
Literatura 
 

1 

 

Classicismo 

Teoria 

 

Introdução 

O Renascimento é o movimento histórico que surge, na Europa, entre os séculos XIV e XVI. Aqui veremos os 

traços, especialmente, da manifestação literária neste momento, em Portugal, intitulada Classicismo, que 

influenciaram diversos estilos de época posteriores, como o Arcadismo (no século XVIII) e o Parnasianismo 

(no século XIX). Veremos, também, aspectos recorrentes na obra de um dos principais nomes deste período 

e da literatura mundial: Luís de Camões.  

 

Contexto geral 

Veja, a seguir, alguns eventos que marcaram a Europa e, consequentemente, o contexto do Classicismo. 

● Invenção da imprensa (aproximadamente 1450) 

● Era das navegações 

● Reforma protestante (1517) 

● Contrarreforma 

● União Ibérica (1580) 

 

Características do Classicismo 

Um dos nomes desta etapa, na literatura clássica italiana, é o poeta Petrarca, e a forma fixa soneto é inserida 

a partir dele. Não à toa, quando estilos de época posteriores retomam a estética clássica, os poemas tendem 

a seguir o modelo do soneto. Veremos, agora, alguns dos principais traços recorrentes à estética classicista. 

● Racionalismo (caráter conceptual, contenção emocional) 

● Retorno à Antiguidade Greco-Latina 

● Imitação dos modelos clássicos 

● O Bem, o Belo e a Verdade 

● Equilíbrio e harmonia 

 

Sá de Miranda 

Sá de Miranda (1481 – 1558) foi um poeta que inaugurou o Classicismo em Portugal. Recorreu ao soneto, 

importando-o do Renascimento italiano, trazendo à terra portuguesa esse novo formato de poesia. Ainda que 

tivesse introduzido a medida nova, Miranda não abandonou a velha, ou seja, as redondilhas maiores e 

menores.  

Além disso, Sá de Miranda recorreu a diversas temáticas em sua poesia, em especial apresentando um 

caráter reflexivo. O “poeta-filósofo” apresentava reflexões herméticas, dúvidas existenciais e trazia, também, 

um cunho moralizante a seus textos. O lirismo amoroso também não ficava de fora de suas obras. 
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Fofoca literária! 

Os contemporâneos Sá de Miranda e Gil Vicente tiveram alguns atritos, estes presentes em alguns de seus 

respectivos textos.  

 

Camões e a Lírica 

 

Luís de Camões (1525 – 1580) foi, dentre várias outras ocupações, um 

poeta e viveu experiências na guerra, como soldado, o que contribuiu na 

construção de seus textos. Sua vasta produção literária faz parte do gênero 

lírico (com diversos sonetos, tal qual o exemplo abaixo, em “Textos de 

apoio”) e épico (por meio da famosa obra Os Lusíadas). Seus textos líricos 

subdividem-se entre a temática amorosa e filosófica.  

 

Veja, abaixo, alguns elementos gerais, presentes em sua poética: 

● Sólida cultura humanística adquirida fora dos meios letrados 

● Lírica popular e clássica 

● Neoplatonismo amoroso 

● Figura feminina idealizada 

 

Os Lusíadas 

O texto épico camoniano “Os Lusíadas” (1572) possui 10 cantos e é estruturado em oitava, também nomeada 

oitava-rima, apresentada em ABABABCC. A obra é constituída por 1102 estrofes com diversos narradores, 

além de apresentar temática cristã, mas com a presença de algumas divindades pagãs. A temática é 

centralizada na descoberta do caminho marítimo às Índias percorrido pelo personagem principal, Vasco da 

Gama. 

 

A epopéia apresenta alguns episódios: Inês de Castro, O velho do Restelo, Gigante Adamastor, Ilha dos 

Amores e Máquina do mundo.  
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Quer assistir ao vídeo correspondente a este mapa mental? Clique aqui e acesse a edição do Classicismo, 

no nosso Quer Que Desenhe?! 

 

Textos de apoio 

 

Texto I 

 

Os Lusíadas 

Canto I 

As armas e os Barões assinalados 

Que da Ocidental praia Lusitana 

 

Por mares nunca de antes navegados 

Passaram ainda além da Taprobana, 

Em perigos e guerras esforçados 

Mais do que prometia a força humana, 

E entre gente remota edificaram 

Novo Reino, que tanto sublimaram; 

 

E também as memórias gloriosas 

Daqueles Reis que foram dilatando 

A Fé, o Império, e as terras viciosas 

https://www.youtube.com/watch?v=sXw-YaKgrao
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De África e de Ásia andaram devastando, 

E aqueles que por obras valerosas 

Se vão da lei da Morte libertando, 

Cantando espalharei por toda parte, 

Se a tanto me ajudar o engenho e arte. 

