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RESUMO:  

A Prosopopeia de Bento Teixeira chega aos dias atuais por meio de uma edição lisboeta 
de 1601 e é, na verdade, um apêndice de um Relato de naufrágio, que estava em sua segunda 
publicação nesse ano. Tal Relato teve pelo menos duas grandes tiragens, com mil exemplares por 
edição, quantidade expressiva nos inícios do século XVII (Lanciani, 1979, p. 25-6). Assim, apesar 
de uma grande circulação no período, a Prosopopeia só figura nos debates literários de hoje por 
já ter sido abonada como primeiro poema da nossa literatura. 

Numa cadeia de leituras que a analisa ora como “documento de reduzido mérito poético” 

(Ribeiro,1601; Galvão, 1873), ora como “primeira obra da literatura brasileira” (Galvão, 1873; 
Romero, 1905; Peixoto, 1923; entre outros), ora como “poemeto” (Bosi, 2006) ou “pequeno 

poema de assunto brasileiro” (Saraiva e Lopes, 2001), a obra tem sido interpretada, de maneira 
geral, como uma imitação pouco aprimorada d’Os Lusíadas de Camões.  

De fato, Camões é o principal modelo emulado por Teixeira, mas certamente não a sua 
única referência. Ancorado no gênero épico, o poema dialoga com todo o legado deste, e tem 
numa prosopopeia de Proteu o seu ponto alto, além de citar inúmeras divindades marinhas da 
mitologia e de trazer uma écfrase (semelhante à do escudo de Aquiles, da Ilíada). Na écfrase da 
Prosopopeia há uma menção aos episódios da Titanomaquia/Gigantomaquia, narrados por 
Hesíodo e por Apolodoro.  

Esses, poucos, exemplos já bastam para mostrar que Teixeira lançou mão não somente da 
memória contida no gênero épico, mas também de suas fontes para a construção de um 
fundamento que em sua época é principalmente histórico. O objetivo deste estudo, porém, é 
observar como a técnica da écfrase é atualizada no poema, com o auxílio de um referencial 
teórico-metodológico baseado numa instituição retórica, mediadora das práticas de representação 
do período. 

 
Palavras-chave: Gênero épico. Écfrase. Recepção dos clássicos. Poesia luso-americana séculos 

XVI-XVII. 

 

A técnica retórica da écfrase na Prosopopeia 

Nesta análise que procederemos à Prosopopeia de Bento Teixeira (15?- ca. 1618) 

cabe ressaltar que nossa abordagem se insere no eixo central do simpósio do qual 

tomamos parte na edição de 2016 da Abralic, chamado Recepção dos clássicos nas 

literaturas modernas. De fato, ao estudar os autores do ambiente luso-americano de fins 

do século XVI e inícios do século XVII, é facilmente verificável que os textos 

denominados clássicos constituem o cerne da educação de um letrado do período. Seria 

necessário, porém, ressaltar que se trata de uma apropriação ibérica e, sobretudo, católica 
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desse material, o que certamente tem implicações no que se refere à leitura que esses 

autores farão do legado greco-romano.  

Assim, muitos pesquisadores já demonstraram – e trata-se de um ponto 

razoavelmente pacífico –, que ao estudar o mencionado período é relevante ter no 

horizonte os autores ditos clássicos e o caso que trazemos para este estudo, a Prosopopeia, 

também não está, portanto, alheia a essa especificidade. Antes, porém, de tecer as 

reflexões sobre o legado da poesia clássica no poema de Bento Teixeira, é interessante 

mencionar as principais abordagens que foram se construindo ao longo da assim chamada 

recepção do poema.  

Apenas para recordar, a Prosopopeia se conservou até os dias atuais por meio de 

uma edição que saiu em Lisboa no ano de 1601. Como sabemos, os escritos do período 

que chegavam a correr impressos no Reino precisavam passar primeiramente pelo crivo 

da Inquisição e o censor responsável pela edição do Relato de Naufrágio que passou 

Jorge Dalbuquerque, capitão e governador de Paranambuco, cujo anexo era nada menos 

do que a nossa Prosopopeia, indica “que não tem cousa que ofenda às orelhas cristãs”, 

assim como a prosopopeia anexa “[n]ão tem cousa por onde se não possa imprimir”. 

