, 1967, p.15-16).
Tomando como pressuposto noções como a de ―mentalidade barroca‖, a crítica
nacionalista esboçou uma imagem das práticas letradas seiscentistas que espelhava
suas próprias convicções laicas e militantes. Nessa linha de raciocínio, o
desempenho ordinário de tópicas bucólicas, por exemplo, era interpretado como
escapismo ou como alienação.
Enfim, em linhas gerais, ―a restauração das letras‖, empreendida contra os
jesuítas pelos oratorianos induziu o discurso crítico a posicionamentos anacrônicos
que obliteravam os sentidos básicos suscitados pelos textos monárquicos, sentidos
retóricos, teológicos e políticos que interferiam efetivamente nas disputas por
prestígio que haviam caracterizado a distribuição do poder nas ―figurações sociais‖
da antiga ―sociedade de corte‖ (ELIAS, 2001).
Nas últimas décadas do século XX, entretanto, começam a surgir diversos
trabalhos sobre a ―literatura‖ do XVII centrados nos códigos discursivos e nas
práticas bibliográficas que balizaram as circunstâncias de produção, de circulação,
de preservação e de reapropriação dos textos monárquicos. Essa leitura normativa,
como a denomina Hansen em sua tese sobre a sátira atribuída a Gregório de Matos,
demandava, inicialmente, o estudo das artes seiscentistas de gramática, de retórica
e de poética, assim como a retomada das matrizes greco-latinas que haviam
fundamentado tanto os currículos dos colégios jesuíticos quanto os programas de
estudos nas universidades do Antigo Regime.
Se, por um lado, esse primeiro conjunto de ―artes‖ foi, sem dúvida, muito lido
no XVII, uma vez que ele fazia parte de todos os programas de ensino, por outro
lado, os textos apreciados manifestavam possíveis conexões com outros campos
discursivos especificamente pertinentes, como, por exemplo, as atas da câmara da
cidade da Bahia em suas conexões com a sátira que por ali se apregoava, como
demonstrou Hansen, ou, então, os textos teológico-políticos da escolástica em suas
conexões com oratória de Vieira, como demonstrou Pécora. A esse estudo dos
discursos normativos e de outros campos discursivos potencialmente pertinentes,
aditava-se, ademais, o exame das apropriações históricas desses papéis antigos, de
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tal forma que a diacronia das apropriações colocava em evidência, por fim, o caráter
datado dos paradigmas interpretativos que haviam presidido a apropriação dos
materiais bibliográficos produzidos no século XVII.
No caso das leituras nacionalistas, basicamente, as hipóteses de leitura do
período ―barroco‖ oscilavam entre o encômio de indícios da ―cor local‖, como no
caso das leituras românticas da sátira baiana, e o vitupério das posturas
reacionárias dos agentes sociais da coroa portuguesa, como no caso de algumas
leituras dos sermões de Vieira. Em ambos os casos, contudo, perdiam-se de vista os
usos específicos da convenção letrada antiga e, consequentemente, ficava
comprometida a legibilidade dos sentidos básicos que tais textos poderiam ter
produzido nas circunstâncias efetivas de sua enunciação.
A introdução feita por Hansen para a coletânea Poesia seiscentista sintetiza,
em linhas gerais, as principais diretrizes argumentativas que são desenvolvidas
nessa leitura normativa da poesia portuguesa produzida durante o Antigo Regime,
considerando, ademais, as especificidades dos materiais recolhidos em tais
coletâneas. Nesse texto, inicialmente, Hansen comenta a edição do mesmo material,
a Fênix e o Postilhão de Apolo, feita por Santilli e por Spina nos anos 60, e lembra
que o texto introdutório daquela coletânea levantava dúvidas sobre a relevância da
reedição completa do material, projeto que, de acordo com Santilli, não teria muitas
chances de despertar interesse no mercado editorial.
Aproveitando a deixa, Hansen recompõe o processo histórico de depreciação
da poesia seiscentista, processo que teve início ainda no século XVIII, com o
combate fervoroso ao aristotelismo dos modelos jesuíticos que haviam vigorado, até
então, nas instituições de ensino da península ibérica. Naquele momento, em
meados do XVIII, ou seja, quando a reimpressão aumentada da Fênix havia
acabado de sair, começa a ganhar força, em Portugal, a difusão de juízos de valor
que concebiam as práticas letradas do XVII como um ―doloso sistema de ignorância
artificial‖ que, com seu ―obscurantismo‖, impedia o aprendizado das ―ciências‖, das
―luzes da razão‖. Tais juízos, operacionalizados a partir de pressupostos
―neoclássicos‖ como ―verdade‖, ―racionalidade‖, ―clareza‖, foram incorporados por
histórias literárias do século XIX e conservadas, de maneira ―impensada‖, no século
XX:
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As categorias neoclássicas de ―verdade‖, ―racionalidade‖,
―naturalidade‖, e ―clareza‖ dessa crítica foram apropriadas nas
histórias literárias do século XIX, que constituíram o cânone das
literaturas nacionais em Portugal e no Brasil, sendo mantidas como
um impensado crítico no século XX, quando a poesia do século XVII,
passou a ser classificada como ―barroco‖ (HANSEN, 2002, p.24).

A permanência de tais pressupostos historiográficos em todos os níveis das
instituições de ensino, aparece, pois, como uma herança progressista que havia
concebido ―cada momento da história como etapa para estágios posteriores e
superiores‖ (HANSEN, 2002, p.24). Ao empreender, entretanto, uma leitura centrada
nos códigos discursivos antigos e destituída desse pressuposto evolutivo, Hansen
levanta um vasto repertório de noções anacrônicas que foram ordinariamente
aplicadas aos textos do século XVII, entre elas, a própria noção de ―literatura‖:
No Antigo Estado português anterior às reformas pombalinas, entre
1580, quando o país entrou na órbita cultural da Espanha, e 1750,
quando morreu D. João V e teve início o governo de D. José I, as
―belas letras‖ eram ordenadas pelos padrões retóricos e teológicopolíticos divulgados pelos jesuítas na ―Officina‖ condenada no
Compêndio histórico. ―Belas letras‖, não ―Literatura‖, que ainda não
existia como regime discursivo ficcional dotado de autonomia
estético-mercadológica (HANSEN, 2002, p.26).

Lembrando, ademais, que noção de propriedade intelectual é uma noção
moderna, assim como a figuração do artista como uma ―entidade autônoma‖ e do
―público‖ como uma ―representatividade democrática‖, Hansen questiona também o
uso corriqueiro de noções como ―propriedade‖, ―originalidade‖ e ―autoria‖, aplicadas
nas apreciações positivas das letras seiscentistas:
Os poetas tinham a posse, mas não a propriedade das obras, pois
inexistia o mercado como livre-concorrência das mercadorias
―originalidade‖, ―direitos autorais‖ e ―plágio‖, também não havendo a
figura do ―artista‖ como autonomia crítico-estética; as obras eram
fundamentadas no substancialismo neo-escolástico e não conheciam
nenhuma autonomia, pois integravam-se aos decoros das ocasiões
solenes e polêmicas da hierarquia; e o público não era, como é a
partir do Iluminismo, a ―opinião pública‖ dotada da representatividade
democrática e da iniciativa crítica específica do interesse
contraditório de uma particularidade ideológica. ―Público‖ era, no
caso, a totalidade mística do corpo político figurada nas
representações do ―bem comum‖ do Estado (HANSEN, 2002, p.2829).
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Nessa mesma perspectiva, o historiador defende que a reflexão sobre as
práticas políticas, atividade que, no Antigo Regime, esteve, de fato, fortemente
atrelada aos empregos letrados, deveria considerar os pressupostos teológicos que
haviam fundamentado e legitimado o Regime Absolutista. Se, em conformidade com
essa lógica monárquica, os valores então preconizados pressupunham a
naturalidade da hierarquia, de tal forma que os membros do corpo político deveriam
ajustar sua conduta às distintas circunstâncias de convívio, as representações
letradas de tais posições sociais, que eram simultaneamente representações de
posições políticas, deveriam ater-se ao mesmo decoro, ratificando a preservação do
―bem comum‖ concebido como a harmonia do ―corpo místico‖ do Reino:
Na doutrina do poder monárquico como ―política católica‖ exercida
virtuosamente pelo rei sobre um corpo político de membros
subordinados ou súditos, era nuclear o conceito de ―bem comum‖,
definido pelos juristas contemporâneos como a harmonia que
nasceria também do controle que os membros desse corpo deviam
impor-se a si mesmos, reprimindo os apetites particulares, para
obterem e manterem a concórdia do todo como unidade pública de
paz (HANSEN, 2002, p.27-28).

Note-se que a racionalização dos apetites individuais era representada
publicamente como forma de adequação aos protocolos hierárquicos:
O autocontrole da vontade e da liberdade era realizado publicamente
como adequação da representação pessoal às formas institucionais
do aparato hierárquico (HANSEN, 2002, p.28).

Ou seja, a convenção poética seiscentista demandava o desempenho de
―formas institucionais do aparato hierárquico‖, funcionando como um mecanismo de
representação política e de ordenação dos modos, tanto na censura de condutas
classificadas como indecorosas quanto na exaltação de hábitos modelares.
Nesse sentido, Hansen acredita que a leitura das antologias portuguesas de
poesia seiscentista deveria ater-se aos parâmetros que especificam a racionalidade
de corte, modelada, por sua vez, a partir de códigos teológico-políticos e retóricopoéticos bem determinados. A consideração de tais códigos permitiria a imediata
constatação de que não se trata de uma escrita ―afetada‖ ou ―irracional‖, mas de
operações discursivas que colocam em cena modos agudos de elocução: ―a
agudeza retórica aplicada pelos autores da Fênix Renascida à poesia consiste na
união e na convergência de um acordo e de um desacordo lógicos extraídos da
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matéria do discurso‖ (HANSEN, 2002, p.44). Nesse cenário, ao seguir padrões muito
específicos, o poeta seiscentista aparece como ―um aristotélico, que inventa o
poema especificando o gênero, as espécies, os indivíduos, os acidentes e as
diferenças do tema‖ (HANSEN, 2002, p.45).
Logo, essa poesia, que havia sido ajuizada como um uso ―excessivo‖ ou
―pedante‖, como um uso ―barroco‖, enfim, passa a ser percebida como manifestação
de um domínio técnico que permitia a figuração de lugares áulicos de enunciação,
ou seja, ela produz a figuração de lugares discursivos capazes de fabricar a
distinção das posições envolvidas nas mais variadas situações de interlocução, num
jogo de representações políticas em que o ―cálculo racional‖ das escritas poéticas,
mesmo quando produziam figurações ―incongruentes‖, são encaradas como
manifestação de um ponto de vista ―discreto‖, capaz de ajuizar tanto a proporção da
figuração

icástica,

como

nos

gêneros

altos,

quanto

a

desproporção

da

representação fantástica, como nos gêneros baixos:
Na poesia da Fênix Renascida, não se encontra o ―excesso‖, o
―exagero‖, o ―artíficialismo‖, o ―jogo de palavras‖, a ―frivolidade‖, o
―pedantismo‖ ou o ―barroco‖ dos juízos de gosto neoclássicos,
românticos e positivistas universalizados como verdades críticas,
mas sempre o cálculo racional de estruturas incongruentes recebidas
como ausência de estrutura se o leitor não observa que resultam de
uma técnica aplicada. (HANSEN, 2002, p.48)

Se, ainda na década de sessenta, a crítica literária operava com padrões de
legibilidade e com juízos de valor que haviam sido herdados de matrizes ilustradas
forjadas durante o século XVIII, nas últimas décadas, a reavaliação de tais
programas de leitura levanta questões decisivas no âmbito da historiografia literária,
colocando em evidência a relevância da variabilidade diacrônica e diatópica dos
códigos de leitura e de escrita que, a cada momento, balizaram a circulação, a
conservação e a reapropriação dos textos antigos.

1.4.1 Uma leitura antiga de um novo corpus Antônio Babosa Bacelar
Cunha, em Obras poéticas de Antônio Barbosa Bacelar, realiza um trabalho
exaustivo de levantamento dos textos que poderiam ser atribuídos a Antônio
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Barbosa Bacelar, colocando em circulação um corpus que, até então, permanecia
pouco acessível, espalhado por diversos arquivos e bibliotecas. Trata-se, sem
dúvida, de uma contribuição decisiva para o estudo das letras seiscentistas.
Nesse excerto, contudo, gostaríamos de discutir apenas um aspecto dessa
obra de inestimável valor: as hipóteses de leitura que figuram no texto introdutório do
volume, concluindo, dessa forma, o nosso breve arrazoado sobre a fortuna crítica da
Fênix.
Nesse estudo, a organizadora explicita, inicialmente, as dificuldades
enfrentadas na seleção do material editado, uma vez que muitas das obras ali
recolhidas foram conservadas como composições anônimas ou aparecem sob a
atribuição de outras autoridades poéticas igualmente relevantes:
De facto, dado que, nas coletâneas e miscelâneas de poesia
portuguesa dos séculos XVI a XVIII, muitos poemas surgem
anônimos ou aparecem atribuídos a distintos autores, o problema da
constituição do cânone da obra poética Antônio Barbosa Bacelar não
fica definitivamente resolvido, visto que este poeta disputa vários
poemas, de acordo com os dados até agora recolhidos, com autores
como D. Tomás de Noronha, Jerônimo Baía, Gregório de Matos,
Duarte Ribeiro de Macedo e Francisco de Vasconcelos Coutinho,
para referir apenas os mais significativos. (CUNHA, 2007, p.39)

As aporias envolvidas na determinação da obra canônica, questão que,
apesar de todos os esforços empreendidos, permanece sem uma resolução
definitiva, não impede, contudo, que algumas informações biográficas sejam
extraídas do próprio corpus poético, informações vistas como um alento para o
árduo trabalho de arquivo ali realizado: ―A secura deste percurso é compensada por
algumas informações que o próprio Barbosa Bacelar forneceu em vários poemas de
carácter autobiográfico‖ (CUNHA, 2007, p. 13). Os achados biográficos situam-se,
pois, entre os fundamentos da hipótese interpretativa arrolada no estudo, hipótese
que identifica, na obra de Bacelar, oscilações entre um ―depurado‖ sabor camoniano
e um estilo ―empolado‖, típico da ―produção poética de outros autores de seu
tempo‖:
[...] poderá parecer mais lógico supor que o autor, que terá
começado a poetar por volta de 1630, após o termo da década em
que Aguiar e Silva situa a transição, fluída, do maneirismo literário
para o barroco, tenha partido de uma poesia bastante vinculada ao
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sentir e ao estilo camonianos e adoptado progressivamente, em
sintonia com a produção poética de outros autores de seu tempo, as
marcas barrocas. Não é de excluir, contudo, a hipótese de uma
criação miscigenada, ao longo do tempo, de acordo com impulsos
pessoais e convenções literárias regidas pelo decoro, ou mesmo um
percurso inverso de evolução de uma poesia empolada e algo
artificiosa para uma poesia cada vez mais depurada, de sabor
camoniano (CUNHA, 2007, p.19).

Basicamente, Cunha considera, de acordo com o excerto referido, três
possibilidades de interpretação da trajetória literária de Bacelar: a primeira sugere
que, partindo de um ―sentir‖ e de um ―estilo‖ camoniano, o poeta teria adquirido
progressivamente as ―marcas do Barroco‖; a segunda, por sua vez, sugere que
Bacelar poderia ter produzido uma obra ―miscigenada‖, movida ora pelo impulso
pessoal, num modo equilibrado, ora pela convenção barroca, num modo afetado; por
fim, considera-se a hipótese mais engenhosa: a de um poeta inicialmente seduzido
pelo estilo ―empolado e artificioso‖ de seu tempo e que, com o passar do tempo,
depura-se, evoluindo retroativamente na direção de um maneirismo camoniano.
Nesse caso, as categorias analíticas que sustentam as diferentes hipóteses
de leitura envolvem, por um lado, uma trajetória de vida subjetivada, por outro, dois
estilos de época. A caracterização dos estilos referidos mobiliza, por sua vez, juízos
de valor que tendem, por um lado, à exaltação da matriz camoniana, concebida
como um uso sincero e equilibrado, por outro, à depreciação do estilo barroco,
concebido como afetação, ou seja, parece ficar evidente que, nesse caso, a
interpretação dos papéis atribuídos a Bacelar permanece vinculada a paradigmas
interpretativos de matriz romântica, que concebiam a poesia como ―expressão‖ de
―sentimentos‖ ou de ―vivências‖ do ―autor‖ e que pensavam os estilos de época como
etapas, mais ou menos, progressivas de uma evolução continua das mentalidades.
De acordo com essa chave de leitura, as composições poéticas atribuídas a
Bacelar formariam um conjunto heterogêneo, composto ora por peças movidas por
―impulsos pessoais‖ ora pelo artificialismo das ―convenções literárias‖ então vigentes,
de tal forma que, na variedade do corpus, poder-se-ia inferir tanto um avanço do
―maneirismo‖ para o ―barroco‖ quanto uma ―evolução‖ reversa, um regresso do
―barroco‖, ―poesia empolada‖, para o equilíbrio ―maneirista‖, ―poesia depurada‖.
A classificação das composições segue, portanto, o esquema descrito, de tal
forma que textos como ―‗Agora que o silêncio nos convida‟, „Águas do Tejo, que tão
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mansamente‟, „Ah fortuna cruel, ah peito avaro‟, „Alegre o manso Tejo vai regando‟‖
(CUNHA, 2007, p.19-20), seguiriam o ―estilo‖ ―maneirista‖ de Camões, com sua
linguagem ―fluida‖ e com emoções ―intensas‖, porém ―contidas‖ (Idem). Esse ―estilo‖
camoniano seria marcado pela ―pessoalidade‖ e pelo ―intimismo‖, ao contrário dos
textos que apresentam uma ―estética‖ ―barroca‖, com amores mais ―dramáticos‖ e
uma linguagem ―artificial‖:
Mas enquanto nos sonetos mais próximos de Camões se encontra
aquilo que parece ser a expressão de uma sensibilidade pessoal, de
uma experiência íntima, de um sentimento autêntico, ou de uma ideia
maturada, em várias oitavas e muitas silvas e romances, por vezes
bastante longos, Barbosa Bacelar apresenta estados amorosos e
narra micro enredos sentimentais dramaticamente vividos por
Filenos, Aónios, Nises, Lises e Clóris e, noutros casos, por João,
Brás e Menga, amantes rústicos e pastores. Nestes poemas a
palavra é frequentemente dada aos próprios amantes que se dirigem
a um destinatário intratextual ou extratextual presente ou ausente [...]
em tom empolado e linguagem artificiosa, expondo situações de
apartamentos forçados ou voluntários, de promessas violadas, de
rigores e desdéns, de exigências cruéis, de trocas de prendas, de
traições, de prisões reais ou figuradas, de mortes efectivas,
reclamadas ou impostas. (CUNHA, 2007, p.24)

Nesse ponto, parece ficar evidente que a leitura de Cunha mobiliza as
mesmas concepções transistóricas que a crítica literária vinha empregando desde o
século XVIII, quando a poesia seiscentista de matriz culta passa a ser depreciada
como poesia ―barroca‖, ou seja, como uma poesia ―tortuosa‖, ―deformada‖, ―afetada‖,
―banal‖, ―inútil‖, ―oca‖:
A verdade, contudo, é que estes poemas de Barbosa Bacelar que
pretendem distinguir-se pelo ornato, pelo trabalho verbal e pela
agudeza, à força de repetir elementos e processos bastamente
utilizados pelo conjunto dos poetas da época, se tornam fastidiosos,
banais, ocos, como muitos outros do barroco português (CUNHA,
2007, p.28).

Parece-nos que, independentemente dos juízos de valor que foram
historicamente atribuídos aos repertórios poéticos derivados da matriz culta
hispânica, sob um ponto vista historiográfico, seria conveniente, hoje, empreender
um esforço de compreensão relativo ao papel que tais códigos de escrita poderiam
ter desempenhado na formalidade das práticas sociais que lhes são coetâneas.
Como veremos adiante, tais usos, então denominados agudos ou engenhosos,
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foram tratados como dispositivos discursivos cruciais tanto de um ponto de vista
institucional, portanto, político e teológico, quanto do ponto de vista das formas de
convívio, decisivas, diga-se, no ―processo civilizador‖ que ordenava a sociedade do
Antigo Regime.
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2 A PRECEPTIVA DO SONETO E A FUNÇÃO AUTORIA

2.1 As formalidades do soneto
Na península ibérica, durante os séculos XVI e XVII, as principais descrições
do soneto aparecem em aparatos bibliográficos de edições que pretendiam colocar
em circulação cânones poéticos vernaculares. Nesse sentido, as Anotações de
Fernando de Herrera à poesia de Garcilaso de la Vega, publicadas em 1580, e as
Rimas Várias de Camões, organizadas por Faria e Sousa e impressas em 1685, são
exemplares. Herrera, ao efetuar um extenso comentário sobre o primeiro soneto de
Garcilaso, mobiliza elementos da preceptiva toscana, apropriando-se de textos
escritos por autores como Lorenzo de Médici e Girolamo Ruscelli. Partindo de tais
elementos, ele compõe uma genealogia do soneto e empenha-se em descrever os
artifícios que caracterizavam os usos do gênero. Faria e Sousa, por sua vez, ao
referir-se explicitamente ao texto de Herrera, empenha-se em emulá-lo, defendendo,
por um lado, a superioridade dos modelos lusos nesse gênero de composição,
especialmente a de Camões, e reformulando, por outro, a genealogia do soneto que,
de acordo com o seu argumento, teria tido sua origem em língua portuguesa, bem
antes dos textos sicilianos apontados por Ruscelli e por Médici e sancionados por
Herrera.
Apesar das controvérsias a propósito das origens do soneto, assim como a
respeito de sua excelência nos desempenhos peninsulares, os traços que se
destacam no detalhamento das convenções que afetam a composição do gênero
são consensuais entre os distintos preceptores: a brevidade da forma, o emprego de
raciocínios sentenciosos e a variedade da matéria. De acordo com tais discursos, a
convenção do soneto, presidida pela atinência rigorosa à brevidade da forma,
restrita a catorze versos, demandava, em primeiro lugar, perfeição no emprego culto
do vernáculo, o que implicava não apenas a fixação de um determinado padrão
elocutivo, um padrão áulico, mas também um ajuste preciso em relação às
circunstâncias de tempo, de pessoa e de lugar previstas em seus horizontes de
interlocução, ou seja, antes de mais nada, o soneto deveria exemplificar um uso
―correto‖ da língua e, além disso, deveria atender rigorosamente ao decoro, de tal
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forma que, nele, nenhuma licença poderia ser admitida, nenhuma palavra utilizada
em vão, como afirma Herrera, em seus comentários à poesia de Garcilaso:
I en ningún otro género se requiere más pureza i cuidado de lengua,
más templança i decoro; donde es grande culpa cualquier error
pequeño; i donde no se permite licencia alguna ni se consiente algo
que ofenda las orejas; i la brevedad suya no sufre que sea ociosa o
vana una palabra sola.(HERRERA, 2001, p. 267)1213

Essa qualidade sintética, apontada por Herrera, é descrita como causa do
arranjo conceitual que define o argumento do soneto pelo artifício sentencioso, ou
seja, como um raciocínio contundente, capaz de estabelecer uma correlação
inusitada entre uma formulação genérica, isto é, uma máxima, e um caso particular,
correlação que assume o papel de ―verdadeira matéria‖ do soneto:
I por esta causa [brevedad] su verdadero sugeto i materia deve ser
principalmente alguna sentencia ingeniosa i aguda, o grave, i que
meresca bien ocupar aquel lugar todo; descrita de suerte que
paresca propria i nacida en aquella parte, huyendo la oscuridad i
dureza, mas de suerte que no decienda a tanta facilidad que pierda
los números i la dinidad conviniente. (Idem)14

Nesse sentido, a normativa quinhentista e seiscentista que trata a composição
do soneto situa a unidade de raciocínio como um elemento crucial, dada a
característica sucinta desse tipo de composição. Essa característica implica uma
dificuldade inerente à composição do soneto: a exposição de um raciocínio
relativamente complexo num espaço tão restrito. O maior risco, nesse caso, seria o
vício da ―obscuridade‖, uma vez que, de acordo com os padrões de elocução, então
em vigência, a brevidade seria inversamente proporcional à clareza, ou seja,
tecnicamente, quanto mais breve o argumento mais difícil se tornaria preservar a
virtude da ―perspicuidade‖. Nessa mesma passagem, contudo, Herrera não deixa de
12

Ao longo da dissertação, o leitor encontrará, nas notas de rodapé, traduções de excertos sem
referência ao tradutor, segue dessa forma, pois tais fragmentos foram traduzidos pela própria
pesquisadora. Nas demais traduções, constam as referências do tradutor.
13
―E, nenhum outro gênero requer mais pureza e cuidado de língua, mais temperança e decoro; onde
é grande culpa qualquer erro pequeno e onde não se permite licença alguma, nem se consente algo
que ofenda os ouvidos: sua brevidade não permite que seja ociosa ou vã uma palavra sequer‖.
14
―E por esta causa [a brevidade] seu verdadeiro objeto e matéria deve ser principalmente alguma
sentença engenhosa e aguda, ou grave, e que mereça bem ocupar todo aquele lugar, descrita de
sorte que pareça própria e nascida naquela parte, fugindo da obscuridade e dureza, mas de sorte
que não descenda a tanta facilidade a ponto de perder os números e a dignidade conveniente‖.
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advertir seus leitores a propósito do risco inverso: o de afetar a ―facilidade‖,
formulando um raciocínio óbvio e, portanto, comprometendo a ―dignidade‖
conveniente a esta prática discursiva. Enfim, de acordo com Herrera, a composição
do soneto deveria atingir uma justa medida, definida como um raciocínio engenhoso,
ou seja, o conceito enunciado deveria manifestar um pensamento extraordinário,
sem, contudo, afetar obscuridade, nem pecar por obviedade.
Esse traço sentencioso, que define a invenção do argumento no soneto, afeta
também as convenções relativas à disposição, de tal forma que o raciocínio ali
formulado deveria ser distribuído de maneira que o seu efeito sentencioso operasse
de modo mais incisivo no último terceto, como ensina Faria y Sousa em seu discurso
introdutório aos sonetos de Camões:
Y aunque, como diximos, no ha de apartarse de un solo pensamiento
organizado con essa industria, deve disponerse de manera, que en
cada quartel diga algo que dé cuidado. El primer terceto se puede
sufrir menor, porque ordinariamente sirve de hazer la cama a lo
mayor que se quiere dezir en el ultimo. Assi se haze un Soneto
cabal15 (FARIA E SOUSA in CAMÕES, 1685, [S.p.]).

Dessa maneira, os quartetos e os tercetos assumem papéis bem definidos.
Os dois primeiros quartetos deveriam dar conta da proposição e do desenvolvimento
do argumento, respectivamente, enquanto o primeiro terceto deveria fornecer os
elementos argumentativos preparatórios para a sentença que, situada na última
estrofe, deveria, por sua vez, concretizar o desenlace pungente da composição. Em
alguns casos, contudo, todo o soneto poderia funcionar como preparação para o
desfecho sentencioso que permaneceria, nesse caso, em retenção até o último
verso do poema. Faria e Sousa levanta dois exemplos desse tipo, lembrando de
uma composição de Garcilaso e de uma de Camões que, por meio desse
procedimento de retenção, amplificavam o efeito extraordinário da formulação
sentenciosa:
Algunos Sonetos ay, que todos sirven solo de lo que ahi diximos
servia el primer terceto, que es hacer la cama a una sentencia, con
que se pretende acabar el terceto segundo: y a vezes acaba en el
ultimo verso, como el 13 de Garcilasso a Daphne, y Apolo; donde el
15“E,

ainda que, como dissemos, não deve afastar-se de um único pensamento, organizado com essa
indústria, deve dispor-se de maneira que, em cada quarteto, diga algo relevante. O primeiro terceto
pode permitir menos, pois, ordinariamente, ele faz a cama para algo maior que se pretende dizer no
último. Assim, faz-se um soneto cabal‖.
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ultimo verso es la sustancia de todo el Soneto: y como aquel de
Camões a Jacob, y Raquel, que quitado el verso ultimo, todo lo otro
es una senzilla relacion del caso. Y, todavía por aquel solo verso
viene a ser el que más se celebra en Castilla[...]16 (FARIA E SOUSA
in CAMÕES, 1685, [S.p.]).