 

Cessem do sábio Grego e do Troiano 

As navegações grandes que fizeram; 

Cale-se de Alexandro 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. 

 

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. 

 

Dai-me üa fúria grande e sonorosa, 

E não de agreste avena ou frauta ruda, 

Mas de tuba canora e belicosa, 

Que o peito acende e a cor ao gesto muda; 

Dai-me igual canto aos feitos da famosa 

Gente vossa, que a Marte tanto ajuda; 

Que se espalhe e se cante no universo, 

Se tão sublime preço cabe em verso. (...) 

Luís de Camões 
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Texto II 

Soneto 48 

O sol é grande, caem coa calma as aves, 

Do tempo em tal sazão que sói ser fria: 

Esta água, que dalto cai, acordar-me-ia, 

Do sono não, mas de cuidados graves. 

 

Ó coisas todas vãs, todas mudaves, 

Qual é o coração que em vós confia? 

Passando um dia vai, passa outro dia, 

Incertos todos mais que ao vento as naves! 

 

Eu vi já por aqui sombras e flores, 

Vi águas, e vi fontes, vi verdura; 

As aves vi cantar todas damores. 

 

Mudo e seco é já tudo; e de mistura, 

Também fazendo-me eu fui doutras cores; 

E tudo o mais renova, isto é sem cura. 

Sá de Miranda 

 

Texto III 

Soneto  

Alegres campos, verdes arvoredos, 

claras e frescas águas de cristal, 

que em vós os debuxais ao natural, 

discorrendo da altura dos rochedos; 

 

Silvestres montes, ásperos penedos, 

compostos em concerto desigual, 

sabei que, sem licença de meu mal, 

já não podeis fazer meus olhos ledos. 

 

E, pois me já não vedes como vistes, 

não me alegrem verduras deleitosas, 

nem águas que correndo alegres vêm. 

 

Semearei em vós lembranças tristes, 

regando-vos com lágrimas saudosas, 

e nascerão saudades de meu bem. 
Luís de Camões 

 

Texto IV 

Transforma-se o amador na cousa amada 

 

Transforma-se o amador na cousa amada, 

Por virtude do muito imaginar; 

Não tenho logo mais que desejar, 

Pois em mim tenho a parte desejada. 

 

Se nela está minha alma transformada, 

Que mais deseja o corpo de alcançar? 

Em si sómente pode descansar, 

Pois consigo tal alma está liada. 

 

Mas esta linda e pura semideia, 

Que, como o acidente em seu sujeito, 

Assim co'a alma minha se conforma, 

 

Está no pensamento como ideia; 

[E] o vivo e puro amor de que sou feito, 

Como matéria simples busca a forma. 

                   Luís de Camões 
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Exercícios 

 

1. (UNIFOR – 2017) Ao desconcerto do mundo 

Os bons vi sempre passar  

No mundo graves tormentos;  

E para mais me espantar,  

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 para mim  

Anda o mundo concertado.  

(CAMÕES, Luís de Camões – Lítica. 5.ed. São Paulo: Cultrix, 1976. p.90) 

 

Assinale a alternativa que contém o tema do poema “Ao desconcerto do mundo” de Camões. 

a) Alegria 

b) Bondade 

c) Maldade 

d) Tristeza 

e) Injustiça 
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2. Leia os versos transcritos de Os Lusíadas, de Camões, para responder ao teste. 

 

Tu, só tu, puro Amor, com força crua, 

Que os corações humanos tanto obriga, 

Deste causa à molesta morte sua, 

Como se fora pérfida inimiga. 

Se dizem, fero Amor, que a sede tua 

Nem com lágrimas tristes se mitiga, 

É porque queres, áspero e tirano, 

Tuas aras banhar em sangue humano. 

 

Assinale a afirmação incorreta em relação aos versos transcritos: 

a) A apóstrofe inicial da estrofe introduz um discurso dissertativo a respeito da natureza do 

sentimento amoroso 

b) O amor é compreendido como uma força brutal contra a qual o ser humano não pode oferecer 

resistências. 

c) A causa da morte de Inês é atribuída ao amor desmedido que subjugou completamente a jovem. 

d) A expressão "se dizem" indica ser senso comum a ideia que brutalidade faz parte do sentimento 

amoroso. 

e) Os versos associam a causa da morte de Inês não só à força cruel do amor, mas também aos 

perigosos riscos que a jovem inimiga representava para o rei. 
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3. Soneto 

Busque Amor novas artes, novo engenho, 

Para matar-me, e novas esquivanças; 

Que não pode tirar-me as esperanças, 

Que mal me tirará o que eu não tenho. 