Desse modo, tendo alcançado ganhar a imprensa na metrópole, Bento Teixeira 

torna-se, assim, autor referido posteriormente na História trágico-marítima (entre 1735 e 

1736), composta por Bernardo Gomes de Brito (1688-depois de 1759). É mencionado, 

em seguida, no volume 4 da Biblioteca lusitana (no ano de 1759), por Diogo Barbosa 

Machado (1682-1772).  

Apesar do feito de obter um lugar na memória do período das navegações e das 

descobertas lusitanas, as referências a Bento Teixeira e à Prosopopeia eram bastante 

imprecisas/incompletas desde esse momento no século XVIII. Bernardo Gomes de Brito, 

por exemplo, indica Teixeira como autor do Relato como um todo e Barbosa Machado 

atribui outras obras a ele, além de afirmar ser o nosso autor natural de Pernambuco. 

Ambos constituem a base do que é dito sobre a Prosopopeia até 1872, quando Francisco 

Adolfo de Varnhagen (1816-1878) encontra uma cópia do impresso seiscentista em 

Portugal e Ramiz Galvão (1846-1938), estimulado pela descoberta do amigo, realiza 

busca e encontra outra da mesma edição no Rio de Janeiro.  

Ao que tudo indica, o impresso de 1601, que hoje está digitalizado e disponível 

on-line pela Biblioteca Nacional de Portugal, só voltou a circular a partir deste momento. 

Isso sugere que, durante muito tempo, talvez a Prosopopeia tenha sido mais referida do 

610

MUSEU1076
Pencil



3 
 

que lida, ainda que os testemunhos do século XVIII tenham sido fundamentais para a sua 

conservação.  

Mas no contexto do século XIX e de figuras como Varnhagen e Ramiz Galvão, 

bem como de instituições como o IHGB, que estão, bem ao espírito da época, construindo 

o Brasil como Nação, bem como uma história da sua literatura, a Prosopopeia vai ser 

lida como “o primeiro trabalho poético publicado em Portugal por filho deste nosso caro 

Brasil”, nas entusiasmadas palavras de Ramiz Galvão em 1873. 

Nesta afirmação fica evidente uma valoração unicamente cronológica, pois todos 

os juízos críticos repetem quase a mesma opinião: estamos diante de um poemeto, que 

recebe tal designação não apenas por sua curta extensão, mas por suas limitadas 

qualidades artísticas mesmo. E tal poemeto tem interesse apenas histórico, por ser de 

autoria de um poeta já “brasileiro” em pleno período colonial, o primeiro de todos os 

poetas de nosso país.  

Mais do que isso, esse tipo de leitura, em chave nacionalista, não se preocupa em 

investigar o legado clássico da Prosopopeia, muito pelo contrário: todos os esforços vão 

no sentido de buscar “brasilidades”, principalmente porque a Prosopopeia é um poema 

de louvor à Capitania de Pernambuco e de seu terceiro donatário, Jorge de Albuquerque 

Coelho. Jorge passa a ocupar tal posto após a morte de Duarte, seu irmão mais velho, 

herói que perece em Alcácer-Quibir, onde os irmãos combatem os mouros ao lado de 

ninguém menos do que o ilustre rei Dom Sebastião.  

O máximo de concessão que encontramos a essa leitura “puramente brasileira” da 

Prosopopeia é a indicação de que Bento Teixeira faz esse elogio à Capitania de 

Pernambuco a partir d’Os Lusíadas, e nisso o autor teria mais defeito do que mérito, sendo 

entendido como mais um imitador menor de Camões. 

A leitura que nos é possível hoje, já distante de preocupações nacionalistas, 

consegue identificar mais facilmente o legado clássico no poema, além de visualizar a 

Prosopopeia como integrante de uma espécie de “ciclo camoniano”. E é por meio do 

gênero épico, no qual a Prosopopeia está fortemente ancorada, que se observa todo esse 

legado clássico no poema, pois seria preciso acionar a memória contida nesse gênero, a 

começar pelo grande poema heroico de Camões, o mais próximo temporalmente de Bento 

Teixeira. 

Além de acatar a autoridade poética de Camões, pode ser interessante, porém, 

estudar como algumas técnicas, bem como algumas fontes, próprias do gênero épico se 

atualizam no poema. Referimo-nos a uma técnica de criar imagens na poesia, chamada 
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écfrase ou descrição, muito própria do gênero épico, que é narrativo e que precisa criar 

visualidades verbais, ao contrário da tragédia, em que o “público vê a ação representada 

em cena” (Hansen, 2008, p. 77). 

