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ARCADISMO ou NEOCLASSICISMO

A natureza fez o homem feliz e bom, mas a sociedade deprava-o e torna-o mau.

Rousseau

O Arcadismo ou Neoclassicismo, o movimento artístico predominante no século XVIII, caracterizou-se pelo culto à vida natural, o bucolismo,

em que se identificavam com a figura do pastor, como na Arcádia, monte da mitologia grega. O culto à natureza se deve ao impacto da I Revolução

Industrial, que tornou a vida europeia urbana e conturbada e no Brasil pela crise política e econômica em Minas Gerais que desencadeou a

Derrama e a Inconfidência Mineira. No Brasil, o período assistiu à intervenção do Marquês de Pombal contra a Companhia de Jesus,

especificamente com a guerra contra as Missões jesuíticas no Rio Grande do Sul.

BASÍLIO DA GAMA

Nascido em 8 de abril de 1741 em São José do Rio das Mortes, mudou-se o Rio de Janeiro para estudar no colégio dos jesuítas. Quando o

marquês de Pombal rompeu com a Companhia de Jesus e fechou as escolas que eles mantinham no Brasil, mudou-se para a Europa, buscando em

Roma, apoio para os estudos. Em Roma foi membro da Arcádia Romana, academia de intelectuais neoclássicos, com o pseudônimo de Termindo

Sipilio.



Em 1768, esteve no Brasil, mas logo foi para Portugal, primeiro depois em Lisboa, onde foi detido, acusado de simpatia pelos jesuítas. Durante

seu processo, homenageou em poema uma filha do Marquês de Pombal que ia se casar. Ganhou a simpatia do Marquês e, como forma clara de

bajulação, dedicou seu poema épico O Uraguai a um irmão do próprio, ainda tornando outro irmão dele, Gomes Freire de Andrade, um dos

personagens principais do livro. Caiu nas graças do Marquês de Pombal de vez, que o nomeou secretário pessoal. Com a queda do Marquês, sofreu

perseguições, vindo ao Brasil, para fugir delas. Voltou a Lisboa onde morreu a 31 de julho de 1795.

O URAGUAI – POEMA ÉPICO

O Uraguai (na língua guarani, Uruguai significa rio dos pássaros pintados), constitui-se como poema épico por tratar o tema da guerra dos Sete

Povos das Missões, um fato histórico relevante na História do Brasil do século XVIII, mas sem impacto na História do mundo. O governo do

Marquês de Pombal fez acordo com a Coroa espanhola para a troca da fortaleza de Sacramento, próxima a Buenos Aires, pela região das Missões,

ocupadas por jesuítas espanhóis. Os padres se negaram a sair e os portugueses fizeram a guerra para expulsá-los. Este é o tema central do poema.

O poema não segue o modelo clássico de Camões: a estrofe em oitava-rima (ABABABCC), os versos são decassílabos heroicos brancos

(Em/vós/os/ pa/dres,/co/mo/vós,/va/ssa/los). Não há também a divisão rigorosa em proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo, e o poema

divide-se em apenas cinco cantos. Supostamente, a necessidade de agradar o Marquês de Pombal foi o fator que impediu a melhor elaboração do

poema. Por outro lado, visto hoje, a quebra do modelo clássico representa inovação, antecipando a liberdade poética que será estudada no

Romantismo.



A MORTE DE LINDOIA 

A guerra dos portugueses, comandados pelo general Gomes Freire de Andrade contra os jesuítas, comandados pelo Pe.

Balda, é o eixo central do poema. Paralelo ao conflito, o autor narra a trajetória de chefes indígenas, dentre eles Sepé, o

primeiro caudilho gaúcho, e a história do amor trágico de Cacambo, chefe indígena, por Lindoia.

Este episódio, de intensa força dramática, inspira-se no episódio da morte de Inês de Castro, narrada por Camões em Os

Lusíadas. Para ter o controle dos índios, o Pe. Balda conspira contra o chefe indígena Cacambo, esposo de Lindoia, matando-o

de forma traiçoeira, para assim casar seu ‘suposto filho’, Baldeta, com a índia e ter o comando.

Após acordo com Caitutu, irmão de Lindoia, esta aceita o casamento. Às vésperas das núpcias, Lindoia tem uma visão, que

revela como Cacambo morreu. Triste, corre pelo bosque, senta-se sob um cipreste, deixa-se picar por uma serpente, morrendo

de amor.

A representação da natureza brasileira, do índio, a idealização da mulher e do Amor, a morte por Amor, a ruptura com o

modelo clássico camoniano, são todos aspectos que antecipam o Romantismo.



CANTO QUARTO

(...)

Mas quando o Sol de lá do eterno e fixo

Purpúreo encosto de dourado assento,

Co’a criadora mão desfaz e corre

O véu cinzento de ondeadas nuvens,

Que alegre cena para os olhos! Podem

Daquela altura, por espaço imenso,

Ver as longas campinas retalhadas

De trêmulos ribeiros, claras fontes

E lagos cristalinos, onde molha

As leves asas o lascivo vento.