Espelhando-se em empregos jurídicos, que, na conclusão do pleito,
aplicavam a fórmula genérica da lei ao caso particular ajuizado, os usos retóricos e
poéticos da sentença eram descritos como o achado de uma correlação inusitada
entre uma máxima e um fato, ou seja, um argumento genérico, que poderia inclusive
contrariar o senso comum, era mobilizado a fim de intensificar as convicções
admitidas na esfera de um auditório particular. O exemplo de Camões, levantado por
Faria e Sousa, ilustra esse procedimento, uma vez que ele mobiliza uma afirmação
genérica, ―a vida é breve‖, articulando-a antiteticamente com uma particularidade do
caso examinado: a fábula bíblica sobre o longo amor de Jacó por Raquel.
A força desse argumento concludente procede de uma dupla operação que
envolve, por um lado, a inferência de convicções compartilhadas por auditórios
particulares e, por outro, o tratamento genérico dos argumentos subentendidos pelo
auditório. Trata-se, pois, de um dispositivo de inferência e de generalização que
aplica à ―particularidade‖ um tratamento ―universal‖. Nesse sentido, o emprego
sentencioso das máximas distingue-se do uso dos lugares comuns, podendo
inclusive contrariá-los, como, por exemplo, no caso arrolado no livro II, 1395b, da
Retórica de Aristóteles:
[...] a máxima é uma afirmação universal; mas o que agrada aos
ouvintes é ouvir falar em termos gerais daquilo que eles tinham
pensado entender antes em termos particulares; por exemplo, se
alguém, por acaso, tivesse de tratar com maus vizinhos ou maus
filhos e, em seguida, ouvisse dizer: ―nada mais insuportável do que a
vizinhança‖; ou ―nada mais estúpido do que ter filhos‖. Deste modo, o
orador deve conjecturar quais as coisas que os ouvintes de fato têm
subentendidas e assim falar dessas coisas em geral
(ARISTÓTELES, 2005, p.212).

16

―Existem alguns sonetos, em que todos apenas servem, para aquilo que dissemos, que servia o
primeiro terceto, que é fazer a cama para uma sentença, com a qual se pretende acabar o segundo
terceto: e, às vezes, acaba no último verso, como o 13 de Garcilaso à Daphne e Apolo, em que o
último verso é a substância de todo o soneto; e, como aquele de Camões a Jacob e Raquel, que
removido o último verso, todo o resto é uma simples relação do caso. E, entretanto, apenas por
aquele verso vem a ser o que mais se celebra na Castilha‖.
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Esse procedimento dedutivo, contudo, era empregado regularmente para
ratificar opiniões amplamente compartilhadas, funcionando frequentemente como
aplicação de tópicas éticas, o que explica certos tratamentos do tema que produzem
a aproximação entre o uso das sentenças e a aplicação de máximas morais. Nessa
perspectiva, Francisco Leitão de Ferreira, na Nova arte de conceitos, descreve a
sentença como um dispositivo de admoestação que, por seu caráter genérico, elide
efeitos de sentido potencialmente ofensivos, como os que são produzidos, por
exemplo, por enunciados satíricos, ou seja, a qualidade indefinida da máxima
favorece uma censura ―discreta‖, evitando a enunciação explicita das circunstâncias
de pessoa, de tempo e de lugar:
A razão porque a sentença, ou máxima moral, deve ser absoluta,
geral, e indefinida, sem particularizar lugares, nem tempos, nem
pessoas; é porque dirigindo-se a propor, mostrar, e persuadir o justo,
e honesto das ações, abominar, repreender, e deprimir os vícios,
sendo dita em comum indefinidamente, a ninguém escandaliza, mas
admoesta a todos, e com todos fala; o que não sucederia, se
individuara pessoas, tempos e lugares; porque então de máxima
prudente, passaria a ser sátira odiosa (FERREIRA, 1721, p.27).

Uma vez mais, o exemplo camoniano, antes mencionado, exemplifica
perfeitamente o juízo formulado por Ferreira, uma vez que a máxima ali implícita, a
―vida é breve‖, funciona como uma doutrina de afetos, mobilizando uma variação
galante da tópica do desengano. Vale a pena lembrar que o procedimento
sentencioso, apesar de produzir efeitos elocutivos, não era codificado como mero
ornato, ele era tratado como um procedimento dedutivo, ou seja, como um
argumento concludente que, por suas propriedades sintéticas, produzia também
efeitos tropológicos, isto é, o emprego da sentença envolvia, simultaneamente, a
arquitetura conceitual e tropológica do argumento.
Há ainda um último traço distintivo na caracterização seiscentista do soneto: a
variedade da matéria. Nos comentários de Fernando de Herrera, como observamos
anteriormente, a sentença havia sido tratada como a ―verdadeira matéria‖ do gênero.
Essa proposição, mencionada tanto por Herrera quanto por outros preceptores,
procura resolver uma dificuldade relativa à descrição prescritiva do soneto, propenso
a toda sorte de assunto. Se, na caracterização de outros gêneros poéticos, a
delimitação da matéria funcionava como um ponto de partida, por exemplo, a
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torpeza e a feiura na poesia cômica ou a bravura e a glória na heroica, no caso do
soneto, não seria possível efetuar esse recorte preliminar, uma vez que, nesse
gênero, eram tratados os mais diversos assuntos, desde os mais elevados aos mais
baixos17, ou seja, o soneto, em alguma medida, absorvia as convenções fixadas por
outros gêneros poéticos: heroico, amoroso, sacro, burlesco, satírico, cômico,
fúnebre, galante, amoroso, encomiástico etc. A variedade de tal tipologia pode ser
constatada, por exemplo, nas convenções bibliográficas que orientam a organização
das edições antigas dos poetas seiscentistas, como nas Obras de Don Luís de
Gôngora, impressas em 1659, nesse livro, os sonetos são organizados por matéria,
em seções de ―sonetos heroicos‖, ―sonetos amorosos‖, ―sonetos burlescos‖ e
―sonetos fúnebres‖. Diante dessa impossibilidade de delimitação do gênero a partir
dos objetos regularmente tratados, a proposição de Herrera substitui a constante
temática por uma constante ―formal‖, uma vez que os temas abordados nesse
gênero, derivando-se de outras convenções textuais, ajustavam-se ordinariamente a
uma configuração conceitual rigorosamente definida, uma configuração que,
entretanto, não poderia ser reduzida, ao menos nos termos propostos pela
preceptiva dos séculos XVI e XVII, a questões métricas, rítmicas ou a padrões de
rima.
A arquitetura conceitual que se encontra no cerne dos discursos normativos a
propósito do soneto, o que Herrera, em 1580, já descrevia como uma sentença
17

Como já foi mencionado, o soneto é regularmente descrito, na preceptiva ibérica, como um gênero
alto, contudo, ao observar a efetividade dos usos, é possível notar que, nesse caso, parece haver
uma discrepância entre a codificação e a prática, pois não são raros os sonetos satíricos, ou seja, o
soneto que trata matérias vulgares. Tais sonetos aparecem nas obras das principais autoridades
poéticas, por exemplo, nas Obras de Don Luís de Gôngora e nas Obras de Don Francisco de
Quevedo, que possuem, inclusive, seções dedicadas apenas a sonetos satíricos. Nesses sonetos, é
comum o uso de palavras baixas e o depauperamento do objeto vituperado, como no soneto de Luis
de Gôngora: ―Por niñeria, un Picarillo tierno, / Huron de Faltriqueras, sutil Caça,/ A la Cola de un
Perro atò por Maça / (Com perdon de Vezinos) oy un Cuerno. / Es triste Perrinchon en el Govierno /
De una tan gran Carroça, se embaraça, / Gritale el Pueblo, haziendo de la plaça, / (Si ala se
alegran) un alegre Infierno. / Llegó en esto una Viuda mesurada, / Que entre los Signos, yà que no
en la Gloria, / Tiene a su Esposo, y dixo: Es gran Baxeza. / Que un gozque arraste assi una
executoria, / Que há obedecido tanta gente honrada, / Y se la ha puesto sobre su Cabeça‖.
(GÔNGORA, 1659, p.88). O soneto Casamiento ridículo, de Quevedo, configura outro exemplo:
―Trataron de casar à Dorotéa/ Los vecinos con Jorge el estrangero,/ De mosca en massa gran
Sepulterero,/ Y el que mejor pasteles aporrea./ Ella es verdad que es vieja, pero fea,/ Docta en
endurecer pelo, y sombrero,/ Faltó el ajuar, y no sobró dinero,/ Mas truxole tres dientes de librera./
Porque Jorge después no se alborote,/ Y tabique ventanas, y desvanes,/ Hecho tiesto de cuernos el
cogote:/ Con un guante, dos moños, tres refranes,/ Y seis libras de çarça, llevó en dote/ tres hijas,
una suegra, y dos Galanes‖ (QUEVEDO, 1726, p.182). Note-se que, na composição dos motes, são
utilizadas palavras baixas, tais como: ―niñeria‖, ―Picarillo‖, ―Huron‖, ―cuerno‖, ―vieja‖, ―fea‖, para
ridicularizar o objeto narrado. Vale destacar ainda que, mesmo o soneto versando sobre os
assuntos mais baixos, como nos exemplos supracitados, o furto e o adultério, ainda assim, sua
fórmula é erudita e demanda a eficácia de um gênero breve e pungente.
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―engenhosa e aguda‖, favorece a aproximação entre o soneto e o epigrama, uma
vez que a convenção epigramática, assim como a do soneto, não apenas admitia
toda sorte de matéria, como também exigia uma estrutura conceitual ―periódica‖, ou
seja, concisa e contundente.
Essa operação prescritiva, que vinculava o soneto ao epigrama, ao propor
uma relação genealógica com as escritas greco-latinas, atribui ao gênero moderno
um status privilegiado, conferindo-lhe a autoridade de um uso discursivo de longa
duração.

Tal procedimento favorecia

ainda

a

valorização

de

dispositivos

argumentativos fundados na convergência entre domínios analíticos e elocutivos,
tema que, a partir de meados do século XVII, ganha ampla difusão com a
proliferação das artes de engenho. Nesse momento, as releituras da Poética e da
Retórica de Aristóteles, concentrando-se, sobretudo, na ênfase que tais textos
atribuíam ao aspecto entimemático do tropo metafórico, conceberam a analogia
como fundamento de toda prática de representação letrada18, recolhendo seus
exemplos, prioritariamente, entre os epigramas de Marcial e os sonetos de Gôngora,
como se pode observar, por exemplo, em Arte de Ingenio, tratado de la agudeza, de
Baltasar Gracián, impressa em 1642.
Enfim, nas práticas letradas da Sociedade de Corte, a forma concisa e
sentenciosa do soneto assume uma posição decisiva no que concerne a fixação de
modelos de excelência para o emprego culto das línguas vulgares. A emulação do
estatuto mítico das línguas antigas, programa político do Estado Monárquico,
dependia da fixação de cânones poéticos que fossem capazes de produzir um
padrão áulico para uso da língua vulgar, projeto que, por sua vez, demandava não
apenas a elaboração das artes de gramática, de retórica e de poética, mas também
exigia o desenvolvimento de práticas bibliográficas que fossem capazes de proceder
a seleção, a revisão, a organização, a impressão e, consequentemente, a
conservação dos materiais poéticos produzidos em vernáculo. Entre esses
materiais, o soneto aparece quantitativamente e qualitativamente como um gênero
crucial, como se pode observar nos impressos atribuídos a autoridades como
Camões, Garcilaso, Gôngora, Quevedo, Lope, entre tantas outras.
18

Como explica Hansen em Agudezas Seiscentistas: ―Como modo de pensar e enunciar
assimetricamente partilhado, a metáfora aguda define a representação decorosa do ―melhor‖, o
cortesão, proposta como modelo para todo o corpo político do Estado. Sua doutrina é formulada nas
principais preceptivas retórico-poéticas que circularam, nesse tempo, nas cidades italianas, na
Península Ibérica e nas colônias americanas de Portugal e Espanha‖ (HANSEN, 2006, p.90) .
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Acreditamos, pois, que a recolha efetuada por Mathias Pereira da Silva, na
Fênix Renascida, deve ser examinada como parte desse processo político de
difusão e de conservação de padrões discursivos cultos. O soneto, por sua vez,
representa uma parte significativa dos materiais conservados com essa finalidade e
a atribuição a Bacelar apresenta-se, no caso da língua portuguesa, como uma de
suas principais autoridades.

2.2 Os procedimentos de atribuição na Fênix Renascida
Plumas del Fenix conteniam la História,
A no alterables Siglos reservada…
Gôngora

A Fênix Renascida ou obras poéticas dos melhores engenhos portugueses,
como já mencionamos, foi elaborada durante a primeira metade do século XVIII a
fim de salvar ―das sombras do esquecimento, em que a tantos anos estavam
sepultadas‖, [...] ―as obras dos discretíssimos portugueses‖ (SILVA, 1746, Tomo I,
[S.p.]). De acordo com o organizador da coletânea, Mathias Pereira da Silva, esse
―zelo‖ editorial teria sido motivado, por um lado, por sua própria liberalidade, uma
vez que, possuindo um conjunto tão singular de papéis, empenhou-se em publicálos a fim de garantir sua posteridade, por outro, pelo exemplo daqueles que ―com
escrupulosa miudeza se empenharam em descobrir e divulgar as obras de varões
singulares‖, garantindo, dessa forma, a imortalidade das ―memórias de tão grandes
entendimentos‖ (idem). Nessa nota, Silva menciona os empreendimentos que ele
tinha, então, em mente, referindo-se primordialmente às edições de autores
castelhanos como Gôngora, Quevedo, Lope e Garcilaso, ou seja, tratava-se,
explicitamente, de um projeto editorial que pretendia emular as impressões
espanholas do siglo de oro.
Dividida em cinco volumes, a Fênix foi publicada, pela primeira vez, de forma
esparsa, entre os anos de 1716 e 1728 e sua segunda impressão, uma vez mais
―acrescentada‖, apareceu em 1746, ambas em Lisboa, nas oficinas dos herdeiros de
Antonio Pedrozo Galran, ou seja, é possível presumir que Silva recolheu, selecionou
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e revisou os manuscritos que seriam incluídos na antologia durante praticamente
meio século. Apesar de todo esse tempo de preparação, os materiais ali distribuídos
não seguem um padrão editorial bem definido, uma vez que os diferentes gêneros
discursivos (romances, sonetos, canções, décimas, fábulas), assim como os
distintos autores (Violante do Céu, Jerônimo Baía, Antônio Barbosa Bacelar, Jacinto
Freire de Andrade, Francisco de Vasconcelos, entre outros) são incluídos nos
volumes de forma aleatória. Aparentemente, os materiais foram inseridos à medida
que eram encontrados e revistos por Silva e, por vezes, eles foram simplesmente
aditados ao final dos volumes, já na ocasião de seu fechamento, como se pode
observar, por exemplo, na recolha das Rimas várias de Violante do Céu, anexadas
ao segundo volume.
Na nota introdutória do primeiro tomo, Silva procura justificar essa disposição
relativamente caótica, afirmando, inicialmente, que gostaria de preservar a variedade
de autores em todos os tomos, depois, que não os separou por autoria a fim de
evitar a exclusão de textos que poderiam ser encontrados posteriormente, durante a
elaboração dos volumes subsequentes:
Não dou logo juntas todas as obras de cada um autor; assim porque
me pareceu mais conveniente, que em todos os Tomos tivessem
todos parte, e deste modo multiplicados chegasse a notícia de todos
a de cada um deles, como também para que se, depois de impressas
juntas todas as obras de cada um, aparecesse outra, de que eu não
tivesse notícia, não ficasse privada do seu lugar entre as outras;
porque dificultosamente o teria particular depois de todas as outras já
impressas, e separadas. (SILVA, 1746, Tomo I, [S.p.])

Se, por um lado, a disposição dos materiais é realizada, na Fênix, de um
modo bastante peculiar, por outro, as questões relativas à atribuição revelam uma
complexidade similar, sobretudo, a partir do segundo tomo. A advertência ―ao leitor‖
que abre o segundo volume executa alguns apontamentos a propósito dos
problemas de atribuição, informando que uma parte do material teve sua autoria
revista e que, além disso, um conjunto significativo de textos havia permanecido
anônimo, a fim de que sua posse pudesse ser posteriormente resgatada,
preservando, dessa forma, os ―verdadeiros autores‖ dos inconvenientes que
poderiam ser causados por eventuais equívocos de atribuição.
Enfim, em todos os tomos da coletânea são incluídos paratextos com
advertências sobre os dilemas que, a cada momento, envolveram a atribuição e a
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distribuição das composições que integram em cada um deles, como se vê, também,
na nota que antecede a coleção do terceiro tomo:
Neste Tomo me parece ainda precisa a advertência, que já foi no
segundo, de que não estranhe o Leitor o ver atribuídas algumas
obras, a quem lhe não tinha por seu autor. Porque muitas estavam
perfilhadas por quem lhe não dera o ser, ou por erro, ou por furto.
Pudera apontar vários exemplos para satisfazer o Leitor, porém
bastará por todos dizer, que a Fábula de Polifemo, que damos neste
Tomo como o nome do celebre Jacinto Freire de Andrade (de quem
é sem controvérsia) a vimos já em um manuscrito com o nome do
não menos celebre Antônio Barbosa Bacelar, o que sem dúvida foi
erro. (SILVA, 1746, Tomo III, [S.p.])

Em passagens como essa, é possível observar que os procedimentos de
atribuição, comprometidos prioritariamente com o encômio das autoridades poéticas
ali recolhidas, poderiam recorrer ao consenso, efetivo ou suposto, ―sem
controvérsia‖, como parâmetro suficiente para resolver as questões relativas à
autoria de alguns textos. Em outros casos, contudo, a questão da atribuição é
simplesmente deixada de lado, o que coloca em evidência uma divergência
importante entre as práticas bibliográficas seiscentistas e os padrões de legibilidade
convencionados a partir do século XVIII.
Nesse ponto, convém lembrar um texto de Foucault, publicado, pela primeira
vez, no Bulletin de la Societé Française de Philosophie, em 1969: O que é um
autor?19 Apesar de ater-se primordialmente aos desdobramentos que as questões a
propósito da autoria suscitavam no fim dos anos sessenta, desenvolvendo um
argumento sobre um tema, então, em dispersão: a ―morte do autor‖, 20 esse texto, ao
propor uma análise histórica dos discursos, examina a variabilidade diacrônica dos
padrões de legibilidade concentrando-se nos desdobramentos que poderiam ser
suscitados pelo tema da autoria. Nessa linha de raciocínio, Foucault lembra que,
antes do século XVIII, o anonimato de um texto não representava uma dificuldade,
A tradução desse texto, aqui utilizada, foi publicada em FOUCAULT. M. Estética: literatura e
pintura, música e cinema. Organização e seleção de textos de Manoel Barros da Morta. Tradução
de Inês Autran Dourado Barbosa. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006.
20
―Mas há outra coisa: essa relação da escrita com a morte também se manifesta no
desaparecimento das características individuais do sujeito que escreve; através de todas as
chicanas que ele estabelece entre ele e o que ele escreve, o sujeito que escreve despista todos os
signos de sua individualidade particular; a marca do escritor não é mais do que a singularidade de
sua ausência; é preciso que ele faça o papel do morto no jogo da escrita. Tudo isso é conhecido; faz
bastante tempo que a crítica e a filosofia constataram esse desaparecimento ou morte do autor‖
(FOUCAULT, 2006, p. 269).

19
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sua autoridade, ou seja, sua antiguidade era condição suficiente para a sua
legitimação:
Houve um tempo em que esses textos que hoje chamaríamos de
"literários" (narrativas, contos, epopeias, tragédias, comedias) eram
aceitos, postos em circulação, valorizados sem que fosse colocada a
questão do seu autor; o anonimato não constituía dificuldade, sua
antiguidade, verdadeira ou suposta, era para eles garantia suficiente.
(FOUCAULT, 2006, p. 275)

A essa atitude em relação à autoria ou, mais precisamente, em relação ao
anonimato de textos que, ainda assim, poderiam funcionar como autoridades,
Foucault contrapõe os modos de apropriação dos textos que caracterizavam os
hábitos de leitura no presente de sua enunciação, quando a emergência do tema da
―morte do autor‖ permitiu o exame da ―função autoria‖ como um dispositivo de
apropriação dos discursos, dispositivo que, ao desempenhar um papel nuclear no
conjunto dos procedimentos analíticos regularmente mobilizados pela crítica literária,
condicionava o status e o valor que poderiam ser atribuídos aos textos:
Mas os discursos "literários" não podem mais ser aceitos senão
quando providos da função autor: a qualquer texto de poesia ou de
ficção se perguntara de onde ele vem, quem o escreveu, em que
data, em que circunstâncias ou a partir de que projeto. O sentido que
lhe é dado, o status ou o valor que nele se reconhece dependem da
maneira com que se responde a essas questões. E se, em
consequência de um acidente ou de uma vontade explicita do autor,
ele chega a nós no anonimato, a operação é imediatamente buscar o
autor. O anonimato literário não é suportável para nós; só o
aceitamos na qualidade de enigma. (FOUCAULT, 2006, p. 276)

Essa aversão ao anonimato aparece, dessa forma, como condição para o
acionamento de padrões de recepção convencionados nos domínios discursivos da
crítica literária, cuja operação dependia, basicamente, da relação pressuposta entre
o texto e os elementos biográficos da autoria, considerados sob a perspectiva de
suas intencionalidades, de sua posição social ou de seus estados psíquicos:
Ora, a crítica literária moderna, mesmo quando ela não se preocupa
com a autenticação (o que é a regra geral), não define o autor de
outra maneira: o autor é o que permite explicar tão bem a presença
de certos acontecimentos em uma obra como suas transformações,
suas deformações, suas diversas modificações (e isso pela biografia
do autor, a localização de sua perspectiva individual, a análise de
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sua situação social ou de sua posição de classe, a revelação do seu
projeto fundamental). (FOUCAULT, 2006, p. 277-8)

Constatando, inicialmente, a insuficiência da mera afirmação desse lugar
vazio, Foucault concentra-se na descrição dos ―espaços vazios‖ deixados pelo
desaparecimento dessa categoria analítica:
Mas não basta, evidentemente, repetir como afirmação vazia que
autor desapareceu. Igualmente, não basta repetir perpetuamente que
Deus e o homem estão mortos de uma morte conjunta. O que seria
preciso fazer é localizar o espaço assim deixado vago pela
desaparição do autor, seguir atentamente a repartição das lacunas e
das falhas e espreitar os locais, as funções livres que essa
desaparição faz aparecer. (FOUCAULT, 2006, p. 271).

O argumento, nesse sentido, empenha-se em distinguir o ―nome próprio‖ e a
―função autoria‖, concebendo-a como um elemento que, apesar de situar-se fora do
texto, permite a sua categorização e, consequentemente, sua distinção em relação à
fugacidade das falas cotidianas, ou seja, a ―função autoria‖, atribuindo um status ao
texto, estabelece um determinado padrão de recepção, um uso codificado em um
domínio de saber específico, nesse caso, nos domínios da história e da crítica
literária. Nas palavras de Foucault:
Enfim, o nome do autor funciona para caracterizar um certo modo de
ser do discurso: para um discurso, o fato de haver um nome de autor,
o fato de que se possa dizer "isso foi escrito por tal pessoa", ou "tal
pessoa é o autor disso", indica que esse discurso não é uma palavra
cotidiana, indiferente, uma palavra que se afasta, que flutua e passa,
uma palavra imediatamente consumível, mas que se trata de uma
palavra que deve ser recebida de uma certa maneira e que deve, em
uma dada cultura, receber um certo status (FOUCAULT, 2006, p.
273-4).

Em linhas gerais, a proposição formulada por Foucault considera insuficiente
tanto os procedimentos analíticos vinculados ao estudo das ―transformações
formais‖ dos textos literários quanto aqueles que estiveram atrelados à
expressividade, ou seja, aos modos de apropriação que os concebiam,
regularmente, como um domínio de manifestação de individualidades. Nesse
sentido, considera-se essencial que se leve em conta também as modalidades
efetivas de existência dos textos, ou seja, ―os modos de circulação, de valorização,
de atribuição, de apropriação dos discursos‖, considerando, dessa forma, a
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variabilidade diacrônica de suas formas de articulação num conjunto mais amplo de
relações sociais:
Por outro lado, acredito que se poderia encontrar aí uma introdução
à análise histórica dos discursos. Talvez seja o momento de
estudar os discursos não mais apenas em seu valor expressivo ou
suas transformações formais, mas nas modalidades de sua
existência: os modos de circulação, de valorização, de atribuição,
de apropriação dos discursos variam de acordo com cada cultura e
se modificam no interior de cada uma; a maneira com que eles se
articulam nas relações sociais se decifra de modo, parece-me, mais
direto no jogo da função-autor e em suas modificações do que nos
temas ou nos conceitos que eles operam. (FOUCAULT, 2006, p.
286)

Os códigos discursivos que estiveram em vigência no tempo da composição
dos textos recolhidos pela Fênix Renascida não se articulavam em função de
premissas expressivas ou exclusivamente formais, eles gravitavam ao redor de
premissas retórico-poéticas e teológico-políticas, de tal forma que a leitura das
distintas modalidades discursivas que, na Fênix, são operacionalizadas sob a
convenção do soneto e que são atribuídas à autoridade poética de Antônio Barbosa
Bacelar caracterizam-se por mecanismos específicos de produção, de circulação, de
valorização e de apropriação. Sendo assim, a autoria Antônio Barbosa Bacelar é
compreendida, neste estudo, como uma ―função‖ que autoriza os usos discursivos
do soneto nas instituições letradas da ordem antiga, ou seja, ela é compreendida
como uma ―autoridade‖.
O presente estudo ao recorrer, por um lado, aos textos normativos que
balizaram a formalidade do soneto nos empregos seiscentistas, e, por outro, a
alguns dos textos que se empenharam em codificar os hábitos nas figurações
sociais do Antigo Regime, procura colocar em evidência, justamente, a
especificidade dos padrões de composição, de circulação, de atribuição, de
apropriação e de arquivamento que caracterizam os materiais recolhidos na Fênix
Renascida.
Nesse sentido, nos próximos capítulos, empenhamo-nos em examinar a
particularidade das operações discursivas que, no soneto, absorvem os temas
típicos de outros gêneros textuais, mais especificamente, os temas do panegírico, da
comédia e da bucólica. No panegírico, o discurso sentencioso do soneto mobiliza
procedimentos agudos a fim de empreender a exaltação de valores aristocráticos,
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sintetizados, por exemplo, em apropriações do lema ―armas e letras‖. No soneto
cômico, a metáfora analítica tende a explorar a figuração disforme de vícios sem dor,
em sua desproporção risível, moldando hábitos pela censura e estratificando
posições sociais por meio de seus critérios letrados de distinção. Na bucólica, por
fim, o solilóquio patético erige uma cena de desengano, propondo a racionalização
dos afetos.
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3 ARMAS E LETRAS: O SONETO PANEGÍRICO NA SOCIEDADE DE CORTE
Neste capítulo, examinaremos o subgênero panegírico do soneto. Trata-se de
uma modalidade de escrita usualmente desprestigiada pela crítica de matriz
romântica, uma vez que sua matéria, vinculada à representação das posições de
poder, evidencia a irrelevância, em tais práticas discursivas, do princípio estético da
autonomia. Tais usos foram concebidos como ―bajulação‖, como ―servilismo‖ ou, na
melhor das hipóteses, como ―ganha pão de poetas‖, ou seja, supõe-se que, em
composições encomiásticas, os interesses sociais ou econômicos do poeta
sobrepunham-se à expressão sincera de suas vivências pessoais, de tal forma que
os textos desse gênero são ordinariamente relegados a segundo plano. Trata-se,
pois, uma vez mais, de uma projeção de convicções anacrônicas na apreciação de
empregos discursivos que divergem, em larga medida, dos pressupostos
mobilizados por tais operações de leitura.
Sendo assim, empenhamo-nos em destacar a relevância dos modos
discursivos encomiásticos nas práticas sociais do Antigo Regime, lembrando que
tais modalidades discursivas, sejam elas poéticas ou retóricas, desempenharam um
papel crucial no jogo de relações interpessoais que configuravam a distribuição de
poder nos Regimes Monárquicos. Nesse sentido, retomamos, inicialmente, a leitura
dos estudos de Norbert Elias sobre as ―figurações sociais‖ nas cortes seiscentistas a
fim de relembrar a centralidade das práticas letradas no processo de politização da
antiga nobreza de armas e de pensar, mais especificamente, no panegírico como
um dispositivo discursivo que opera efetivamente na fabricação e na difusão de
modelos de conduta, assim como na legitimação das posições hierárquicas que
compunham os quadros políticos das Monarquias Absolutistas.
Se, por um lado, com os trabalhos de Elias, os códigos de conduta passam a
ser tratados como elementos decisivos na articulação das relações interpessoais na
Sociedade de Corte, de tal forma que os protocolos do cerimonial monárquico
passam a ser examinados como formas de representação de poder, por outro, as
práticas de representação letrada aparecem como um elemento crucial na
ordenação dos hábitos que caracterizam o ―processo civilizador‖.
Seguindo essa linha de raciocínio, efetuamos a leitura de um soneto de
Barbosa Bacelar que mobiliza o antigo lema heroico ―armas e letras‖ a fim de
compor um encômio a Fernão Teles. Nesse caso, a composição amplifica as
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qualidades da personagem histórica tanto no que diz respeito aos empregos bélicos
quanto nas ações políticas, convertendo-a em um modelo de virtudes monárquicas.