Bento Teixeira realiza, por exemplo, a écfrase de Tritão, que emula a mesma 

imagem presente n’Os Lusíadas de Camões.  

 

X 
Quando ao longo da praia, cuja areia 
É de marinhas aves estampada, 
E de encrespadas conchas mil se arreia, 
Assim de cor azul, como rosada, 
Do mar cortando a prateada veia, 
Vinha Tritão em cola duplicada, 
Não lhe vi na cabeça casca posta 
(Como Camões descreve) de lagosta. 

 

 Em Camões (Canto VI), a écfrase de Tritão é mais extensa, mas é possível 

comparar as duas imagens: 

 

VI 
Tritão, que de ser filho se gloria 
Do Rei e de Salácia veneranda, 
Era mancebo grande, negro e feio, 
Trombeta de seu pai e seu correio. 

 
Os cabelos da barba e os que decem 
Da cabeça nos ombros, todos eram 
Uns limos prenhes d'água, e bem parecem 
Que nunca brando pêntem conheceram. 
Nas pontas pendurados não falecem 
Os negros mexilhões, que ali se geram. 
Na cabeça, por gorra, tinha posta  
üa mui grande casca de lagosta. 

 
O corpo nu, e os membros genitais, 
Por não ter ao nadar impedimento, 
Mas porém de pequenos animais 
Do mar todos cobertos, cento e cento: 
Camarões e cangrejos e outros mais, 
Que recebem de Febe crecimento; 
Ostras e birbigões, do musco sujos, 
Às costas co a casca os caramujos. 

 
Na mão a grande concha retorcida 
Que trazia, com força já tocava; 
A voz grande, canora, foi ouvida 
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Por todo o mar, que longe retumbava. 
Já toda a companhia, apercebida, 
Dos Deuses pera os paços caminhava 
Do Deus que fez os muros de Dardânia, 
Destruídos despois da Grega insânia. 

 

BENTO TEIXEIRA continua sua écfrase da seguinte forma, no canto XI, após 

indicar que não vê a mesma imagem que Camões descreve: 

 

Mas uma concha lisa e bem lavrada 
De rica madrepérola trazia, 
De fino coral crespo marchetada, 
Cujo lavor o natural vencia. 
Estava nela ao vivo debuxada 
A cruel e espantosa bateria, 
Que deu a temerária e cega gente 
Aos deuses do céu puro e reluzente. 

 
A écfrase de Tritão emula a mesma imagem presente n’Os Lusíadas de Camões; 

há, porém, uma discordância entre a descrição de Bento Teixeira e a de Luís de Camões, 

expressa por uma formulação que seria basicamente a seguinte: “quando ao longo da praia 

vinha Tritão não vi AQUILO que Camões descreve, mas ISTO, que ora passo a 

descrever”. Em função dessa negação da imagem camoniana, Bento Teixeira inclui 

inovações em sua própria imagem que a Prosopopeia lhe dá a chance de construir.  

A primeira inovação a ser imediatamente notada na interessante écfrase de Tritão 

é a correção que Bento Teixeira quer estabelecer com relação à écfrase camoniana da 

mesma divindade, a começar pela negação de que Tritão usaria uma casca de lagosta 

como um gorro para cobrir sua cabeça, pois tratar-se-ia de mero resíduo recolhido na 

natureza e adaptado para esse fim.  

 

X 
Quando ao longo da praia, [...] 

[...] 
Vinha Tritão em cola duplicada, 

Não lhe vi na cabeça casca posta 
(Como Camões descreve) de lagosta. 
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Camões parece situar Tritão totalmente no reino da natureza e Teixeira insiste em 

trazê-lo para o reino da cultura. Isso é reforçado em seguida, quando fica claro que, ao 

contrário da “concha retorcida” que Camões diz ser usada por Tritão, Teixeira fala de 

uma “concha lisa e bem lavrada”, feita de “rica madrepérola” e de “fino coral crespo 

marchetada”, “cujo lavor o natural vencia”, a qual era trazida pelo mensageiro de Netuno. 

As diferentes escolhas de adjetivos, bem como a atenção dada ao instrumento por 

parte de cada poeta, confirmam a disposição de rebaixar a imagem de Tritão em Camões 

(que, de resto, já é descrito como “mancebo grande, negro e feio”, mera “trombeta de seu 

pai e seu correio”) e elevar a mesma imagem em Teixeira.  

