
 

 

 
2021 – tarefa 1 primeira série fevereiro – Colégio Olimpo 

Literatura – Sinval 
 
- Texto para as questões 01, 02, 03 
 

A seguinte farsa de folgar foi representada ao muito alto e mui poderoso rei D. João, o terceiro do nome 
em Portugal, no seu Convento de Tomar, era do Senhor de MDXXIII. O seu argumento é que porquanto 
duvidavam certos homens de bom saber se o Autor fazia de si mesmo estas obras, ou se furtava de outros 
autores, lhe deram este tema sobre que fizesse: segundo um exemplo comum que dizem: mais quero asno que 
me leve que cavalo que me derrube. E sobre este motivo se fez esta farsa.  

A figuras são as seguintes: Inês Pereira; sua Mãe; Lianor Vaz; Pêro Marques; dous Judeus (um chamado 
Latão, outro Vidal); um Escudeiro com um seu Moço; um Ermitão; Luzia e Fernando.  

Finge-se que Inês Pereira, filha de hüa molher de baixa sorte, muito fantesiosa, está lavrando em casa, e 
sua mãe é a ouvir missa, e ela canta esta cantiga:  
 

Canta Inês:  
Quien con veros pena y muere  
Que hará quando no os viere?  
(Falando)  
INÊS Renego deste lavrar  
E do primeiro que o usou;  
Ó diabo que o eu dou,  
Que tão mau é d'aturar.  
Oh Jesu! que enfadamento,  
E que raiva, e que tormento,  
Que cegueira, e que canseira!  
Eu hei-de buscar maneira  
           D'algum outro aviamento. (...) 
 
Vem a Mãe, e não na achando lavrando, diz:  
MÃE Logo eu adivinhei  
Lá na missa onde eu estava,  
Como a minha Inês lavrava  
A tarefa que lhe eu dei...  
Acaba esse travesseiro!  
Hui! Nasceu-te algum unheiro?  
Ou cuidas que é dia santo?  
INÊS Praza a Deos que algum        quebranto?  
Me tire do cativeiro.  
MÃE Toda tu estás aquela!  
Choram-te os filhos por pão?  
INÊS Prouvesse a Deus! Que já é razão  
De eu não estar tão singela.  
 
MÃE Olha Leia agora as seguintes estrofes, que se encontram em passagens diversas de A farsa 
de Inês Pereira de Gil Vicente: 
Inês: 
Andar! Pero Marques seja! 
de ali o mau pesar...  
Como queres tu casar  
Com fama de preguiçosa?  
            INÊS Mas eu, mãe, sam aguçosa 
 
pp. 01, 02 

 
Aqui vem Pêro Marques, vestido como filho de lavrador rico, com um gabão azul deitado ao ombro, com o 
capelo por diante, e vem dizendo: 
(...) 
PÊRO Virá cá Lianor Vaz,  
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Veremos que lhe dizeis...  
INÊS Homem, não aporfieis,  
Que não quero, nem me apraz.  
Ide casar a Cascais.  
PÊRO Não vos anojarei mais,  
Ainda que saiba estalar;  
E prometo não casar  
Até que vós não queirais.  
(Pêro vai-se, dizendo:)  
Estas vos são elas a vós:  
Anda homem a gastar calçado,  
E quando cuida que é aviado,  
Escarnefucham de vós!  
Creo que lá fica a pea...  
           Pardeus! Bô ia eu à aldeia! 
(...) 
Aqui entram os Judeus casamenteiros, um, Latão, e outro, Vidal e diz Latão:  
LATÃO Ou de cá!  
INÊS Quem está lá?  
VIDAL Nome del Deu, aqui somos!  
LATÃO Não sabeis quão longe fomos! 
VIDAL Esperai, aguardai ora!  
Soubemos dum escudeiro  
De feição d'atafoneiro  
Que virá logo essora,  
Que fala... e com' ora fala!  
Estrugirá esta sala.  
E tange... e com' ora tange!  
E alcança quanto abrange,  
E se preza bem da gala.  
 
Vem o Escudeiro, com seu Moço, que     lhe traz uma viola, e diz, falando só:  
ESCUDEIRO Se esta senhora é tal  
Como os Judeus ma gabaram,  
Certo os anjos a pintaram,  
E não pode ser i al.  
(...) 
 
