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HUMANISMO/ CLASSICISMO  1ª SÉRIE – LITERATURA – YURI AUGUSTUS 

 
Lista 03 

 
Leia o trecho retirado da obra “O velho da horta” do dramaturgo Gil Vicente. Após a leitura, responda o 
que se pede nas questões de 1 a 3. 
 

Esta seguinte farsa é o seu argumento que um homem honrado e muito rico, já velho, tinha uma 
horta: e andando uma manhã por ela espairecendo, sendo o seu hortelão fora, veio uma moça de muito 
bom parecer buscar hortaliça, e o velho em tanta maneira se enamorou dela que, por via de uma 
alcoviteira, gastou toda a sua fazenda. A alcoviteira foi açoitada, e a moça casou honradamente. Entra 
logo o velho rezando pela horta. Foi representada ao mui sereníssimo rei D. Manuel, o primeiro desse 
nome. Era do Senhor de M.D.XII.  

VELHO Pater noster criador, Qui es in coelis, poderoso, Santificetur, Senhor, nomen tuum vencedor, 
nos céu e terra piedoso. Adveniat a tua graça, regnum tuum sem mais guerra; voluntas tua se faça sicut 
in coelo et in terra. Panem nostrum, que comemos, cotidianum teu é; escusá-lo não podemos; inda que 
o não mereceremos tu da nobis. Senhor, debita nossos errores, sicut et nos, por teu amor, dimittius 
qualquer error, aos nosso devedores. Et ne nos, Deus, te pedimos, inducas, por nenhum modo, in 
tentationem caímos porque fracos nos sentimos formados de triste lodo. Sed libera nossa fraqueza, nos a 
malo nesta vida; Amen, por tua grandeza, e nos livre tua alteza da tristeza sem medida. 
 

Entra a MOÇA na horta e diz o VELHO:  
Senhora, benza-vos Deus,  
 
MOÇA Deus vos mantenha, senhor.  
VELHO Onde se criou tal flor? Eu diria que nos céus.  
MOÇA Mas no chão.  
VELHO Pois damas se acharão que não são vosso sapato! 
MOÇA Ai! Como isso é tão vão, e como as lisonjas são de barato!  
VELHO Que buscais vós cá, donzela, senhora, meu coração?  
MOÇA Vinha ao vosso hortelão, por cheiros para a panela.  
VELHO E a isso vinde vós, meu paraíso. Minha senhora, e não a aí?  
MOÇA Vistes vós! Segundo isso, nenhum velho não tem siso natural.  
VELHO Ó meus olhinhos garridos, mina rosa, meu arminho!  
MOÇA Onde é vosso ratinho? Não tem os cheiros colhidos?  
VELHO Tão depressa vinde vós, minha condensa, meu amor, meu coração!  
MOÇA Jesus! Jesus! Que coisa é essa? E que prática tão avessa da razão!  
VELHO Falai, falai doutra maneira! Mandai-me dar a hortaliça. Grão fogo de amor me atiça, ó minha 
alma verdadeira! 
MOÇA E essa tosse? Amores de sobreposse serão os da vossa idade; o tempo vos tirou a posse.  
VELHO Mas amo que se moço fosse com a metade.  
MOÇA E qual será a desastrada que atende vosso amor?  
VELHO Oh minha alma e minha dor, quem vos tivesse furtada!  
MOÇA Que prazer! Quem vos isso ouvir dizer cuidará que estais vivo, ou que estai para viver!  
VELHO Vivo não no quero ser, mas cativo! 
 

01. Identifique no texto acima passagens em que o Velho demonstre interesse na Moça. (2 trechos pelo 
menos) Explique na sequência o porquê disso ocorrer. 

 
02. Considerando a passagem e o contexto final da obra, o que justifica a atitude da Moça em relação as 

investidas do Velho? Como o Velho descobre o porquê do distanciamento da Moça? 
 
03. Na maioria dos materiais, é possível identificar elementos que mencionem a classificação da peça 

vicentina como uma farsa. Sendo assim, justifique essa classificação com elementos do enredo. 
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04.  
Alma minha gentil, que te partiste 
Tão cedo desta vida descontente, 
Repousa lá no Céu eternamente, 
E viva eu cá na terra sempre triste. 
 
Se lá no assento Etéreo, onde subiste, 
Memória desta vida se consente, 
Não te esqueças daquele amor ardente, 
Que já nos olhos meus tão puro viste. 
 
E se vires que pode merecer-te 
Algũa cousa a dor que me ficou 
Da mágoa, sem remédio, de perder-te, 
 
Roga a Deus, que teus anos encurtou, 
Que tão cedo de cá me leve a ver-te, 
Quão cedo de meus olhos te levou. 
 

Luís Vaz de Camões, in "Sonetos" 
 
Considerando o poema acima camoniano e o período no qual o escritor está inserido, responda: 
a) A qual contexto artístico-histórico Camões está vinculado? 
b) Qual a vertente literária se vincula o escritor? 
c) Aponte 3 elementos que coloquem o poema dentro do contexto mencionado. 
d) Considerando a vida do autor, qual a relevância do poema acima? 