3.1 Norbert Elias: status e cerimonial na Sociedade de Corte
N‘A Sociedade de Corte, o processo de formação dos Estados Modernos é
pensado por Norbert Elias a partir de um modelo de ―figuração social‖.
Considerando, inicialmente, a hipótese de que os métodos de análise forjados em
função de investigações sobre a sociedade industrial poderiam não ser adequados
para compreender as particularidades do Regime Monárquico, Elias concentra-se no
exame dos ―códigos de comportamento‖, concebendo-os como um dispositivo
crucial na articulação das disputas por status que haviam balizado a distribuição do
poder na Monarquia Absolutista. A formalidade de tais práticas, na complexidade de
seus protocolos e cerimoniais, favorecia, de acordo com Elias, o manejo de um
tênue equilíbrio de forças entre os distintos grupos sociais que integravam o ―corpo
místico‖21 do Reino.
Nesse sentido, a noção de ―figuração social‖ sustenta, em Elias, uma
abordagem que pretendia suprimir o ―abismo imaginário entre o indivíduo e a
sociedade‖, (ELIAS, 2001, p. 57), abismo cujas implicações remetiam, por um lado,
aos usos sociológicos da noção de ―sistema‖, por outro, aos usos historiográficos da
noção de ―indivíduo‖. Resistindo, na mesma medida, ao ―determinismo‖ sociológico e
a ―individualismo‖ histórico, Elias empenhava-se em observar, empiricamente, as
―relações de interdependência‖ entre os indivíduos, segundo um ―modelo de
figuração‖:
A estrutura de interdependências que liga os indivíduos entre si,
tanto no caso de cada homem singular quanto no de grupos inteiros
de homens, é acessível a uma progressiva investigação empírica.
21

A noção de ―corpo místico do reino‖ é discutida por Kantorowicz em Os dois corpos do rei: um
estudo sobre teologia política medieval, especialmente, no capítulo cinco, ―A realeza centrada no
governo: „corpus mysticum‘‖. Nele, o historiador aborda as várias apropriações da expressão
―corpus mysticum‖ entre os séculos XI e XVI, demonstrando a origem litúrgica do termo e sua
ressemantização ao longo da história. Nesse sentido, a expressão ―corpo místico‖ migra de seu de
seu uso inicialmente litúrgico e atinge o domínio das instituições eclesiásticas, sendo,
posteriormente, incorporada ao vocabulário das instituições políticas absolutistas. ―No final do
século XVI, Guy Coquille, um jurista independente, afirma inequivocamente que o rei, como cabeça,
e os três estados, como membros, ―formam juntos o corpo político e místico‖ do reino‖
(KANTOROWICZ, 1998, p.140).
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Com ela podemos chegar a resultados que se apresentam sob a
forma de modelos de interdependência, um modelo de figuração. Só
com auxílio de tais modelos é possível verificar o espaço de decisão
de um único indivíduo dentro de sua cadeia de interdependências, o
âmbito de sua autonomia e a estratégia individual de suas tendências
de comportamento, o que nos aproxima de um esclarecimento. Esta
abordagem no questionamento também evidencia mais claramente,
ao mesmo tempo, o caráter extracientífico e ideológico da ideia de
que uma pesquisa histórica, dirigida para fenômenos individuais, é o
porta-estandarte da liberdade humana, enquanto a sociologia, por
sua vez dirigida para fenômenos sociais, é o porta-estandarte do
determinismo. (ELIAS, 2001, p. 56-7)

Como aponta Roger Chartier na introdução do volume, redigida nos anos
oitenta, os desdobramentos posteriores da problemática histórica acabariam por
convergir com as posições defendidas por Elias, manifestando um interesse cada
vez mais acentuado por fenômenos de repetição e por estruturas sociais de longa
duração (idem, p. 8). Nesse sentido, o grande mérito do livro, de acordo com
Chartier, seria o de ter formulado, já nos anos trinta, ―uma interpretação
absolutamente original da circulação dos modelos culturais‖, colocando ―em seu
centro a tensão entre distinção e divulgação‖ (idem, p. 23) e demonstrando que o
―confisco perpétuo da distinção‖ havia sido ―o motor do processo civilizador‖
(ibidem).
Se, por um lado, o monopólio das instituições jurídicas, militares e fiscais
concentrava o poder na figura do soberano, conferindo-lhe mecanismos de
arbitragem de conflitos e de distribuição de riquezas, por outro lado, as exigências
relativas à ―representação‖ de altas posições hierárquicas no ―corpo místico‖ do
Estado, a ―pompa‖ e o ―luxo‖ que as caracterizavam, configuravam uma ―economia
de prestígio‖, uma economia que equacionava os gastos em função da distribuição
do poder. Nessa ―figuração social‖, os dispositivos de ordenação das relações
pessoais manifestavam-se, portanto, como formas de ―representação‖ que,
demandando

reconhecimento

coletivo,

deveriam

ajustar-se

a

―códigos

de

comportamento‖ precisamente determinados:
A prática da etiqueta consiste, em outras palavras, numa autoapresentação da sociedade de corte. Através dela, cada indivíduo, e
antes de todos o rei, tem o seu prestígio e sua posição de poder
relativa confirmados pelos outros. A opinião social que forja o
prestígio dos indivíduos se expressa através do comportamento de
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cada um em relação ao outro, dentro de um desempenho conjunto
que segue determinadas regras. (idem, p.117)

As hierarquias, portanto, eram ratificadas por práticas sociais de longa duração,
por normas de civilidade que extrapolavam a esfera da ação individual, mesmo se
essa ação fosse empreendida pelo próprio monarca. Vários exemplos concretos são
mobilizados nos estudos de Elias a fim de explicitar a relevância do cerimonial como
dispositivo de representação dos poderes instituídos, entre eles, o ritual de
vestimenta do rei. Na corte, o ato de se vestir, por mais corriqueiro e necessário que
possa parecer, funcionava como um dispositivo que colocava em evidência as
relações de poder:
O grand chambellan tinha o privilégio de ajudá-lo [o Rei] com a
camisa; segundo uma determinação prévia, só era obrigado a ceder
seu privilégio a um príncipe, a mais ninguém (idem, p.102).

Esse ato protocolar produzia a visibilidade do status, evidenciando a
proximidade de um membro particular do ―corpo místico‖ em relação à ―cabeça‖ do
Estado: apenas o príncipe poderia suplantar o grand chambellan na performance do
cerimonial.
Elias identifica, portanto, elementos, como o prestígio e o status, que
especificam as formações sociais do Antigo Regime, elementos que, naquela
sociedade, desempenhavam um papel similar àquele que o acúmulo de capital
desempenha nas sociedades industriais:
A pressão da competição por status, prestígio e questões de poder
era tão forte nessa sociedade quanto a competição pela acumulação
de capital e por questões econômicas no mundo das sociedades
industriais (ELIAS, 2001, p. 91-92).

Dentro de uma ―figuração‖ altamente competitiva, o monarca dispunha de
instrumentos que permitiam o controle das tensões sociais, garantindo, assim, a
manutenção e a expansão de seu poder, como afirma Chartier:
[...] o monopólio fiscal, o monopólio militar e a etiqueta de corte são,

portanto, três instrumentos de dominação que, conjuntamente,
definem essa forma social original que é a sociedade de corte
(CHARTIER in ELIAS, 2001, p.18).
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3.2 O encômio: uma prática discursiva de corte
Se, como demonstra Elias, o cerimonial, os protocolos de comportamento,
enfim, as formas de convívio configuram-se como elementos decisivos na
caracterização das singularidades que definem as práticas de representação política
no Antigo Regime, efetuando a visibilidade, o reconhecimento e, eventualmente, a
redistribuição das hierarquias no teatro do poder absolutista, consequentemente,
devemos admitir que, ali, as práticas discursivas 22 desempenhavam um papel
crucial, uma vez que ―palavras e gestos são partes efetiva de uma mesma gramática
moderna em uso nas práticas sociais‖ (PÉCORA in DELLA CASA, 1999, pág. XXIX).
Nesse processo, o binômio letras e armas aparece como diretriz nuclear na
formação de príncipes e de conselheiros. De acordo com esse modelo, as artes (de
gramática, de retórica, de poética, de prudência) configuravam domínios de saber
que deveriam atuar efetivamente na moderação culta da antiga nobreza de armas,
cada vez mais dependente do poder centralizador do monarca:
Vemos como, passo a passo, a nobreza belicosa é substituída por
uma nobreza domada, com emoções abrandadas, uma nobreza de
corte. Não só no processo civilizador ocidental, mas tanto quanto
podemos compreender, em todos grandes processos civilizadores,
uma das transições mais decisivas é a de guerreiros para cortesãos.
(ELIAS, 1994, p.216-217)

As exigências impostas pelo convívio na corte produziam, portanto, novos
hábitos que incluíam, evidentemente, técnicas de conversação, práticas de leitura e
práticas de escrita: costumes que paulatinamente suplantam as formas mais
violentas e menos centralizadas de exercício de poder que haviam precedido a
formação dos Estados Modernos. Nesse sentido, a atualização dos regimes jurídicos
que, como em Francisco Suarez (1971), legislam sobre legitimidade do poder
monárquico, produzindo a convergência entre as instituições políticas greco-latinas e

22

A expressão é aqui empregada em conformidade com a delimitação proposta por Foucault na
Arqueologia do Saber: ―Finalmente, o que se chama "prática discursiva" pode ser agora precisado.
Não podemos confundi-la com a operação expressiva pela qual um indivíduo formula uma ideia, um
desejo, uma imagem; nem com a atividade racional que pode ser acionada em um sistema de
inferência; nem com a "competência" de um sujeito falante, quando constrói frases gramaticais; é
um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que
definiram, em uma dada época e para uma determinada área social, econômica, geográfica ou
linguística, as condições de exercício da função enunciativa.‖ (FOUCAULT, 2008, p. 133)
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a teologia católica, articula-se com o gesto correlativo que fomenta a releitura dos
códigos antigos de escrita poética, operando, por sua vez, a emulação das artes
antigas a fim de garantir a perpetuação das instituições forjadas no bojo dos Estados
Modernos.
Nesse território pacificado, em que emergem ―lutas de representação‖
(CHARTIER, 2002, p.23), as modalidades discursivas encomiásticas atendiam a
uma dupla finalidade: por um lado, elas deveriam erigir monumentos, ou seja, forjar
enunciados que, emulando as narrativas dos antigos impérios, visavam, em última
instância, a conservação dos territórios conquistados pela implementação das
instituições letradas, por outro, elas deveriam funcionar como mecanismos de
difusão de valores, exaltando ―obras exemplares‖ que, por sua vez, deveriam servir
de modelo para todo o ―corpo místico‖ do Reino.
A escrita panegírica, portanto, ao realizar, na particularidade de seu encômio, a
exaltação de posições hierárquicas bem definidas, ―General da Beira‖ e ―Governador
do Porto‖, por exemplo, e, mais especificamente, de exercícios particulares de tais
posições, Fernão Teles, colocava em ação a autoridade de um lugar de enunciação,
delimitando as condições de exercício de uma ―função enunciativa‖ que diverge, em
larga medida, das modalidades ―literárias‖ de composição e de apreensão dos textos
a que estamos habituados. O ato discursivo que, nos usos da sociedade de corte,
enaltece as posições que constituíam a elite do corpo político do Estado,
obviamente, não operava a partir de um lugar autônomo, nem pretendia forjar uma
mercadoria, literatura, também não se orientava por um princípio de originalidade,
assim como não empreendia uma atividade servil de subsistência, ele atuava
efetivamente na competição por status e por prestígio, operando como um
mecanismo discursivo de fabricação de distinções. Nesse ponto, ao que parece, é
possível afirmar, com evidência, que as ―práticas discursivas‖ encomiásticas, nos
usos do Antigo Regime, não deveriam ser concebidas como ―discursos menores‖,
como ―poesia de ocasião‖, muito menos como ―ganha pão‖ de poetas, como
sugerem,

ordinariamente,

as

apropriações

românticas

de

tais

panegíricos

(SARAIVA, 1994, p.16).
A compreensão de tais usos exige, portanto, que se tenha em mente o fato de
que, naquela ―figuração social‖, as práticas encomiásticas de escrita mobilizavam
técnicas de composição e modos de apreensão dos textos que se distanciam em
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larga medida dos modelos convencionados a partir da instauração do Estado-nação,
com suas estratégias identitárias. Trata-se, pois, de um outro regime de signos:
O livro, assim como a escrita, tinha para os cortesãos um sentido
completamente diferente do que tem para nós. Quem escrevia não
visava a elucidação casual ou a representação justificada de si
próprio. [...] O cortesão representava-se primordialmente em suas
palavras e em seus atos — atos de uma espécie característica. Seus
livros, portanto, nada mais eram que instrumentos diretos da vida
social, passagens das conversas e dos divertimentos em sociedade
ou, como é o caso da maioria das memórias de corte, conversas que
foram impedidas; por um motivo qualquer, pela ausência de um
interlocutor apropriado. Desse modo, foi nos livros de corte que se
conservou para nós, diretamente e em bom estado, a atitude que as
pessoas adotavam em suas próprias vidas. (ELIAS, 2001, p. 121-2)

Elias, apesar de trabalhar prioritariamente com fontes documentais, apenas
tangencia a questão a propósito das relações entre as práticas de escrita e as
práticas sociais, concebendo os ―livros de corte‖ como um dispositivo capaz de
transmitir, ―em bom estado‖, a ―atitude que as pessoas adotavam‖ efetivamente na
corte. Se, como afirma o próprio Elias, as escritas de corte colocam em evidência o
―alto grau de perfeição‖ que ―a arte de descrever as pessoas‖ (idem) atingiu nas
formações sociais do Antigo Regime, a reflexão sobre os códigos discursivos que
balizam tais técnicas de descrição parece constituir-se como um ponto crucial para o
entendimento das especificidades que afetam os códigos de comportamento nas
figurações sociais do Antigo Regime. Nesse sentido, a poesia encomiástica é
exemplar, uma vez que ela mobiliza um amplo repertório técnico e temático que,
oriundo de matrizes retórico-poéticas greco-latinas, instrumentalizam a figuração de
pessoas. Tais figurações, de acordo com as convenções que estiveram, então, em
vigência, envolviam, por um lado, a fixação de um padrão de excelência em relação
aos usos das línguas vulgares, o que, a priori, já se configurava como uma
prerrogativa de estamentos superiores, por outro lado, ela fabricava, efetivamente,
modelos de conduta. Se a memória dos feitos bélicos ou políticos dependia de sua
fixação em ―monumentos‖ letrados e se tais ―monumentos‖ demandavam, na mesma
medida, a excelência da matéria bélica ou política que poderia ser fixada, isso não
significa que essa articulação entre o ―regime discursivo‖ mobilizado e a ―efetividade
da ação política‖ era ―realista‖, muito pelo contrário, ela era produtiva, ou seja, ela
fabricava a grandiosidade das ações por meio de dispositivos argumentativos que
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atualizavam

valores

convencionados,

produzindo

a

presença

de

virtudes

exemplares, distinguindo-as, enfim.
3.3 O soneto na corte
Nos livros de racionalidade de corte, entre os mecanismos discursivos que
ordenavam

as

técnicas

de

conversação

destacam-se,

basicamente,

dois

procedimentos: a ecfrase e a facécia, como se vê, por exemplo, nas reflexões sobre
a graça formuladas no Livro do Cortesão de Castiglione. O primeiro desses
procedimentos, a ecfrase, é descrito como narração vivaz, capaz de ―fazer ver o que
se ouve‖, artifício que as retóricas greco-latinas descreviam como ―simulação do
testemunho ocular‖, obtida por meio da enumeração das particularidades sensíveis
dos objetos descritos, pela utilização de marcadores de presença, pelo emprego do
tempo presente e pelo uso de metáforas analógicas, reunindo recursos que
poderiam produzir a figuração em ato das matérias tratadas. O outro procedimento,
a facécia, é descrita como uma formulação breve, sentenciosa ou galante, capaz de
produzir, com perspicácia e versatilidade, correlações conceituais extraordinárias.
A forma breve da facécia, redefinida como concetto, assim como a ecfrase,
repensada como analogia aguda,23 aparecem, desde meados do século XVI, entre
os elementos arrolados por discursos normativos que haviam empreendido a
formalização do soneto. Como demonstra Graziani, Torquato Tasso, numa
conferência de 1565 sobre um soneto de Giovanni Della Casa, já formula uma
descrição do soneto que coloca em primeiro plano o seu arranjo conceitual:
Au cours d‘une conférence prononcée vers 1565 sur un sonnet de
Giovanni Della Casa, le Tasse établissait déjà de façon très claire
que la chose importante dans un sonnet, comme dans toute œuvre
lyrique, n‘est pas dans le figures ou le style, mais bien dans ce qui les
détermine et le précède logiquement, c‘est-à-dire le concetto, qu‘il
entend au sens large d‘idée, de conception. (GRAZIANI, 1986, p.106107) 24
23

Para a descrição dos artifícios tropológico-analíticos que, mais tarde, presidiriam a codificação das
Artes de Engenho, ver o estudo de João Adolfo Hansen: ―Agudezas seiscentistas‖. ―No final do
século XVI e início do XVII, redefiniu-se a natureza mesma da metáfora, passando-se a afirmar não
só que a agudeza é metáfora, mas, principalmente, que a metáfora é o fundamento da agudeza e
de toda representação.‖ (HANSEN, 2006, p.94)
24
‗‗Em uma conferência, proferida em 1565, sobre um soneto de Giovanni Della Casa, Tasso afirma
claramente que o mais importante em um soneto, assim como em toda obra lírica, não são as
figuras ou o estilo, mas o que o determina e o precede conceitualmente, ou seja, o concetto, que ele
entende no sentido amplo de ideia, de concepção‘‘.
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Nessa mesma linha de raciocínio, as prescrições ibéricas a propósito do
gênero, difundidas, sobretudo, a partir das anotações de Fernando de Herrera à
poesia de Garcilaso de la Vega, enfatizam, cada vez mais, o papel da sentença na
configuração breve do soneto, prescrevendo que o perfeito equilíbrio, ou mais
precisamente, a dignidade que rege a boa composição do gênero situava-se num
ponto equidistante entre a banalidade do entendimento ―vulgar‖ e a obscuridade de
uma elocução ―afetada‖. A prescrição dessa justa medida retoma, pois, os mesmos
fundamentos retóricos, ou seja, os mesmos códigos discursivos que haviam sido
mobilizados nas reflexões a propósito das qualidades que deveriam caracterizar os
hábitos de conversação cortês.
Em síntese, é possível constatar que as prescrições do soneto, gênero
usualmente alto, exigiam o domínio de habilidades discursivas bem definidas,
habilidades que também são arroladas entre as exigências de distinção que
presidiam os preceitos a propósito da conversação na corte. Saber falar e saber
escrever. Nesse sentido, o lento processo de politização do guerreiro, o ―processo
civilizador‖, esteve atrelado, em larga medida, à apreensão das convenções letradas
e os limites dessa convenção, por sua vez, haviam sido traçados num limiar de
tensão entre o reconhecimento coletivo de uma competência elocutiva, decoro, e os
atos discursivos que, emulando autoridades estratificadas, inventio, produziam a
atualização de tais padrões. A formalização de tais códigos discursivos, em sua
mobilidade relativa, poderia, portanto, ser descrita, assim como os protocolos de
sociabilidade estudados por Elias, como um mecanismo perpétuo de distinção, um
mecanismo que, operando com padrões letrados de longa duração, submetia-os,
contudo, às continuas intervenções. A legitimidade de tais intervenções, contudo,
estava condicionada ao reconhecimento coletivo de sua eficácia.
Considerando, pois, a formalidade discursiva do soneto, assim como sua
relação com os hábitos de conversação na corte, podemos, agora, examinar, com
maior precisão, os efeitos particulares de sentido suscitados pelo texto atribuído a
Antônio Barbosa Bacelar.
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3.4 O encômio de Fernão Teles
O soneto A Fernão Teles, General da Beira, Governador do Porto, atribuído a
Antônio Barbosa Bacelar, forja seu argumento a partir da tópica “armas e letras‖,
recorrendo, inicialmente, aos títulos de Fernão Teles, ―General da Beira‖ e
―Governador do Porto‖, a fim de compor a ―representação‖ de um modelo pautado
pelo perfeito equilíbrio entre coragem e prudência, entre os desempenhos bélicos e
os desempenhos políticos:
Tão igual o valor em vós reparte
As ações da campanha, e da Cidade,
Que a inveja vencida com a verdade,
Louva o acerto na paz, na guerra a arte:
Ou tremuleis o bélico estandarte,
Ou governeis do povo a variedade,
Numa na paz, e nas batalhas Marte,
Absorta vos venera a nossa idade:
Ó sublime valor, onde casados
Os preceitos da paz com as leis da guerra,
Compõem um suavíssimo concento:
Lograi, pois, os encômios duplicados,
E enquanto admira vosso nome a terra,
Lâminas lhe prepare o Firmamento.
(BACELAR in SILVA, 1746, p. 85, Tomo II)

Nesse sentido, o panegírico, na configuração sintética do soneto, lança mão de
um artifício de proporcionalidade que equaliza a distribuição do ―valor‖ na
complementaridade dos espaços: a cidade e o campo de batalha. O emprego inicial
da voz ‗valor‘, na acepção genérica de ‗virtude‘, de ‗excelência ética‘, evoca,
contudo, uma acepção mais específica, de ‗valentia‘, de ‗coragem‘, que, aplicandose propriamente à esfera militar, dissemina-se metaforicamente sobre a qualificação
da atividade civil. A proporcionalidade da excelência em letras e armas, articula-se,
ainda no primeiro quarteto, com uma personificação da ―inveja‖ que, ao compor a
figura de uma voz que, ―vencida pela verdade‖, louva os ―acertos‖ de Fernão Teles
―na paz‖ e ―na guerra‖, desdobra a dicotomia dos lugares em dicotomia de virtudes:
prudência e coragem. Essa figuração alegórica da ―inveja‖, como lugar de
enunciação do encômio, favorece a amplificação das qualidades arroladas,
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apresentando-as como ―fatos‖, ou seja, como argumentos irrefutáveis, postulando,
portanto, a necessidade de seu reconhecimento:
Tão igual o valor em vós reparte
As ações da campanha, e da Cidade,
Que a inveja vencida com a verdade,
Louva o acerto na paz, na guerra a arte:
(Idem)

Em tais usos, a noção de inveja era compreendida como disposição de caráter
diametralmente oposta à emulação, ou seja, enquanto a inveja definia-se como
inclinação que tendia à destruição ou à produção do descrédito em relação às
virtudes dos rivais, a emulação definia-se como disposição que visava a superação
das qualidades alheias por meio do aperfeiçoamento e da manifestação das próprias
virtudes. Se até mesmo a inveja, ―vencida com a verdade‖, acaba por empreender o
louvor de Teles, quem poderá negá-lo? Como se vê, trata-se de uma exageração
que, ao empregar uma figura afetiva, a prosopopeia, empenha-se em acentuar a
verossimilhança do argumento laudatório.
Se, na proposição, o soneto empreende a amplificação das qualidades bélicas
e civis atribuídas à personagem do encômio, a demonstração da proposição
anunciada é empreendida no segundo quarteto. Nesse momento, a retomada dos
elementos enunciados na primeira estância levanta uma dupla correspondência que
compara, por um lado, os feitos bélicos de Teles a um correlato mítico, Marte, por
outro, sua atuação política com um exemplo ―histórico‖, Numa Pompílio. Nas
retóricas greco-latinas, a comparação é codificada tanto de um ponto de vista
elocutivo, ou seja, como um ornato, quanto de um ponto de vista probatório,
aproximando-se do ―exemplo‖, ou seja, da argumentação indutiva. Nessa
codificação, o símile é classificado em função de graus de inteligibilidade,
subdividindo-se entre ―naturais‖ e ―convencionais‖. Se, por um lado, a performance
retórica prioriza o uso dos símiles da primeira espécie, naturais, buscando, por meio
das comparações intensificar a inteligibilidade de seus enunciados, por outro, os
discursos poéticos privilegiam o emprego de análogos do segundo tipo, extraídos da
história ou do mito, uma vez que eles, apesar de limitarem a inteligibilidade dos
enunciados, já que a sua compreensão exige o conhecimento prévio das
convenções letradas aludidas, favorecem a produção de efeitos ―sublimes‖
(LAUSBERG, 1976, p.253-254). No caso examinado, o correlato mítico, Marte, é
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empregado como símile das qualidades bélicas do modelo elogiado, enquanto o
análogo histórico, Numa Pompílio, é utilizado como símile de suas qualidades
políticas. Em ambos os casos, portanto, o artifício empregado corresponde ao grau
mínimo de inteligibilidade do enunciado e, consequentemente, ao grau máximo de
exaltação, adequado à máxima ―elevação‖ da matéria tratada:
Ou tremuleis o bélico estandarte,
Ou governeis do povo a variedade,
Numa na paz, e nas batalhas Marte,
Absorta vos venera a nossa idade:
(ibidem)

Depois de empreender a demonstração, por comparação, das virtudes em
―armas e letras‖ que configuram o ―caráter‖ de Teles, o soneto aciona, no desfecho
do desenvolvimento, um dispositivo de totalização, afirmando o êxtase de toda uma
―época‖ diante de tal modelo, ou seja, ele pressupõe a amplitude do reconhecimento
obtido pelo exercício particular da posição hierárquica que é objeto do elogio.
O primeiro terceto, por sua vez, em conformidade com a convenção do gênero,
apenas ―faz a cama‖ para a sentença que deve encerrar a composição com ―chave
de ouro‖ (FARIA E SOUSA in CAMÕES, 1685, [S.p.]). Agora, a perfeita combinação
entre sabedoria política, ―preceitos da paz‖, e habilidade bélica, ―leis da guerra‖, é
tratada sob a figura sinestésica do ―concento‖, ou seja, tais qualidades, agora em
consonância, formam uma unidade indissolúvel, uma unidade que, ao atualizar a
herança letrada greco-latina, traduz um ideal heroico que é, também, um ideal
político:
Ó sublime valor, onde casados
Os preceitos da paz com as leis da guerra,
Compõem um suavíssimo concento:
(ibidem)

Essa atualização dos antigos lemas de civilidade não se resolve, contudo, sem
que um componente teológico evidencie a especificidade da apropriação absolutista
de tais matrizes greco-latinas. Se a figuração letrada das ações políticas e dos feitos
bélicos era concebida, nos usos do Estado Monárquico, simultaneamente, como um
mecanismo de fixação da memória e como um dispositivo de difusão de valores, as
diretrizes salvíficas e finalistas que orientam e que legitimam tais ações e tais feitos
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desempenham aqui um papel central: o papel de causa primeira que especifica a
―unidade semântica‖, ―retórico-teológico-política‖, que particulariza as práticas
letradas no Estado Católico (PÉCORA, 1994). É, pois, o que propõe a cláusula final
do soneto atribuído a Bacelar: ela produz, justamente, a vinculação entre
imortalidade da glória bélica e da prudência política, poeticamente fixada, e seu
espelhamento ascético, figurado como ―lâminas‖ que o ―Firmamento‖ prepara para o
herói lusitano:
Lograi, pois, os encômios duplicados,
E enquanto admira vosso nome a terra,
Lâminas lhe prepare o Firmamento.
(ibidem)

A duplicação do encômio enunciada no desfecho do soneto, na ―terra‖ e no
―céu‖, depende, pois, do emprego das ambiguidades suscitadas pelo termo ―lâmina‖
que, em sua acepção corrente, designa, por metonímia, ―espada‖, ou seja, ele
designa as armas que são empregadas na expansão do corpo político da Monarquia
Católica.25 Há, contudo, uma antiga acepção de ―lâmina‖26 que se ajusta
engenhosamente ao sentido laudatório evocado pela ―chave de ouro‖ do soneto:
―folha ou chapa que tem gravada a imagem de santo‖. A perpetuação poética da
glória bélica e da prudência política deve, portanto, articular-se com o elemento
teológico de sua finalidade salvífica, sua causa primeira e fundamento de sua
legitimidade, fixando-se como um modelo de ―santidade‖. O encômio de Fernão
Teles fabrica, portanto, a imagem de um ―capitão de Cristo‖, ou seja, a imagem de
um herói cristão cujo desempenho é tratado como instrumento de ―mistérios
providenciais‖, desempenho que efetua, pois, no plano temporal, na história, o
cumprimento do mandato divino relativo à expansão da cristandade, tanto na esfera
armada quanto na esfera política.

