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1. O nascimento
de um novo mundo
O despertar do mundo para a Renascença
esteve atrelado a diversos fatores, tais como: o
enfraquecimento do poder religioso, a tomada
de Constantinopla pelos turcos, o descobrimento e a exploração de novos continentes, a
criação de universidades, a Reforma protestante, a invenção da imprensa e o fortalecimento
e a ascensão da burguesia.
A partir do século XIII, com o progressivo
declínio do feudalismo e da economia rural, as
cidades conquistaram sua importância, e as atividades comerciais sobrepuseram-se às do mundo
rural. As rotas comerciais estendiam-se, permitindo a troca de experiências entre povos
distintos. Diminuía o poder da Igreja católica.
As ciências transformam-se aos saltos.
Galileu e Copérnico, por exemplo, ousam desafiar um dogma, a visão geocêntrica do Universo,
substituída pela organização heliocêntrica. Todas
essas mudanças econômicas e sociais, aliadas
aos notáveis avanços científicos, tiveram profundos reflexos na produção artística dessa época.

2. O
 Classicismo
em Portugal
A literatura do primeiro momento do Classicismo português procurou seguir os modelos
clássicos: busca da perfeição formal, universalismo, racionalismo; enfim, a objetividade e o
equilíbrio. A Ilíada, de Homero, e a Eneida, de

Virgílio, serviram de fontes de influência para os
poetas do Classicismo, cujo modelo girava em
torno das disputas entre deuses a respeito da
vida humana. Guerras, aventuras e outros feitos
constituíam o cenário em que os homens demonstravam seu caráter heroico.
Considera-se que o Classicismo em Portugal teve início com Francisco Sá de Miranda,
que trouxe para lá o dolce stil nuovo, ao lançar
a obra Os estrangeiros, primeiro passo de um
dos mais ricos e importantes períodos culturais
vividos pelo povo português.
A chamada medida nova e os estilos
advindos da literatura clássica contrapunhamse à medida velha, estilo popular entre
os antigos poetas de Portugal. Os versos
decassílabos representaram a grande
novidade estilística trazida por Sá de
Miranda. A medida nova não substituiu
abruptamente a medida velha portuguesa;
ao contrário, as duas correntes apareciam,
simultaneamente, na maioria dos autores
lusos, o que confere ao Classicismo português
uma considerável peculiaridade literária.

CAMÕES
O século XVI passou para a história como um
dos mais pródigos. No mundo todo, apareceram
nomes geniais, que compuseram algumas das
mais ricas páginas da literatura universal. Na Itália,
surgiram Ariosto e Tasso; na França, Montaigne
e Rabelais; na Espanha, Cervantes; na Inglaterra,
William Shakespeare; na Alemanha, Erasmo e
Lutero. Portugal apresentou ao mundo Camões.
Filho de nobres empobrecidos, Luís de Camões provavelmente nasceu em 1524 ou 1525.
13
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Tomando como herói o navegador luso Vasco da
Gama, personificou toda a bravura e a grandeza
de seu povo. Mais que um herói quase divino,
nascia a pátria heroica. Em Os lusíadas, a história de Portugal é contada, tendo como eixo a
viagem de Vasco da Gama às Índias, em 1498.
Figura 1

A fé, o Império, e as terras viciosas (A)
De África e de Ásia andaram devastando, (B)
E aqueles que por obras valerosas (A)
Se vão da lei da Morte libertando, (B)
Cantando espalharei por toda parte, (C)
Se a tanto me ajudar o engenho e arte (C)

BIBLIOTECA NACIONAL DE LISBOA (PORTUGAL)

A obra pode ser dividida em cinco partes,
cada uma com finalidade específica, seguindo
a construção da epopeia clássica:
• Proposição (ou introdução). Apresentação
do poema, em que são identificados o herói
e o tema.

Luís Vaz de Camões (1524?-1580).

