
C   o   l   e   c   c   i   ó   n       B   a   t   i   h   o   j   a

Se pretende con este volumen, en el que colaboran varios investigadores espa-
ñoles y portugueses, rendir homenaje a una importante figura de las letras ibéri-
cas, que vivió en las últimas décadas del siglo XVII y las primeras del XVIII: 
Francisco Botello de Moraes y Vasconcelos (Torre de Moncorvo, 1670-Salaman-
ca, 1747). El objetivo es ofrecer un recorrido panorámico, en la medida de lo 
posible, por toda la obra conocida del escritor torremoncorvino, que fue publi-
cada en tres idiomas distintos: castellano, latín y portugués. De esta forma, se 
intenta profundizar en el conocimiento del período de transición entre siglos, 
recuperando para su historia literaria y cultural la figura de uno de sus intérpre-
tes más olvidados.

António Apolinário Lourenço es profesor de literatura en la Universidad de 
Coímbra, donde coordina la sección de Estudios Españoles e integra el Comité 
Ejecutivo del Centro de Literatura Portuguesa (CLP). Es autor o editor de varios 
libros publicados en Portugal, España y Brasil, sobre distintas épocas y autores, 
aunque mayoritariamente dedicados a las literaturas española y portuguesa.

Carlos d’Abreu es doctor en Geografía por la Universidad de Salamanca, poeta, 
arqueólogo, investigador de temas regionales y transfronterizos y colaborador 
del Centro de Literatura Portuguesa (CLP) de la Universidad de Coímbra. 
Profesionalmente es técnico superior del Ministerio de Educación portugués.

Mariela Insúa es investigadora y secretaria del Grupo de Investigación Siglo de 
Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra y editora de Hipogrifo. Revista de 
literatura y cultura del Siglo de Oro. Especialista en la obra del mexicano Fernández 
de Lizardi, cuenta además con publicaciones acerca del Siglo de Oro, especial-
mente del teatro hispano-portugués del siglo XVII.
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RUMO À CLARIDADE: NOVO CLASSICISMO E REFORMA 
DA POESIA BARROCA EM PORTUGAL (1697-1755)

Marta Marecos Duarte 
Universidade de Coimbra

Introdução

Este ensaio constitui uma proposta de indagação acerca da concre-
tização de um ideal de eloquência mais simples na prática poética, o 
qual se desenhou na precetiva barroca portuguesa da primeira metade 
do século xviii. Assim, partindo de uma visão panorâmica em torno 
do se passa no campo da teorização literária, procurarei responder a 
uma pergunta que se me tem colocado no decurso do meu estudo da 
obra do poeta Francisco de Pina e Melo (1695-<1768). A hipótese sob 
observação é a seguinte: existe uma poesia barroca reformada, deve-
dora do influxo do classicismo francês, a que as letras portuguesas são 
permeáveis desde o final do século xvii? Recordo, pois, como marco 
dessa receção, a tradução da Arte Poética de Boileau pelo 4.º Conde de 
Ericeira, D. Francisco Xavier de Meneses (c. 1697).

Esta reflexão demanda que façamos uma síntese de traços defini-
dores da poesia portuguesa da primeira metade do século xviii. À luz 
das recentes abordagens desenvolvidas no âmbito dos estudos literários 
espanhóis, tem sentido inserir essa produção no quadro estético da li-
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teratura «entre siglos»1, afigurando-se pertinente, para a consideração 
de uma poesia barroca tardia, a noção periodológica de «bajo barro-
co»2. Importa, além disso, recordar que o problema histórico-literário da 
concomitância entre barroco e classicismo se dilucida no domínio das 
ambiguidades que definem as tentativas de conciliação de paradigmas 
típicas do ecletismo novator3. Nos estudos literários portugueses, esta 
temática foi abordada por Ofélia Paiva Monteiro (1963) e Aníbal Pinto 
de Castro (1973). 

Obscuridade vs. Claridade

Quando falamos em «reforma da poesia barroca» reportamo-nos 
a uma desvalorização da «obscuridade» como fator estético. Como se 
sabe, esta noção é alvo de defesa por parte de Góngora, no auge da 
polémica gerada pelos seus textos4, e traduz um princípio operativo 
no formalismo barroco. A poesia do cordovês, veiculadora de um uso 
alusivo e elusivo da língua, e da realidade por meio deste, foi decisiva na 
conformação de uma gramática poética com uma extensão assinalável 
em termos cronológicos e geográficos5. Como demonstrou Dámaso 
Alonso (1961), a técnica poética de Góngora traduz-se no recurso, de 
forma cumulativa, a metáforas e perífrases ousadas, no rompimento da 
ordem natural da sintaxe através do hipérbato e de outras construções 
latinizantes e, sob o pressuposto de uma dignificação do idioma, na 
introdução de cultismos e neologismos. Em síntese, perfilam-se uma 
estética e língua poéticas que, sob o leit motif da dificuldade e da fuga 
ao sentido próprio da linguagem, procuram dotar a poesia da função 
de «revelar», por meio do ornamento verbal —e do efeito visual que 
este produz—, sentidos e facetas imprevistos do mundo concreto e do 
pensamento. Nada mais oposto à preceituação classicista em torno do 
conceito de verosimilhança, a que subjaz a noção de decoro e conivên-
cia entre expressão e senso-comum, em aliança com o racionalismo das 
leis da natureza.

1  Ver Bègue, 2010.
2  Ver Ruiz Pérez, 2013.
3  Ver Magallón, 2002.
4  Orozco, 1984, p. 103.
5  Ver Lilia Tenorio, 2013. Em Portugal, a abordagem da influência do chamado 

«gongorismo» tem como obra fundacional o livro de Ares Montes, Góngora y la poesía 
portuguesa del siglo xvii, publicado em 1956. 
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O estilo «culto» de Góngora ilustra uma tendência estética que se 
generalizou na poesia espanhola e portuguesa dos séculos xvii e xviii, 
plasmando-se nas rotinas academicistas. Fundindo-se nessa prática, e 
igualmente exemplo de uma procura da «dificuldade», destaca-se a arte 
do conceito. Na sua maior complexidade, como é sabido, diz respeito a 
uma tendência especulativa, operando segundo processos de execução 
afins da argumentação silogística e dialética e assumindo uma vertente 
de codificação6. 

Especialmente visível na oratória sacra do Padre António Vieira, a 
prática do concetismo é alvo de preceituação em Portugal, já em tempo 
de epígonos barrocos, por parte de Francisco Leitão Ferreira, na Nova 
arte de conceitos que com o título de lições académicas na pública Academia dos 
Anónimos de Lisboa, ditava e explicava… (1718-1721). É precisamente no 
domínio da arte de engenho e agudeza que se insere a proliferação do 
género do epigrama latino, paralelamente às diversas formas abrangidas 
no género do assunto académico, que colhe especial fortuna no soneto. 
Ocupando um lugar de destaque na obra de Ferreira7, esta poesia que 
desenrola uma linha argumentativa a partir de um incipit temático pro-
posto, tendo como desfecho uma síntese de onde se colhe uma corres-
pondência engenhosa —que tanto pode ter subjacente uma sentença ou 
moralidade como incidir, simplesmente, sobre uma busca do raro e do 
surpreendente—, vem a tutelar não só o funcionamento dos certames 
poéticos, mas igualmente, e como eco da vertente social da poesia no 
livro, a própria composição do poemário individual. 

Cumpre, pois, notar que a síntese das tendências incorporadas na arte 
de agudeza e engenho espelha um movimento global nas letras ibéricas. 
Sob o signo do artifício verbal e da exploração dos sentidos múltiplos 
da linguagem, forma-se, pois, uma corrente literária onde se congregam 
possibilidades estilísticas que foram repetidas até à exaustão. Nas alusões 
meta-literárias presentes na poesia academicista da primeira metade do 
séc. xviii, essa prática poética é, regra geral, percebida como exercício da 
agudeza e dos conceitos, assim como do estilo culto8. Por outro lado, a 

6  Ver Blanco, 1992.
7  Sobre a codificação do «assunto académico», tenha-se em atenção a «Lição duo-

décima» (Ferreira, 1718, pp. 311-353).
8  Reunimos algumas expressões que permitem ilustrar essa perceção: «nobre estylo 

agudo», «cultos hymnos» (Progressos académicos dos Anónimos de Lisboa, 1717, pp. 25 e 26); 
«o raro desses conceitos» (Pedro Sanches da Sylva, «Romance», apud José de Sousa (o 
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Nova arte de Ferreira permite constatar a plena consciência da existência 
de um estilo próprio dos «imitadores de Góngora». A ausência de origi-
nalidade daqueles que se mantiveram servilmente à sombra do génio do 
cordovês justifica o vazio pueril em que redunda o gongorismo: 

Concluamos pois ser totalmente servil aquele engenho, que só se con-
tenta com ir após o imitado, sem dar um passo mais avante, com que o 
emparelhe, quando o não exceda.