25

―Capitanes de Christo son todos los Princepes Catolicos que toman las Armas, y tienden sus
Vanderas contra los Enemigos de la Fé de Christo: y los otros que las tienden y toman por cogerlo
ageno son Capitanes del Demonio. (FARIA e SOUSA in CAMÕES, 1685, p.92).
26
Para a acepção de ―lâmina‖ ver Dicionário Caldas Aulete.

59

4 O RISO DISCRETO E O SONETO CÔMICO: A UNS OLHOS TORTOS

4.1 O risível e a conversação cortês
Quinto está enamorado de Tais. ¿De qué Tais?
De Tais, la tuerta.
27
A Tais le falta un Ojo; a él los dos.
Marcial

Deformidade e agudeza. A tradução castelhana de Marcial, em sua radical
concisão, coloca em cena, num átimo, todo o aparato que regula o emprego dos
argumentos risíveis nos usos da antiga Sociedade de Corte: a deformidade física da
―amada‖, caolha, resvala e fundamenta a deformidade moral do ―amante‖,
metaforicamente, cego. Nela, a autoridade da matriz latina atualiza-se como
enunciação aguda que, por meio de um ato discreto do entendimento, encontra uma
correlação inusitada entre a desproporção do corpo e a deformidade do ânimo; entre
o sentido literal e o figurado; entre a parcialidade da deficiência física e a totalidade
da deficiência ética. Deformidade sem dor? Prejuízo mínimo? Como discernir
nitidamente o limite entre a grosseira maledicência e a brincadeira gentil? Tais
questões são nucleares nas doutrinas monárquicas a propósito do uso dos
argumentos risíveis.
Na tratadística que, a partir do século XVI, empenhou-se em codificar os
hábitos do ―perfeito cortesão‖, o decoro do riso discreto esteve ordinariamente em
pauta. Ele foi tratado, por exemplo, n‘O livro do cortesão, de Baldassare Castiglione,
em 1528; em Galateo ou dos costumes, de Giovanni Della Casa, em 1558; n‘O
discreto, de Baltasar Gracián, em 1646. Tais textos, empenhados em forjar padrões
de civilidade que deveriam balizar a formação da nobreza, conceberam a habilidade
de incitar o riso, a priori, como um mecanismo de recreação.
Nos diálogos de Castiglione, por exemplo, as habilidades argumentativas que
poderiam favorecer a condução agradável da conversação aparecem entre as
qualidades elementares que configuram a perfeita cortesia. Nesse sentido, o gentil
homem de corte não apenas deveria contar com bons argumentos, em profusão,
ajustando-os perfeitamente às circunstâncias de enunciação, como também deveria
27

Ver tradução em: MARCIAL, Marco Valério. Epigramas. Tradução Enrique Montero Cartelle. 1º Vol.
Livro 3. Madrid: Consejo superior de investigaciones científicas, 2004. p. 95.
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saber ―recrear‖ os interlocutores. O domínio dos códigos de comportamento que
poderiam configurar essa postura faceta havia sido concebido como condição para o
prazer e para a civilidade da melhor companhia:
[...] por isso o que desejo no cortesão, além do que já foi dito, é que
seja de tal maneira que não lhe faltem argumentos bons e
adequados àqueles com quem fala, e que saiba com certa suavidade
recrear o espírito dos ouvintes e, com ditos agradáveis e facécias,
discretamente possa induzi-los à festa e ao riso de modo que, sem
jamais aborrecer ou saturar, agrade continuamente. (CASTIGLIONE,
1997, p.130-131).

Postulava-se, pois, a insuficiência dos bons argumentos e adequados na
condução agradável da conversação cortês, já que, nela, a facécia aparecia como
um dispositivo relevante para evitar o enfado dos interlocutores. Esta técnica dos
ditos agradáveis exigia, pois, o domínio dos artifícios de atenuação e de
amplificação, além de habilidades narrativas que permitissem a figuração nítida e
vivaz das ações, fazendo com que os ouvintes tivessem a impressão de ter visto,
―com os próprios olhos‖, o que ouviram. De acordo com essa matriz quinhentista, o
fundamento da graça consistia em saber adornar a verdade, enfeitando-a ―com
algumas mentirinhas, aumentando ou diminuindo conforme a necessidade‖. Tratavase, portanto, de uma deliberada distorção da matéria narrada a fim de divertir os
pares por meio da aplicação lúdica de alguns procedimentos discursivos que, desde
a Antiguidade, haviam sido codificados pela retórica: exageração, atenuação e
ecfrase:
Ora vedes como este tipo de facécia tem um lado elegante e bom,
como convém a um frequentador da corte, seja verdadeiro ou falso
aquilo que se narra; pois em tal caso é lícito fingir quanto se queira
sem culpas; e, dizendo a verdade, enfeitá-la com algumas
mentirinhas, aumentando ou diminuindo conforme a necessidade.
Mas a graça perfeita e a verdadeira virtude disso é demonstrar tão
bem e sem esforço, tanto com gestos quanto com palavras, aquilo
que alguém quer exprimir para que aqueles que ouvem tenham a
impressão de ver, com os próprios olhos, aquilo que se narra.
(CASTIGLIONE, 1997, p. 138 -139).

A descrição dessa habilidade faceta, capaz de entreter a ―melhor companhia‖,
gravita ao redor de uma noção que, no caso do livro de Castiglione, é nuclear: a
sprezzatura.

No debate em questão, os interlocutores de Urbino encenam uma
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discussão sobre a graça, entendida como uma faculdade política que, em última
instância, define-se como uma técnica da ação aparentemente natural, um efeito de
improviso ou um desleixo calculado: saber fazer, sem demonstrar esforços. Como
explica Pécora, ―nas pegadas de J. R. Hale‖, a sprezzatura poderia ser traduzida
como ―faculdade ou facilidade espontânea para o fazer, ou, como diz ainda, pelo
aroma da superioridade sem esforço‖ (PÉCORA in CASTIGLIONE, 1997, p. XI).
A sprezzatura, contudo, configura-se, em Castiglione, como uma qualidade
universal da cortesia, afetando todos os domínios que balizam os hábitos da
nobreza, desde os mais graves aos mais sutis. A facécia, entretanto, apresenta-se
como um dispositivo de conversação mais específico e envolve, basicamente, as
habilidades narrativas da evidência e do dito agudo a fim de mover o riso discreto.
No domínio específico desse debate sobre o risível, há uma aporia que é cada vez
mais discutida na tratadística de racionalidade de corte: a questão do decoro. O
traçado dos limites entre o gracejo urbano e o dito mordaz demanda inúmeras
reflexões a propósito das circunstâncias de enunciação: ―[...] é preciso ser prudente
em relação ao local, ao tempo e às pessoas com as quais se fala e não cair na
bufonaria nem sair de certos limites‖ (CASTIGLIONE, 1997, p. 139).
Em Castiglione, a moção do riso, ainda que, em certo sentido, tenha sido
pensada como algo ―natural‖ e ―prazeroso‖,28 como disposição essencial para a
condução aprazível da conversação cortês, é tratada também como uma postura
potencialmente depreciativa, não apenas em relação às pessoas e às ações
narradas comicamente, mas também em relação à dignidade daquele que emprega
esse tipo de enunciado, uma vez que, extrapolados certos limites, aquele que
deprecia os demais poderia comprometer a sua própria reputação. O potencial
admoestatório do riso, nesse sentido, traduz-se como um cálculo de desprezo, de tal
forma que hábitos de fato viciosos, ou que pareçam viciosos, poderiam ser
repreendidos por meio do riso.
Na reflexão sobre esse ponto, O Livro do Cortesão relembra o argumento da
Poética aristotélica a propósito da matéria do gênero cômico, delimitando-a como
deformidade:
28

―[...] para descrever o homem, costuma-se dizer que ele é um animal inclinado ao riso, pois só
entre os homens ele é encontrado e é quase sempre testemunho de uma certa hilaridade que se
sente no espírito, o qual por natureza inclina-se para o prazer e busca o repouso e a recreação;
disso resulta que muitas coisas foram inventadas pelo homem para esse efeito, como as festas e
tantos tipos de espetáculos‖. (CASTIGLIONE, 1997, p.134-135)
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Assim, o lugar e como que a fonte onde nascem as coisas risíveis
consiste em uma certa deformidade; porque somente se ri daquelas
coisas que apresentam incongruências e parecem estar mal, mas
sem o estar de fato (CASTIGLIONE, 1997, p.135-136).

Não deixa de ser curioso observar que, ao apropriar-se do texto da Poética,
Castiglione modifica o sintagma que versa sobre o decoro no tratamento da matéria
risível, sintagma que a restringia às ―deformidades sem dor, com o mínimo prejuízo‖.
No Livro de Castiglione, essa restrição recebe uma configuração bem diferente, uma
vez que ele opõe deformidade aparente e deformidade efetiva e considera apenas a
primeira adequada ao motejo discreto, ou seja, nessa releitura do texto aristotélico
as torpezas sem dor são atualizadas como torpezas aparentes que, por não
configurarem, de fato, indecências e desonestidades, poderiam ser amplificadas a
fim de divertir, sem, contudo, ferir ou desonrar os membros da companhia.
Se, no Livro do Cortesão, a ―deformidade aparente‖, fundamento do motejo
discreto, é codificada como amplificação de ações aparentemente viciosas ou
disformes, a narração vivaz de tais ações deveria ser executada de tal forma que
ficasse claro para os interlocutores que se tratava de uma ―brincadeira‖, de um
―gracejo‖, movendo o riso por meio do tratamento amplificado de matérias que,
apesar de não constituírem defeitos efetivos, poderiam ser discursivamente
representadas como tais, ou seja, em Castiglione, a matéria do riso discreto é fixada,
em última instância, como uma distorção programática da representação discursiva,
distorção que, ao produzir uma figuração vivaz de falsas indecências, seria capaz de
fazer ver não apenas a feiura do vício figurado, mas também de demonstrar
performaticamente técnicas argumentativas produtoras de efeitos de presença, de
amplificação e de atenuação: efeitos deformantes que, trabalhando sobre uma
matéria, de fato, discreta, poderiam resultar em uma figuração disforme, tola,
indecente ou desonesta, ou seja, risível.
Se, no Livro de Castiglione, prevalece um modelo de cortesia que previa a
elisão de matérias, de fato, viciosas, de tal forma que os ditos facetos eram
caracterizados como uma representação amplificada de ações que efetivamente não
estavam mal, a tratadística posterior concentra-se, cada vez mais, na censura de
comportamentos ofensivos que pretendiam mover o riso apenas pelo prazer de
depreciar. Nessa linha de raciocínio, alguns lustros mais tarde, Giovanni Della Casa,
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em Galateo ou dos costumes, empreende um tratamento dos mecanismos risíveis
de conversação em função dos graus de ofensividade que eles poderiam implicar.
Centrado num critério de versatilidade que previa a adaptação em relação à
variedade dos costumes cultivados nas distintas cortes europeias, a ―ordenação dos
modos pela companhia‖ (PÉCORA in DELLA CASA, 1999, p. XXII), Della Casa trata
a maledicência como hábito detestável, cujo resultado seria o repúdio por parte da
―companhia‖, uma vez que, ordinariamente, presumir-se-ia que ―o que dizem de
outros a nós, também dizem de nós aos outros‖ (DELLA CASA, 1999, p. 44). De
acordo com esse princípio, em matérias de pouca relevância, sobretudo, seria
prudente empenhar-se em ser condescendente com a opinião dos outros,
consentindo com a maioria e, até mesmo, com os mais inoportunos, deixando para
os outros a inconveniente tarefa de discordar e de promover o debate sobre
assuntos frívolos, atitude considerada ―vergonhosa‖ e ―inconveniente‖ (idem, p. 45).
Tomando como ponto de partida essa censura à maledicência, o argumento,
nesse caso, empenha-se em discutir o decoro dos ditos risíveis, levantando
considerações a propósito de três padrões de comportamento: o escárnio, a
zombaria e o motejo. A primeira dessas formas, a mais ofensiva, é descrita como um
―prazer‖ que consiste em constranger os outros, expondo os ―defeitos‖ alheios, sem
que isso implique qualquer benefício próprio:
É o escárnio um deleitar-se com a vergonha a que levamos alguém,
sem proveito algum para nós. Por isso requer-se no trato abster-se
de escarnecer de alguém; no que fazem mal os que reprovam os
defeitos de alguém àqueles que os têm, seja com palavras, como fez
o senhor Forese da Rabatta ao rir das feições do mestre Giotto, seja
com atos, como muitos têm o hábito, imitando os gagos, coxos, ou
algum corcunda. Igualmente quem ri de alguém defeituoso,
malformado, franzino ou pequenino; ou festeje e dê sonoras
gargalhadas da tolice que alguém fale; e quem se deleita em fazer
com que os outros enrubesçam; todos esses têm modos detestáveis,
merecidamente odiados (DELLA CASA, 1999, p.47).

Note-se

que

os

exemplos

levantados

nessa

passagem

incluem

deformidades físicas, morais e intelectuais, deformidades efetivas que são expostas
a fim de prejudicar a reputação alheia e que implicam em prejuízo para a própria
reputação, uma vez que caracterizam uma explícita maledicência. Apesar de
empregar uma formulação mais enfática, até aqui, o argumento de Della Casa não
se distancia tanto das advertências levantadas por Castiglione em relação à
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bufonaria. Ademais, assim como no Livro do Cortesão, o Galateo também admite
um aspecto recreativo inerente ao riso:
É verdade que não podemos de modo algum levar esta cansativa
vida mortal totalmente sem diversão ou repouso; e, como as
zombarias são razão de festa e riso e, por conseguinte, de
recreação, gostamos daqueles que são alegres, zombeteiros e
divertidos. Razão pela qual parece que também se possa dizer o
contrário, isto é, que no trato, às vezes, convenha zombar e
igualmente motejar‖ (Idem, 48)

Se a zombaria, como divertimento, poderia convir ao trato na corte, como
distinguir, enfim, a injúria da recreação? A solução proposta por Della Casa envolve
duas advertências: uma, em relação ao fim, outra, em relação às consequências. Se
a finalidade do escárnio é constranger e prejudicar, a zombaria, por sua vez, deveria
ter como finalidade apenas o divertimento: ―Sabe que nenhuma diferença há entre
escarnecer e zombar, a não ser de proposta e intenção, uma vez que a zombaria é
feita por divertimento e os escárnios para prejudicar‖ (Idem, p.47). O outro critério,
relativo às consequências da zombaria, prevê que ―nenhuma vergonha notável,
nenhum grave dano se lhe siga‖, uma vez que ―de outro modo mal se poderia
distinguir as zombarias das injúrias‖ (Idem, p.49). Já não se trata, pois, da
amplificação de deformidades aparentes, como propunha Castiglione, mas de
―deformidade sem graves danos ou vergonhas notáveis‖, formulação que, ao se
aproximar matriz aristotélica, levanta, consequentemente, uma outra aporia, relativa
à maneira gentil de expor os ―pequenos defeitos‖, sem mordacidade. Nesse ponto, o
argumento do Galateo recorre ao étimo a fim de distinguir dois tipos de ―mordida‖: a
da ovelha e a do cão, caracterizando aquela como a que rara e levemente punge
alguém, esta, como vilania. A descrição dessa habilidade discursiva que,
inicialmente, toma como correlato a mordida da ovelha, passa, então, a ser
caraterizada como o terceiro hábito discursivo relativo aos argumentos risíveis: os
motejos.
Na caracterização desse uso, Della Casa coloca em primeiro plano a
perspicácia de entendimento, concebida como uma faculdade inata que favoreceria
―uma forma especial de prontidão e elegância, e um rápido movimento de espírito‖
(Idem, p. 51), o que se traduz como uma eloquência versátil, capaz de inferir
correlações inusitadas entre conceitos e de proferi-las, imediatamente, com máxima
eficácia persuasiva. Nesse ponto, o fundamento dos atos discursivos que poderiam
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promover a recreação dos ouvintes desloca-se dos defeitos alheios, que serviriam
de matéria ao mote, para a performance engenhosa do motejador que, dotado de
uma inteligência superior, seria capaz de calcular rápida e precisamente a medida
venial da articulação entre graça e pungência, recreando a companhia, sem,
contudo, faltar com o decoro.
Se, em Castiglione, a matéria dos argumentos risíveis é delimitada como
algo que, de fato, não estava mal, em Della Casa, a matéria do motejo, uma vez
mais definida como deformidade, permanece, por assim dizer, em segundo plano,
pois o critério que se destaca na descrição dos modos ―graciosos‖ que deveriam
balizar a conversação cortês é a prontidão inata do entendimento, o engenho
abundante e versátil, ou seja, em Galateo, a matéria do motejo já não se situa no
núcleo da discussão, centrada agora na perspicácia e na eloquência do motejador.
Um século mais tarde, quando a faculdade engenhosa do entendimento
deixa de ser tratada como uma qualidade inata, dando curso a difusão seiscentista
das ―artes de engenho‖, emerge um modelo agudo de discrição que se distancia,
consideravelmente, da comunicabilidade aprazível proposta por Castiglione, como
aponta Alcir Pécora, no prefácio d‘O cortesão:
Assim, o herói discreto, prudente e político prescrito pelo jesuíta
espanhol Baltasar Gracián (1601-1658) está demasiado longe do
equilíbrio suposto na sprezzatura: em vez de clareza e elegância
prescreve-se como regra primeira a posse de um cabedal de
incompreensibilidades, que possam impedir a sociedade, sempre
êmula, de determinar o alcance efetivo de seu saber e poder. A
língua vulgar, aqui, já não lida para elevar-se à altura mítica
proporcionada pela cultura latina, mas para dissimular os seus
sentidos por meio de uma técnica de proliferação de equívocos e
ponderações misteriosas suscitados pela forma elíptica e picante da
agudeza (PÉCORA in CASTIGLIONE, 1997, p.XIII).

A discussão sobre o decoro no uso dos argumentos risíveis continua,
contudo, a configurar-se como um elemento relevante nas artes seiscentistas de
prudência. Baltasar Gracián, em El discreto, dedica um capítulo, especificamente, à
censura dos hábitos burlescos, propondo que a seriedade e a gravidade no trato
cortês são condições para a ―veneração‖ e, portanto, para o reconhecimento coletivo
das posições políticas representadas na corte. Nesse sentido, o jesuíta espanhol é
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veemente ao censurar a afetação da graça, descrevendo aqueles que ―estão sempre
de burlas‖ como pessoas fadadas ao mais absoluto descrédito:
El que siempre está de burlas nunca es hombre de veras, y hay
algunos que siempre lo están; tiénenlo por ventaja de discreción y lo
afectan, que no hay monstruosidad sin padrino; pero no hay mayor
desaire que el continuo donaire. Su rato han de tener las burlas;
todos los demás, las veras. El mismo nombre de sales está avisando
cómo se han de usar. Hase de hacer distinción de tiempos, y mucho
más de personas. El burlarse con otro es tratarle de inferior y, a lo
más, de igual, pues se le aja el decoro y se le niega la veneración‖
(GRACIÁN, 1997, p.230)29.

Trata-se, antes de mais nada, de uma questão de medida: se as burlas têm
seu ―instante‖, de acordo com Gracián, o discreto deveria portar-se, regularmente,
com a máxima seriedade. O uso desse ―tempero‖ gracioso da conversação exigia
uma avaliação cuidadosa das posições hierárquicas envolvidas nas circunstâncias
de enunciação e uma observação criteriosa do momento adequado para o
pronunciamento do dito agudamente risível, uma vez que essa atitude poderia
implicar a depreciação de um membro da companhia e, eventualmente, em
depreciação da própria reputação, comprometida pela afetação da graça. Nesse
ponto, o argumento de Gracián é contundente: a afetação da graça é tratada como
uma falta de juízo voluntária, configurando, portanto, algo ainda mais vergonhoso
que a carência dessa faculdade racional, ―monstruosidade dobrada‖:
Estos tales nunca se sabe cuándo hablan de veras, y así los
igualamos con los mentirosos, no dándoles crédito a los unos por
recelo de mentira, a los otros de burla. Nunca hablan en juicio, que
es tanto como no tenerle, y más culpable, porque no usar dél por no
querer, más es que por no poder; y así no se diferencian de los faltos
sino en ser voluntarios, que es doblada monstruosidad. (GRACIÁN,
1997, p.230)30.

―Quem sempre está de burlas nunca é homem de verdade, e alguns sempre estão. Concebem-no
como vantagem de discrição e o afetam: não existe monstruosidade sem padrinho e não há,
contudo, maior desaire que o contínuo donaire. Seu instante hão de ter as burlas, todos os demais,
as verdades. O próprio nome, sais, está avisando como se hão de usar. Deve-se fazer a distinção
de tempos e muito mais de pessoas. Burlar com o outro é tratá-lo como inferior e, ademais, como
igual, quebra-se, pois, o decoro, nega-se a veneração‖.
30
―Tais pessoas, nunca se sabe quando falam verdadeiramente e, assim, os igualamos aos
mentirosos, não dando crédito, a uns, por receio de mentira e, a outros, de burla. Nunca falam em
juízo, que é o mesmo que não o ter e são ainda mais culpados, pois não o utilizar por não querer é
pior que por não poder. E, assim, não se diferenciam dos que não o tem, exceto por serem
voluntários, o que é dobrada a monstruosidade‖.
29
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Adotando, a princípio, uma posição predominantemente censória, Gracián
descreve, contudo, na conclusão de seu argumento, a medida apropriada da graça,
comentando a correlação metafórica que, na língua espanhola, fundamenta a
denominação desse procedimento discursivo: o sal, que, em doses ajustadas, realça
o sabor dos alimentos, mas, em excesso, ofende qualquer paladar cultivado. A justa
―medida‖ proposta por Gracián permite, pois, a distinção entre esse ―donaire‖ de
discretos, comparado a uma pérola e a um único grão de sal, venialmente
administrado, e o hábito burlesco, intolerável, daqueles que, querendo fazer rir,
acabam ridicularizados:
Siempre la afectación fue enfadosa, pero en el gracejo, intolerable,
porque sumamente enfada y, queriendo hacer reír, queda ella por
ridícula; y si comúnmente viven desacreditados los graciosos, cuánto
más los afectados, pues con su frialdad doblan el desprecio. Hay
donosos y hay burlescos, que es mucha la diferencia. El varón
discreto juega también esta pieza de donaire, no la afecta, y esto en
su sazón; déjase caer, como al descuido, un grano desta sal, que se
estimó más que una perla, rara veces, haciendo la salva a la cordura
y pidiendo al decoro la venia. Mucho vale una gracia en su ocasión.
(GRACIÁN, 1997, p.233)31.

Observa-se, portanto, que, em Gracián, o uso adequado dos ditos graciosos,
característica peculiar ao nobre discreto, dependia, por um lado, de uma rigorosa
atinência às circunstâncias de pessoa, de tempo e de lugar, por outro, do achado de
uma justa medida, ou seja, de acordo com o modelo de discrição proposto pelo
jesuíta espanhol, a moção do riso deveria restringir-se a raríssimas ocasiões, de tal
forma que a mobilização de argumentos risíveis não fosse percebida como uma
atitude habitual, o que resultaria em um comprometimento de credibilidade.