Como marinheiro, Camões viveu no mar
as experiências que serviriam de inspiração
para a composição de Os lusíadas, poema épico que consagraria o autor e o Classicismo lusitano. De volta a Lisboa, viveu desolado e em
dificuldades financeiras. Em 1572, teve sua
obra máxima publicada. Em recompensa, o rei
d. Sebastião determinou o pagamento de uma
pensão por serviços prestados ao reino. Em
1580, Camões morreu, em completa miséria.
Os lusíadas foram compostos em dez cantos e inspirados nas grandes epopeias clássicas, por isso obedecem a uma rígida estrutura.
Suas 1 102 estrofes de oito versos exaltam os
feitos e a glória do povo de Portugal, por meio
das aventuras de Vasco da Gama.
A obra organiza-se em versos decassílabos e em oitava-rima, com três rimas alternadas e uma paralela (AB AB AB CC): o primeiro
verso rima com o terceiro e com o quinto; o
segundo rima com o quarto e com o sexto;
o sétimo verso rima com o oitavo. Observe isso
na seguinte estrofe:
E também as memórias gloriosas (A)
Daqueles reis que foram dilatando (B)

As armas e os Barões assinalados
Que, da Ocidental praia Lusitana,
Por mares nunca dantes navegados,
Passaram ainda além da Taprobana,
E em perigos e guerras esforçados,
Mais do que prometia a força humana,
E entre gente remota edificaram
Novo Reino, que tanto sublimaram.

• Invocação. Por se tratar de obra inspirada na
cultura greco-romana, Camões pediu auxílio
às musas (as Tágides, ninfas do Tejo, principal rio português).
E vós, Tágides minhas, pois criado
Tendes em mi um novo engenho ardente,
Se sempre, em verso humilde, celebrado
Foi de mi vosso rio alegremente,
Dai-me agora um som alto e sublimado,
Um estilo grandíloco e corrente,
Por que de vossas águas Febo ordene
Que não tenham enveja às de Hipocrene.

• Dedicatória. A obra é dedicada a d. Sebastião, rei de Portugal.
Vós, poderoso Rei, cujo alto Império
O Sol, logo em nascendo, vê primeiro,
Vê-o também no meio do Hemisfério,
E quando desce o deixa derradeiro;
Vós, que esperamos jugo e vitupério
Do torpe Ismaelita cavaleiro,
Do Turco Oriental e do Gentio
Que inda bebe o licor do santo Rio:

14
001-224-CadRev-PortuguesLinguagensVU.indd 14

12/05/14 11:20

• Narração. A narrativa inicia-se com os portugueses já em pleno oceano Índico. Nesta, que é a parte mais longa do poema,
são relatados os episódios ocorridos durante a viagem de Vasco da Gama e é narrada
a história de antigos reis portugueses.
Já no largo Oceano navegavam,
As inquietas ondas apartando;
Os ventos brandamente respiravam,
Das naus as velas côncavas inchando;
Da branca escuna os mares se mostravam
Cobertos, onde as proas vão cortando
As marítimas águas consagradas,
Que do gado de Próteu são cortadas,

• Epílogo. É o fecho da obra, no qual o poeta,
desiludido com a própria pátria, pede que as
musas calem seu canto.
No [não] mais, Musa, no mais, que a Lira
[tenho
Destemperada e a voz enrouquecida,
E não do canto, mas de ver que venho
Cantar a gente surda e endurecida.
O favor com que mais se acende o engenho
Não no dá a pátria, não, que está metida
No gosto da cobiça e na rudeza
Duma austera, apagada e vil tristeza.
E não sei por que influxo de Destino
Não tem um ledo orgulho e geral gosto,
Que os ânimos levanta de contino
A ter pera trabalhos ledo o rosto.
Por isso vós, ó Rei, que por divino
Conselho estais no régio sólio posto,
Olhai que sois (e vede as outras gentes)
Senhor só de vassalos excelentes.

Os lusíadas dividem-se em dez cantos.
Muitos são os episódios narrados ou descritos,
tais como: O concílio dos deuses, A chegada
a Melinde, A morte de Inês de Castro (Canto
III, estrofes 118-135), O velho do Restelo (Canto IV, estrofes 94-104), O gigante Adamastor
(Canto V, estrofes 37-60) e A ilha dos amores
(Canto IX, estrofes 68-95).