Nesta indiscreta servidão se cativarão infelizmente os imitadores de Gón-
gora, pois tomando por exemplar, o que foi nele natureza, & querendo fazer-
-se semelhantes, […] escurecerão a clareza do estilo, alterarão a construção das 
sentenças, inventarão metáforas remotas, enchendo seus versos de conceitos 
pueris, de frases cultas, mas incultas, de vanilóquios túmidos, & violentos, tudo 
folhagem inútil, de mais sombra, & mais verdura, que fruto, & madureza9.

Muito antes, no âmbito da polémica gongorina, Faria e Sousa con-
cebia já o «cultismo» como poesia que se furta aos desígnios da proprie-
dade e da naturalidade, opondo-lhe a elegância dos poetas de Quinhen-
tos, Camões, Tasso e Garcilaso. A apologia da «claridade» (perspicuitas) e 
do aticismo, em suma, de uma escrita livre de afetação e inchação (sob 
pressuposto oracular), apoia-se nos escritos de Cícero e de Quintilia-
no10. Tal facto evidenciar-se-á, similarmente, no domínio da preceitua-
ção neoclássica11.

O exame de uma mutação ao nível do «gosto», na primeira metade 
de Setecentos, reclama um entendimento geral das normativas do «bom 
gosto». Indiretamente, isto é, sem se configurar ainda de forma progra-

Cego), Coleção de algumas obras póstumas, que em prosa, e verso deixou José de Sousa, cego desde 
o berço, Académico Anónimo de Lisboa, 1746). 

9  Ferreira, Nova arte de conceitos…, p. 160.
10  Sousa, Noches Claras, 1674, pp. 40-45. Sobre esta matéria, veja-se o ensaio de 

Plagnard, 2017.
11  Como refere Aníbal Pinto de Castro, ao traçar o quadro setecentista português 

em que se desenha a proposta de uma eloquência mais simples, neste caso, a propósito 
das obras de retórica de João Baptista de Castro, dirigidas especialmente à parenética, 
«A base greco-latina, compreendendo os tratados de Aristóteles, Cícero e Quintiliano, 
continua. Mas a teoria aristotélica começa, com Baptista de Castro, a entrar em eclipse. 
[…] Cícero e Quintiliano são, dos Antigos, as verdadeiras colunas mestras da sua teoria. 
Ora, como veremos, toda a teorização da segunda metade do século xviii e o ensino 
que nela se apoia vão preterir Aristóteles, substituindo-o por Cícero e, sobretudo, por 
Quintiliano» (Castro, 2008, p. 346). Mercedes Blanco nota igualmente esta ocorrência 
na obra de Mayans (Blanco, 1992, pp. 459 e ss.).
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mática a reforma neoclássica, a preceituação em ordem a um ideal de 
sobriedade, fundado na aliança entre deleite e instrução, vai ocupando 
lugar não só nas obras de teoria como no âmbito dos discursos prelimi-
nares de obras de poesia. É interessante notar que, se por um lado censo-
res levam a efeito uma afirmação da naturalidade e da clareza como ca-
racterísticas dos textos em apreço, nomeadamente, da prática concetista, 
por outro lado, os poetas contestam o rigor dos novos críticos. 

Como exemplo da referida afirmação, refira-se o texto de uma das 
licenças à edição impressa do livro d’ As Rimas (1727) de Pina e Melo12, 
assinada por Gregório Barreto. O censor elogia a habilidade demonstra-
da pelo poeta, que soube equilibrar os polos opostos da arte e do enge-
nho. Citando Horácio, observa como o autor concilia «com o artifício 
da Obra, & elevado dos conceitos uma tal clareza, & naturalidade que 
parece não são as Musas para o seu engenho peregrinas, mas em tudo 
naturais» (Barreto, «Licenças do Ordinário», 30 de Junho de 1726). 

Como exemplo de reação às modernas leituras da Poética, cito pala-
vras de Botelho de Morais e Vasconcelos no prólogo à edição de 1731 
de El Alfonso. Fazendo uma apologia do maravilhoso e do singular na 
épica, assim como da originalidade do génio poético, acusa os «pseudo-
críticos» de serem «incapaces del conocimiento y aprecio de lo nuevo 
y de lo raro, llaman inventos increíbles a mis naves de materia celeste, a 
mi serpiente desmedida, y a todas las otras especialidades maravillosas de 
mis poemas. […] Un genio elevado abre nuevos y difíciles caminos […]; 
ni está aguardando que los contemporáneos inventen, para luego seguir-
los con pasos que siempre tienen el desaire de no primeros». Estas pala-
vras de Vasconcelos deixam entrever a polémica que rodeou a edição da 
sua epopeia. Por outro lado, o seu censor, o licenciado D. Joseph Andrés 
de Robles («Censura, y aprovación», Enero, 18 de 1731), salienta o equi-
líbrio e proporção de El Alfonso. As máximas de Horácio são também 
aqui trazidas à colação, e enaltece-se o talento do poeta, por conseguir 
moderar os excessos retóricos do estilo elevado sem cair no oposto, isto 
é, na «humildad abatida» que nada convém ao género heroico: 

12  É de salientar o facto de o manuscrito original da obra ter data de 1717, corres-
pondendo portanto a uma produção que emerge nos anos de juventude do poeta (Ver 
As Rimas de Francisco, de Pina, de Mello, Moço Fidalgo da Casa de Sua Majestade. Primeira, 
segunda, terceira Parte. Oferecidas ao excelentíssimo Senhor Dom Gabriel, de Alencastro, Ponce, 
de Leon, Duque de Aveiro, e de Banhos, 1717, Biblioteca Nacional de Portugal, cód. 3568).
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Todas las cosas (dice Horacio lib. 1. Sermonum sat. 1.) consiguen su recti-
tud ajustadas a un medio de proporción: Est modus in rebus, sunt certi denique 
fines, / Quos ultra, citrâque nequit consistere rectum. I si esta máxima es en todas 
cierta, en ninguna se califica de mas infalible, que en la facultad Poética: 
siendo en su estilo igualmente reprehensible, y defectuoso el subir a tocar 
con hinchazón soberbia las desmedidas alturas del Olimpo, o rozarse por el 
contrario con humildad abatida en las superficies ínfimas de la tierra. (Id. 
Art. Poet.) Professus grandia turget. / Serpit humi, tutus nimium timidúsque proce-
llae. Uno y otro extremo huye discretamente en este Poema nuestro Autor, 
uniendo con peregrino maridaje en cada una de sus voces lo majestuoso y 
lo claro, lo florido y lo elocuente, digno justamente por este titulo de que 
como al Tasso (según finge Trajano Bocalini en su Parnasso Centur. 1. Avis. 
58.) coronó de su mano el mismo Apolo […].

O «compromisso barroco-iluminista»

A coincidência cronológica entre barroco e ilustração é abordada 
por Ofélia Paiva Monteiro num ensaio sobre a figura de D. Francisco 
Xavier de Meneses, intitulado No alvorecer do «Iluminismo» em Portugal, 
D. Francisco Xavier de Meneses 4.º Conde da Ericeira. A expressão «com-
promisso barroco-iluminista»13, com que a autora pretende caracterizar 
a atividade cultural e literária do Conde e do seu tempo, espelha a cons-
tatação de uma ambição, muitas vezes frustrada, de aplicar as teorias mo-
dernas à prática (poética, científica, etc.). Monteiro nota, pois, a dificul-
dade que tem Meneses de abdicar da chuva de perífrases e metáforas com 
vocabulário ostensivo na epopeia Henriqueida: «O Sol é sempre o “Cíntio 
plaustro”, um rio, um “túmido embaraço” ou uma “cristalina raia”, um 
incêndio, um “ardente estrago”, o sangue, “líquidos rubis”» (p. 101). 

A constatação de uma bipartição do Parnaso moderno por parte 
Conde, no texto das «Advertências Preliminares» à epopeia, torna-se 
especialmente significativa tendo em consideração a autoanálise que 
o autor leva a efeito. Notando traços gerais das tendências poéticas 
em vigor na Europa, confessa a sua hesitação entre os gostos penin-
sular e estrangeiro: decide-se pelo primeiro, como aquele que lhe é 
mais natural, por efeito da formação que recebeu. Procurando po-
rém compassar o desígnio da clareza com o «alto» que pede a epopeia, 
 
 

13  Monteiro, 1963, p. 46.
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adverte também quanto à problemática de uma eloquência espanhola 
marcada pelo artifício da palavra, que teme que «declararse é abaterse»14. 