4.2 O riso na preceptiva poética
Como vimos, os tratados de racionalidade de corte apropriavam-se de
matrizes retóricas antigas a fim de caracterizar o uso decoroso de argumentos
31

―A afetação sempre foi enfadonha, no gracejo, porém, é intolerável, porque aborrece sumamente e,
querendo fazer rir, fica ridícula. E se, comumente, os graciosos vivem desacreditados, ainda mais
os afetados, pois com sua frieza dobram o desprezo. Há graciosos e há burlescos e é enorme a
diferença. O homem discreto joga também com esta peça de donaire, não a afeta, e, isto, em sua
ocasião; deixa cair, como se fosse por descuido, um grão desse sal, o que é mais estimado que
uma pérola, raras vezes, saudando sensatez e pedindo licença ao decoro. Muito vale uma graça em
sua ocasião‖.
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risíveis,

traçando

padrões

de

comportamento

que,

ao

caracterizarem-se

regularmente por posturas graves, poderiam, contudo, admitir a ocorrência
moderada de motejos ―amigáveis‖, ou seja, motejos que, evitando a maledicência ou
mordacidade,

poderiam

ser

mobilizados

como

dispositivos

argumentativos

relevantes nas disputas por prestígio que caracterizavam as relações na corte.
A preceptiva poética, por sua vez, empenhada em fixar tipologias textuais que
visavam, prioritariamente, à recreação dos ouvintes, sem, contudo, perder de vista a
utilidade de tais práticas discursivas, concebidas como dispositivos de ordenação de
modos e de difusão de valores, enfrentava, basicamente, os mesmos dilemas nas
discussões a propósito do decoro dos gêneros vinculados à moção do riso.
Nesse sentido, a normativa poética investe inicialmente na caracterização da
sátira como um gênero que teria sido suplantado pelo cômico, estabelecendo uma
distinção entre os textos que nomeavam explicitamente as pessoas submetidas ao
vitupério risível, satíricos, e os textos cômicos, que tratavam genericamente os
vícios, sem apontar a manifestação individual das deformidades censuradas. Esse
argumento aparece, por exemplo, na Philosophia Antigua Poética, de Alonso López
Pinciano, que discute inclusive as estratégias inventadas por alguns poetas a fim de
burlar a normativa jurídica que vetava os empregos satíricos:
Las leyes justas moderaron esta demasía, y ordenaron, que ningún
cómico trajese a la acción nombre particular de hombre alguno por
los escándalos que dello resultaban; y como hecha la ley, se inventa
la malicia, la inventaron algunos poetas poniendo en sus escritos los
propios nombres de los que querían reprehender fuera de las
acciones y representaciones; a este poema dijeron sátira: el cual
quitados los nombres, era entonces un santo poema, y del cual no es
ahora tempo. Otros poetas cómicos no buscaron malicia contra las
leyes, sino obedeciendo las siguieron a sus poemas de la manera
que hoy se usan, describiendo y representando, no al individuo, sino
a la especie de los hombres malos y viciosos, sin poner nombre a
alguno. (PINCIANO, 1596, p.377)32.

32

―As leis justas moderaram essa demasia e ordenaram que nenhum cômico trouxesse à ação nome
particular de homem algum, pelos escândalos que disso resultavam. E como, feita a lei, inventa-se a
malícia, inventaram-na alguns poetas, colocando em seus escritos os nomes próprios dos que
queriam repreender fora das ações e representações. Esse poema chamaram de sátira, o qual,
retirados os nomes, tornava-se, então, um santo poema. Agora, já não é o tempo dele. Outros
poetas cômicos não buscaram a malícia contra as leis e, obedecendo-as, compuseram seus
poemas da maneira que hoje se usa: descrevendo e representando, não ao indivíduo, mas a
espécie dos homens maus e viciosos, sem por nome algum‖.
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Avesso da tragédia, que, de acordo com Pinciano, ensinava ―valor para
sofrer‖, ―chorando‖, o gênero cômico é definido como uma ―Imitación activa, hecha
para limpiar el ánimo de las pasiones por medio de deleite y risa‖ 33. (PINCIANO,
1596, p.378) O tratamento generalizante dos vícios opunha-se à mordacidade e à
maledicência da sátira que, apesar de também operar como um mecanismo de
repreensão de vícios, não poderia ser admitida em usos áulicos: ―será pues la sátira
un razonamiento maledico y mordaz, hecho para reprehender los vicios de los
hombres34‖ (PINCIANO, 1596, p.499).
Apesar das restrições normativas e jurídicas, como se sabe, muitos textos
satíricos circularam sub-repticiamente, tendo sido conservados e atribuídos a
autoridades de primeira ordem, entretanto, mesmo os textos que se atinham a
regulação referida, suprimindo a menção aos nomes próprios, poderiam suscitar
constrangimentos, dada a matéria baixa implicada na convenção de tais práticas de
escrita. Sendo assim, aditavam-se, regularmente, às recomendações a propósito do
tratamento genérico dos vícios outras advertências sobre a dignidade dos lugares de
interlocução, frequentemente, avessos à ―feiura‖. Esse tipo de recomendação
também aparece na Philosophia Antigua Poética que sugere ao poeta cômico que
se abstenha, diante de reis e príncipes, e de empregar palavras que manifestem
explicitamente ―dicacidade, murmuração, feiura ou torpeza‖:
[...] de las palabras unas son urbanas e discretas, que sin perjuicio
de nadie notable dan materia de risa: y esta especie es tal, que pude
parecer delante de Reyes. Las demás que nacen de la dicacidad y
murmuración y fealdad y torpeza de palabras, son malas; y así se
guarde el cómico de ellas en todo caso en acciones delante de
Reyes e príncipes grandes: los cuales aborrecen naturalmente a toda
fealdad35. (ídem, p. 393)

Depois de uma discussão relativamente sucinta a propósito do decoro,
Pinciano explora exaustivamente os lugares comuns da invenção, proliferando
exemplos de argumentos risíveis derivados do tempo, do lugar, da condição, das
33

―imitação ativa feita para limpar o ânimo das paixões por meio de deleite e riso‖
―Será, pois, a sátira um raciocínio maledicente e mordaz, feito para repreender os vícios dos
homens‖.
35
―Das palavras umas são urbanas e discretas e, sem prejuízo de ninguém notável, dão matéria ao
riso, essa espécie pode aparecer diante de Reis. As demais, que nascem da dicacidade, da
murmuração, da feiura e da torpeza das palavras, são más, de tal forma que cômico deve evitá-las
em todos os casos na presença de Reis e de príncipes grandes, que se aborrecem, naturalmente,
diante de qualquer feiura‖.

34
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metáforas, dos equívocos, das similitudes, dos sinais, dos adjuntos, da pessoa, da
disposição etc. Contudo, a epístola de Pinciano sobre o cômico apenas tangencia a
dificuldade relativa à questão do tratamento honesto da torpeza. Questão que,
entretanto, foi abordada frontalmente por Emanuele Tesauro, no Tratado dos
ridículos, um breve anexo de sua monumental arte de engenho: Il Cannocchiale
Aristotelico.
Trata-se, como fica evidente já no título, de uma obra visceralmente vinculada
à autoridade de Aristóteles, algo que envolve também o tratamento da matéria
risível. Assim como os outros textos aqui examinados, o opúsculo de Tesauro
recorre à brevíssima proposição da Poética a fim de desdobrá-la em uma reflexão
mais ampla sobre o uso de argumentos risíveis. Citando amiúde traduções latinas
das categorias, da ética, da retórica e da poética, Tesauro, depois de expor os
temas relativos à delimitação da matéria, definida, uma vez mais, como a imitação
dos piores, de suas torpezas e deformidades, físicas e morais, investe na questão
nuclear: o sutil limiar que permite a distinção entre a graça e a mordacidade.
Nesse ponto, admite-se, em primeiro lugar, que a formação dos auditórios
particulares poderia acarretar diferenças de juízo no que concerne a esse limite,
uma vez que uma mesma situação poderia parecer ofensiva para um homem bemeducado e engraçada para um indivíduo rude, de tal forma que a prudência no uso
de argumentos risíveis dependeria de um exame cuidadoso das posições
hierárquicas das pessoas envolvidas na situação de interlocução. Um segundo
ponto diz respeito à natureza da deformidade que fundamenta o motejo, pois, se a
virtude se definia aristotelicamente como justa medida, a falta, em linhas gerais,
seria mais engraçada que o excesso, como, por exemplo, nos vícios relativos à
liberalidade, em que a avareza é considerada mais risível que prodigalidade, pois
esta envolve, ao menos em alguma medida, certa grandiosidade de ânimo. Por fim,
Tesauro considera os modos de enunciação, tratando os dispositivos engenhosos
da

metáfora

aguda

como

um

instrumento

eficaz

para

a

representação

aparentemente honesta da matéria torpe, ou seja, Tesauro, no Tratado dos
Ridículos, propõe uma solução para o decoro dos ditos risíveis diametralmente
oposta àquela formulada por Castiglione, que postulava a amplificação de vícios
aparentes, uma vez que ela prevê o emprego de artifícios engenhosos a fim de
produzir um efeito de sentido aparentemente modesto no tratamento de uma
matéria, de fato, vil:
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[...] a FORMA do Ridículo Urbano consiste em uma tal maneira de
representá-lo que, se o Mote é Mordaz, que pareça inocente; e se é
obsceno, que pareça modesto (TESAURO, 1992, p.47).

Nesse caso, o exemplo remete a um dito de César:
Se César tivesse dito: Este servo é um Ladrão: teria sido uma injúria.
Mas dizendo: Este é o único Servo para o qual nenhuma coisa está
guardada, a Maledicência torna-se Ridícula Ironia, pelo Equivoco: o
qual tão bem a cobre que, se tu te preocupas com o som das
palavras, ela louva; se te preocupas com o significado, ela punge
(TESAURO, 1992, p.49).

De acordo com esse modelo, enfim, as práticas cômicas de escrita
demandariam não apenas a prontidão de entendimento do motejador, a abundância
de seu engenho, mas também deveriam encobrir a censura de deformidades,
indecências e desonestidades efetivas sob a capa do louvor, lobos mordendo como
cordeiros: ―Estes são os Ridículos, que com palavras honestas e nobres encobrem
conceitos servis‖ (TESAURO, 1992, p.51-53).
Depois dos breves apontamentos até aqui realizados a propósito dos códigos
éticos e poéticos que balizaram as reflexões a propósito do ―riso discreto‖ na
codificação das práticas sociais e na preceptiva poética, convém, por fim, examinar
os efeitos particulares de sentido suscitados por um soneto de Barbosa Bacelar que
mobiliza tais convenções, ou seja, um soneto cômico que promove a censura de
deformidades sem dor, sob a forma aparente de uma composição laudatória.

4.3 O soneto cômico: A uns olhos tortos
Nos paratextos da Fênix Renascida36, Mathias Pereira da Silva afirma
explicitamente que um dos critérios que haviam orientado a sua recolha foi a
exclusão de composições ―profanas‖ ou ―impudicas‖ que poderiam causar prejuízo
aos bons costumes. Essa afirmação explica, em alguma medida, a escassez de
composições cômicas na antologia. No caso dos sonetos de Bacelar, as peças que
poderiam ser alocadas sob esta rubrica configuram-se como exceções em seu
36

Ver o aviso ao leitor incluído no princípio do primeiro volume, mais precisamente, na quarta página
do texto impresso em 1746.
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conjunto, entretanto, se tais peças passaram pelo crivo pudico do colecionador,
podemos supor que elas atendiam satisfatoriamente aos critérios básicos que
configuravam a discrição do poema cômico como censura de ―deformidades sem
dor‖.
Nesse caso, a composição efetua um motejo a uns olhos tortos, insinuando,
por meio da proliferação de equívocos, uma articulação aguda entre uma
deformidade física, o estrabismo, e uma deformidade moral, a inveja. Note-se, em
primeiro lugar, que o soneto em questão trata genericamente a matéria viciosa,
evitando a individuação da censura, em conformidade com o protocolo cômico que
veta a explícita maledicência:
Travessos olhos, que na travessia
Deixais os olhos todos derrubados,
Contra quem só três dedos cavalgados
São na manhã remédio a todo dia:
Dos milagres, que fez Santa Luzia,
Nenhum sabemos de olhos enfrestados,
E mais de olhos que são tão namorados,
Que olham um para o outro à mor porfia:
Ciosos olhos, pois essas meninas
Escondeis no mais alto das capelas,
Não consintais haver delas suspeita:
Torcei-lhe a condição de pequeninas,
Porque nunca se possa dizer delas
Quem torto nasce, tarde se endireita.
(BACELAR in SILVA, 1746, p.162, Tomo I)

A composição opera, tecnicamente, sob a formalidade do encômio,
explorando sistematicamente as ambiguidades lexicais a fim de encobrir a censura
implícita, como aponta Carvalho em sua leitura desse soneto:
O artifício predominante no soneto é o equívoco (uma só palavra
para designar várias coisas), e também a alusão, que pode ser
entendida como irônica, o que instala o ridículo de um falso elogio,
sugerido pela dedicatória no título. (CARVALHO, 2004, p.201)

A matéria cômica, compreendida como uma torpeza física, moralmente
desdobrada, manifesta-se desde o primeiro verso, que qualifica ambiguamente os
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olhos como ―travessos‖, ou seja, atravessados ou tortos num sentido primário, e
maliciosos ou malvados em sentido secundário. Nesse ponto, vale lembrar que O
Tesoro de la lengua castellana o española, de Sebastián de Covarrubias Orozco, já
registrava o sentido da voz ―travesso‖ como um atributo pueril que merecia
repreensão: ―Travieso. El inquieto y desasosegado, que hace algunas cosas dignas
de reprehensión, cuasi TRANSVERSUS; 2. y de allí travesura y 3, travesar. És
propio de gente moza‖ (OROZCO, 1995, p.934). Ainda nesse mesmo verso, a
ambiguidade referida ressoa na anáfora, travessia, que descreve a ação de tais
olhos e o consequente efeito de sua ―travessura‖ nos demais olhos, ―derrubados‖.
Novamente, o sentido primário se duplica sobre os efeitos da ação enunciada:
derrubados pela travessura ou constrangidos pela atitude bisbilhoteira. Depois de
disseminar a ambiguidade dos atributos da matéria tratada sobre os efeitos de sua
ação indiscreta, a proposição do soneto retorna ao sentido literal do tema motejado,
o estrabismo, referindo-se ao exercício diário que deveria remediar a deformidade
evidenciada: ―Contra quem só três dedos cavalgados / são na manhã remédio a todo
dia‖.
Depois de levantar, na proposição do soneto, a caracterização ambígua de
tais olhos, literalmente disformes e, metonimicamente, torpes, o desenvolvimento do
argumento, no segundo quarteto, alude aos milagres de Santa Luzia, que
promoveriam, de acordo com a crença católica, não apenas a cura de enfermidades
visuais, mas também poderiam proporcionar a iluminação da graça, sindérese, ou
seja, faculdade de discernir virtudes e vícios. Tal alusão, contudo, efetua-se
negativamente, alegando que entre tais milagres não se tem notícia de algum que
tenha concedido a graça de curar olhares enfrestados. Enfrestados, particípio de
enfrestar, significa ―por em frestas‖, espreitar, e namorados, por sua vez, designa
uma afecção do ânimo que bloqueia o discernimento racional, de tal forma que tais
olhos, isentos das graças de Santa Luzia, espreitam não apenas um ao outro, em
sentido literal, pois são estrábicos, mas também espiam o alheio, ―a mor porfia‖, ou
seja, de forma obstinada.
Logo em seguida, a preparação da sentença final, no primeiro terceto, reforça,
uma vez mais, a exploração das ambiguidades, permitindo duas leituras bem
distintas. Na primeira delas, a expressão ―ciosos olhos‖ configuraria uma apóstrofe,
de tal forma que ela já não designaria os ―olhos tortos‖ que constituem o alvo do
motejo, mas os olhos ―atentos e zelosos‖ que deveriam remediar, a tempo, o defeito
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motejado, escondendo essas ―meninas‖ ―no mais alto das capelas‖. Para o termo
capela há uma acepção dicionarizada que designa pálpebra, especialmente a
pálpebra superior. Curiosamente, em alguns dicionários, o exemplo dessa rara
acepção é extraído justamente desse verso de Bacelar.37 Se considerarmos essa
acepção, o termo ―meninas‖ designará, então, por metonímia, os ―olhos tortos‖,
significando, portanto, que os tutores ―ciosos‖ deveriam reprimir a postura travessa
ou bisbilhoteira, ou seja, que eles deveriam ordenar o ―fechamento‖ dos ―olhos
tortos‖, ―escondendo-os‖ sob as pálpebras.
Se lêssemos, porém, a expressão ―ciosos olhos‖ como uma reiteração de
olhos tortos, outra acepção de ―cioso‖ poderia suprimir a primeira, designando uma
atitude ―invejosa‖, ―cobiçosa‖, de tal forma que tais olhos ―viciados‖ deveriam dirigirse à parte mais alta das capelas, ou seja, a parte mais alta do vão que abriga o altar,
de tal forma que o verbo ―esconder‖ estaria sendo empregado, metaforicamente, no
sentido de ―direcionar‖, ―apontar‖, ou seja, nesse caso, os olhos tortos deveriam
observar a parte mais alta das capelas, onde, ordinariamente, estaria exposta a
imagem de Cristo, ícone máximo da virtude católica, remédio, portanto, para a
cobiça motejada.
Em ambos os casos, contudo, o efeito concludente será idêntico: a
repreensão do vício, forjada no último terceto por meio do emprego de uma máxima
que se ajusta ao caso particular narrado:
Torcei-lhe a condição de pequeninas,
Porque nunca se possa dizer delas
Quem torto nasce, tarde se endireita.

Torcer a condição de pequeninas é, pois, engrandecer, educar, corrigir, a
tempo, as deformidades, reprimindo as ―travessuras‖ por meio do contínuo exercício,
seja ele exercício corporal ou intelectual. A sentença, por sua vez, ajusta-se
perfeitamente ao caso, uma vez que ela recobre tanto o sentido físico quanto o
sentido ético da fábula narrada.
Enfim, ao que parece, a composição em questão configura-se como um bom
exemplo de censura discreta de uma deformidade leve, tratada genericamente, a fim
de mover o riso, em perfeita consonância com os protocolos de escrita moldados,

37

Ver, por exemplo, o verbete do dicionário Caldas Aulete.
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por exemplo, por Emanuele Tesauro no Tratado dos Ridículos. A disseminação de
ambiguidades,

agudamente

arquitetadas,

favorece,

nesse

caso,

a

efetiva

repreensão de um hábito indecoroso, mantendo, contudo, a aparência de um
encômio. O estrabismo, inicialmente levantado como matéria do encômio paradoxal,
acaba por figurar-se como consequência, comicamente figurada, de um mau hábito
bisbilhoteiro e invejoso: indecência que, de fato, não chega a mover indignação,
sem, contudo, deixar de ser ridícula.
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5 O SONETO IDÍLICO
Contemplo los Cursos
Pensando Conceptos,
Para engrandezer
A quien me ha deshecho,
Consumo las Horas
Haziendo Sonetos,
Y en ellos Alarde
38
De mis Daños ciertos .
Gôngora

Nos capítulos anteriores, discorremos sobre o soneto encomiástico e sobre o
soneto cômico a fim de descrever o papel dos dispositivos argumentativos jocosos e
os usos das modalidades discursivas panegíricas na formalidade das práticas
sociais das cortes seiscentistas. Neste capítulo, empreendemos a leitura de um
soneto idílico, discutindo sua convenção específica, sua relação com a matéria
amorosa e os aspectos doutrinários que estavam previstos em sua normativa
coetânea.
Na epígrafe, formulada em um dos romances de Luís de Gôngora, a
encenação da escrita de sonetos remete a algumas das principais convenções
poéticas que balizaram a composição dos idílios no século XVII, nela, podemos
identificar alguns de seus principais lugares comuns, entre eles: fugere urbem, locus
amoenus, tempus fugit, o ―desdém da amada‖ e o ―desengano do amante‖.
Inicialmente, a referência à contemplação do curso de um rio alude às duas
primeiras: fugere urbem e locus amoenus. Na cena em questão, a personagem
apresenta-se em um local recluso, em atitude contemplativa, posicionando-se num
lugar ameno, cenário convencionado como componente ordinário na figuração
poética do lamento amoroso. Essa oposição, campo e cidade, situa, a princípio, o
argumento bucólico num domínio rústico, que se opõe tanto à tragicidade da ação
urbana quanto à heroicidade da fábula bélica. Essa voz bucólica efetua, pois, uma
representação que, ao encenar o ócio pastoril, vincula-o a enunciação das queixas
amorosas, de tal forma que o pastor, imerso na ―paisagem ideal‖, entoa seu lamento
patético, esquecido dos rebanhos.
Nesse caso, o tempus fugit articula-se com o ―engano amoroso‖, referido por
Gôngora como ―alarde de danos certos‖, ou seja, o lamento apresenta-se, de acordo
38

Ver em: GÔNGORA, Luís de. Obras de Don Luís de Gôngora. Bruxelas: Francisco Foppens, 1659.
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com essa convenção, sob o prisma de uma ambiguidade basilar, aparecendo, por
um lado, como uma atitude inócua, como ―gasto‖ de um tempo precioso (brevidade
da vida), por outro, ele apresenta-se como possibilidade de ―desengano‖, ou seja,
como possibilidade de racionalização do afeto. Trata-se, nesse caso, da apropriação
de temas derivados de cânones poéticos greco-latinos, sobretudo, das Éclogas de
Teócrito e das Bucólicas de Virgílio, obras em que a figuração do lamento amoroso é
forjada sob o signo de um ―fármaco‖, ou seja, de uma ação ambígua que, em sua
face positiva, apresenta-se como ―remédio‖ para o ―engano amoroso‖ e que, em sua
face negativa, aparece como causa da supressão da atividade negocial e, portanto,
como desperdício de tempo:
Não, para o amor não existe outro fármaco não, meu querido
Nícias, unguento tampouco, acredito, nem talco sequer,
senão as Piérides: coisa levíssima, sim, e doce
no meio dos homens, conquanto nada fácil de achar
- como tu sabes perfeitamente, suponho, médico
que és, e também mui amado por todas as nove Musas‖
(TEÓCRITO in NOGUEIRA, 2012, p.139)39.
Córidon, Córidon, ah que demência te tomou?
Semipodada tens a vide no frondoso olmeiro;
Por que antes não preparas algo que faz falta ao uso,
Entretecendo o vime e, a par, o junco tão flexível?
Se Aléxis te desdenha, encontrarás outro Aléxis.
(VIRGÍLIO, 1982, p. 51)40.

Se observarmos a configuração que rege usualmente a composição dos
caracteres na fábula bucólica, destacam-se dois movimentos bem distintos: de um
lado, o ―desdém‖ da personagem amada, de outro, o ―desengano do amante‖. Se,
por um lado, de acordo com essa convenção, a ―frieza‖ destaca-se como traço
dominante na composição do caráter da personagem amada, cujas ações
manifestam indiferença ou mesmo repulsa em relação ao amante, por outro, o
lamento do pastor, composto regularmente em discurso direto (sermocinatio41),
39

“It seems there‘s no medicine for love, Nicias,/ neither salve or plaster, but only the Pierian Maids./
And a gentle medicine it is and sweet for to use/ upon the world, but very hard to find, as indeed one/
like you must know, being both physician and well-/ belov‘d likewise of the Nine‖ (TEÓCRITO, 2001,
p.141) .
40
―A! Corydon, Corydon, quae te dementia cepit? Semiputata tibi frondosa uitis in ulmo est, Quin tu
aliquid saltem potius, quórum indiget usus, uiminibus mollique paras detexere iunco? Inuenies alium,
si te hic fastidit, Alexim‖ (VIRGÍLIO, 1982, p.50).
41
―La Sermocinatio es inventada por la fuerza de la fantasía del autor (v.§ 811). La forma que adopta
normalmente en el lenguaje es la del estilo directo (cf. § 823)‖ (LAUSBERG, 1976, p.237).
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articula-se em função da manifestação de suas disposições temporárias de ânimo
(pathos), colocando em evidência a suspensão patética de suas faculdades
intelectuais. De acordo com essa convenção, a ―repreensão‖ configura-se como
elemento cabal do argumento amoroso, incitando o pastor a recobrar a razão e a
retomar a execução de suas atividades ordinárias, ou seja, incitando-o a
―desenganar-se‖.
No que concerne às matérias que poderiam ser admitidas no gênero bucólico,
a preceptiva seiscentista, em convergência com suas matrizes greco-latinas, admite
a variedade de temas, uma vez que em Virgílio, por exemplo, as fábulas amorosas
mesclam-se com peças dedicadas a matérias bem diversas, como o exílio ou o
encômio de lugares, entretanto, como afirma Curtius42, ao longo dos séculos, a
convenção idílica absorveu, cada vez mais, argumentos relativos ao tema amoroso.
No caso dos sonetos bucólicos, é possível afirmar que essa relação entre o idílico e
o amoroso é predominante, fato que pode ser observado, por exemplo, nas
convenções editoriais do período, que, geralmente, incluíam esse subgênero no
conjunto das peças classificadas sob a rubrica do soneto amoroso.
O soneto Ao Tejo queixando-se, atribuído a Barbosa Bacelar, exemplifica o
uso da convenção idílica no desempenho de um argumento amoroso, contudo, ao
que parece, a prática seiscentista, ao menos em alguns aspectos, distancia-se da
convenção antiga, pois, se, antes, a elocução bucólica havia sido caracterizada por
sua simplicidade e clareza, no século XVII, os padrões elocutivos que caracterizam o
gênero privilegiam artifícios que envolvem relações conceituais complexas ou, mais
precisamente, agudas, como as que predominam, por exemplo, na escrita do
polêmico poema bucólico de Luís de Gôngora: a Fábula de Polifemo y Galatea.

5.1 A convenção bucólica nas Anotações de Fernando de Herrera
A primeira codificação ibérica da bucólica, ao que parece, foi formulada por
Fernando de Herrera, em 1580, nas anotações à primeira écloga de Garcilaso.
Herrera define a bucólica como um gênero que trata assuntos relativos à vida
pastoril, pois, como o próprio nome indica, trata-se de uma poesia que coloca em
cena os boiadeiros. De acordo com Herrera: ―Llamóse bucólico este género de
42

―Enfim, a vida pastoril está ligada à Natureza e ao amor. Pode afirmar-se que, durante dois
milênios, atraiu a maioria dos motivos eróticos‖ (CURTIUS, 1979, p.195).
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poesía del nombre de los boyeros, que los latinos apellidan bubulcos, i 
los griegos, que es el más aventajado género de pastores43‖ (HERRERA, 2001, p.
690). Nessa perspectiva, a bucólica é tratada pela preceptiva ibérica do século XVI
como um gênero humilde e aprazível, que teria como principal tema os amores dos
pastores:
La matéria d‘esta poesia es las cosas i obras de los pastores,
mayormente sus amores, pero simples i sin daño, no funestos con
rabia de celos, no manchados con adulterios; competencias de
rivales pero sin muerte i sangre44. (Idem)

O gênero, portanto, caracteriza-se por uma atmosfera campestre que, apesar
de sua rusticidade, demanda uma articulação harmônica entre os elementos que
integram a cena pastoril: ―competições entre rivais‖, porém, ―sem dano‖:
Las costumbres representan el siglo dorado; la dicción es simple,
elegante; los sentimientos afetuosos i suaves; las palabras saben al
campo i a la rustiqueza de l‘ aldea, pero no sin gracia ni con profunda
inorancia i vegez, porque se tiempla su rusticidad con la pureza de
las vozes proprias al estilo45. (Ibidem)

Na proposição formulada por Herrera, a elocução da écloga deveria ser
simples, ajustando-se a humildade da matéria. Nessa perspectiva, a perspicuidade
constitui-se como efeito elocutivo decisivo na composição bucólica, ou seja, sua
―dicção‖ deveria ser simples, clara e correta e, além disso, deveriam ser utilizados
termos próprios e apropriados à matéria, modestos e graciosos, sem parecer
grosseiros ou baixos.
Observe-se que, na caracterização de Herrera, os temas amorosos já
aparecem como matéria dominante na composição pastoril. Nos usos do Antigo
Regime, a representação desse tema articula-se como alegoria de um motivo ético
que, derivando-se de apropriações católicas do estoicismo, postula que a efetividade

“Chamou-se bucólico este gênero de poesia do nome dos boiadeiros, que os latinos apelidam
bubulcos e  os gregos, que é o mais privilegiado gênero de pastores‖. 
44
―A matéria desta poesia são as coisas e obras dos pastores, principalmente, os seus amores, mas
simples e sem danos, não são funestos com raiva de ciúmes, nem são manchados com adultérios;
competições entre rivais, mas sem morte e sangue‖.
45
“Os costumes representam o século de ouro. A dicção é simples, elegante; os sentimentos são
afetuosos e suaves; as palavras têm o sabor do campo e a rusticidade da aldeia, mas não sem
graça, nem com profunda ignorância e arcaísmo, porque se tempera sua rusticidade com a pureza
das vozes próprias ao estilo‖.