Nota-se, ainda, que o que há de luminoso na écfrase de Teixeira, há de obscuro na 

imagem de Camões. Nesse sentido, Bento Teixeira se alinha à tradição de demonstrar 

cenas vívidas, luminosas e claras por meio da écfrase, enquanto Camões o faz de maneira 

inversa, isto é, construindo uma imagem escura. Trata-se, portanto, de duas possibilidades 

diferentes de criar uma visualidade, cada uma com seus atributos e Bento Teixeira 

demonstra entender o objetivo principal da emulação, que é o de superar o seu modelo 

em algum aspecto. 

Mais do que isso, na concha do Tritão de Bento Teixeira está descrita uma cena 

de batalha e serve de base, portanto, para outra écfrase, segundo a tradição épica de 

projetar uma imagem em um suporte determinado. Desde Homero, a tópica privilegiada 

para esse tipo de projeção é o escudo de Aquiles e, segundo Melina Rodolpho (em sua 

dissertação de 2010, p. 159),: 

 
O escudo funciona bem como veículo da écfrase, visto que seu emprego 
é frequente; [...] A descrição das armas constitui uma tópica no gênero 
épico, portanto, é inegável que a écfrase se insere nessa tradição para 
incitar a visualização da descrição. 

 

Bento Teixeira atualiza, de maneira bastante engenhosa, essa tópica no contexto 

de seu poema sobre a conquista marítima que deu a Nova Lusitânia ao Reino. 

 A écfrase do poema de Bento Teixeira traz uma cena da “cruel e cega bateria/ que 

deu a temerária e cega gente/ aos deuses do céu puro e reluzente”. Nas narrativas, que 

hoje chamamos mitológicas, de Hesíodo (Teogonia) e de Apolodoro (Biblioteca) é 

possível encontrar a menção aos episódios da Titanomaquia e da Gigantomaquia, quando 
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os “deuses do céu puro e reluzente” e, principalmente Zeus, precisaram enfrentar os Titãs, 

os Gigantes e, por último, o monstro Tifeu. A imagem da concha de Tritão em Camões é 

parte de uma écfrase, mas não contém outra imagem dentro de si, ao contrário do que 

ocorre na Prosopopeia. 

Uma possível interpretação da função dessa imagem da 

Titanomaquia/Gigantomaquia na Prosopopeia pode ter a ver com uma tentativa de 

projetar a imagem de que a monarquia ibérica católica é tão forte quanto Zeus a combater 

Titãs, Gigantes e Tifeu. No século XVI, é essa monarquia que está apta a vencer os 

embates e que se estabelece em África, na Índia Oriental ou na Índia Ocidental, quer 

dizer, na América. 

Neste pequeno estudo nós nos ocupamos apenas de uma técnica, a da écfrase, e 

de duas fontes, Hesíodo e Apolodoro, mas sabemos que o ponto alto do poema é uma 

prosopopeia de Proteu, outra divindade marinha, de modo que a recepção dos clássicos 

nesse tipo de poema é realmente evidente. 

Assim também, no Prólogo, Bento Teixeira menciona o símile horaciano ut 

pictura poiesis e, mostrando familiaridade com o braço romano da épica, cita Virgílio e 

seu herói Eneias, além de medir forças com os poetas antigos, cantando um herói “cujo 

valor e ser [...] pode estancar a Lácia e Grega lira”.  

Da mesma forma, o narrador do poema afirma que os irmãos Albuquerque Coelho 

são capazes de “no valor abater Querino e Remo”, e, metaforicamente, são figurados 

como heróis fundadores da Nova Lusitânia, à semelhança dos gêmeos romanos.  

Desse modo, por meio de uma dicção épica, Teixeira insere a América no rol de 

assuntos possíveis para esse tipo de poema de louvor de grandes ações e de grandes 

heróis, como Camões havia feito com relação à descoberta da rota marítima para as 

Índias, de modo que a semelhança como o gênero épico ancora o texto na tradição antiga, 

mas o tema americano a atualiza. Nesse sentido, pode resultar bastante pertinente e 

frutífero acionar, a partir dos preceitos das artes poética e retórica, um evidente legado 

clássico a fim de ler a Prosopopeia de Bento Teixeira. 
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