À partida, para esta primeira geração de ilustrados, formada ainda 
numa cultura fortemente barroca, não parece fácil conciliar a perspetiva 
de sobriedade com o emprego de um estilo sublime condicionado pela 
noção de ornamentação do discurso. 

Depois de Monteiro, Aníbal Pinto de Castro dedicou dois capítulos 
de Retórica e Teorização Literária do Humanismo ao Neoclassicismo a deli-
near uma tentativa de reforma no domínio da precetiva barroca. Como 
sustenta, à medida que se caminha para o final da primeira metade do 
século, a convicção de uma degenerescência que ameaçava as formas 
barrocas da parenética, e da oratória em geral, traduziu-se numa busca 
da harmonia perdida, através do reexame dos esquemas e preceitos da 
arte de retórica. Essa busca equivale, pois, a uma «tentativa de depuração 
do barroco dentro do próprio barroco», destinada a «soçobrar perante 
o cansaço suscitado por um estilo exausto»15. No domínio deste espí-
rito de reação, a tentativa de «reforma» do gosto ainda dentro das linhas 
mestras do barroco, apesar de prolongada até depois de 1746, antecede 
o movimento de «revolução» que subjaz à imposição do novo gosto clás-
sico, levada a cabo por Verney e os árcades (p. 341). Dois nomes sobres-
saem neste estudo: Francisco Leitão Ferreira, autor da já referida Nova 
arte de conceitos, e, na sua esteira, João Baptista de Castro, autor de Espelho 
da eloquência portuguesa: ilustrado pelas exemplares luzes do verdadeiro sol da 
elegância, o venerável Padre António Vieira da Companhia de Jesus (1734). 
Ambos fazem uma apologia da simplicidade e da sobriedade. Refiro 
de passagem que, na Nova arte, obra que consiste numa teoria da metá-
fora engenhosa segundo o Cannochiale aristotelico, de Tesauro, a ideia de 
uma contenção da fantasia pelo entendimento associa-se a um apreço 
pelas noções de verdadeiro e de verosímil, assim como pelo utile dulci 
horaciano, aplicados, contudo, à prática do concetismo. As propostas de 
Ferreira concretizam-se na sugestão de meios para evitar o remoto entre 
correlatos, uma das principais causas da escuridade da metáfora. 

Apesar de refletir a leitura de autores franceses e italianos que se-
rão importantes na fundamentação do novo classicismo, a ideia de uma 
reforma da poesia barroca dista, portanto, desse outro quadro de pre-
ceituação, em que a arte da agudeza é veementemente rejeitada. A afir-

14  «Advertências preliminares», Meneses, Henriqueida, s. p.
15  Castro, 2008 [1973], p. 382.
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mação de princípios que encontram aí correspondência, como a apli-
cação das noções de verosimilhança e de decoro à teoria da metáfora16, 
embora advenha de um reconhecimento dos excessos do formalismo 
barroco, não se traduz num efeito imediato ao nível da instauração da 
nova corrente estética. Mas reflete-se nos textos preliminares das obras 
impressas publicadas nas décadas de 20 e 30, como assinalámos acima. 
Ainda longe de um efeito na prática, a Nova arte é contemporânea de 
uma outra arte de retórica, em que se faz a apologia do artefacto raro e 
prodigioso em poesia, a par da proposta de um total rompimento com 
os limites do imitável17. 

Uma polémica da Ilustração em torno do «sublime»

Nos anos 50 do século xviii, em pleno momento de afirmação do 
arcadismo em Portugal, tem lugar um aceso debate em torno das regras 
do poema épico. Trata-se de uma das muitas polémicas da Ilustração 
portuguesa e surge documentada na correspondência entre Pina e Melo 
e o crítico José Xavier de Valadares e Sousa, autor de um dos primeiros 
comentários de texto que seguem o método de exame praticado em 
França (Exame crítico de uma silva poética feita à morte da Infanta de Portugal, 
D. Francisca, 1739)18. 

A discussão gira em torno do manuscrito da epopeia Conquista de 
Goa por Afonso de Albuquerque e desenrola-se entre 1757 e 1759, ano 
de impressão da obra. Submetendo à apreciação do árcade o seu texto, 
Melo reage negativamente às críticas que este lhe dirige. Na carta mais 

16  Atente-se nas palavras de Ferreira: «Assim também o ridículo metafórico pro-
vém da imoderada afetação, com que a fantasia quer proporcionar objetos por meio de 
improporções, acomodando-lhes nomes humildes, & inverisímeis, com a ambição de in-
ventar ideias novas, & admiráveis; daqui nascem os temerários hipérboles, os monstruosos 
equívocos, as antíteses sem arte, as translações sem espírito, os conceitos sem fermosura; 
tudo deformidades ridículas, & friezas insulsas, opostas ao calor, & númen do Decoro, 
como Aristóteles adverte, aut quoniam ridiculae» (Ferreira, Nova arte de conceitos, p. 230).

17  É o que se verifica na obra de Lourenço Botelho de Sotomaior, Sistema Retórico, 
Causas da Eloquência, Ditadas, e dedicadas à Academia dos Anónimos de Lisboa por um 
Anónimo seu Académico (1719). Leia-se, a propósito, Castro, 2008, p. 236 e ss.

18  É usual referi-lo como um dos primeiros, senão o primeiro texto crítico do 
neoclassicismo português (Castro, 2008, p. 481). Em termos de periodização, uma leitura 
do «Aparato» introdutório de Inácio Garcês Ferreira à edição de 1731 d’Os Lusíadas, 
dada à estampa em Nápoles, permite argumentar a favor de uma configuração dos pre-
ceitos do «bom gosto» já nas anotações que este autor faz ao poema de Camões (Ver 
Inácio Garcês Ferreira, «Aparato», apud Camões, 1731).
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longa da polémica, são enumerados vários tópicos da preceituação neo-
clássica. Nas entrelinhas dos comentários de Melo em defesa da con-
formidade do seu poema com esses preceitos, é possível depreender as 
acusações de que terá sido alvo. Entre as várias questões que se colocam 
vem à tona o problema do abatimento do estilo em passos da epopeia 
que requeriam uma dicção elevada. Pina e Melo, quando jovem autor 
de uma coletânea de poesias que reflete a influência de Góngora, es-
força-se agora, em vários dos seus escritos, por refrear os excessos da 
imaginação, de modo a compassar a sua produção com o novo ideal de 
eloquência. É neste sentido que, manifestando-se surpreendido com a 
acusação de Valadares à suposta baixeza que marca a narração dos suces-
sos históricos da Conquista de Goa, reverte ironicamente aquele que se 
esperaria ser o ponto de vista de um crítico neoclássico, a saber: acusa o 
censor de ser partidário da rebuscada «eloquência espanhola», pelo facto 
de aconselhar o recurso ao sublime, quando seria expectável que acon-
selhasse a muito em voga «simplicidade francesa». Atente-se pois nos 
argumentos de Melo em torno desta questão e note-se como a epopeia 
de Botelho de Morais e Vasconcelos assume aqui um plano de destaque, 
como epítome da eloquência barroca:

Vossa Mercê […] deve persuadir-se que todo, e o mais trabalho da epo-
peia de Goa foi o deter o contínuo entusiasmo que arrebatava a imaginação: 
Tive maior fadiga em baixar, que em subir para ser agradável e inteligível 
aos meus leitores; pois a pompa era da Poesia espanhola já se desterrou para 
os espaços imaginários; e pudera Vossa Mercê lembrar-se de que chamam 
cavalos desbocados, e indómitos, pelo contínuo precipício do estilo, a Luca-
no, e a Miguel da Silveira; e que a monotonia tanto se pode acusar na voz, 
como no estilo: que Vossa Mercê me acusasse a muita humildade poderia 
sofrer-se, ainda que com aflição, porém a do nosso Camões, é uma coisa 
bem intolerável, e muito mais quando ao mesmo tempo pretende Vossa 
Mercê pôr sobre ele a Francisco Botelho. 