Engraçados outeiros, fundos vales

E arvoredos copados e confusos,

Verde teatro, onde se admira quanto

Produziu a supérflua Natureza.



A terra sofredora de cultura

Mostra o rasgado seio; e as várias plantas,

Dando as mãos entre si, tecem compridas

Ruas, por onde a vista saudosa

Se estende e perde. O vagaroso gado

Mal se move no campo, e se divisam

Por entre as sombras da verdura, ao longe,

As casas branquejando e os altos templos.

Ajuntavam-se os índios entretanto

No lugar mais vizinho, onde o bom padre,

Balda, queria dar Lindoia por esposa

Ao seu Baldetta, e segurar-lhe o posto

E a régia autoridade de Cacambo.

Estão patentes as douradas portas

Do grande templo, e na vizinha praça

Se vão dispondo de uma e de outra banda

As vistosas esquadras diferentes



Estão patentes as douradas portas

Do grande templo, e na vizinha praça

Se vão dispondo de uma e de outra banda

As vistosas esquadras diferentes.

(...)

Esta foi de Cacambo a esquadra antiga.

Penas da cor do céu trazem vestidas,

Com cintas amarelas: e Baldetta

Desvanecido a bela esquadra ordena

No seu Jardim: até o meio a lança

Pintada de vermelho, e a testa e o corpo

Todo coberto de amarelas plumas.

Pendente a rica espada de Cacambo,

E pelos peitos ao través lançada

Por cima do ombro esquerdo a verde faixa

De donde ao lado oposto a aljava desce.

(...)



Não faltava,

Para se dar princípio à estranha festa,

Mais que Lindóia. Há muito lhe preparam

Todas de brancas penas revestidas

Festões de flores as gentis donzelas.

Cansados de esperar, ao seu retiro

Vão muitos impacientes a buscá-la.

Estes de crespa Tanajura aprendem

Que entrara no jardim triste e chorosa,

Sem consentir que alguém a acompanhasse.

Um frio susto corre pelas veias

De Caitutu, que deixa os seus no campo;

E a irmã por entre as sombras do arvoredo

Busca co’a vista, e teme de encontrá-la.



Entram enfim na mais remota e interna

Parte de antigo bosque, escuro e negro,

Onde ao pé de uma lapa cavernosa

Cobre uma rouca fonte, que murmura,

Curva latada de jasmins e rosas.

Este lugar delicioso e triste,

Cansada de viver, tinha escolhido

Para morrer a mísera Lindóia.

Lá reclinada, como que dormia,

Na branda relva e nas mimosas flores,

Tinha a face na mão, e a mão no tronco

De um fúnebre cipreste, que espalhava

Melancólica sombra. Mais de perto

Descobrem que se enrola no seu corpo

Verde serpente, e lhe passeia, e cinge

Pescoço e braços, e lhe lambe o seio.



Fogem de a ver assim, sobressaltados,

E param cheios de temor ao longe;

E nem se atrevem a chamá-la, e temem

Que desperte assustada, e irrite o monstro,

E fuja, e apresse no fugir a morte.

Porém o destro Caitutu, que treme

Do perigo da irmã, sem mais demora

Dobrou as pontas do arco, e quis três vezes

Soltar o tiro, e vacilou três vezes

Entre a ira e o temor. Enfim sacode

O arco e faz voar a aguda seta,

Que toca o peito de Lindóia, e fere

A serpente na testa, e a boca e os dentes

Deixou cravados no vizinho tronco.



Açouta o campo co’a ligeira cauda

O irado monstro, e em tortuosos giros

Se enrosca no cipreste, e verte envolto

Em negro sangue o lívido veneno.

Leva nos braços a infeliz Lindóia

O desgraçado irmão, que ao despertá-la

Conhece, com que dor! no frio rosto

Os sinais do veneno, e vê ferido

Pelo dente sutil o brando peito.

Os olhos, em que Amor reinava, um dia,

Cheios de morte; e muda aquela língua

Que ao surdo vento e aos ecos tantas vezes

Contou a larga história de seus males.

Nos olhos Caitutu não sofre o pranto,

E rompe em profundíssimos suspiros,

Lendo na testa da fronteira gruta

De sua mão já trêmula gravado

O alheio crime e a voluntária morte.



E por todas as partes repetido

O suspirado nome de Cacambo.

Inda conserva o pálido semblante

Um não sei quê de magoado e triste,

Que os corações mais duros enternece

Tanto era bela no seu rosto a morte!

Indiferente admira o caso acerbo

Da estranha novidade ali trazido

O duro Balda; e os índios, que se achavam,

Corre co’a vista e os ânimos observa.

Quando pode o temor! Secou-se a um tempo

Em mais de um rosto o pranto; e em mais de um peito

Morreram sufocados os suspiros.

Ficou desamparada na espessura,

E exposta às feras e às famintas aves,

Sem que alguém se atrevesse a honrar seu corpo

De poucas flores e piedosa terra.
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