MOÇO (Oh! como ficará tola  
Se não fosse casar ante  
Co mais sáfio bargante  
Que coma pão e cebola!).  
Ei-la aqui bem temperada,  
Não tendes que temperar  
       (...) 
INÊS Jesu, nome de Jesu!  
Quão fora sois de feição!  
Já minha mãe adivinha...  
Folgastes vós na verdade  
Casar à vossa vontade?  
Eu quero casar à minha.  
           MÃE Casa, filha, muit'embora. 
Ido o Escudeiro, diz o Moço:  
MOÇO Senhora, o que ele mandou  
Não posso menos fazer.  
INÊS Pois que te dá de comer  
Faze o que t'encomendou.  
MOÇO Vós fartai-vos de lavrar  
Eu me vou desenfadar  
Com essas moças lá fora:  
Vós perdoai-me, senhora,  
            Porque vos hei-de fechar. 
(...) 
Lê Inês Pereira a carta, a qual diz:  
«Muito honrada irmã,  
Esforçai o coração  
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E tomai por devação  
De querer o que Deus quiser.»  
E isto que quer dizer?  
«E não vos maravilheis  
De cousa que o mundo faça,  
Que sempre nos embaraça  
Com cousas. Sabei que indo  
Vosso marido fugindo  
Da batalha pera a vila,  
A meia légua de Arzila,  
           O matou um mouro pastor. 
(...)  
Vai Lianor Vaz por Pêro Marques, e fica Inês Pereira só, dizendo:  
INÊS Andar! Pêro Marques seja.  
Quero tomar por esposo  
Quem se tenha por ditoso  
De cada vez que me veja.  
Por usar de siso mero,  
Asno que me leve quero,  
E não cavalo folão.  
Antes lebre que leão,  
Antes lavrador que Nero.  
Vem Lionor Vaz com Pêro Marquez e diz Lianor Vaz: 
LIANOR Nô mais cerimónias agora;  
Abraçai Inês Pereira  
Por mulher e por parceira.  
PÊRO Há homem empacho, má-hora,  
Cant'a dizer abraçar..  
Depois que a eu usar  
Entonces poderá ser:  
INÊS (Não lhe quero mais saber  
Já me quero contentar...).  
LIANOR Ora dai-me essa mão cá.  
Sabeis as palavras, si?  
PÊRO Ensinaram-mas a mi,  
Porém esquecem-me já...  
LIANOR Ora dizei como digo.  
PÊRO E tendes vós aqui trigo  
Pera nos jeitar por riba?  
LIANOR Inda é cedo... Como rima!  
PÊRO Soma, vós casais comigo,  
E eu com vosco, pardelhas!  
Não cumpre aqui mais falar  
E quando vos eu negar  
Que me cortem as orelhas.  
LIANOR Vou-me, ficai-vos embora.  
INÊS Marido, sairei eu agora,  
Que há muito que não saí?  
PÊRO Si, mulher saí-vos i,  
Qu'eu me irei pera fora. 
 
A Farsa de Inês Pereira – pp. 01, 02, 08. 16, 19 
   

 
01. A leitura dos fragmentos da Farsa de Inês Pereira revela o comportamento ousado da figura feminina. 

Explique a ousadia de Inês e a causa social para a sua ação: 
 
02. Primeiro Inês rejeita o pedido de Pêro e casa-se com o Moço; depois, ao se ver viúva, aceita o pedido de 

Pêro. Comente os motivos que a levaram às escolhas: 
 
03. Explique o que motivou Gil Vicente a ridicularizar o homem do campo: 
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UNICAMP: Leia agora as seguintes estrofes, que se encontram em passagens diversas de A farsa de Inês  
 
Pereira de Gil Vicente: 
Inês: 
Andar! Pero Marques seja! 
Quero tomar por esposo 
quem se tenha por ditoso 
de cada vez que me veja. 
Por usar de siso mero, 
asno que leve quero, 
e não cavalo folão; 
antes lebre que leão, 
antes lavrador que Nero. 
 
Pero: 
I onde quiserdes ir 
vinde quando quiserdes vir, 
estai quando quiserdes estar. 
Com que podeis vós folgar 
que eu não deva consentir? 
 
(nota: folão, no caso, significa "bravo", "fogoso") 

 
04. A fala de Inês ocorre no momento em que aceita casar-se com Pero Marques, após o malogrado 

matrimônio com o escudeiro. Há um trecho nessa fala que se relaciona literalmente com o final da peça. 
Que trecho é esse? Qual é o pormenor da cena final da peça que ele está antecipando? 

 
05. A fala de Pero, dirigida a Inês, revela uma atitude contrária a uma característica atribuída ao seu primeiro 

marido. Qual é essa característica? 
 
- Texto para as questões 06, 07, 08, 09 e 10. 

 
Amor é fogo que arde sem se ver; 
É ferida que dói e não se sente; 
É um contentamento descontente; 
É dor que desatina sem doer; 
 
É um não querer mais que bem querer; 
É solitário andar por entre a gente; 
É nunca contentar-se de contente; 
É cuidar que se ganha em se perder; 
 
É querer estar preso por vontade; 
É servir a quem vence, o vencedor; 
É ter com quem nos mata lealdade. 
 
Mas como causar pode seu favor 
Nos corações humanos amizade, 
se tão contrário a si é o mesmo Amor? 

Camões 
 
06. Vunesp – adaptada: Os paradoxos do sentimento amoroso constituem um dos temas favoritos da poesia 

lírica camoniana, sobretudo nos sonetos. Indique nos versos como este sentimento contraditório se 
manifesta. 

 
07. Apesar de não evidenciar o EU, o poema é lírico, sentimental. Que função da linguagem esse aspecto 

revela? Justifique. 
 
08. Explique a evidência da função poética da linguagem nos versos. 
 
09. O poema expressa o Amor individual ou universal? Justifique. 
 
10. Camões e Gil Vicente são representantes do século XVI. Enumere transformações importantes – sociais, 

econômicas e culturais – ocorridas no período. 
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