Basta Senhor José Xavier que também Vossa Mercê é dos Alfonsistas? Por 
certo que se tal me passasse pelo pensamento estaria eu bem longe de su-
jeitar à sua censura a minha Conquista de Goa. Tudo o que vou a dizer daqui 
em diante será com um desgosto particular por entender que estou falando 
com hum Sectário das fachadas espanholas, e que gosta de tudo aquilo que 
os franceses chamam galamatias: se Vossa Mercê ainda está encasquetado 
com estas ferrugentas tarascas, não sei para que gastou o seu dinheiro em 
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comprar a Luzán, a Muratori, a Le Bossu, e a outros que se ouvirem falar 
no Alfonso porão as mãos na cabeça (Melo, Correspondência com José Xavier de 
Valadares e Sousa, Montemor-o-Velho, 14 de novembro de 1759, fol. 14v.)19.

As metáforas impróprias, as expressões extravagantes e os termos 
pomposos que figuram nas epopeias de Silveira e de Botelho represen-
tam para Pina e Melo um passado a que não pretende regressar. É, pelo 
menos, essa a posição que exibe neste excerto. Mas será que o poeta 
compreendeu inteiramente o conceito de sublime tal como o preceitua 
o neoclassicismo. Refiro-me agora não ao sublime enquanto um dos 
três estilos retóricos, mas como categoria estética a cuja consideração 
a tradução do tratado de Longino por Boileau impeliu os classicistas20. 

Confrontam-se aqui duas perspetivas acerca do sublime em poesia. 
Encontrar a simplicidade equivale para Melo a uma fuga ao sublime 
retórico, daí a alusão ao trabalho de cercear as asas do engenho, sempre 
sequioso da palavra peregrina. Porém, o sublime estético afigura-se não 
como significante de pompa e do uso de tropos, mas como, no dizer de 
Luzán, propriedade que os três estilos retóricos podem assumir: «aquella 
vivez, aquella extraordinaria y maravillosa novedad que en todos estilos 
suspende, admira y deleita»21.

Ora, no cerne deste debate acerca do sublime, entre retórica e poé-
tica, julgo poder desvendar-se parte do desentendimento entre Melo e 
Valadares, e aí se encontra também a explicação para o facto de, apesar 
de ser levada a cabo uma tentativa de descomplicar, e assim tornar mais 
sóbria a elocução, na última poesia barroca portuguesa, tal esforço não 
se traduz numa convergência com o ideal de elevação do pensamento 
que no neoclassicismo tão bem se alia às noções de simplicidade, con-
cisão e brevidade no plano verbal. Numa palavra: abater o estilo não é 

19  A discussão continua nas linhas seguintes, sendo que o poeta recorre à autori-
dade de Luzán e a comentários que o autor de La Poética fez à epopeia de Miguel da 
Silveira para justificar a baixeza na narração dos sucessos históricos: «Ouçamos a Luzán 
sobre esta matéria: “Pero ninguna obra me ha parecido más inchada, que el Poema de 
los Macabeos de Miguel Silveira: queria decir este autor que Peronte ardiendo en deseos 
de venganza determinó valerse de los encantos de Dorida, maga. Esta no era materia, 
que pidiese un estilo sublime; pero el Poeta queriendo engrandecerla (assim como Vossa 
Mercê queria que eu fizesse na narração dos sucessos históricos) recurrió a metáforas 
improprias, a expresiones extravagantes, y a términos pomposos, que son de los que 
Horacio llama ampullas et sexquipedalia verba”». 

20  Checa Beltrán, 1998, pp. 133 e ss.
21  Luzán, La poética, p. 363.
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suficiente; em determinadas circunstâncias esse abatimento pode tor-
nar-se impróprio, resultando na frieza e insipidez da matéria, na lassidão 
do metro e na dureza do verso22. 

Os arautos do arcadismo preconizam pois a substância do pensa-
mento (ou conteúdo/assunto), cuja força e luminosidade deve ser trans-
mitida através de termos próprios e enérgicos. É para esse efeito da 
eloquência, não menos desvinculado do movere como finalidade, que 
chamam a atenção, criando uma separação entre «estilo magnífico» e 
«grandeza» ou «sublimidade dos pensamentos». Esta pode, pois, subsistir 
independentemente das «flores retóricas» e da pompa das frases23. 

22  Os defeitos assinalados a uma musa «mal regulada» (Meneses, Arte Poética de 
Boileau, III, est. 47) são alvo de referência amiúde na Arte Poética de Boileau. O estilo 
elevado que requer a épica coloca aos poetas um desafio acrescido: diferenciar a sua 
escrita da que é própria do ofício de historiador. Assim, vemos desenhar-se no âmbito 
do classicismo um novo conceito de ornamentação. Como refere o poeta francês, «que 
Junon, constante en son aversion, / Poursuivre sur les flots les restes d’Ilion; / Qu’Éole, 
en sa faveur, les chassant d’Italie […]. / C’est là ce qui surprend, frappe, saisit, attache. 
/ Sans tous ces ornements le vers tombe en langueur, / La poésie est morte, ou rampe 
sans vigueur; / Le poète n’est plus qu’un orateur timide, / Qu’un froid historien d’une 
fable insipide» (Boileau, L’Art Poètique, III, p. 21, vv. 181-192). 

23  Atente-se em excerto de oração de Pedro Correia Garção sobre este assunto, 
lida em 1755, na última sessão registada da Academia dos Ocultos. Trata-se de um texto 
esclarecedor quanto à preferência por uma expressão nobre e alusiva da densidade da 
matéria, conseguida através da economia de palavras: «quero-vos mostrar um exemplo 
daquele género de sublime, que brilha, e que arrebata, sem o auxílio da pompa da retó-
rica, antes pelo contrário parece, que toda a sua valentia consiste na simplicidade, (ficará 
mais sensível a diferença, que há entre um, e outro sublime) são as últimas palavras, 
com que Jacinto Freire conclui a História da Vida de D. João de Castro. Querendo este 
grande historiador mostrar o desinteresse, a independência, e a gradeza d’alma, com que 
D. Álvaro, filho daquele ilustre português, serviu à Pátria, e ao Príncipe nos mais altos 
empregos da Monarquia, sem abusar, nem da autoridade, nem do favor do soberano, 
acaba com estas poucas, mas riquíssimas palavras “Foi do conselho do Estado, e único 
Vedor da fazenda; e entre cargos tão grandes, acabando valido, morreu pobre”. Eis aqui o 
verdadeiro sublime do pensamento independente da grandeza do estilo. Que mais podia 
dizer aquele historiador, ainda que se servisse de toda as figuras da Retórica? Ainda que 
escolhesse as mais soberbas frases? Tão longe estava de dar mais luz ao pensamento, que 
o faria menos sensível, menos ativo, e menos sublime» (Correia Garção, Qual é e em que 
consiste o estilo sublime, 1755, fol. 170v).
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Parnaso académico e poesia barroca 

No contexto da poesia lírica portuguesa, é possível rastrear uma li-
nha de continuidade estética entre o tempo de fundação da Acade-
mia dos Singulares (1663) e as produções da Academia dos Anónimos 
(1714-1725). O desafio que nos colocamos consiste, portanto, numa 
tentativa de divisar possíveis mudanças no limiar e após esse marco tem-
poral. Recorde-se, a propósito, que os anos 30 são decisivos para a in-
trodução do neoclassicismo na Península Ibérica: de recordar, nas letras 
espanholas, a sistematização levada a efeito por Luzán (1737), e, no âm-
bito português, os mencionados comentários de Inácio Garcês Ferreira 
aos Lusíadas (1731). 

Começamos por esboçar um panorama da prática da agudeza nas 
academias —a qual se reflete diretamente nas coletâneas de poesia, in-
dividuais e coletivas. Para tal, centramo-nos na produção (anónima) 
incluída na coletânea intitulada Progressos Académicos dos Anónimos de 
Lisboa, cuja publicação em 1718 dá conta da atividade recente da re-
ferida academia. Paralelamente, colheremos alguns exemplos inseridos 
na coletânea de poesias póstuma de um dos seus sócios, José de Sousa o 
Cego (1680-1744). 