43
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dos atos orientados pelas faculdades racionais seria condição para constituição de
um caráter virtuoso, o que implicava, entretanto, o enfretamento efetivo das
afecções anímicas. Nesse sentido, a abordagem da matéria amorosa, no subgênero
bucólico do soneto, configura-se como ocasião para a encenação dos efeitos das
paixões, assim como para a dramatização de sua racionalização.
Essa relação ―bélica‖ entre os apetites e a razão foi exaustivamente discutida
por inúmeros textos doutrinários impressos na Península durante o Antigo Regime,
textos de filosofia moral, entretanto, o mesmo tema é também recorrente na
preceptiva poética. A Philosophia Antigua Poética, de Alonso Lopez Pinciano,
constitui um bom exemplo dessa articulação entre a poética e a filosofia moral, tema
que justifica uma breve digressão em nosso argumento.

5.2 A “batalha” entre a razão e o apetite na Poética de Pinciano
A Philosophia Antigua poética, impressa em 1596, recicla, em chave católica,
a preceptiva poética greco-latina, atribuindo grande ênfase às possibilidades de
reapropriação da matriz aristotélica. Trata-se de uma obra composta em forma de
epístolas, em que são reproduzidas as correspondências entre as personagens
Pinciano e Gabriel. As missivas elaboradas por Pinciano relatam as suas conversas
com outros dois personagens: Ugo e Fadrique. Na primeira delas, Pinciano procura
responder as indagações de Don Gabriel sobre a felicidade humana, forjando uma
discussão que gravita em torno de uma afirmação polêmica: a de que Homero teria
sido o mais feliz dos homens.
Pinciano, personagem que, na ficção do diálogo, assume a posição de leigo
em poética, afirma, inicialmente, que essa proposição lhe parecia problemática, uma
vez que Homero, de acordo com seus conhecimentos, teria sido um homem cego e
pobre: ―Yo no entiendo como un ciego y mendigo pueda ser feliz por via alguna 46‖
(PINCIANO, 1596, p.1). Nesse viés, o primeiro diálogo entre Pinciano, Ugo e
Fadrique é motivado pela indagação: ―que es felicidad?47‖ (PINCIANO, 1596, p.3). A
fim de compreender a problemática suscitada, as personagens empreendem uma
discussão sobre a relação entre a riqueza, a honra, a virtude e a felicidade,

46
47

―Eu não entendo como um cego e mendigo possa ser feliz por alguma via‖.
―O que é felicidade?‖
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repassando alguns temas elementares nas releituras monárquicas da ética antiga,
entre eles, o elenco de virtudes capitais e secundárias. No desenrolar desse
argumento, as personagens se deparam com o tema do prazer, o que acaba
provocando, por fim, a discussão sobre a oposição entre a razão e o apetite.
Nesse momento, a proposição inicial retoma a definição de homem como um
animal racional, admitindo, contudo, que ele poderia deleitar-se tanto como um
animal quanto como um ser racional. Como animal, o homem possuiria,
basicamente, três faculdades: sentido, movimento e apetite. Os sentidos seriam
compostos, por sua vez, por potências interiores e exteriores, sendo quatro as
interiores: sentido comum, imaginação, capacidade sensitiva e memória; e cinco, as
exteriores: visão, audição, olfato, paladar e tato. O movimento, por sua vez, seria
consequência dos apetites, como explica Ugo: ―el appetito mueve a todo animal, y le
incita a buscar lo que el appetito le pide48‖ (PINCIANO, 1596, p.33). Os apetites
pertenceriam, por fim, a duas ordens: uma racional e outra irracional, forças opostas
e, por isso, sempre em ―luta‖:
Viene en el ultimo lugar la voluntad: la qual no es otra cosa que el
appetito guiado por razón, por esto dicho appetito racional contrario
al irracional, y que siempre anda con el en lid, y de cuya lid nacen los
habitos morales buenos y malos: buenos si es vencedor el buen
appetito racional, y malos si es vencida la razón buena (PINCIANO,
1956, p.34).49

O conflito entre razão e apetite comandaria, portanto, os atos humanos que,
reiterados, configurariam hábitos, sejam eles virtuosos ou viciosos, ou seja,
adequados ou não para o convívio em sociedade. Nesse sentido, a ira, a
concupiscência, assim como outras paixões, deveriam ser moderadas pela razão.
Partindo, pois, dessa noção de ―apetite‖, Ugo levanta o tema a propósito do ―apetite
sensual‖, solicitando aos amigos que expliquem melhor a ―civil batalha‖ que ocorre
entre os apetites e a razão:
Mas si soys servido nos digays, y conteys esta mas que civil batalla
entre el appetito sensual, y racional, que aunque todos la provamos,
48

“O apetite move a todo animal, e o incita a buscar o que o apetite o pede‖.
―Vem em último lugar a vontade, a qual não é outra coisa que o apetite guiado pela razão, por isso,
digo que o apetite racional é contrário ao irracional, e que sempre anda com ele em luta, e de cuja
luta nascem os hábitos morais bons e maus: bons, se é vencedor o bom apetite racional, e maus, se
é vencida a razão boa‖.

49
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y somos el campo della, no sabemos porque lado nos entran los
enemigos. (PINCIANO, 1596, p.40)50

Fadrique explica, uma vez mais, o que poderia ser entendido por ―apetite‖,
afirmando que esta inclinação poderia assumir duas formas: a do apetite irracional,
denominado, a partir de então, simplesmente como ―apetite‖, e a do apetite racional,
que passa, então, a ser chamado de ―vontade‖. Nessa perspectiva, o apetite é
compreendido como um movimento ocasionado na ausência da razão, de tal
maneira que ele atenderia apenas aos desejos particulares e imediatos, sendo,
portanto, considerado nocivo tanto para o ―bem comum‖ quanto para o indivíduo. A
vontade, por sua vez, seria conduzida pelo intelecto, atentando, portanto, não
apenas aos interesses coletivos, mas, também, às diferenças de tempo, tendo em
vista o bem comum e a moderação do movimento sensível, por convenção,
impetuoso e desmedido:
Digo en suma, que el apetito como tirano señorea a la razón, y
atendiendo a su particular gusto a cocea a todo lo que es razón y
justicia; mas la razón buena, autora de la buena voluntad, es una
reyna: la qual solo, atiende, y pretende el pro común y bien universal
de la republica51. (PINCIANO, 1596, p.41)

Se, por um lado, o apetite, eventualmente, poderia sobrepor-se à razão, ato
vicioso e viciante, por outro, a reiterada eleição racional, poderia constituir uma
disposição permanente de ânimo, uma conaturalidade ou, mais precisamente, um
hábito. Nesse caso, a figura levantada na Philosophia Antigua é a do ―império da
razão‖, amplificada por um artifício que propõe sua abrangência em outros domínios
correlatos, retomando, uma vez mais, Aristóteles: ―Bien se que Arist. enseña, que la
razon no solo tiene imperio real sobre el apetito, mas tambien civil y político; porque
mandan a vezes, assi como en las políticas, o republicas acontece‖52 (PINCIANO,
1596, p.41). De acordo, portanto, com as convicções compartilhadas por letrados da

―Mas, se sois servido, diga-nos e conte sobre esta mais que civil batalha, entre o apetite sensual e
o racional, que, embora todos a provamos, e somos campo dela, não sabemos por que lado os
inimigos nos invadem‖.
51
―Digo, em suma, que o apetite, como tirano, senhoreia a razão e, atendendo ao seu gosto
particular, coiceia-a e a tudo o que é razão e justiça; mas a boa razão, autora da boa vontade, é
uma rainha a qual apenas atende e reivindica em prol do bem comum e universal da república‖.
52
“Bem sei que Aristóteles ensina que a razão não tem apenas império real sobre o apetite, mas
também civil e político; porque às vezes, mandam, assim como acontece nas ―políticas‖ ou na
república‖.
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corte, o controle das afecções do ânimo aparece como condição para a adequada
atuação nas diferentes esferas da vida civil.
Nesse ponto, uma questão poderia ser levantada: que relação poderia haver
entre esse debate moralista e a atualização aristotélica da preceptiva poética? Em
tais usos, era consensual a afirmação de que as práticas de representação poética
deveriam atender a uma finalidade doutrinaria, funcionando como um dispositivo de
difusão de valores. Esse aspecto doutrinário é discutido detalhadamente em outra
epístola da Filosofia Antigua Poética: a terceira.
Nessa epístola, denominada Da essência e causas da Poética, a discussão é
motivada, uma vez mais, por uma pergunta, dessa vez, feita por Pinciano: ―poesía
no es oración en metro hecha para reformar y moderar las costumbres de los
hombres?53‖ (PINCIANO, 1596, p.101). A pergunta de Pinciano é sobreposta por
outra formulada por Ugo: ―como el metro reforma las costumbres? 54‖ (Idem). Nesse
caso, a reposta de Pinciano é imediata: ―no el metro es el reformador dellas, pero las
cosas que en el se escriven55‖ (Ibidem). Passagens como essa colocam em
evidência que, na preceptiva poética quinhentista, a metrificação já não desempenha
um papel nuclear, uma vez que, desde então, em conformidade com a matriz
aristotélica, a ―essência‖ da poética passa a ser definida como ―fábula‖, ou seja,
como conjunto de ações precisamente ordenado em função da produção de efeitos
patéticos sobre o auditório, de tal forma que a moção efetuada pudesse ―ensinar‖ a
diferença entre a virtude e o vício, entre o que deveria ser perseguido e o que
deveria ser evitado.
De acordo com essa linha de raciocínio, o metro desempenha um papel
secundário em relação ao ―argumento‖ do poema, que deveria atender à finalidade
basilar dessa prática discursiva: difundir modelos letrados eticamente orientados.
Nessa perspectiva, Fradrique, nesse turno do debate, define a poesia como ―la arte
que la enseña56‖ (PINCIANO, 1596, p.101). Ugo, por sua vez, arremata a questão,
expondo a articulação entre mimese, deleite e ensino:
[…] (allende ser hecha con platica) para ser legitimo poema, ha de
tener el fin tambien que es enseñar, y deleytar, que las imitaciones
53

―Poesia não é oração em metro feita para reformar e moderar os costumes dos homens?‖.
―Como o metro reforma os costumes?‖.
55
―Não é o metro o reformador deles, mas as coisas que nele se escrevem‖.
56
―A arte que ensina‖.
54
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que no lo hazen, no son dignas del venerable nombre poema[...].
(PINCIANO, 1596, p.103)57

Apesar de ter sido usualmente atribuído à Epistola aos Pisões, de Horácio,
esse tema, prodesse et delectare, aparecia também em Aristóteles, mais
precisamente, na quarta parte da Poética, em que são elencadas as duas causas da
poesia: ambas remetem à mimese, concebida como dispositivo de representação
que seria capaz de produzir conhecimento de forma fácil rápida: a primeira causa
seria a naturalidade dessa capacidade cognitiva, presente em todo ser racional
desde a mais tenra infância; a segunda, consequência da primeira, seria o prazer
proporcionado por esse aprendizado rápido e fácil.
Um argumento similar aparece também no livro III da retórica, mais
precisamente, no capítulo X, onde a metáfora é concebida como um procedimento
simultaneamente analítico e elocutivo, eficaz, portanto, na produção de correlações
conceituais urbanas, ou seja, sintéticas, perspícuas e produtivas do ponto de vista
cognitivo:
[...] uma aprendizagem fácil é, por natureza, agradável a todos; por
seu turno, as palavras têm determinado significado, de tal forma que
as mais agradáveis são todas as palavras que nos proporcionam
também conhecimento. É certo que há palavras que nos são
desconhecidas, embora as conheçamos no seu sentido ‗apropriado‘;
mas é sobretudo a metáfora que provoca tal. Efetivamente, sempre
que ele chama à velhice ‗palha‘, produz ensinamento e conhecimento
por meio da categoria: ambos, na verdade, já não estão na ‗flor da
idade‘. (ARISTÓTELES, 2005, p.265)

Excertos como esses foram decisivos nas apropriações monárquicas da
poética aristotélica, uma vez que eles conferiam autoridade à prescrição de
finalidades doutrinárias na codificação das diferentes modalidades do discurso
poético, inclusive no tratamento dos dispositivos elocutivos, repensados sob o
prisma das possibilidades de articulação analítica que eles poderiam suscitar,
sobretudo, na reflexão a propósito do tropo metafórico que, algumas décadas mais
tarde, assumiria uma posição fulcral na codificação das artes de engenho,
exaustivamente exploradas por autores como Baltasar Gracián, Emanuele Tesauro
ou Francisco Leitão Ferreira.

57

―[...] (além de ser feita com prática) para ser legítimo o poema, tem que atender ao fim também que
é ensinar e deleitar, pois as imitações que não o fazem, não são dignas do venerável nome poema‖.
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Nessa perspectiva, convém, enfim, empreendermos uma leitura do soneto
bucólico Ao Tejo queixando-se, atribuído a Antônio Barbosa Bacelar. Nela,
empenhamo-nos na elaboração de uma reflexão que envolve uma tripla articulação:
a da convenção bucólica greco-latina reapropriada, a da diretriz doutrinária do
preceito coetâneo e a dos modelos elocutivos agudos seiscentistas.
5.3 O soneto bucólico: Ao Tejo queixando-se
O título do soneto, Ao Tejo queixando-se, remete o leitor imediatamente a
dois lugares comuns da convenção bucólica: a lamentação e a fuga da cidade. Se,
por um lado, a menção ao ―Tejo‖ retoma um lugar explorado por diversas
autoridades poéticas peninsulares, tais como: Luís de Camões, Manuel de Faria e
Sousa, Luís de Gôngora58, entre tantas outras, configurando uma cena reclusa, ou
seja, a ―fuga da cidade‖, por outro, o anúncio da ―queixa‖ remete a um uso muito
antigo, que coloca em cena um solilóquio patético dirigido a seres inanimados: um
monte, um prado ou um rio.
Nesse caso, a disposição do argumento é desenvolvida a partir do
desdobramento de uma série de correlações entre o lugar de ―enunciação‖ e o lugar
de

―interlocução‖,

correlações

que,

alternando

elementos

dissonantes

e

consonantes, acabam deslocando a articulação inicial e recompondo-a como uma
similaridade entre o Tejo e Lise, a amada:
Alegre o manso Tejo vai regando
Do monte as fraldas, e do prado as flores,
Eu de Lise os desvios matadores
Tristemente afligido estou chorando:
Ele do campo a gala vai bordando,
Tecendo com cristais os seus verdores,
Eu de todo rendido às minhas dores,
Com pranto as suas águas aumentando:
Bem poderás, ó Tejo desumano,
Parar a ver-me assim tão lastimado,
Não correndo esquecido de meu dano:
Mas ó sorte cruel, ó duro fado,
Que até um rio com rigor tirano
Se corre de tratar c‘um desgraçado!
58

Ver, por exemplo, os sonetos VII, VIII, XXVIII, LVII, LXVIII, LXXXXI, em Rimas várias de Luís de
Camões; A Egloga I, em Fuente de Aganipe ou rimas várias, de Manuel de Faria e Sousa;
Romances líricos e Soledad segunda, em Obras de Don Luís de Gôngora.
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(BACELAR in SILVA, 1746, p. 88)

O primeiro quarteto levanta, inicialmente, uma similaridade entre a ação do
pastor, que chora, e fluxo do rio, que rega suas margens, estabelecendo uma
analogia de espécie a espécie, sob o gênero comum ―molhar‖. As ações
correlacionadas, entretanto, são qualificadas por meio de uma dupla antítese: manso
e alegre; aflito e triste, ressaltando, dessa forma, a oposição entre o sofrimento que
motiva o lamento do pastor e amenidade do cenário ocasionada pelo fluxo do rio.
Essa descrição do fluxo do Tejo produz, ademais, um efeito de visualização
(ecfrase) que resulta, nesse caso, da utilização da forma nominal do verbo nas duas
orações principais, ressaltando, assim, o aspecto contínuo da ação narrada e
enumerando, simultaneamente, dois elementos básicos para a composição do ―lugar
ameno‖: o fluxo tranquilo das águas e o prado recoberto por flores. Desdobrando o
paralelismo desenvolvido na proposição do poema, o primeiro dístico do segundo
quarteto dá seguimento à composição do cenário, descrevendo o efeito das águas
do Tejo sobre os campos que o margeiam, enquanto o segundo dístico, por
exageração, amplifica a descrição do pranto do pastor:
Ele do campo a gala vai bordando,
Tecendo com cristais os seus verdores,
Eu de todo rendido às minhas dores,
Com pranto as suas águas aumentando:
(Idem)

Os análogos metafóricos59 empregados para descrever os efeitos do rio sobre
os prados recorrem, uma vez mais, a uma correlação recôndita que compara a
cobertura vegetal, composta por flores e por gramíneas, a um traje de gala60
―bordado‖ pelas águas do Tejo. Note-se que, nessa passagem, mantém-se o
emprego da forma nominal que, no primeiro quarteto, enfatizava a representação

A metáfora analógica é descrita na retórica de Aristóteles como uma das mais reputadas. Ver:
Retórica, Livro III, 1411A: ―Dos quatro tipos de metáforas existentes, são sobretudo muito reputadas
as de analogia. É o caso da que Péricles formulou ao dizer que a juventude morta na guerra fora
arrebatada à cidade assim como se extraísse ―a primavera ao ano‖ (ARISTÓTELES, 2005, p.266).
60
―GALA, es el vestido curioso, y de fiesta alegre, y de regozijo. Llanamente este nombre es Griego
gala, lac, porque à la leche le damos el epíteto de blanca: y esta color es entre todas la mas alegre,
y regozijada, y todos los que celebravan fiestas de plazer se vestían de blanco […]. O se dixo Gala,
quasi Cala, de calos: pulcher; porque la gala hermosa, y adorna al que la trae. Sin embargo de lo
dicho. Algunos quieren que sea nombre Hebreo del verbo galan, quod est involvere: y puede
significar vestirse, y adornarse; e ataviarse; del qual verbo viene el nombre gelom […]‖ (OROZCO,
1677, p.22).
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―em ato‖ do cenário bucólico, entretanto, na segunda oração, que amplifica a ação
do pastor, o uso particípio produz uma oposição em relação a primeira sentença,
ressaltando, agora, a passividade do amante diante dos ―desvios‖ da amada: ―eu de
todo rendido às minhas dores‖.
A conclusão do desenvolvimento, por sua vez, recorre a uma exageração que
é também um lugar comum na convenção bucólica: a copiosidade do pranto que se
apresenta como causa do aumento do caudal do rio. Esse lugar comum aparece,
por exemplo, em Sôbolos rios que vão, de Camões, onde o pranto ocasionado pela
lembrança de Sião converte-se num rio:
Sôbolos rios que vão
Por Babylonia, me achei,
Onde sentado chorei
As lembranças de Sião,
quanto nella passei.
Alli o rio corrente
De meus olhos foi manado;
E tudo bem comparado,
Babylonia ao mal presente,
Sião ao tempo passado[...].
(CAMÕES, 1843, p.9)

A mesma tópica aparece também na fábula de Polifemo y Galatea de Luís de
Gôngora, que a aplica a fim de exagerar simultaneamente o lamento do monstro e a
grandiosidade de seu rebanho:
Pastor soy, mas tan rico de Ganados,
Que los valles impido mas vazios,
Los cerros desparezco levantados,
Y los Raudales seco de los Rios:
No los que de sus Ubres desatados,
O derribados de los Ojos mios
Leche corren, y Lagrimas, que iguales
En numero à mis Bienes, son mis Males.
(GÔNGORA, 1659, p.484)

Concluídas

as

duas

primeiras

etapas

do

soneto,

proposição

e

desenvolvimento, etapas que, nesse caso, operam num registro descritivo, a
preparação do desfecho, que, de acordo com a convenção do gênero, deve ocorrer
no primeiro terceto, emprega o discurso direto, dando voz ao pastor que agora
solicita ao Tejo que interrompa o fluxo de suas águas a fim de ouvir a lamentação:
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Bem poderás, ó Tejo desumano,
Parar a ver-me assim tão lastimado,
Não correndo esquecido de meu dano:

Novamente observamos a utilização de um lugar comum, cuja matriz, ao que
parece, encontra-se nas estâncias preliminares da oitava bucólica de Virgílio:
De Dâmon e de Alfesibeu, pastores, os cantores,
Com que a novilha, embevecida a ouvi-los competir,
As ervas esqueceu; com os quais os linces comoveram-se
E os rios, demudados, estacaram suas águas:
De Dâmon e de Alfesibeu diremos os cantares.
(VIRGÍLIO, 1982, p.129)

Se, em Virgílio, os rios interrompem o fluxo de suas águas para ouvir a
disputa entre os pastores, no soneto de Bacelar, o Tejo, depois de ter sido
submetido a um procedimento de personificação nos dois primeiros quartetos, é
invocado por meio de um epíteto inusitado: ―ó Tejo desumano‖. O rio, nos termos
propostos pelo pastor, poderia, portanto, vir a interromper o seu fluxo, contudo, não
para ouvir o lamento amoroso, mas para vê-lo ―lastimado‖, ou seja, em Bacelar, a
apropriação da tópica latina atribui ao rio um ―temperamento‖ impassível, uma vez
que ele não se compadece com o sofrimento do pastor. Essa insinuação prepara o
desfecho do soneto em desengano amoroso:
Mas ó sorte cruel, ó duro fado,
Que até um rio com rigor tirano
Se corre de tratar c‘um desgraçado!
(BACELAR in SILVA, 1746, p. 88)

O primeiro verso do último terceto duplica o uso do vocativo, o que produz um
efeito de intensificação do tom lamurioso da enunciação: ―ó sorte cruel‖, ―ó duro
fado‖. A utilização desse tipo de recurso colabora com caracterização patética da
sermocinatio, representando, dessa forma, a preponderância das disposições
temporárias de ânimo que balizam a performance da enunciação idílica. Nesse caso,
contudo, a exacerbação do patetismo conduz o soneto a um desfecho que enuncia,
por fim, o reconhecimento da rigorosa indiferença que recai, por convenção, sobre a
manifestação de uma postura afetada e, portanto, ―irracional‖. Nesse ponto, a
correlação de base que havia sido formulada na proposição, amante/Tejo, reverte-se
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completamente, convertendo-se em uma correlação entre a amada e o rio: agora,
assim como Lise, o Tejo foge da lamentação do pastor.
A figura do fluxo das águas, componente regular na composição da tópica da
fugacidade do tempo, fornece a imagem de uma perda ―irreparável‖, de tal forma
que, nesse caso, a reversão do tema apropriado de Virgílio, diga-se, a estagnação
das águas de um rio, implica, simultaneamente, o reconhecimento do afeto como
engano, pois, se ―o tempo foge‖ e se é preciso ―colher o dia‖, a lamentação
configura-se como ação inócua, ou seja, o soneto resolve-se em ―desengano
amoroso‖.