  

Olhai de que esperanças me mantenho! 

Vede que perigosas seguranças! 

Que não temo contrastes nem mudanças, 

Andando em bravo mar, perdido o lenho. 

  

Mas, conquanto não pode haver desgosto 

Onde esperança falta, lá me esconde 

Amor um mal, que me mata e não se vê; 

  

Que dias há que na alma me tem posto 

Um não sei quê, que nasce não sei onde, 

Vem não sei como, e dói não sei por quê. 

  

Segundo os versos do poema, o eu lírico 

a) está à procura do Amor. 

b) está amando e cheio de esperanças. 

c) está seguro devido ao Amor. 

d) está sem esperança. 

 

 

4. Sobre Luís de Camões, assinale a incorreta: 

a) Não há um texto definitivo de lírica camoniana. Atribuem-se-lhe cerca de 380 composições líricas, 

destacando-se os cerca de 200 sonetos, alguns de autoria controversa. 

b) Camões teria reunido sua lírica sob o título de O Parnaso Lusitano, que se perdeu, e do qual há 

algumas referências nas cartas do poetas. 

c) As redondilhas de Camões seguem os moldes da poesia palaciana do Cancioneiro Geral de Garcia 

de Resende e, mesmo na medida velha, o poeta superou seus contemporâneos e antecessores. 

d) A lírica na medida velha, tradicional, medieval, vale-se dos motes glosados, das redondilhas e são 

de cunho galante, alegre madrigalesco. 

e) A principal diferença entre a poesia lírica e a poesia épica é formal e manifesta-se da utilização de 

versos de diferentes metros. 
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5. Leia o seguinte soneto de Camões: 

 Oh! Como se me alonga, de ano em ano, 

a peregrinação cansada minha. 

Como se encurta, e como ao fim caminha 

este meu breve e vão discurso humano. 

Vai-se gastando a idade e cresce o dano; 

perde-se-me um remédio, que inda tinha. 

Se por experiência se adivinha, 

qualquer grande esperança é grande engano. 

 

Corro após este bem que não se alcança; 

no meio do caminho me falece, 

mil vezes caio, e perco a confiança. 

 

Quando ele foge, eu tardo; e, na tardança, 

se os olhos ergo a ver se inda parece, 

da vista se me perde e da esperança. 

 

a) Na primeira estrofe, há uma contraposição expressa pelos verbos alongar e encurtar. A qual deles 

está associado o cansaço da vida e qual deles se associa à proximidade da morte? 

b) Por que se pode afirmar que existe também uma contraposição no interior do primeiro verso da 

segunda estrofe? 

c) A que termo se refere o pronome “ele” da última estrofe? 
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Gabarito 

 

1. E 

Os versos “Os bons vi sempre passar/No mundo graves tormentos;” ilustram o sofrimento vivenciado 

por pessoas boas. Em contraste a isso, os versos “Os maus vi sempre nadar/Em mar de 

contentamentos”, exibem que as pessoas ruins vivem variados momentos bons, segundo o eu lírico, 

representando a temática de injustiça no texto. 

   

2. D  

O “dizem” com sujeito indeterminado indica o senso comum, enquanto o “se” indica que esse senso será 

contrariado. 

 

3. D 

No trecho “Que não pode tirar-me as esperanças, /Que mal me tirará o que eu não tenho”, o eu lírico 

evidencia sua falta de esperança no amor. 

 

4. E 

A diferença temática, junto com a diferença formal, aparece marcadamente na lírica e na épica 

camonianas, uma vez que seu poema lírico é marcado, majoritariamente, por sonetos, enquanto sua 

poesia épica é construída através de versos decassílabos, focados em uma narrativa heroica. 

 

5.  

a) O cansaço da vida está associado ao verbo “alongar”, e a proximidade da morte está associada ao 

verbo “encurtar”.  

b) Porque existe uma contraposição evidente entre “gastar” (no sentido de diminuir) e “crescer”; além 

disso, em certo sentido pode-se contrapor a “idade” (a maturidade) como um bem e a palavra “dano” 

entendida como um mal ou desgraça.  

c) O elemento a que se refere o “ele” da última estrofe é o termo “bem” da estrofe anterior. 