Do ponto de vista do estilo, constatamos que o discurso das com-
posições aí reunidas se decanta ora no genus sublime ora no genus humile. 
Sob as regras do primeiro tece-se a poesia heroica, que dá forma não só 
às invocações iniciais a Apolo, mas também ao elogio de heróis ilustres 
da história de Portugal e da mitologia clássica. A alegoria parnasiana, nas 
primeiras, compassa-se com o desígnio de espelhar a fama e resplendor 
da república académica das letras. Em ambos os casos vemos urdir-se um 
aglomerado de perífrases, epítetos e terminologia culta, cujo uso repe-
tido é sugestivo da sua lexicalização. Tome-se nota, pois, da articulação 
entre substantivos e adjetivos conotadores de pompa, brilho ofuscante 
e sacralidade: «Phebo sagrado», «celeste Academia», «trono de estrellas 
matizado», «sagrado licor», «sacro ardor», «plectro a lingua», «luz divina», 
«facundos engenhos», «adorar os rayos» (Progressos, 1718, pp. 16 e 17). 
As inversões sintáticas constituem também uma prática corrente: «Abre 
com aurea maõ, da Hierarchia / Dos Orbes nove, esse Museo dourado» 
(p. 16). Repare-se também na sintaxe latinizante, acompanhando o tom 
hiperbólico de metáforas sucessivas: «Alma de luz a peyto de diamante»; 
«Mas o golpe a lisonjas da nobreza, / Te desmente as que dás queyxas 
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da vida, / Te abraza eternidades na belleza» (Assunto: «A Esfera que o 
Senhor Rey D. João II deu por divisa ao Senhor Rey D. Manoel», p. 66). 

São dois os tipos de assunto mais glosados. Recordando uma parte 
essencial do conceito trimembre de belles-lettres (história, poesia e elo-
quência), à temática lírica soma-se a vertente didática da erudição histó-
rica, na evocação de episódios da história nacional. O que interessa aqui, 
antes demais, é decompor em pormenores a circunstância geral pro-
posta em epígrafe («Nasce huma Rosa ao pé de hum Cipreste», «Cahio 
hum Cupido de diamantes no mar, do toucado de huma Dama»). A 
finalidade recreativa da poesia sobrepõe-se ao intento de dissertar sobre 
temáticas graves ou de índole moral (v.g. o desengano, a fugacidade do 
tempo). Assim, vemos emergir uma poesia de veio culto na qual os poe-
tas se esforçam por demonstrar a agudeza através de equívocos e jogos 
de palavras. Ao género predominante do soneto soma-se o do romance 
(heroico e não heroico), a canção, a elegia, as décimas e, em menor 
número, a seguidilha, o madrigal, a oitava e as redondilhas. Ao discurso 
e oração académicos recorre-se essencialmente para dissertar sobre o 
assunto histórico. O epigrama e o dístico latino surgem a entrecortar 
as composições em português. Nos sonetos de temática amorosa, em 
particular, os significantes de luz, fogo e brilho conferem plasticidade 
ao belicismo amoroso em que se desenham os vultos de figuras mito-
lógicas. A sua função no poema é, também ela, meramente ornamental, 
associando-se por vezes à descrição ecfrástica: «Em pedra, onde animado 
arde hum Cupido, / Ferro da mão de Clori fulminado / Deyxa, se o ar-
dente marmore rasgado, / Ferido o fogo, quando o amor ferido. / Res-
ponde ao bello golpe repetido, / O amor partido, o marmore sangrado, 
/ A espadanas o fogo desatado; / A faiscas o sangue sacudido» (Assunto: 
«Huma Dama ferindo fogo em hum Cupido de pedra», Progressos, 1717, 
p. 38). No género da canção, a sintaxe cumulativa traduz-se no verter de 
imagens num só fôlego:

Hum Rouxinol que morreo no desafio de huma Cithara tocada por 
huma Dama

 Bebendo puro aljofar derretido, 
Que dos olhos da Aurora se desata 
Alento cristalino ao verde prado, 
Ardente o Sol por labios de escarlata, 
Da serra beyja o rostro humedecido, 
Em tanta neve menos abrazado: 
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O vento sossegado 
Do sonoroso ramo he leve plectro, 
Se de prata sonora 
Fino espirado metro, 
Que a fonte a cultos offerece à Aurora; 
Sendo o tronco robusto, o rio leve, 
De folhas Rouxinal, Cisne de neve. 
Quando Filis feliz quanto fermosa, 
Amor depoem a setta, a lyra embraça, 
Desesgrimindo settas contra a lyra […] 
(pp. 71-72)

Como oposta a uma dicção heroica, mas preservando o fundo con-
cetista, importa trazer também à colação as composições que se acor-
dam com o genus humile. Sobressaindo na prática poética académica, 
destacam-se por dar curso a uma vertente realista, tendente ao prosaís-
mo jocoso24. A esta vertente corresponde, por sua vez, a busca de «una 
nueva teoría del lenguaje poético», que repousa numa «actitud nueva 
respecto de la propia lengua, del mundo, del universo de los referentes y 
de los temas»25. Ora, essa tendência evidencia-se desde logo na poesia de 
temática amorosa, sendo que a anedota burlesca surpreende no desenla-
çar de um assunto em que, à partida, não esperaríamos ver posto de lado 
o decoro dos protótipos petrarquistas. Atente-se pois no calão popular 
a apontar para a obscenidade, num soneto, uma vez mais, em torno do 
assunto «Huma Dama ferindo fogo…»:

 Lume ferindo em huma pedra fea 
Dizem que estava Clori em certo dia, 
Sendo a pedra em que o lume entaõ feria, 
A imagem de hum rapaz, que a senhorea.

 A isca preparou, mecha, & candea, 
Aquella que dar luz ao Sol podia, 
Mas amor praticante lhe ascendia, 
De todo o corpo, por torcida vea.

 Ella já do murraõ co fumo atiça, 
E abrazada lhe poem firme o çapato, 
Depois abrindo os braços se espreguiça;

24  Bègue, 2010, p. 51.
25  Bègue, 2010, p. 43.
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 Chegaselhe o rapaz, mas sape gato, 
Assustada lhe diz, fóra linguiça, 
Se fogo viste em mim, naõ verás prato.

 (Progressos, 1717, pp. 38-39)

É, no entanto, nas formas do romance, da silva e da oração académica 
que essa corrente, não necessariamente obscena, mas certamente jocosa, 
colhe um labor prolongado. As orações em verso hendecassílabo profe-
ridas por José de Sousa são disso exemplo. É interessante notar como a 
descrição de quadros satíricos, onde figura um conjunto de personagens 
do quotidiano lisboeta, é contígua da referência a nomes relevantes do 
auditório académico que presencia a leitura da oração: «Agora a cozi-
nheira se desvéla / Por ver na rua o torpe marabuto, / Hum caldeiraõ 
lhe entorna da janella, / E deixa o madracaz bem pouco enxuto»; «A 
Saloya, que os pomos fumarentos, / Que a chuma nos mandou, guarda 
na enxaca, / À praça do Rocio traz aos centos, / E a troco de cascalho os 
desensaca» («Oração académica que o author recitou na Academia dos 
Anonymos», Sousa, Coleção de algumas obras póstumas, pp. 28 e 30). Nesta 
oração, como noutras do autor, a dêixis (no vocativo e nas locuções) é, 
com efeito, expressiva do contexto em que se desenrola a prática («Sabio 
Leitão, dignissimo sugeito, / Que por Padre Perfeito / Vos vi de Apollo 
ha pouco substituto», p. 39). Sob uma linguagem e alusões realistas, er-
gue-se um discurso de enfoque meta-literário. O tom cumulativo está 
também presente aqui, mas substitui-se o léxico culto por uma lin-
guagem familiar. Dotada de uma substantivação transparente do ponto 
de vista semântico, requer contudo do leitor o conhecimento de um 
contexto sociolinguístico específico. Para o propósito a um tempo lau-
datório e a um tempo satírico de que se revestem as orações do Cego, 
muito contribui a visualidade das palavras, orientada sobretudo para a 
elaboração do anedótico. Atente-se, pois, na referência à ambiguidade 
concetista e à obscuridade do «fallar culto» presente num excerto de 
«Oração académica que o author recitou em Domingo Gordo»:

 Ha certos animaes, que o lodo cria 
Humidos moradores da agua fria, 
Que nas conchas metidos 
Vivem nas alagoas escondidos, 
Medicina approvada, quando acaso 
Da vida o meyo alqueire não está raso. 
São cágados, o nome não lhe occulto, 
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Que he grande bestialidade falar culto, 
Podendo fallar claro; 
Mas agora reparo, 
Que nas conchas metidos 
Se póde accomodar a dous sentidos; 
Pois podem presumir alguns marujos, 
Que Cágados não são, mas caramujos; 
Porque estou bem lembrado 
Do arame cavado 
Que só por ter no centro huma caverna 
Póde trombeta ser, ou ser lanterna […] 
(Sousa, Coleção de algumas obras póstumas, p. 15)

A referência a «arame cavado», tal como indica o editor em nota de 
rodapé, é sugestiva da teorização em torno da agudeza, por parte de 
Francisco de Leitão Ferreira, cuja Nova arte de conceitos foi lida em sessões 
dos Anónimos.