Camões também deixou registrada sua genialidade em poemas escritos nas mais diversas
formas e técnicas. Por exemplo, são conhecidas
suas redondilhas, nas quais se observam um
mote e uma ou mais voltas.
Voltas a mote alheio
Menina dos olhos verdes,
Por que me não vedes?
Eles verdes são,
E têm por usança,
Na cor, esperança,
E nas obras, não.
Vossa condição
Não é de olhos verdes,
Porque me não vedes.
Isenções a molhos
Que eles dizem terdes,
Não são de olhos verdes,
Nem de verdes olhos.
Sirvo de geolhos,
E vós não me credes,
Porque me não vedes.
Havia de ver,
Por que possa vê-los,
Que uns olhos tão belos
Não se hão-de esconder.
Mas fazeis-me crer
Que já não são verdes,
Porque me não vedes.
Verdes não o são
No que alcanço deles;
Verdes são aqueles
Que esperança dão.
Se na condição
Está serem verdes,
Por que me não vedes?

É com os sonetos que a lírica camoniana
se expressa melhor. Em geral, cada soneto camoniano inclui duas premissas e uma
conclusão (que se revela no último terceto).
15

001-224-CadRev-PortuguesLinguagensVU.indd 15

12/05/14 11:20

1. No Renascimento, o homem era o centro do Universo (antropocentrismo). A Igreja exerceu forte domínio sobre o homem durante a Idade Média, no período correspondente ao Trovadorismo.

2. O texto I pertence ao Classicismo; já os textos II e III pertencem, respectivamente, ao Romantismo e ao Modernismo, o
que invalida a alternativa e.

III

Sete anos de pastor Jacó servia

Labão, pai de Raquel, serrana bela;

Um dia ela veio para a rede,
Se enroscou nos meus braços,
Me deu um abraço,
Me deu as maminhas
Que eram só minhas.
A rede virou,

Mas não servia ao pai, servia a ela,
E a ela só por prêmio pretendia.
Os dias, na esperança de um só dia,
Passava, contentando-se com vê-la;

O mundo afundou.

Porém o pai, usando de cautela,

Carlos Drummond de Andrade

Em lugar de Raquel lhe dava Lia.

Os três fragmentos possuem o mesmo tema: a
figura feminina. Tendo em vista a temática, assinale a alternativa incorreta:

ATIVIDADES
1

a) O fragmento I mostra uma figura feminina de
maneira idealizada, transfigurada, divinizada,
tornando a relação amorosa impossível.

(Inatel-MG) Uma das características a seguir
não é própria do Renascimento cultural. Assinale-a.

b) No fragmento II, a figura feminina é vista de
maneira humana, carnal, sensual, tornando
a relação amorosa possível.

a) O racionalismo do homem.
b) A paixão pelos prazeres mundanos.
c) O repúdio aos ideais medievais.
X

c) No fragmento III, a figura feminina é mostrada de maneira a tornar a relação amorosa materializada.

d) A intensificação do monopólio cultural exercido pela Igreja.
e) O individualismo do homem.

2

d) Os três fragmentos representam, respectivamente, a figura feminina em concepções diferenciadas: clássica, romântica e moderna.

(PUC-SP)

I
Um mover de olhos, brando e piedoso,
Sem ver de quê; um riso brando e honesto,

X

e) Os três fragmentos, ao retratarem a figura
feminina, desviam-se dos princípios literários românticos e modernos.