5.4 Um idílio agudo?
Como vimos, o soneto Ao Tejo queixando-se mobiliza, em conformidade com
os usos que lhe são coetâneos, um repertório de tópicas discursivas greco-latinas
que configuram o tratamento do argumento amoroso como uma doutrina dos afetos,
ou seja, como um argumento que concebe a paixão como uma afecção de ânimo,
como suspensão das faculdades racionais e, portanto, como um estado passivo e
repreensível. Se, na bucólica, a atividade dos pastores era representada em tom
dignificante, se a linguagem deveria ter o ―sabor‖ do campo, sem rusticidade, a
imagem patética da persona bucólica, desprezada, em solilóquio recluso, exibia
matizes pueris que propiciavam a instrução a propósito da moderação racional dos
afetos, encenando desenganos e repreensões. Nesse ponto, parece ficar evidente,
que não se trata de expressão de vivências individuais, mas de uma máquina
discursiva disciplinar que deveria ordenar os modos, advertindo o que deveria,
enfim, instruir a propósito do controle racional das disposições afetivas.
Permanece ainda suspensa, contudo, uma última questão: o soneto atribuído
a Bacelar desloca os padrões elocutivos do gênero como fazia o Polifemo de
Gôngora? Nossa leitura inventariou a série de relações analógicas que se proliferam
no argumento do soneto, procedimento que, sem dúvida, se assemelha, em larga
medida, aos empregos engenhosos difundidos pelos poetas ―cultos‖ de Espanha,
porém, a ausência de correlatos históricos ou míticos, amplamente empregados nos
―poemas maiores‖ de Gôngora, por exemplo, confere ao soneto em questão um
efeito elocutivo bem mais perspícuo que o de sua principal matriz castelhana. Vale
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lembrar, contudo, que, nas composições do mesmo gênero, o soneto, o modelo
gongórico também era bem mais perspícuo, como afirmam os próprios ―inimigos‖ de
Gôngora nos papéis da polêmica sobre o Polifemo e as Soledades.
Enfim, para ir direto ao ponto, já que o tempo foge, a resposta parecer ser
negativa, uma vez que, em conformidade com o que foi possível averiguar na leitura
desse e de outros sonetos recolhidos por Mathias Pereira da Silva na Fênix
Renascida, os padrões agudos de escrita poética já se haviam disseminado
amplamente na Península Ibérica, ou seja, a autoridade poética de Bacelar não
opera uma mudança de padrão, ela apenas ilustra o uso exaustivamente
colecionado e editado por Pereira da Silva, compondo, nesse caso, um soneto idílico
agudo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo foi elaborado, basicamente, em função de três frentes de
trabalho: a primeira delas envolvia uma investigação relativa aos modelos
historiográficos que balizam a apreciação das modalidades discursivas ficcionais,
tendo em vista, por um lado, problemas relativos aos mecanismos de produção de
sentido em sua relação aporética com as ideias e com as coisas, com o
essencialismo e com referencialismo, por outro, as relações, igualmente complexas,
entre a efetividade das práticas sociais e seus mecanismos de representação
letrada, seus códigos de produção, de circulação e de apropriação; a segunda
frente, por sua vez, decorrente da primeira, envolvia, por um lado, o exame das
convenções discursivas que balizaram a composição do soneto nas cortes ibéricas
seiscentistas, por outro, a reflexão a propósito dos dispositivos bibliográficos que
balizaram a seleção, a atribuição e a conservação das peças desse gênero; por fim,
a terceira frente de trabalho envolvia a apreciação dos efeitos particulares de sentido
suscitados por sonetos que absorviam convenções de outros gêneros, mais
precisamente, do encomiástico, do cômico e do idílico, considerando, ademais,
discussões efetuadas em domínios discursivos correlatos que, no entanto,
apresentavam uma articulação consistente com a especificidade de cada subgênero,
respectivamente, questões relativas ao status e a distinção; questões relativas às
prescrições sobre o riso discreto, ambas nos tratados de racionalidade de corte, e,
por fim, questões relativas às discussões sobre a filosofia moral no âmbito da
preceptiva poética.
Num primeiro momento, efetuamos uma aproximação dos problemas relativos
à historicidade do sentido, empreendendo leituras de alguns textos de Jacques
Derrida que levantavam problemas cruciais em relação aos dispositivos epistêmicos
que ancoravam o sentido em ―suplementos‖ situados fora da estrutura, centralidades
cujos nomes variaram diacronicamente: o real, a essência, o homem etc. Nessa
perspectiva, Derrida formulava proposições que caracterizavam os dispositivos de
produção do sentido como ―rastro‖, ou seja, como resultado de convenções sociais
historicamente determinadas. A delicada relação entre história e literatura, entre o
real e o ficcional, também foi abordada, nessa dissertação, a partir das
considerações de Roger Chartier acerca da variabilidade histórica dos protocolos de
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leitura e de escrita que regem os diferentes tipos de representação discursiva na
dinamicidade das práticas sociais.
Ainda nesse primeiro momento, examinamos as consequências da interdição
das totalizações no domínio mais específico da historiografia literária, considerando
estudos que, como o de Paulo Franquetti, apontam a crise do modelo nacionalprogressista, identificando uma rearticulação do ―campo literário‖ na atualidade. Não
obstante,

Marisa

Lajolo

constata

a

crise

do

cânon

literário

nacional

idiossincraticamente naturalizado, apontando para novos recortes historiográficos
que se configuram como uma proliferação de centralidades no âmbito da história
literária.
Finalmente,

nessa

primeira

parte

do

estudo,

examinamos

algumas

abordagens críticas do material selecionado como objeto desse estudo, a Fênix
Renascida, abordando três leituras das antologias lusitanas de poesia seiscentista.
A primeira, realizada por Segismundo Spina e Maria Aparecida Santilli, em 1967,
interpreta a antologia a partir da noção de ―barroco‖, concebendo-a como fruto de
um ―espírito de época‖ contraditório e, portanto, como ―escapismo‖ ou como
―irracionalidade‖. . A segunda, realizada, em 2002, por João Adolfo Hansen, discute
os problemas que gravitam ao redor da noção de ―barroco‖, efetuando o confronto
entre os códigos coetâneos de composição, ou seja, a retórica e a poética, e
diacronia das apropriações de tais materiais, relidos a partir de categorias analíticas
anacrônicas. A terceira leitura, feita por Mafalda Ferin Cunha, em 2007, na primeira
edição dedicada exclusivamente ao corpus Antônio Barbosa Bacelar, opera, por sua
vez, em uma chave biográfica, articulando sua interpretação a partir de uma
trajetória de vida traçada na intersecção de dois estilos de época: o maneirismo
camoniano e o barroco hispânico.
No segundo capítulo, empreendemos estudos a propósito de textos
prescritivos que se empenharam em fixar as convenções do soneto durante o Antigo
Regime, efetuando, basicamente, a apreciação de aparatos textuais apensos a duas
edições peninsulares: as Rimas de Camões com anotações de Faria e Sousa e as
Anotações de Fernando de Herrera à poesia de Garcilaso de la Vega. Em Herrera,
encontramos aquela que parece ser a primeira codificação ibérica do soneto. Tratase de um comentário que caracteriza o gênero a partir de três princípios
elementares: a brevidade; a variedade da matéria e o raciocínio sentencioso. Faria e
Souza, por sua vez, um século mais tarde, emula a descrição formulada por Herrera,
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propondo uma revisão do cânon que atribui a origem do gênero a modelos lusitanos
e que defende a primazia do modelo camoniano frente à matriz hispânica de
Herrera: Garcilaso de la Vega.
Depois de descrever a codificação ibérica do soneto, efetuamos um breve
estudo sobre as relações entre autoria e autoridade no corpus atribuído a Bacelar,
examinando, por um lado, os paratextos que Pereira da Silva incluiu nos cinco
volumes Fênix, por outro, o estudo de Foucault sobre autor que desmonta o sentido
biográfico das apropriações efetuadas no domínio da crítica literária, demonstrando
que a autoria desempenha o papel de um dispositivo de classificação e de
interpretação dos textos, ou seja, que ela é uma ―função autoria‖, função que
―autoriza‖ certos usos de um determinado texto. Nesse ponto, concebemos o corpus
Bacelar como uma autoridade poética forjada por um dispositivo bibliográfico, a
Fênix Renascida, posição que interdita qualquer possibilidade de leitura biográfica
da ―obra‖ assim constituída.
No terceiro capítulo, empreendemos a primeira das análises de um soneto,
nesse caso, de um soneto laudatório. Inicialmente, retomamos os estudos de
Norbert Elias sobre as figurações que especificam as formas de convívio e de
distribuição de poder na antiga Sociedade de Corte, constatando que as
modalidades discursivas do panegírico poderiam funcionar como um mecanismo de
fabricação de status e de distinção nas práticas de representação que definem os
cerimoniais monárquicos. Notamos ainda que as práticas letradas aparecem como
dispositivo elementar no processo civilizatório, atuando na conversão da antiga
nobreza de armas em uma nobreza de corte. Procedimentos técnicos como a
ecfrase e a facécia, derivados da retórica antiga, haviam sido descritos por autores,
como Castiglione, como elementos decisivos para o prazer da conversação cortês e
apareciam também entre os elementos prescritos na articulação formal do soneto. A
análise do soneto A Fernão Teles, General da Beira, Governador do Porto,
exemplifica, por fim, os usos facetos do panegírico no desempenho do antigo lema
heroico ―armas e letras‖, atualizado por meio de desdobramentos teológico-políticos.
No quarto capítulo, dedicado ao estudo do subgênero cômico do soneto,
foram realizados, inicialmente, estudos relativos aos usos de argumentos risíveis em
tratados de racionalidade de corte como O cortesão, de Baldassare Castiglione,
Galateo ou dos costumes, de Giovanni della Casa, e El discreto de Baltasar Gracián.
Se, em Castiglione, o risível definia-se como amplificação vivaz de deformidades
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meramente aparentes, em Della Casa, a aproximação em relação à matriz
aristotélica ficava bem mais nítida, uma vez que, ali, o argumento risível definia-se
como deformidade sem dor. Tratava-se, portanto, de figurar torpezas de fato em
modo discreto, sem, contudo, incorrer em maledicência. Em Gracián, enfim, a
censura à afetação do riso é incisiva: ―monstruosidade dobrada‖, que, ao depreciar
os demais, comprometeria a própria reputação. Nesse caso, a justa medida da graça
aparece sob a figura de um único grão de sal, venialmente empregado e
rigorosamente atento às circunstâncias de enunciação, ou seja, ao decoro.
Ainda nesse quarto capítulo, foram examinadas duas preceptivas poéticas
que haviam tratado os empregos discursivos cômicos: a Philosophia Antigua, de
Pinciano, e Il Cannochiale Aristotelico, de Emanuele Tesauro. Em Pinciano, a
distinção entre o cômico e o satírico presidia o tratamento da questão, definindo o
primeiro tipo como uma abordagem genérica dos vícios, sem menção a nomes
próprios, enquanto o segundo é definido como aberta maledicência. Pinciano,
contudo, não enfrentava frontalmente a aporia do decoro no uso dos argumentos
risíveis, efetuando apenas algumas breves considerações sobre os empregos
elocutivos baixos diante de reis e de príncipes. Em Tesauro, entretanto, o ridículo é
definido estritamente a partir da formulação aristotélica: deformidade sem dor, com o
mínimo prejuízo. Propondo o tratamento de deformidades efetivas, Tesauro
distinguia como vícios ridículos aqueles que se caracterizavam pela falta, uma vez
que o excesso poderia, por vezes, produzir um sentido de grandiosidade de ânimo.
Nesse caso, contudo, a metáfora desempenha um papel crucial, uma vez que a
forma enigmática da enunciação aparece como dispositivo capaz de transformar
uma aberta maledicência em um argumento risível discreto. O soneto A uns olhos
tortos, nesse caso, exemplifica o uso seiscentista do argumento risível, articulando
deformidade física e torpeza moral, nesse caso, o estrabismo e a bisbilhotice:
deformidade sem dor, pequeno vício, que o soneto censurava comicamente.
Finalmente, no último capítulo, empreendemos o estudo do subgênero idílico
do soneto e efetuamos a leitura da peça denominada Ao Tejo queixando-se.
Lembramos, nessa ocasião, que as Éclogas de Téocrito e as Bucólicas de Virgílio
aparecem como as principais matrizes do gênero idílico, textos em que o lamento
amoroso é caracterizado como um ―fármaco‖, ou seja, como uma ação ambígua,
ociosa, porém potencialmente capaz de curar a afecção amorosa, ou seja, de figurar
o ―desengano‖. A fim de definirmos o subgênero bucólico soneto, recorremos
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novamente aos comentários de Herrera, desta vez nas anotações à primeira écloga
de Garcilaso, texto que retoma as apreciações toscanas do idílio formuladas por
autores como Minturno ou Escalígero. O tema do desengano amoroso, nos usos do
Antigo regime, vinculava-se as discussões sobre a moderação racional dos apetites
sensíveis, de tal forma que recorremos novamente à Philisophia Antigua Poética a
fim de apreciar sua discussão a propósito da civil ―batalha‖ entre a razão e os
apetites. O soneto analisado coloca em cena um solilóquio patético que é
desprezado não apenas pela amada, mas também pelo Tejo que, personificado,
aparece como interlocutor das queixas amorosas.
Em síntese, à guisa de conclusão, é possível afirmar que os três subgêneros
analisados convergem na operacionalização de finalidades doutrinárias. Nessa
perspectiva, os sonetos seiscentistas atribuídos a Antônio Barbosa Bacelar pela
Fênix Renascida, aparecem, basicamente, como uma prática discursiva áulica que
atendia não apenas a recreação da nobreza, mas que também funcionava como um
mecanismo produtor de distinções e como um dispositivo disciplinar que poderia
operar na censura de ―deformidades‖, na moderação de disposições anímicas ou na
exaltação de atos ―modelares‖, ou seja, em tais usos, o soneto aparece como prática
fortemente atrelada à ordem instituída.
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ANEXO
Sonetos atribuídos a Antônio Barbosa Bacelar na Fênix Renascida
Tomo I
A umas saudades
Saudades de meu bem, que noite, e dia
A alma atormentais, se é vosso intento
Acabares-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:
Porém matai-me embora, que pertendo
Satisfazer com mortes repetidas
O que à beleza sua estou devendo;
Vidas me dai para tirar-me vidas,
Que ao grande gosto, com que as for perdendo
Serão todas as morte bem devidas.
(SILVA, 1746, p. 159)

A Lucrécia romana
Em sangue honradamente derramado,
Infâmia infaustamente sucedida,
Lava a triste Lucrécia, e na ferida.
Abre caminho ao ferro, e porta ao fado:
Dirige o duro golpe ao tenro lado
Sem receio da fama de homicida,
Porque como é a honra alma da vida,
Cadáver era o corpo injuriado:
Morra, diz, o instrumento da desonra,
Que para a formosura ser culpada
Basta ter a lascívia o incentivo:
Fique vingada em Collatino a honra,
Que se me exime à culpa o ser forçada,
Basta-me para a morte o ser motivo.
(SILVA, 1746, p. 160)
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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 confiança,
Do que menos se espera estou mais certo;
Mas se de confiado desconfio,
É porque entre os receios da mudança
Ando perdido em mim, como em deserto.
(SILVA, 1746, p. 161)

A uns olhos tortos
Travessos olhos, que na travessia
Deixais os olhos todos derrubados,
Contra quem só três dedos cavalgados
São na manhã remédio a todo dia:
Dos milagres, que se fez Santa Luzia,
Nenhum sabemos de olhos enfrestados,
E mais de olhos que são tão namorados,
Que olham um para o outro à mor porfia:
Ciosos olhos, pois essas meninas
Escondeis no mais alto das capelas,
Não consintais haver delas suspeita:
Torcei-lhe a condição de pequeninas,
Porque nunca se possa dizer delas
Que torto nasce, tarde se endireita.
(SILVA, 1746, p. 162)
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À Morte de Diogo Lopes da França,
que morreu degolado
Detém a mão infamemente armada,
Que essa vida, que cortas homicida,
Foi já de Espanha tantas vezes vida,
Quantas foi morte a Mauritana espada:
Essa, que vês cabeça hoje prostrada,
A trágico teatro reduzida,
Se viu de tantas glórias já vestida,
De quantas hoje lágrimas chorada:
Prende-lhe agora as mãos cobarde a sorte,
Porque lhe falta à morte atrevimento
Para opor-se a seu braço a mesma morte;
Que era tal de seu braço o forte alento,
Que se lhe não ligará o braço forte,
Duvidoso ficará o vencimento.
(SYLVA, 1746, p. 163)

Ao padre Antônio Vieira,
pregando na degolação de S. João Batista
Morre João por ódio, mas de sorte
Lhe aumentais a ventura na caída,
Que se Heródias lhe invejava a vida,
Sendo hoje viva, lhe invejara a morte:
Pode tirar-lhe a vida adversa sorte,
Mas por vós a tragédia repetida
Faz tão soberba a pena padecida,
Que suaviza ao ferro o duro corte:
Como por vós na morte acha ventura,
Se invejosa Heródias o antevira,
Conservara-lhe a vida de traidora,
Que como lhe buscava a desventura,
Não pedira a cabeça, e se a pedira,
Não fora a de João, a vossa fora.
(SILVA, 1746, p. 164)
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A S. Pedro quando negou a Cristo
A vista daquele amoroso alarde
Obrado de seus pés, às mãos de algozes,
Se nega a Cristo Pedro, humilde em vozes
A vozes logo o nega de cobarde:
Duvida um bem, e os pés entrega tarde;
Teme um mal, e as desculpas dá velozes
Frio treme entre chamas tão atrozes,
Fervoroso em tão pias ondas arde:
Assim a Deus tendo Pedro por amigo
Naufragava n‘um mar a confiança,
E noutro mar se salva do inimigo;
Que logrando os afetos da esperança,
Sem fé a mor bonança trás perigo,
Com ela o mor perigo tem bonança.
(SILVA, 1746, p. 165)

Ao mesmo assunto
Pertendendo a Raquel, serrana bela,
Setes anos de pastor Jacó servia,
Porém como a Raquel só pertendia,
Não servia a Labão, servia a ela:
Consolava a esperança só com vela,
Indo passando um dia, e outro dia;
Dava-lhe alento o muito que queria,
E pagava-se só com merecê-la:
Porém quando por meios tão tiranos
De Raquel se lhe nega a formosura,
Agradece a Labão estes enganos,
Cifrando em mais servir maior ventura,
Dizendo: servirei, porque os meus anos
Com servi-la hão de ser de eterna dura.
(SILVA, 1746, p. 175)
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A um desmaio
Contra Flora aos suspiros fugitiva
O amor em um delíquio se conjura,
Muda-se o vivo fogo em neve pura,
Mas mais aquela neve o fogo aviva:
Até no paroxismo almas cativa
Desmaiada a mais bela formosura,
Nos embargos da vida inda lhe dura
O rigor, em final de que era viva.
Silvio, que assiste a ele, e a Flora adora,
Trazendo-a no peito retratada,
Com um desmaio outro desmaio chora;
Mas não foi maravilha desusada,
Se a bela copia se desmaia em Flora,
Que se desmaie em Silvio a copiada.
(SILVA, 1746, p. 182)
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Tomo II
Outro soneto, glosado pelo mesmo autor
Jaz sepultada nesta pedra fria,
Por decreto fatal da sorte escura,
A inveja da mesma formosura,
A que já precursora foi do dia:
A luz, que o Sol em todos repartia,
Também repousa nesta pedra dura,
Que acompanhado está nesta sepultura
A mesma, de quem luzes recebia:
Que desenganos vimos n‘um instante
Nesta assim lamentável despedida!
Desengana-te pois, ó caminhante,
E se vemos a cinza reduzida
A estrela desses Céus mais rutilante,
Quem te teme, ou te estima, ó morte, ó vida.
(SILVA, 1746, p. 62)

Outro soneto glosado pelo
Doutor Antônio Barbosa Bacelar
Por onde um manso rio caminhava
N‘hum vale de boninas revestido,
A um crescido freixo o Deus Cupido
Em laços de ouro fino preso estava:
Uma pastora as frechas lhe quebrava,
Com o rosto em vivas chamas incendido,
Ela estava contente, e ele sentido,
Mas de ambos a montanha se espantava:
Ele vendo-se preso, e despojado
Por aquela, que só pode rendê-lo,
Com vozes a rocha áspera movia;
Ela tomando em flores o cabelo,
Fora de lhe lembrar outro cuidado,
Em vez de lhe acudir, dele se ria.
(SILVA, 1746, p. 68)
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Glosa da oitava de Camões
Dedicatória ao Senhor D. Sancho Manoel
Hoje, que as armas Portuguesas pisam
A soberba de Espanha já domada,
Nesse versos a vedes retratada,
Que lidos ainda agora atemorizam:
Nesses versos, que a glória vos divisão,
Pelo grande Camões prognosticada,
Do grande Nuno, e Sancho a forte espada
Vereis, se os feitos de ambos simbolizam
Permite-me, que agora a pena tome,
Porque a pesar do Castelhano advirto
Em breves cifras seus louvores some:
Espalhado vereis pelo universo,
Se nele cabe tão sublime nome,
Se tão sublime nome cabe em verso.
(SILVA, 1746, p.74)

A um Rouxinol cantando na gaiola
De amor cantastes já doces favores,
Branda avezinha, quando Deus queria,
Que fosses com suave melodia
Mimo dos bosques, e matiz das flores:
Perdestes a liberdade, e nas maiores
Desgraças não te esqueces da harmonia,
No cativeiro ostentas a alegria,
Com que livre gozavas teus amores.
Ave ditosa viverás enquanto
A alegria não perdes, em que aturas,
Com teus males não vivas descontente:
Não deixes nas prisões o doce canto,
Que com ter rosto alegre ás desventuras
Se vive em todo estado felizmente.
(SILVA, 1746, p. 79)
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A um edifício arruinado
Este, que de si mismo despeñado,
Ludibrio de la edad, burla del viento,
Toscas reliquias de un fatal portento,
Cadaver bruto de un gigante osado:
Poder del tiempo, credito del hado,
Exemplo mudo de atrevido intento,
Escuela más fatal del escarmiento,
Del desengaño templo acreditado.
Terror fue de la esfera crystalina,
Que escalar las estrelas intentava,
De sus baxos principios no advertido:
Justo castigo fue, vengança dina
Si lo que avia sido no mirava,
Que mire humilde aora lo que ha sido.
(SILVA, 1746, p. 80)

A uma despedida
Agora, que o silêncio nos convida,
Discursemos um pouco, ó pensamento,
Demos um desafogo ao sofrimento,
Pois lhe demos a pena sem medida:
Enfim chegou aquela despedida,
Em que perdido meu contentamento,
O mais, que me ficou, foi meu tormento,
O menos, que deixei, foi toda a vida:
Para que era ficar-me na memória
As lembranças de um bem tão malogrado,
Falta-me o bem, faltarão-me as lembranças!
Se verei outra vez tão doce glória?
Mas, ó suave engano, ó vão cuidado!
Inda eu cuido outra vez em esperanças!
(SILVA, 1746, p.81)
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A um bem perdido
Eu me vi neste monte n‘outra idade
Nos braços da ventura reclinado:
Esta fonte, esta rocha, aquele prado
Testemunhas serão desta verdade.
Ó que tamanha magoa a saudade
Me representa agora no cuidado!
Mas quando durou mais um doce estado,
Que tem a segurança na vontade!
Para igualar a glória, que então tinha,
Dos astros revestido o Firmamento
Se deu ó quantas vezes por vencido!
Mas que vã ignorância é esta minha?
Tão ocioso trago o pensamento,
Que me ponho a cuidar num bem perdido!
(SILVA, 1746, p.82)

A serra de Cintra
Áspera serrania, que elevada
Ao mais sublime cume rutilante
Te obedece esse orbe de diamante,
Nem já mais te viu raio fulminada;
De ti mesma em ti mesma despertada,
Parece que presumes de arrogante
Escalar essa esfera cintilante,
Atropelar a máquina estrelada:
Eterna vive dando leis aos ventos,
Ao mar espanto, assombro da grandeza,
Do tempo injuria, da firmeza templo:
Eterno vive império aos elementos,
Pois és de Nise exemplo na dureza,
Pois és de Lauro na firmeza exemplo.
(SILVA, 1746, p. 83)
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A variedade do mundo
Este nasce, outro morre, acolá soa
Um ribeiro, que corre aqui suave,
Um rouxinol se queixa brando, e grave,
Um leão com rugido o monte atroa:
Aqui corre uma fera, acolá voa
Com grãozinho na boca ao ninho uma ave;
Um derruba o edifício, outro ergue a trave,
Um caça, outro pesca, outro enferroa:
Um nas armas se alista, outro as pendura,
Ao soberbo ministro aquele adora,
Outro segue do Paço a sombra amada,
Este muda de amor, aquele atura;
Do bem, de quem um se alegra, o outro chora,
Ó mundo, ó sombra, ó zombaria, ó nada!
(SILVA, 1746, p. 84)

A Fernão Teles,
General da Beira, Governador do Porto
Tão igual o valor em vós reparte
As ações da campanha, e da Cidade,
Que a inveja vencida com a verdade,
Louva o acerto na paz, na guerra a arte:
Ou tremuleis o bélico estandarte,
Ou governeis do povo a variedade,
Numa na paz, e nas batalhas Marte,
Absorta vos venera a nossa idade:
Ó sublime valor, onde casados
Os preceitos da paz com as leis da guerra,
Compõem um suavíssimo concento:
Lograi, pois, os encômios duplicados,
E enquanto admira vosso nome a terra,
Lâminas lhe prepare o Firmamento.
(SILVA, 1746, p. 85)
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A um rouxinol preso cantando
Ave gentil cativa, que os acentos
Inda dobras com tanta suavidade,
Como quando gozavas liberdade,
Sendo do campo ancião, Orfeu dos ventos:
Da vida livre os doces pensamentos
Perdestes junto à clara suavidade
De um ribeirinho, que com falsidade
Grilhões guardava a teus contentamentos:
Eu também desse modo fui cativo,
Que amor me tinha os laços emboscados
Na luz de uns claros olhos excelentes:
Mas tu vives alegre, eu triste vivo,
Com que somos conformes nos estados,
E somos na ventura diferentes.
(SILVA, 1746, p. 86)

A Filis, pedindo-lhe,
que aborreça, e não ignore
Filis, viva mi amor aborrecido,
No muera en tus ideas ignorado,
Pues con ser grande mal tu desagrado,
Es mayor daño padecer tu olvido,
No está de tus memorias desvalido
Quien vive a tus desprecios destinado,
Pues lo que pierde amor por mal pagado,
En las vanglorias gana de sabido:
Sea Filis tu gusto aborrecerme,
Que es favor, no desdén, si al despreciarme
Por fuerça en la memoria has de tenerme
Mas nó Filis me ignores, que es quitarme
La gloria de saber por ti perdeme,
Y el gusto de que gustes de matarme.
(SILVA, 1746, p.87)
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Ao Tejo queixando-se
Alegre o manso Tejo vai regando
Do monte as fraldas, e do prado as flores,
Eu de Lyse os desvios matadores
Tristemente afligido estou chorando:
Ele do campo a gala vai bordando,
Tecendo com cristais os seus verdores,
Eu de todo rendido às minhas dores,
Com pranto as suas águas aumentando:
Bem poderás, ó Tejo desumano,
Parar a ver-me assim tão lastimado,
Não correndo esquecido de meu dano:
Mas ó forte cruel, ó duro fado,
Que até um rio com rigor tirano
Se corre de tratar c‘um desgraçado!
(SILVA, 1746, p. 88)

A Fábio roubando-lhe Filis um retrato,
que lhe dera, pelo achar dormindo
Fábio, bem que essa fonte entre as ervinhas
Murmurasse a descanso, em que te achavas,
Bem via Filis, que o retrato amavas,
Pois a alma então no original mantinhas:
Ao bronze amado, que na mão sustinhas,
Respeito o sono era, pois mostravas,
Que os olhos só de cortesão fechavas,
Porque os da alma abertos então tinhas:
Moveste montes, penhas magoaste,
Porém como abrandá-lo não pudeste,
De puro fino os olhos lhe negaste:
Que como era defeito no celeste
Da copia bela a ingratidão, que amaste,
Só por não vê-la ingrata, adormeceste.
(SILVA, 1746, p.89)
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A um sonho
Adormeci ao som do meu tormento,
E logo vacilando a fantasia,
Gozava mil portentos de alegria,
Que todos se tornaram sombra, e vento:
Sonhava, que gozava o pensamento
Com liberdade o bem, que mais queria,
Fortuna venturosa, claro dia:
Mas ai, que foi um vão contentamento!
Estava, ó Clori minha, possuindo
Desse formoso gesto a vista pura,
Alegres glórias mil imaginando:
Mas acordei, e tudo resumindo,
Achei dura prisão, pena segura,
A quem estivera assim sempre sonhando!
(SILVA, 1746, p.90)

A um retrato
Neste retrato de imortal beleza,
Que soube copiar pincel polido,
Vejo a preceitos da arte reduzido
O trabalho maior da natureza:
Para esta, ó Clori, singular empresa,
Cuido pediu o artífice escolhido
A mesma natureza advertido
As ideias da vossa gentileza:
Obrou em fim com tão ditoso acerto,
Que mui mal o discurso compreende,
Qual é a cópia, ou qual a copiada:
Que imita a arte a natureza é certo,
Mas nesta rara copia não se entende,
Se foi imitadora, se imitada.
(SILVA, 1746, p.91)

113

Ao Senhor Manoel de Saldanha,
Reitor da Universidade de Coimbra,
trabalhando em uma Ermida sua no Bussaco
Luzida em ato humilde a majestade,
Autorizada a Mithra em tosco ofício,
Se lavrais em Bussaco um edifício,
Fundais um Templo à vossa eternidade:
É tão grande, e tão alta a dignidade,
E tão sublime é vosso exercício,
Que vós por evitar-lhe o precipício,
Fabricais-lhe alicerce na humildade:
Quantas pedras lançais, tantos por certo
Ergueis padrões ao vosso nome agora,
Ó quanto cada pedra vos aclama!
Alterou-se o silêncio do deserto,
Se eram as bocas pedras até agora,
As pedras bocas são da vossa fama.
(SILVA, 1746, p. 92)

A F. da Rocha
Rebelou-se a razão a liberdade,
E sem pesar o grão desassossego,
Introduziu no Reino um moço cego,
Que tomou logo posse da vontade:
Lisonjeiro aos sentidos persuade,
Que obedeçam logo ao novo emprego,
Tomou o fato às costas meu sossego,
E em seu lugar ficou-me a saudade:
Acolheu-se a razão ao sofrimento,
E intentando fazer ao mar escada,
Dissimula o agravo com cautela,
Mas não verá logrado seu intento
Que se vós o amparais, ó Rocha amada,
Seguro amor está n‘uma Arrochela.
(SILVA, 1746, p. 93)
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A Jacinto Freire de Andrade,
autor da fábula de Narciso,
a qual daremos com outras suas no tomo terceiro
Mientras cantáis del joven la locura,
Que topo con su muerte en su belleza,
Por vuestro canto, y música destreza,
También topa en su muerte su ventura:
Pero callad la voz sonora, y pura,
Que temo en tan canora sutileza,
Que se en si peligró la gentileza,
En si también peligre la locura:
Suspended pues el pectro, y la armonía,
Que temo que cantando sus enojos,
Os enamoren vuestros sostenidos,
Escuchando tan Dulce melodía,
Y si el se ha perdido tras sus ojos,
Vós Narciso series de los oídos.
(SILVA, 1746, p. 94)