José de Sousa cultiva também o soneto em torno do tema amoroso, 
com recurso ao artifício mitológico. Porém, consegue manter um equi-
líbrio ao nível da dicção, esquivando-se quer de um tom cerimonioso e 
aristocratizante quer do prosaísmo da sátira. Nota-se, por um lado, uma 
depuração dos exageros assinalados à «enciclopédia» de termos cultos 
e metáforas ousadas, ao uso de jogos verbais, assim como uma redução 
ao nível da descrição de espécies ou circunstâncias esquisitas. Por outro 
lado, é visível a preferência por uma sintaxe fluída e um estilo e conce-
ção artísticos dotados de elegância, que se vão aproximando da suavidade 
neoclássica. Como sinal de uma mudança visando esse ideal, atente-se 
no modo como a tensão verbal assenta numa moderação, acorde com 
certa contenção na expressão dos afetos e na descrição dos elementos 
da natureza:

 Huma Dama, que chorava em as ribeiras de hum rio a  
ausencia de seu amante

 Modéra, ò Clori, a líquida corrente, 
Que os bellos olhos teus vertem queixosos; 
Porque de Fabio vivem generosos 
Sempre os affectos, posto que se ausente.

 Não queiras augmentar a grossa enchente 
Do rio, despendendo os preciosos 
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Cabedaes de teus prantos luminosos, 
Que a constancia de Fabio o não consente.

 Mas ay! se a vista poens nas ondas claras 
Desse liquido espelho successivo, 
Vês de seu falso amante fiel retrato!

 As lagrimas augmentes, pois reparas, 
Que se a teus olhos corre o Rio esquivo, 
Tambem Fabio a teus olhos foge ingrato.

 (Sousa, 1746, p. 119)

Como se pode ver, a matéria do poema tende a humanizar-se, os 
sentimentos vão ganhando forma, a natureza naturaliza-se. Numa pa-
lavra, o poema deixa de ser concebido como artefacto, ou cristalização 
opaca de singularidades. Ilustra, por conseguinte, uma mutação relati-
vamente ao enfoque barroquista que é apanágio da poesia reunida na 
coletânea dos Anónimos, sendo que José de Sousa foi, também ele, sócio 
e presidente de uma das sessões desta academia. 

Não espanta que, dando conta de uma tal trajetória na evolução 
da poesia da primeira metade do século xviii, a obra do Cego —que, 
reiteramos, foi coligida nos anos 40, postumamente— integre uma bio-
grafia sua saída da pena de um dos mais importantes teorizadores do 
neoclassicismo português, Francisco José Freire, autor da primeira arte 
poética em língua portuguesa (1748). O interesse de Freire é, com efei-
to, indicador de um reconhecimento da poesia de José de Sousa no 
meio literário em que se desenrolará a reforma do bom gosto. Para o 
estudioso da problemática da literatura de «entre séculos», assume relevo 
o facto de se configurar uma possibilidade de mutação na obra de um 
autor que se distinguiu no domínio da poesia satírica.

Ícones do barroco em tempo de «bom gosto»

Em parte devido à forte vinculação do autor à escola gongórica, na 
qual se celebrizou enquanto jovem, as obras compostas por Francisco 
de Pina e Melo em meados de Setecentos não beneficiaram da mes-
ma aceitação26. Termino com uma breve (e incompleta) resenha do seu 

26  Pina e Melo foi autor de um conjunto de éclogas escritas de acordo com o estilo 
rústico (A Bucólica […]. Quarta parte das Rimas […], 1755). Esta obra foi alvo de crítica 
acérrima por parte de António Dinis da Cruz e Silva, um dos fundadores da Arcádia, na 
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poemário, referindo brevemente a obra de um outro poeta, bastante 
conhecido nos círculos académicos entre os anos 30 e 50 do Século das 
Luzes, Alexandre António de Lima. 

São dois casos singulares na poesia portuguesa da primeira metade 
do século: pelo que me foi possível perceber, foram dos poucos que 
conseguiram dar à estampa, em vida, coletâneas de poesia lírica. Alexan-
dre António de Lima publica Rasgos Métricos em 1742. Pina e Melo, que 
se iniciara nos prelos em 1727, torna a publicar uma coletânea em 1755, 
as partes 4 e 5 das Rimas. Interessa-me atender, neste ponto, aos géneros 
em que, segundo as normas da poética, se espera uma dicção enérgica 
e de tom elevado, mais suscetíveis por isso de se deixarem contaminar 
pelo estilo heroico e grandiloquente. Neste caso, demos preferência ao 
soneto, sendo de notar que a vertente intimista e confessional do petrar-
quismo se assume, por vezes, como influência constritora dos excessos 
verbais da pompa declamatória. Além disso, tendo configurado o estudo 
da poesia barroca no quadro de uma síntese de correntes estéticas, cha-
mamos a atenção para a influência de nomes como Juan de Jáuregui e 
Antonio de Solís nos poetas portugueses, com cuja lírica profana divi-
samos relevantes continuidades. 

Uma parte considerável do livro d’As Rimas de Pina e Melo acorda-
-se com a poesia de assunto académico que acabámos de descrever. As-
sim, deparamos também aqui com o assunto do «Cupido de diamantes» 
(«Cayó a los pies de Clori un Cupido de diamantes», Melo, As Rimas de 
Francisco de Pina, p. 61). Entre outros desta espécie, salta à vista um assun-
to muito versado em certames académicos, em que a temática amorosa 
se funde com a fúnebre: «À cinza que bebeo Artemisia de seu marido 
Mausolo, depois de lhe construir aquelle sepulcro, que foy hũa das sette 
maravilhas do Mundo» (p. 83). 

 Aquelle grande amor, que o Mundo acclama 
E que eterno repouso sollicita, 
No mais nobre apparato o deposita 
Quem só pode igualar taõ grande chama.

«Dissertação sobre o estilo das Éclogas», I e II (setembro e outubro de 1757). A crítica 
ao estilo rústico, já desde Fontenelle, assume-se como chave da teorização classicista do 
pastoralismo (Ver «Traité sur la nature de l’églogue», 1688). No seu horizonte funda-se, 
pois, a preceituação do princípio de imitação da natureza bela. As falas indecorosas e 
grosseiras dos pastores de Melo subvertiam essa noção e, por isso, deram azo a severo 
escrutínio e polémica.
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 Naõ em tosco docel de verde rama, 
Em jaspe sim, & em bronze resuscita, 
Formando de hum ardor, que a pena incita 
Sepulcral labareda de huma fama.

 Mas vendo que naõ fica satisfeito 
Amor, com taõ pequeno desafogo, 
Ardendo a viva chama, sem effeito,

 Resolvese a beber as cinzas logo; 
Porque depositando-as no seu peito 
Podesse darlhe parte do seu fogo.

Neste caso, estamos perante um bom exemplar da arte de produzir 
impacto pela novidade da agudeza, baseada na amplificação ou fecun-
dação das partes de um tema, até terminar com a apresentação de uma 
circunstância surpreendente do ponto de vista conceptual. Chamo as-
sim a atenção para o terceto final, em que a combinação de palavras do 
campo semântico do fogo se resolve numa metáfora que associa vida e 
paixão. O poeta sugere-nos a esperança de uma ressurreição do corpo 
de Mausolo, uma possível reanimação aludida por meio da imagem do 
alastramento, ou retorno do fogo —metáfora da vida—, às cinzas, uma 
vez depositadas numa urna especial, neste caso, o peito em chamas da 
esposa Artemísia. 

A missão decorativa assinalada ao ornato retórico alia-se, por um 
lado, à estratégia de amplificação do assunto, por outro, surge como 
meio de manter a viveza e o vigor do verso. Neste sentido, compassa-
-se com a vertente duplamente argumentativa e oratória da literatura 
académica, justificando o recurso insistente, neste âmbito, ao estilo he-
roico. Garantia de expressividade, o ornato retórico, presente nos tropos 
e demais figuras de linguagem, alia-se à ênfase presente no vocabulário 
culto, muitas vezes sugestivo de solenidade e religiosidade, traduzindo 
ações grandiosas e sentimentos pungentes. No plano da inventio, as di-
cotomias da luz e da sombra, do fogo e da cinza, e toda uma imagística 
do contraste entre a sublimidade das altas esferas e o horror do abismo 
são muito recorrentes na poesia de Pina e Melo. Emblema «d’un héroïs-
me un peu fanfaron», oferecendo «un matériel approprié à l’exhibition 
d’agudeza»27, os mitos de Ícaro e de Faetonte são alvo de constante 
alusão e aproveitamento. A sua presença na poesia de Melo traduz, em 

27  Blanco, 1992, p. 48.
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certa medida, a vertigem heroica do engenho poético aspirando à subli-
midade do conceito. Do ponto de vista da referencialidade, os adjetivos 
e substantivos, eles próprios, são significantes de adereço, brilho e osten-
tação de riqueza. Por conseguinte, deparamos com uma abundância de 
léxico que remete para pedras e metais preciosos, assim como para ou-
tros elementos decorativos, entre os quais se acumulam motivos arquite-
tónicos alusivos de ostentação e suntuosidade. As insistentes referências 
ao orbe terrestre e ao movimento das esferas enquadram-se nessa espiral 
em direção ao grandioso.