Quase forçado; um doce e humilde gesto,
De qualquer alegria duvidoso;
[…]
Esta foi a celeste formosura
Da minha Circe, e o mágico veneno
Que pôde transformar meu pensamento.
Luís Vaz de Camões

II
Uma noite, eu me lembro… Ela dormia
Numa rede encostada molemente…
Quase aberto o roupão… solto o cabelo
E o pé descalço do tapete rente.
Castro Alves

As questões 3 e 4 tomam por base uma citação
da Bíblia Sagrada e o “Soneto 88”, de Luís Vaz de
Camões (1524?-1580):

Jacó encontra-se com Raquel
Depois disse Labão a Jacó: Acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dizme, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha
duas filhas: Lia, a mais velha, e Raquel, a mais
moça. Lia tinha olhos baços, porém Raquel
era formosa de porte e de semblante. Jacó
amava Raquel, e disse: Sete anos te servirei
por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu

16
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Labão: Melhor é que eu ta dê, em vez de dá-la
a outro homem; fica, pois, comigo.
Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó
sete anos; e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó
a Labão: Dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo, para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar, e
deu um banquete. À noite, conduziu Lia, sua
filha, e a entregou a Jacó. E coabitaram […]
Ao amanhecer, viu que era Lia, por isso disse
Jacó a Labão: Que é isso que me fizeste? Não
te servi por amor a Raquel? Por que, pois,
me enganaste? Respondeu Labão:
Não se faz assim em nossa terra, dar-se a
mais nova antes da primogênita. Decorrida
a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais sete anos que ainda me servirás.
Concordou, Jacó, e se passou a semana desta; então Labão lhe deu por mulher
Raquel, sua filha […] E coabitaram. Mas Jacó
amava mais a Raquel do que a Lia; e continuou servindo a Labão por outros sete anos.

3

(Vunesp) O racionalismo é uma das características mais frequentes da literatura clássica
portuguesa. A logicidade do pensamento quinhentista repercutiu no rigor formal de seus
escritores, e no culto à expressão “verdades
eternas”, sem que isso implicasse tolhimento da liberdade imaginativa e poética. Com
base nessas observações, releia os dois textos
apresentados e:
a) aponte um procedimento literário de Camões
que comprove o rigor formal do Classicismo.
Baseando-se em uma passagem bíblica, Camões adaptou a
história de Jacó e Raquel para o soneto decassílabo, forma
fixa de dez sílabas, levada para Portugal por Sá de Miranda,
juntamente com outras ideias renascentistas.






Gênesis, 29: 15-30. Bíblia Sagrada (Trad. João
Ferreira de Almeida.) Rio de Janeiro: Sociedade
Bíblica do Brasil, 1962.

b) indique o dado da passagem bíblica que,
por ter sido omitido por Camões, revela
a prática da liberdade poética e confere
maior carga sentimental ao seu modo de
focalizar o mesmo episódio.

Soneto 88
Sete anos de pastor Jacó servia
Labão, pai de Raquel, serrana bela,
Mas não servia ao pai, servia a ela,
E a ela só por prêmio pretendia.

Para Camões, Jacó teria que trabalhar por mais sete anos
para ter Raquel como esposa. Já na passagem da Bíblia,
Raquel fora entregue a Jacó uma semana depois de ter se
casado com Lia, para depois servir a Labão.

Os dias, na esperança de um só dia,
Passava, contentando-se em vê-la;
Porém o pai, usando de cautela,
Em lugar de Raquel lhe dava Lia.






Vendo o triste pastor que com enganos
Lhe fora assim negada a sua pastora,
Como se a não tivera merecida,
Começa de servir outros sete anos,
Dizendo: — Mais servira, se não fora
Pera tão longo amor, tão curta a vida!
Camões. Obra completa. Rio de Janeiro:
Aguilar, 1963. p. 298.



4

Retire o verso do soneto de Camões que nos dá
a ideia de efemeridade da vida, um dos temas
centrais da sua poesia lírica.
“Pera
tão longo amor, tão curta a vida!”
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EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES



Leia o texto a seguir, para responder às questões de 1 a 3.




Cessem do sábio Grego e do Troiano
As navegações grandes que fizeram;
Cale-se de Alexandre e de Trajano
A fama das vitórias que tiveram;
Que eu canto o peito ilustre Lusitano,
A quem Neptuno e Marte obedeceram.
Cesse tudo o que a Musa antiga canta,
Que outro valor mais alto se alevanta.
O trecho transcrito é a terceira estrofe de Os lusíadas, de Luís Vaz de Camões. O poema, publicado
em 1572, é considerado a obra máxima do Classicismo português.






