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INTRODUÇÃO 

Cláudio Manuel da Costa escreveu a obra Vila Rica dentro do período literário brasileiro, o Arcadismo (séc. 

XVIII), também conhecido como período Neoclassicismo, nesse momento o Brasil estava em pleno auge do 

ciclo do ouro na região de Minas Gerais, com a criação da obra o autor evidenciou a difusão do pensamento 

iluminista entre os jovens intelectuais e artistas. 

CONCLUSÃO 

Cláudio Manuel da Costa, nasceu em 05 de junho 

de 1729, foi um poeta do Brasil colônia. Filho de 

João Gonçalves da Costa, ligado à mineração, e 

Teresa Ribeira de Alvarenga, natural de Minas 

Gerais. O poeta iniciou sua carreira literária em 

1768, com a publicação de "Obras Poéticas", livro 

que marca o início do Arcadismo no Brasil.  

Escolheu para si o pseudônimo Glauceste Satúrnio, 

cultivou a poesia lírica e a épica, na lírica o tema é a 

desilusão amorosa, na épica sua poesia é inspirada 

na descoberta das minas, na saga dos bandeirantes 

e nas revoltas locais. A obra Vila Rica foi escrita em 

1773 e só foi publicada em 1839, após a morte do 

autor em 1789. O poema narra a fundação e a 

história da cidade hoje conhecida como Ouro Preto. 

O soneto II da obra Vila Rica mostra o poeta 

refletindo sobre a natureza de sua pátria, em uma 

tentativa de  imortalizá-la. Reverencia que a 

natureza pátria também é digna de ser celebrada 

embora não apresente as características comuns ao 

“locos amoenus árcade”.  “Leia a posteridade, ó 

pátrio Rio, Em meus versos teu nome celebrado;...”. 

O autor revela uma celebração para o “rio pátrio” 

para o qual permaneça na lembrança e conhecido 

pela posteridade. “...Não vês nas tuas margens o 

sombrio, Fresco assento de um álamo copado; Não 

vês ninfa cantar, pastar o gado...”. O poeta faz uma 

comparação entre as margens do Ribeirão do 

Carmo, as Ribeiras da Europa representado por 

“álamo copado” e o da Arcádia representado por 

“Ninfa”, a natureza brasileira não necessita de um  
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ideal mitológico para ser admirada, pois, tem sua 

própria beleza.  “...Turvo banhado as pálidas areias 

Nas porções do riquíssimo tesouro O vasto campo 

da ambição recreias...”. Nessa estrofe o autor 

mostra um descontentamento em relação a ambição 

do povo português com a extração do ouro. “...Que 

de seus raios o planeta louro enriquecendo o 

influxo.” em tuas veias, Quanto em chamas fecunda, 

brota em ouro. Na última estrofe surge uma 

contraposição entre os valores materiais (ouro) e 

imateriais (poesia), a extração do ouro satisfazia as 

ambições do povo burguês, e na poesia o ouro era 

representado pela intensidade dos reflexos do sol.    

O autor em sua obra exalta os fatos ocorridos na 

inconfidência mineira, exalta a natureza brasileira 

trazendo as característica do Ribeirão do Carmo o 

“rio pátrio”. Demonstrando assim um contraste entre 

a tradição poética e a realidade do Brasil colônia 

atravessando o ciclo da mineralização.  