Esta estética, no seu limite, não é generalidade no poemário de Melo. 
A primeira parte d’As Rimas consta de uma sequência de 100 sonetos, 
sendo que até ao 46 se constata uma unidade temática visível na seria-
ção das composições. A toada petrarquista do amor e do desejo é tratada 
de modo assaz despojado, no que toca à ornamentação. Contudo, a atra-
ção pelo vocabulário culto e, por vezes, a falta de melhores soluções, ou 
de experiência, tratando-se de cumprir com os ditames do metro e do 
consoante, leva a que o poeta não abdique de pontilhar os poemas com 
uma ou outra expressão mais excêntrica («espelho desatado», «bizarria», 
«contingencia», «douro a morte», «em fumo subtil se desfazia»). Esse 
despojamento inicial dá, porém, lugar a uma intensificação da rebusca, à 
medida que a sequência progride. O interesse por imagens que conotam 
afetos pungentes cresce igualmente. 

O conjunto de sonetos fúnebres espelha, por seu turno, o gosto de 
Melo pelo mórbido e o lúgubre. Esmiuça assim em imagens os detalhes 
associados à morte, tendo como fixação o cadáver em putrefação («pro-
digio macilento») e as qualidades de inércia, degenerescência e beleza 
desfeita. O choque perante o sacrilégio da exumação do corpo, assim 
como a evocação da idolatria dos enamorados que aspiram cegamente 
a uma eternização do amado falecido por intermédio dos ritos fúnebres 
e de homenagem (através do túmulo, simultaneamente monumento e 
altar), configuram em parte o olhar do poeta em torno desta temática28. 

Muito mais se pode dizer acerca das três primeiras partes do livro 
d’As Rimas. O seu estudo reclama que se faça um paralelo com o re-
portório de figuras mitológicas e de temas presentes, desde logo, nas 
obras maiores de Góngora, mas também nos romances do cordovês. A 
temática bucólica e venatória assume em Melo grande relevo e o poeta 

28  Ver «À Raynha D. Ignez de Castro sendo desenterrada pelo Principe D. Pedro», 
Melo, As Rimas de Francisco de Pina, p. 80.
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destaca-se pela elaboração de quadros pictóricos díspares, alternando 
entre o olhar sobre uma natureza áspera e horrenda, onde piam aves 
noturnas, e a evocação constante das águas cristalinas e margens amenas 
do «pátrio Mondego», povoadas de ninfas. 

Apelidado de «corvo do Mondego» por parte do árcade Correia 
Garção29, é certo que a sugestão de obscuridade, em Melo, se traduz 
tanto na preponderância da inspiração cultista como nas efusões dis-
cursivas de um espírito melancólico, que enuncia de forma persistente 
a tristeza e a escuridão existencial. Resta perceber até que ponto as su-
gestões da «cruel melancolia» não derivam, simplesmente, de um desejo 
de projetar uma imagem de poeta dotado de sensibilidade singular, aris-
tocrata solitário na sua torre de marfim (a casa e propriedade rural em 
Montemor-o-Velho, a seu cargo), à margem dos parnasos modernos30.

De um modo geral, embora essa estética da melancolia se mantenha, 
como vertente especialmente cara ao poeta, os cerca de cem sonetos 
publicados em 175531 dão conta de uma suavização dos contrastes a que 
fizemos referência, assim como de uma exclusão de brilhos, pedrarias e 
aparato decorativo em evidência na publicação de 1727. Por outro lado, 
a evocação da paisagem e de aspetos da natureza (mansidão do gado, 
murmúrio de um ribeiro ao longe, sutileza do vento), assim como as 

29  Ver Garção, «Epístola I», 1957, p. 199, vv. 17-21.
30  A defesa da originalidade e carácter inspirado da sua poesia constitui um dos 

aspetos da conformação de uma consciência autoral visível nos preliminares d’As Rimas. 
Em certo sentido, a postura do poeta nesta fase da sua carreira não dista muito da de 
Botelho de Morais, tendo em conta as palavras no prólogo de El Alfonso que citámos no 
ponto 1. Para uma abordagem desta questão na obra de Pina e Melo, remetemos para o 
ensaio «Mitos y representaciones del autor entre el sombrío «gosto melancólico» tardo-
barroco y el esplendor de las luces: una perspectiva ibérica» (Duarte, 2018). À margem 
de uma apreciação socio-literária, é importante notar que a estética da melancolia n’As 
Rimas suscitou já um estudo, da autoria de Jacinto do Prado Coelho (o único sobre a 
lírica de Melo até hoje publicado), que associa o autor a uma génese do Romantismo 
em Portugal (Ver Coelho, 1959). 

31  Dividindo-se em «Sonetos bucólicos» e «Sonetos Patéticos», estas composições 
dizem respeito à parte 5 d’As Rimas, apensa à Bucólica. Estimamos que tenham sido 
compostos no espaço de dez anos que antecede a sua publicação. Em 1752, em Balança 
intelectual em que se pesava o merecimento do Verdadeiro Método de Estudar, Melo reage às 
críticas que Verney dirigira à poesia d’As Rimas (partes 1, 2 e 3). Faz aí uma defesa do 
gosto barroco, assumindo por outro lado que a sua produção inicial possui o defeito de 
ter sido escrita em tenra idade (Melo, 1752, p. 86). À luz de uma reação a essas críticas 
e dada a reconfiguração dos paradigmas estéticos, é compreensível que o poeta se tenha 
lançado por esses anos na empresa de criar algo novo. 
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referências ao «silêncio» e à «sisudez», permitem configurar a estética da 
tristeza num quadro em que se esboça uma conceção de tranquilidade 
próxima do ideal de aurea mediocritas. A melancolia continua a ser um 
traço distintivo da poesia do montemorense. Porém, podemos dizer que 
esse sentimento, como todos os outros, assumem aparência de serenida-
de, sob o compasso lento e suave do verso. A sintaxe e vocabulário cultos 
cedem-lhes lugar, como se pode verificar:

Já vem cahindo a sombra, ja procura 
Auzentarse da relva o manso gado, 
Já se veste de luto o Ceo, e o prado, 
Já está cheia de horror esta espessura:

 Carregada se mostra, a noite escura, 
Das aves mais sombrias se ouve o brado, 
E ao longe de algum monte despenhado 
Hum ribeiro somente he que murmura.

 A modo, que naõ quer ser persentido 
Tambem anda, com toda a sutileza, 
O vento pelo bosque denegrido:

 Vive o silencio, a treva, a sizudeza: 
Que lugar pois melhor para o sentido 
Fartar huma alma triste de tristeza? 
(Melo, 1755, Soneto 8, p. 169)

Ao som, que hora aqui faz este ribeiro 
(Já que está o rabel destemperado) 
Cantarei esse bem, que he já passado; 
Ouçame o valle baixo, e o alto oiteiro.

Ouçame este penhasco sobranceiro; 
Ouçaõme as selvas, ouçame o montado: 
E vós tambem me ouvi, doce cuidado, 
Que sois o meu perpetuo companheiro.

Não queirais rezistir a estar hũ pouco 
Com a vossa attenção, vossos ouvidos, 
Escutando estas vozes balbucientes:

Pois se acaso a voz triste, e o canto rouco 
Não vos deixar sequer enternecidos, 
Ficareis sempre ao menos descontentes. 
(Melo, 1755, Soneto 18, p. 109)

Note-se que, pela primeira vez na sua obra lírica, o poeta enuncia a 
expressão «doce cuidado». Os sonetos proposicionais de cada uma das 
partes referidas ilustram bem o diálogo com noções significativas no 
domínio da conformação estética do arcadismo, evocando a «harmonia» 
e o «tempero» do canto poético, simbolizado no «rabil» dos pastores: 
«Eu tempero o rabil só para aquelles, / Que tem o peito aberto, e rota 
a alma, / Que estes sabem louvar esta harmonia:// Pois todos os que 
vestem toscas pelles, / Ignorando do peito a doce calma, / Farám das 
minhas vozes zombaria» (Melo, 1755, Soneto 1, p. 92). Mas também as 
noções de «ócio» e «suavidade»: «Mortaes: os que viveis no mar sereno 
/ De hum Ocio, que parece suavidade // […] Attendei às palavras que 
profiro, / Sabereis nos arrojos da cadencia / A casta de martyrios, que 
preparo» (p. 162). Por outro lado, pontualmente, parece surgir o Pina e 
Melo barroco, com as suas alusões à esfera, vapores exalados, chamas e 
lumes: «Quem vê desapegarse lá da esfera / Exhalado vapor de errante 
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lume, / Quando despede a chama não presume / Que para hum largo 
giro se acelera?» (p. 168). 