3

Quanto ao conteúdo do poema:
a) Qual o ponto de partida histórico e que
serve de núcleo narrativo do poema? Comprove sua resposta com uma passagem
transcrita do texto.
O
 núcleo narrativo de Os lusíadas é a viagem de Vasco da
Gama
em 1498. Ao mencionar “A quem Netuno e Marte


1

Que tipo de verso empregado é uma das características do “doce estilo novo” dos italianos? Que
nome se dá a esse tipo de poema?
O
 tipo de verso é o decassílabo ou medida nova. O nome desse
tipo
de poema é soneto.



mares
(Netuno é o deus dos mares) e as vitórias que ob
tiveram
em guerras (Marte é o deus da guerra) para chegar

até
 Calicute, na Índia.









2

obedeceram”,
Camões indica a vitória portuguesa sobre os




Quanto ao gênero literário empregado por Camões, responda:
a) A que gênero literário filiam-se Os lusíadas?
Os
 lusíadas pertencem ao gênero épico.






b) Que outras epopeias clássicas são sugeridas
no trecho transcrito?
O
 poema sugere nas entrelinhas de seus versos da terceira

b) De que maneira esse gênero valoriza a tendência clássica na literatura?
Ao compor uma epopeia, expressão máxima do gênero

estrofe
a Odisseia e a Ilíada, de Homero, e a Eneida, de Virgí
lio,
 consideradas por Camões a “Musa antiga”.


épico em versos, Camões retoma a tradição clássica iniciada



por Homero na literatura ocidental e também universaliza



a produção renascentista portuguesa ao retomar o modelo



clássico da Eneida, de Virgílio.



18
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4

(U. F. São Carlos-SP)

b) explique a composição do texto com base
nas rimas.

Os bons vi sempre passar
No mundo graves tormentos;

Os
 versos estão assim esquematizados de acordo com suas

E pera mais me espantar

rimas:
ABAABCDDCD.


Os maus vi sempre nadar



Em mar de contentamentos.



Cuidando alcançar assim



O bem tão mal ordenado,



Fui mau, mas fui castigado,
Assim que só pera mim
Anda o Mundo concertado.

5

CAMÕES, Luís Vaz de. “Ao desconcerto do
mundo”. In: Rimas. Obra completa. Rio de
Janeiro: Aguilar, 1963. p. 475-476.

“Os-bons-vi-sem-pre-pa-ssar
/ No-mun-do-gra-ves-tor-men

(tos)
/ E-pe-ra-mais-m’es-pan-tar” (sete sílabas poéticas — medi

Esse curto poema de Camões compõe-se de partes correspondentes ao destaque dado às personagens (o eu poemático e os outros). Quanto ao
significado, o poema baseia-se em antíteses desdobradas, de tal maneira trançadas que parecem
refletir o “desconcerto do mundo”. Posto isso:

da
 velha — tradição trovadoresca).




a) identifique a antítese básica do poema e
mostre os seus desdobramentos:
A
 antítese básica é bons versus maus. Segundo Camões, os
maus
se dão bem e os bons se dão mal. Ele, querendo alcançar




6

o bem, agiu mal, e por isso foi castigado. Conclui-se que, só
para
ele, o mundo está concertado (os maus é que devem ser


Faça a metrificação dos três primeiros versos. Pela
medida encontrada, Camões recebeu influência
da tradição
.

X

Além de Luís Vaz de Camões, outros dois autores também se destacaram no Classicismo
português. São eles:
a) Antônio Ferreira e Francisco de Sá de Miranda.

castigados).


b) Gil Vicente e Garcia de Resende.



c) Bernardim Ribeiro e Rui de Pina.



d) D. Dinis e Paio Soares de Taveirós.



e) Padre Manuel Bernardes e padre Antônio
Vieira.



Antônio Ferreira, teatrólogo, autor de A tragédia Castro, e
Francisco de Sá de Miranda, responsável por levar as ideias
renascentistas para Portugal.
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