A um pintor,
que pintou primorosamente a fábula de psiques
Tan altamente a Psiques retratada
Comunica tu mano eterna vida;
Que Amor confuso duda la querida,
Y Venus triste ignora la embidiada.
En ver la maravilla duplicada,
Y la copia en la estampa repetida,
Palma naturaleza, y suspendida
Solo la diferencia en lo calada:
Primor fue de tu mano prodigiosa,
Formar Psiques sin voz, porque el secreto
Otra vez no arriesgase temerosa,
Que como fue su lengua su defecto,
Tu mano doctamente artificiosa,
La escuso con lo mudo lo imperfeto.
(SILVA,1746, p. 95)
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A Fernão Pereira de Castro,
autor da fábula de Psiques
Em Vênus não, na Musa reclinado
Descansais Marte a lança em sangue à tinta,
Cede o bastão à pena, o sangue à tinta,
Honra o papel a mão, a espada o lado:
De Psiques o prodígio idolatrado
Tão altamente vossa Musa pinta,
Que anda confuso Amor, ou tema, ou sinta
Ver por vós seu incêndio duplicado.
Trabalhou um modelo da beleza
Em Psiques a Natura: hoje confusa
A vê n‘um ócio de armas retratada:
Pasmou pois justamente a Natureza,
Que seja um fácil ócio a vossa Musa,
O que foi sua fadiga trabalhada.
(SILVA, 1746, p. 96)

Conformando-se com a sua soledade
No he menester ausente el sufrimiento,
Presente vivo, cuando desterrado,
Porque en éxtasis dulces elevado,
Puede más, que la vista, el pensamiento:
Alta razón de estado en mi tormento,
Que volverme no puedo desdichado,
Que se cabe el obsequio en el cuidado,
Fuera ocioso delito el sentimiento:
Ahora si, que dulcemente ha sido
Un alto imaginar de un noble empleo,
Y distante vivir no desunido.
Si Amor es fe, y ojos mi deseo,
No quiero los estorbos de un sentido,
Pues cuanto más me aparato, más te veo.
(SILVA, 1746, p.97)
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Ao portentoso milagre de despregar
Cristo a Mão da Cruz na aclamação
do Senhor Rei D. João IV
Quarto João por Deus anunciado,
Desde o lenho da Cruz esclarecido,
A Afonso, que em final do prometido
Sois pela mão do mesmo Deus mostrado:
Para alívio dos Lusos esperado,
Em profética luz predefinido,
Que por serdes de todos recebido,
Fostes antes de ser profetizado:
Vinde, vinde, vereis a heroica fama,
Que já do polo Antártico a Calisto
O Sceptro Português já vos entrega:
Vede os portentos, com que Deus vos chama,
Que se João mostrou na terra a Cristo,
Cristo por vos mostrar a mão desprega.
(SILVA, 1746, p. 98)

A um desafio de Vênus, e Palas
Vestio-se Venus el arnés de Marte,
Y le adornó de mucha pluma, y galas:
Llegó en esto la Diosa Palas,
Y sonriendo le dixo d‘esta arte:
Corazón has tenido para armarte,
De adonde tanto brío, y tantas alas?
Venus, que vía sus entrañas malas,
Metiendo mano puso-se de parte.
Con este braço, dice, y esta espada,
Cuando del Cielo todo el resto acuda,
Le mostraré, que tu potencia es nada,
Bien saben tu blasón, pero quien duda,
Que yo te puedo rendir estando armada,
Si cuando te vencí estaba desnuda.
(SILVA, 1746, p.99)
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Falando com o Tejo
Águas do Tejo, que tão mansamente
Entre estas praias discorreis cansadas,
Depois de ter vencidas, e rasgadas
As altas serras tão soberbamente,
Aqui correis por modo diferente,
Depois de estar já brandas, e domadas,
Que as coisas soberbas começadas
Assim vem a acabar humildemente:
Eu por cair também neste pecado,
Vos acrescento, e vejo n‘um momento
Castigadas a vós, e eu castigado:
Mas ai, porque é maior meu sentimento,
Porque vós lá no mar mudais de estado,
E eu na terra não mudo de tormento!
(SILVA, 1746, p. 100)

Ao Sereníssimo Infante D. Afonso estando doente
El clavel, que en si mismo agonizado,
Siente de estivo ardor la tiranía,
Ya del segundo aliento desconfía,
Cadáver en sus hojas desmayado:
Sale el Alva, e apeas destilado
Menudo aljófar à la flor rocía;
Cuando primer alumno le halla el día;
Segunda pompa le festeja el prado:
Vecina ya la muerte Alfonso siente;
Llhora Luiza lagrimas; mejora
Este roció aquel calor ardiente:
Pero si Alfonso es flor, Luiza Aurora,
La fuerza del remedio es evidente,
Que ha de vivir la flor, si el Alva llora.
(SILVA, 1746, p. 101)
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A um prado florido
Do que sou me vi já mui diferente,
Alegre tu virás a estar de luto:
Qual te vejo, me vi com flor, e fruto,
Qual me vês, te verás bem descontente.
Date agora tributo o estio ardente,
Eu ao frio inverno dou tributo,
Assim nos fez o tempo sempre astuto,
Se triste agora a mim, a ti florente:
Não queiras fazer certo o meu receio;
Pois tens exemplo em mim: ah quem me dera,
Que em mim escarmentarás teus enganos!
Mas lá virá tempo horrendo, e feio,
Donde perca seu brio a primavera,
E te sirvam de dor meus desenganos.
(SILVA, 1746, p. 102)

A dois Rouxinóis
Em um músico duelo contendiam
N‘uma manhã da fresca Primavera
Dois rouxinóis, por ostentar qual era
Mais digno de um amor, que pretendiam:
Com agudos piados o ar feriam,
O côncavo da mais sublime esfera,
E os outeiros da voz, que reverbera,
Os duplicados ecos repetiam;
Mas ai, que um caçador com mão tirana
Um dos Orfeos suaves precipita;
Triste ventura, caso lastimoso!
Que até no mesmo bosque de Diana
É companheiro o pesar da dita,
Sequela são as lástimas do gozo!
(SILVA, 1746, p. 103)
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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? É inferno ardente.
Com mal que 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,
Por 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, que mal, que dor, que inferno, ou morte.
(SILVA, 1746, p.104)

À morte de D. Luiz Vicente de Caceres,
lente da Universidade
Este, que vês, ó Fábio, reduzido
A cadáver já frio, a cinza leve,
Tantos, quando logrado, aplausos teve,
Quantas hoje tem lágrimas perdido:
Jaz neste breve túmulo escondido
Quem deixou larga fama em vida breve,
Assim a morte co melhor se atreve,
Assim acaba depressa o mais luzido:
Se o ouviste já com traça peregrina
Ensinar a sagrada faculdade,
Toma-lhe esta lição por derradeira,
Toma postila, ó Fábio, que inda ensina;
Morto nos lê da vida a brevidade,
Servindo-lhe o sepulcro de cadeira.
(SILVA, 1746, p. 105)
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A uma eca
Esta que vedes máquina abrasada,
Que assombra majestosa, e triste admira,
E a ser estrela desses Céus aspira,
De mais raios, que o Sol acompanhada:
Não é de um corpo morto urna sagrada,
Mas de uma Fênix portentosa pira,
Que em nova Arábia novo ser respira
Nas ações imortais eternizada.
Esta, que gravemente tanto espanta,
De Coríntia Toscana arquitetura,
Com capiteis, e esferas de alta sorte,
Estátuas são, que o Mundo lhe levanta,
Mármores, em que a fama se assegura,
Da vida honras, e troféus da morte.
(SILVA, 1746, p. 106)

A um desengano
Ah fortuna cruel, ah peito avaro,
Ditoso quem por tal te desconhece,
Pois chegou a estado, em que merece
Uma feliz sorte, um fado raro.
Mas este quem será, que tanto caro
Custa a quem esta falsa favorece:
Que nenhum ponto se muda, e assim fenece
Tudo quanto sustinha seu aparo:
Ah quão frágil é nossa natureza,
Que vendo pelos olhos claramente,
Que quando favorece, então rejeita,
Então cobiça mais, se há grã riqueza,
Tendo-se em coisas vans por satisfeita,
Fazendo largas contas de repente.
(SILVA, 1746, p.107)
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Conformando-se com a sua tristeza
Estou a ser triste já tão costumado,
O prazer de tal sorte me enfastia,
Que só quem me entristece me alivia,
Quem me quer divertir me dá cuidado:
Assim o largo mal me tem mudado,
Que se não foste triste, morreria,
Fujo como da morte da alegria,
Entre penas só me acho descansado.
A vida em tanto mal tenho segura,
Pois na minha tristeza só consiste
Que não pode faltar-me eternamente:
Ninguém teve em ser triste mor ventura!
Que ei de viver eterno de ser triste,
E só posso morrer de ser contente.
(SILVA, 1746, p.108)

Entrando em uma casa de jogo. De repente
Paro, reparo, tenho, envido, e pico,
Viva a santa rapina, viva o saco,
Cada qual de nós outros seja um caco,
Haja galhofa; e cerolico tico:
Entorne-se o licor, molhe-se o bico,
Canse o braço, ande o corpo, ferva o Baco,
E seja um tal, e qual, seja um velhaco
Quem daqui não sabir um cerolico:
Não haja quem acerte com o seu beco,
Que em quanto bebo claro, e falo rouco,
Que me dá do que passa em Pernambuco,
Viva amigos o Baco, viva o meco,
Que se o peso for grande, e o lastro pouco,
O mesmo foi a estátua de Nabuco.
(SYLVA, 1746, p.109)
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A imitação do grande Luiz de Camões
A Jacó servindo por Raquel
Serviu sete anos por Raquel formosa
Jacó constante ao sogro cauteloso,
Que de maior serviço cobiçoso
Lhe deu a espinha, mas negou a rosa:
Sentiu o amante a traça rigorosa,
Prosseguiu no serviço afetuoso,
E se teve o seteno perigoso,
No quartozeno a dita viu gloriosa:
Não se queixa Jacó do falso engano,
Pois no logro notou do seu desejo
Princípio esquivo, mas feliz progresso;
Eu só me queixo de que sofro o dano,
Pois gozo a Lia, e sem Raquel me vejo,
Sendo a cauda Raquel, porque padeço.
(SILVA, 1746, p.110)

Aos Paços Reais de Almeirim
Vestígios para magoas conservados,
Torres, que levantadas sois ruínas,
Se deixastes cair vossas Quinas,
Para que são castelos levantados?
De conservar os donos celebrados
Fostes, ó torres, pouco tempo dinas,
E em baixas sortes sois adamantinas
Para nos conservardes magoados:
Fostes a passatempos dedicadas,
Passou por vós o tempo da alegria,
Fizestes vosso ofício em nosso dano:
Venceis o tempo em fim com à porfia,
Para que em Monarquias sepultadas
De letreiro sirvais ao desengano.
(SILVA, 1746, p.111)
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A Fénix
Esta ahora a cenizas reducida,
De las aves retórico escarmiento,
En el trono diáfano del viento,
De las aves fue Reyna obedecida:
Aquella misma llama, en que luzida
Arde, es disposición de nuevo aliento,
La ceniza es principio al nacimiento,
Paréntesis el fuego es de la vida:
De Fénix ya caduca aquella hoguera
Es tumba, y cuna de otra sucesiva,
De esta, que aquí desmaya, otra despierta,
Aliento nuevo esa ceniza espera,
La muerta es instrumento de la viva,
La viva es epitafio de la muerta.
(SILVA, 1746, p. 112)

Tomo IV
Em consideração de um rio
Veste este, ó Fabio, que el Cristal ufano
Rico de perlas, rio bien nascido,
Despierta blando con sutil ruido,
Dulce Sirena del sentido humano?
Pues arrojado al mar, al Océano
Camina a sepultarse en justo olvido;
De lo Dulce, que eterno ha presumido;
Verá que ha sido presunción en vano.
Retrato, ó Fabio, de la pompa humana!
Por lo Dulce no goza de una vida,
Cuando lo amargo siente de una muerte:
Ay de aquel, que se fía en pompa vana!
Pues es, Fabio, la pompa de la vida,
Rio, que corre al golfo de la muerte.
(SILVA, 1746, p. 303)
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Pide un amante le diga
Quien sabe amar, y entender,
Si se puede agradecer
Una mentira, que obliga
Deves a la mentira, que te obliga,
Fabio, el remedio de tu pena siera;
Pues ya que Clori hermosa no te quiera,
Favor es merecer, que ella lo diga.
Que importa, que la suerte te persiga,
Si hidalga Clori su noticia altera?
Si siempre el alma lo que escucha espera,
Que importa, que el afecto no le siga?
Mientras Cortez engaña a tu cuidado,
Debes áquel engaño primoroso
Lo que va de un estado al otro estado.
Agradecer a Clori es ya forzoso;
Pues haciéndote el cielo desdichado,
Halló traça de hacerte venturoso.
(SILVA, 1746, p.304)

A um sargento português, que no Estado do Brasil
deteve uma barca de Holandeses com a sua alabarda
Intrépido aos horrores de Vulcano,
As injúrias das ondas não medroso;
Ondas, e balas corta generoso,
Assombro de Mavorte, um Lusitano.
Obediente ao esforço soberano
A barca suspendeu o curso undoso;
Esgrime o Luso o ferro, e vibra airoso
Em cada golpe um raio, mais que humano.
Não há metal, que impeça o duro corte;
Cansa-se em tanta morte o mesmo fado,
E geme ao peso grande Flegeronte.
Não satisfeito em fim se entrega à morte,
E seguindo os contrários denodado,
Os vai parar na barca de Acheronte.
(SILVA, 1746, p. 305)
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A uma ausência
De que fado cruel dura porfia
Matar-me trata às mãos da saudade;
Quem trata contra mim vestiu crueldade,
Que por chegar-me à morte te desvia?
Atropelar uma alma é tirania,
Desprezar uma fé temeridade;
Saiba teu peito um dia, o que é piedade;
Saberá o que é bem meu peito um dia.
Ó não fujas bem meu, a quem te adora!
Que em fugir vencedora no perigo
Vás desmentindo a lei de vencedora;
Mas quanto mais te apartas, mais te sigo;
Que se levas minha alma roubadora,
Aonde quer que fores vou contigo.
(SILVA, 1746, p.306)

A morte, e sepultura de uma dama
Venceu a morte, ó Fábio, a formosura,
Amarílis a bela é cinza fria;
Procura amor mostrar, que o não sabia,
E esconde o caso nesta pedra dura.
Ocultar neste mármore procura
Esta da morte ou gloria, ou tirania;
Se quer a formosura idolatria,
Não se sabia o que esconde a sepultura.
Se não for este túmulo às idades
Mistério oculto, e venerado medo,
Acabou-se o respeito às divindades:
Mas que importa que cale este penedo,
Se há de ser sempre altar de saudades,
E hão de estragar os votos o segredo
(SILVA, 1746, p.307)
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Soneto
Amoroso desdém n‘um belo agrado,
No mais duro ferir um doce jeito,
Tirania suave em brando aspeito,
Olhos de fogo em coração nevado,
No vestir asseio descuidado,
Ingratidão amável no respeito,
O brio, a graça, o riso em um sujeito,
Variamente c‘o grave misturado.
Animado primor da formosura,
Luzido discursar de engenho agudo
Custosa luz, incêndio pertendido,
Alma no talhe, garbo na postura,
Capricho no cuidado, ar no descuido,
Armas são com que amor me tem rendido.
(SILVA, 1746, p.308)

A um amigo pedindo-lhe,
que se não deixasse vencer de um afeto
amoroso
Desiste um pouco, ó Fábio, a teu tormento,
Que amor é labirinto sem saída,
E se a vontade se entregar vencida,
Vitória sim, não seja rendimento.
Custe uma resistência o vencimento,
Que uma beleza é menos, que uma vida;
E se o doce da causa te convida
O veneno, que é doce, é mais violento.
Não ande tão ufana a formosura,
Ache amor oposição ao brio,
Que não se arrisca menos, que o sossego:
Faça o valor exame da cordura,
Que a monarquia livre do alvedrio
Há grande praça para dar-se a um cego.
(SILVA, 1746, p.309)
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A um rouxinol
Que dulcemente cantas, filomena,
Que tiernamente, filomena, lloro,
Tu malogrado el cándido tesoro,
Yo mudable la fe de una sirena.
Que bien tu canto entre las hojas suena,
Que mal mi llanto suena, en lo que adoro,
Perdido cantas virginal decoro,
Hallada lloro mal nascida pena.
Ambos a dos lloramos à porfía.
Y aunque a los dos aflige un sentimiento,
Tu alivias tu rigor con tu harmonía:
Ay de aquel, que no alivia su tormento,
Que es tal la suerte de la pena mía,
Que cuanto más lloro, más la siento.
(SILVA, 1746, p. 310)

A D. Rodrigo de Menezes.
Descrevendo sua dama chamada Fenis
En vano, ó cisne, eternizar procura
De Fenis la beldad tu plectro, en vano;
Pues cuando mas la ilustra soberano,
Desmiente a su hermosura en su ventura.
Aun mas deve a tu voz, que a su hermosura
Amor imperios, que domina ufano;
Pues aun mas, que en sus ojos, en tu mano
Nuevas jurisdicciones se asegura.
Cesse tu pluma pues, que en gracia suma
Mas que alabanzas, le dispensa enojos,
Aun que a su nombre celebrar presuma:
Que como rindes almas por despojos,
Tantas victorias se usurpó tu pluma,
Que nada le quedó para su ojos.
(SILVA, 1746, p.311)
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Amante desesperado
La flor más bella, que pomposa en vano
Goza del Alva el cándido roció,
El verdor pierde en el invierno frio,
De que la viste Flora en el verano.
El que bizarro con raudal ufano
De la selva es galán, plateado rio,
Las corrientes tributa al seco Estío,
Que el Invierno le dio con larga mano.
Cuando a la flor se falta el luzimento
Cobra el rio mayores los despojos,
Si muerte el uno, vida el otro alcanza:
Solo esto falta en mi, pues triste siento
Nunca Estío los ríos de mis ojos,
Siempre Inverno a la flor de mi esperanza.
(SILVA, 1746, p.312)

A Morte de Lope da Vega Carpio
Mientras Sirena en piélagos de llanto
A la muerte se opuso tu armonía,
Pues las vidas, que indómita rendía,
Vivificaba armónico tu canto.
Alta ruina al reino del espanto,
Temió la muerte, y con razón temía;
Y cuando mas vengarse presumía,
En tu armonía rezelo su encanto.
Oy que a tu vida se atrevió la muerte,
Sin duda, que tu Musa suspendida
Suspendido tenía el Dulce acento:
Pues si cantando te asaltara fuerte,
En vez de dar la muerte a tanta vida,
Vida diera a la muerte tu concento.
(SILVA, 1746, p. 313)
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A um ministro
Queixando-se de amar um impossível,
pedindo-lhe o Autor, que voltasse por
ele em certa pertenção
Dices, que aquel tu objeto idolatrado
Es, Fabio, un imposible de hermosura,
Pues desdeñando la oblación más pura,
Ni admite el sacrificio, ni el cuidado.
Si permite igualdades lo sagrado,
Otro imposible es, Fabio, mi ventura;
Pues cuanto más el ansía lo procura,
Ya más vi conseguido lo intentado.
El que pudiere mejorar mi dicha,
Podrá esperar de Feuis el trofeo,
Pues ambas son al logro inaccesibles:
Contrasta pues, ó Fabio, a mi desdicha,
Se buscas esperanza a tu deseo,
Enséñate a vencer los imposibles.
(SILVA, 1746, p. 314)

De consoantes forçados
Diz, Ignes, quem vos vê, que em vós não há
Coisa, que seja má por mais, que vê,
Mas se eu vos pedir conta de uma fé,
Pode ser que ache em vós já coisa má.
Ai doce amada minha, inda que já
Minha não pode ser quem de outrem é;
Se haverá por ventura hum dia, em que
Um bem, que lá se foi se torne cá.
Mas já será debalde, quando for;
Que já não pode haver bem para mim,
Pois tarda o bem, e a vida se me vai:
Oh acabe de uma vez com a vida a dor,
Que a vida nunca pode achar um fim,
E a morte pode ser que alcance um ai.
(SILVA, 1746, p.315)
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A D. Antônio Alvares da Cunha
em resposta de um soneto,
que lhe mandou da banda dalém
Este vosso soneto me tem tal,
Esta vossa lembrança tal me tem;
Que porque foi motivo deste bem,
Obrigado me tem da ausência o mal.
Co tormento, co a dor fiquei mortal,
Quando me vi daquém, e a vos dalém;
Mas na distância já não vai, nem vem,
Se uma lembrança vossa tanto val.
Que vai amigo, em que padeça a dor
O peito, a quem distante pena dais,
Se distante ao juízo dais prazer?
Suceda embora à dor outra maior,
Que se assim ao juízo regalais,
Menos vai no sentir, que no entender.
(SILVA, 1746, p.316)

A uma dama,
que chorando limpou as lágrimas com os
cabelos, que estava penteando à vista
de seu amante.
Peinaba Flora hermosa en sus cabellos,
Flechando airosa con el peine amores,
O‘ de su prado las doradas flores,
O‘ de su cielo los fulgores bellos.
Deseosa el alma de abrazarse en ellos,
Tocó, cual mariposa, sus fulgores,
Cuando los ojos granizando albores,
Aljofaraban lo dorado delos.
Ay, dice entonces, esas perlas, Flora,
Nó desperdiciéis, nó, que es desvarió
Ser Sol en rayos, ser en llanto Aurora:
Ella como inclinada al ruego mío
En lienços de oro enxuga lo que llora:
Ay quien bebiera el oro aquel roció!
(SILVA, 1746, p.317)
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A Mamoel de Sousa Pacheco
em resposta de um soneto,
que lhe mandou queixando-se de que o não via
Por vezes assentávamos entre nós,
Que eu era o vosso bem, vós o bem meu,
Assim passa meu Fanha, e não sei eu
Amigo a quem eu ame mais que a vós.
Dizeis, que vos não vejo, é caso atroz,
Que vós vos deixeis ver por jubileu,
E culpeis quem vos ama tão sandio,
Que até lhe agrada em vós a vossa vós.
Vossa é somente a culpa, mas a dor
Não me deve uma queixa, porque então
Se não visse um desaire em vosso amor:
Voz sois senhor de mim, da razão não;
E assim se a vossa queixa avante for,
Ei dê-me por da parte da razão.
(SILVA, 1746, p.318)

A morte de Mathias de Albuquerque
Desenganos publica mudamente
Esta pedra em mistérios entendida;
Chega-te, ó caminhante, e para a vida,
Levarás a lição mais eloquente.
Aqui verás prostrada humildemente
Testa de tanto louro enobrecida;
Aqui verás a cinzas reduzida
Mão, que enfiava ao Sol a luz ardente.
Lê bem esse letreiro, se não fias
Da minha informação; este é o encanto
De Marte, continua, este é Mathias:
Não digas mais, que já não podes tanto;
Antes venera mudo as cinzas frias,
Que é melhor epitáfio o teu espanto.
(SILVA, 1746, p. 319)
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A um amante
que à vista de sua Dama adormeceu:
mandou este Soneto à Academia o Autor
com nome suposto
Disse Antônio Barbosa na lição,
Assim o disse ele, ou mal ouvi,
Que subiu Nerva ao globo carmesi
Tanto que fez a celebre adoção.
Ouvi que dava Plinio por razão,
Senhores meus, que fora justo assim;
Porque depois de ação, que obrou ali,
Alguma não fizesse uma na ação.
Logo se Fábio viu de Clori a flor,
Justamente se deixa adormecer,
Depois daquela vista superior:
Pelo modo, que pode, quis morrer;
Que como tudo o mais era menor,
Depois, que a Clori viu, não quis mais.
(SILVA, 1746, p.320)

Soneto
Si Filis a tus dichas no procura,
No, dar el premio, ó Fabio, a tu fineza,
Pudo ser de su acuerdo sutileza,
Porque tu no mereces la ventura.
Mas si a Fili obligó violencia dura,
Es descrédito grande a su belleza,
Que se sepa en el mundo la certeza,
De que no puede todo su hermosura.
No querer es agravió de tu afecto,
Defecto es tuyo solamente, ó Fabio,
Mas nó poder ya toca a su respeto;
Y tu debes sentir, si adoras sabio,
A su defecto mas, que a tu defecto,
Mas su reputación, que no tu agravió.
(SILVA, 1746, p.321)
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Mandou D. Francisco Manoel
Este soneto truncado à Academia, dizendo
for a aborto de um soñoliento, e pedia aos
engenhos, que lhe dessem forma a umas
lágrimas.
De que servís mis lágrimas
Salid corriendo
Pero nó, que os dirán
Sus riesgos temerosas.
Mas bien, si os
Calando, y padeciendo,
Tan poco escapareis
Menos dichosas.
Peregrinad luego
A los ojos
Tras de aquel visteis:
Sed, si mérito no
Porque derrama,
Y lloradas.
(SILVA, 1746, p.322)

Forma que deu o autor a este soneto
De que servís mis lágrimas medrosas?
Si alivios sois de amor, salid corriendo,
Pero nó, que os diran, que al fin saliendo
Acudís a sus riegos temerosas.
Mas bien, si os manda amor, que vós piedosas
Habléis por el, callando, y padeciendo, y
Tan poco escapareis obedeciendo,
Y mandadas seréis menos dichosas.
Peregrinad pues, lagrimas, y luego
Fiándole a los ojos vestía llama,
Tras de aquel bien partid, que nunca visteis:
Sed, si merito nó, lenguas de fuego,
Porque os deva mi amor, ya que os derrama,
Que mudas, y lloradas le exprimieseis.
(SILVA, 1746, p.323)
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Soneto
Viste, Fabio, la estampa, que atrevida
Arrancar intentó mano arrojada,
Que si está solamente debuxada,
Cede al primer amago desasida?
Pero si vive a la pared unida,
A primores maestros entallada,
La pared ha de verse destroncada,
La estampa no ha de verse desunida.
Pues así amor, artífice ingenioso,
Pintó, Fabio, en tu alma una hermosura,
Que arrancar quiere el hado rigoroso:
Siempre, Fabio, será la expulsión dura;
Mas es, Fabio, el estrago mas custoso,
Si también se resiste la pintura.
(SILVA, 1746, p.324)

A Senhora D. Luiza Maria de Menezes
saindo ornada de penas de pavão
De penas ornada a formosura,
Horando as magoas, e afagando as dores,
Amados quis fazer os desfavores,
Quis fazer invejada a desventura.
Já por favor a pena se procura,
Pois mereceu de Lisis os favores;
Ninguém teme das penas os rigores,
Depois que vê das penas a ventura.
Silvio, que a viu, lhe disse comedido,
(Silvio, que respeito a Lisi adora,
Silvio, que a Lisi uma alma sacrifica.)
Ao costume fizeste o vestido;
Que depois que vos viu, esse é Senhora
O traje, que na Corte se pratica.
(SILVA, 1746, p.325)
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A formosura da mesma senhora
Quanto inventou de graça a bizarria,
De asseo, de artifício, ou de destreza
Quis debuxar em Lisi a natureza,
Para que fosse exemplo à galhardia.
Viu-a depois, e vendo que excedia
Lisi de seu estudo a sutileza,
Rompeu aquela ideia da beleza,
De que antes seus acertos aprendia.
Em Lisi agora estuda a várias cores,
O consertado asseio, a graça pura
Para as outras belezas inferiores;
Qual será pois de Lisi a compostura,
Quais serão de seu rosto os resplendores,
Se inda é menos formosa a formosura?
(SILVA, 1746, p.325)