Não obedecendo a uma sequenciação narrativa tendente ao confes-
sionalismo intimista, como sucede em algumas partes do(s) poemário(s) 
de Pina e Melo, a coletânea de Alexandre António de Lima aparenta 
constituir-se, fundamentalmente, em torno da sua produção em con-
texto académico. Patenteiam-se aqui numerosos sonetos em castelhano, 
nos quais a linha culterana é especialmente evidente. A poesia jocosa, 
escassa na obra de Melo, ocupa largas páginas no livro de Lima32. Sur-
preende-nos, por vezes, um regresso à naturalidade própria da lírica 
renascentista. Como exemplo de uma oscilação ao nível do gosto (entre 
toada declamatória e toada suave), compare-se os sonetos seguintes: «A 
huma Dama, que dando-lhe o seu Amante hum fio de jasmins, que mais 
estimara se fosse de perolas» e «Hum Amante nas margens do Mondego, 
recordando memorias de D. Ignes de Castro, à vista da fonte das lagri-
mas, e do penedo das saudades»33.

Por darte el culto a la Deidad debido 
Flores a tu hermosura he dedicado: 
Perlas no; que esta accion en mi cuidado 
No liberalidad, ofrenda ha sido.

De grande, ó Lisi, el don ha presumido; 
Porque siendo de Amor sacrificado, 
Ya de perlas a flores ha distado, 
Quanto ay de lo afectado, a lo rendido.

Preciar más que la fé, lo generoso 
De tu deidad ofende la grandeza. 
Y aun sin merito dexa lo obsequioso:

Pues de un candido afecto en la pureza, 
Preferir al humilde lo precioso 
Es quitar el valor a la fineza.

Se algum dia, ó Mondego cristalino, 
A bella Ignes do amado Pedro ausente, 
Deo novo augmento a tua clara enchente 
Mayor fama ao teu nome peregrino;

Já que aqui me conduz o meu destino 
(Onde ausencias de hum Bem minha alma 
sente) 
Recebe de meus olhos na corrente, 
Copia daquelle amor tão puro, e fino.

Aqui, saudoso Rio, onde he constante, 
Que amor depositou tanto segredo, 
Chorarey meu pesar a todo o instante.

E he razaõ nestas margens mudo, e quedo 
Ser de lagrimas fonte hum peito amante 
Se conserva saudades hum penedo.

32  Trata-se pois de uma temática que ocupa lugar de destaque entre os géneros líri-
cos em Rasgos métricos. A obra termina com um «sonho jocoso» intitulado Sonhava o cego 
que via. Pois que é o que via o cego? No exórdio da composição, em prosa, o poeta alude 
à autoridade de Quevedo na matéria: «peguei em o Livro de Sonhos de Quevedo, para 
buscar algum alívio à minha pena naquelas ficções tão verdadeiras, naquelas tão sérias 
jocosidades» (Lima, 1742, p. 214).

33  Lima, Rasgos métricos em várias poesias, pp. 23 e 37.
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Conclusão

Como demonstrámos, a vertente da preceituação ilustra um intento 
de reforma da e na poesia barroca desde os anos 10 e 20 do Século 
das Luzes. Essa perspetiva traduz-se numa afirmação de princípios da 
poética, especialmente através da leitura horaciana. A sua menção dá 
conta não só da receção da teorização francesa e italiana como, antes de 
mais, da introdução de um paradigma crítico na análise e censura das 
obras literárias. Os livros impressos a partir daí são pois expressivos de 
uma preocupação com as regras da arte, que se torna visível na extensão  
dos preliminares. 

No domínio da prática poética, o que se pode dizer? 
Paralela de uma continuidade das formas barrocas, desenha-se des-

de cedo uma mutação na poesia. Em termos gerais, nos exemplos que 
apresentámos, é óbvia uma moderação ao nível do uso do ornato retó-
rico, uma redução do vocabulário altissonante, da carga mitológica e das 
imagens contrastantes. A característica que mais salta à vista é sobretudo 
uma descomplicação da sintaxe do verso, que propicia maior naturali-
dade e fluidez e logo acrescenta uma nota de maior sinceridade e trans-
parência à expressão. A vertente satírica, por seu lado, assume-se como 
laboratório de ensaio de novas possibilidades linguísticas e pictóricas.

Contudo, perante a pergunta que colocámos no início deste texto 
(«existe uma poesia barroca reformada devedora do influxo do classicis-
mo francês»), creio que é necessário proceder a uma matização. Parece 
indiscutível que ocorre uma mutação na poesia de autores associados ao 
contexto estético e institucional barroco, mas até que ponto podemos 
dizer que a sua produção se mantém no quadro da arte de agudeza e 
engenho ou do gongorismo? Por outro lado, falando em «claridade» 
e em «simplicidade» no plano da eloquência, mantém-se em aberto a 
discussão acerca de um enquadramento ou não desse ideal no domínio 
da referida influência francesa.

A pesquisa da «claridade» no domínio heterogéneo das práticas aca-
démicas da primeira metade do século conduziu-nos à poesia de José 
de Sousa o Cego. Nesta entrevemos uma aliança entre a baixeza da mo-
dalidade joco-séria e a emergência de uma eloquência mais simples no 
soneto, em contraste com a produção geral dos Anónimos. Já no caso 
de Alexandre António de Lima, parece desenhar-se, pontualmente, um 
regresso à influência modelar de Camões, como exemplo luso de uma 
eloquência mais simples. Por seu turno, Pina e Melo (desde logo pela 
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sua longevidade, de vida e de carreira) constitui um exemplo expres-
sivo de uma rutura com o «passado». Recorde-se que é da sua autoria 
uma Arte Poética (1765) que espelha o ideário poético neoclássico. Já a 
sua poesia lírica de meados do século testemunha uma incursão pelo 
bucolismo que encontra paralelo em composições surgidas no contex-
to da poesia arcádica, apanágio de uma geração mais jovem. Sobressai 
aqui o facto de o recurso ao vocabulário culto, antes muito usado pelo 
poeta, ceder lugar à «pureza da língua». Por essa razão, no seu caso, não 
nos parece adequado dizer que procura a simplicidade por intermédio 
do camonismo ou de um qualquer outro caminho já trilhado em Por-
tugal, mesmo dentro do barroco. Em síntese, a parte 5 d’As Rimas de 
Pina e Melo, publicada um ano antes da fundação da Arcádia de Lisboa 
(1756), ao mostrar o afastamento do poeta relativamente ao cultismo e 
a subsequente incorporação de elementos estéticos do neoclassicismo, 
prova que as duas correntes dificilmente coexistem num mesmo livro, 
mesmo quando a sua conceção atesta um trabalho sobre temas e moti-
vos presentes na obra do autor desde o início. Por conseguinte, a leitura 
afincada de Luzán, Muratori, Le Rapin, Dacier, entre outros, traduziu-se 
em resultados práticos na poesia do montemorense.

Esperando que esta discussão venha a obter outros desenvolvimen-
tos, podemos assim propor que a obra lírica de Pina e Melo reflete uma 
influência direta do novo classicismo, com efeitos tanto no plano da 
elocução como no da invenção poética. De um modo geral, o conjunto 
das suas obras testemunha (talvez como nenhuma outra) uma conco-
mitância entre fins e começos na literatura portuguesa do século xviii. 
A confirmar-se o arcadismo nos seus sonetos «bucólicos e patéticos», 
torna-se indiscutível o carácter precursor da obra do «corvo do Mon-
dego» —ícone do gongorismo português, poeta à margem do parnaso 
de meados do século e da própria história da literatura portuguesa— na 
configuração do neoclassicismo em Portugal. Por ironia do destino, e 
apontando para uma revisão da periodização, que tradicionalmente fixa 
a sua materialização na prática poética no contexto da produção dos 
membros da Arcádia de Lisboa (1756).
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posible, por toda la obra conocida del escritor torremoncorvino, que fue publi-
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