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Classicismo (1527 – 1580)

“Retorno” do poeta Sá de Miranda, em
1526, às terras lusitanas, após seis anos
na Itália onde entrou em contato com
novas experiências culturais.
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Nesse texto destacam-se as figuras de Deus e Adão. O homem e seu
criador se equivalem, ambos dividem o espaço de forma igual.

INTRODUÇÃO:

No Classicismo (Renascimento) os artistas – pintores,
escultores, arquitetos – inspiravam-se nas obras dos
antigos gregos e romanos, que se transformaram em
modelos, em função dos valores humanistas. Por isso
mesmo, dizia-se que a gloriosa arte antiga estava
renascendo.

Renascimento

Os renascentistas regatam os valores antropocêntricos
verificados na cultura grega e romana que passam a nortear o
horizonte desse homem que renasce.

O projeto literário:

 Visão antropocêntrica: mundo e as idéias deixam de girar em torno de Deus e passam

a centrar-se no homem

Exemplificando

As armas e os barões assinalados
Que da Ocidental praia Lusitana,
Por mares nunca dantes 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; 
(Os Lusíadas, Camões)

Nobres distintos dedicados à guerra;

Metonímia de Portugal;

O trecho demonstra um
esforço incomum dos
navegantes lusos que
ultrapassaram os medos do
mar em busca de novos
continentes;

Apenas a partir do século XV o
europeu se lança ao mar para
desvendar seus mistérios,
explorar novas rotas e
conquistar novos territórios;
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Nessa ilustração,
estão
representados os
monstros
marinhos, figuras
ameaçadoras e
perigosas que,
segundo os
marinheiros
habitavam o mar,
o “terrível mar
tenebroso”.

O projeto literário:

Preocupação formal: passou-se a empregar sistematicamente o verso decassílabo,
(medida nova) em oposição às redondilhas medievais (medida velha). Gosto pelo soneto,
composição poética formada por dois quartetos e dois tercetos. Além da criação de sonetos,
os classicistas se preocuparam com outras formas já cultivadas pela literatura grega e latina:

• a écloga;
• a elegia;
• a ode;
• a canção.

Exemplificando

1       2      3        4       5        6         7   8      9     10
As / ar/ mas / e os / ba / rões /  a/ ssi/ na / lados (A)
Que da Ocidental praia Lusitana,                              (B)
Por mares nunca dantes navegados                         (A)
Passaram ainda além da Taprobana,                        (B)
Em perigos e guerras esforçados                              (A)
Mais do que prometia a força humana                    (B)
E entre gente remota edificaram                              (C)
Novo Reino, que tanto sublimaram;                         (C)
(Os Lusíadas, Camões)
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O USO DA MITOLOGIA: um grupo de artistas, chamados humanistas (Itália), defendia que a
cultura pagã, anterior ao aparecimento do cristianismo, era mais rica e expressiva, pois
valorizava o indivíduo.

O projeto literário:

Exemplificando

“O Nascimento de Vênus”, de Sandro Botticelli

BUSCA DO AMOR PLATÔNICO, ELEVADO, ESPIRITUAL/NEOPLATONISMO: Os autores clássicos
buscavam um amor ideazado, espiritualisado e racional, que se aproximava da verdade absoluta. A partir
daí o amor é visto de uma forma distante, que muitas vezes o ser amado não tem conhecimento de sua
situação e o desejo é aplacado pelo juízo.

O projeto literário:

Sete anos de pastor Jacó servia
Labão, pai de Raquel serrana bela,
mas não servia ao pai, servia a ela,
que a ela só por prêmio pretendia.

Os dias na esperança de um só dia
passava, contentando-se com vê-la:
porém o pai usando de cautela,
em lugar de Raquel lhe deu a Lia.

Exemplificando Servia em nome do amor;

Note o platonismo amoroso (único
prêmio que valia a pena, o amor da
amada;

Mudança na ordem das coisas;

Vendo o triste pastor que com enganos
lhe fora assi negada a sua pastora,
como se a não tivera merecida,

começou a servir outros sete anos,
dizendo: Mais servira, se não fora
para tão longo amor tão curta a vida.
(Camões)

Exemplificando (continuação)

Humilde, por um amor ideal,
platônico, o pastor se dispõe
a trabalhar outros sete anos,
e assim indefinidamente,
para comprovar a sua
fidelidade amorosa;

TENDÊNCIA AO UNIVERSALISMO: o predomínio da razão impõe que a arte da época expresse
verdades universais, absolutas e eternas, deprezando o individual, o particular, o relativo.

O projeto literário:

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
muda-se o ser, muda-se a confiança;
todo o mundo é composto de mudança,
tomando sempre novas qualidades.

Continuamente vemos novidades,
diferentes em tudo da esperança;
do mal ficam as mágoas na lembrança,
e do bem, se algum houve, as saudades.
[...]
(Camões)

Exemplificando

Tudo é fugaz, (“é impossível
um homem banhar-se duas
vezes no mesmo rio”);

VOU TE LEVAR COMIGO
(Biquini Cavadão)

As curvas no caminho, meus olhos tão distantes,
Eu quero te mostrar os lugares que encontrei
Como o céu pode mudar de cor quando encontra o mar

Um sonho no horizonte, uma estrela na manhã
De repente a vida pode ser uma viagem
E o mundo todo vai caber nesta canção

Vou te pegar na sua casa, deixa tudo arrumado
Vou te levar comigo pra longe
Tanta coisa nos espera, me espera na janela
Vou te levar comigo

Exemplificando

Eu quero te contar as histórias que ouvi
E nas diferenças vou te encontrar
O amor vai sempre ser amor em qualquer lugar

Vou te pegar na sua casa, deixa tudo arrumado
Vou te levar comigo pra longe
Tanta coisa nos espera, me espera na janela
Vou te levar comigo

Exemplificando

Nesse verso
temos uma das
mais discutidas
temáticas
universais, o amor
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— “Ó glória de mandar! Ó vã cobiça

Desta vaidade, a quem chamamos Fama!

Ó fraudulento gosto, que se atiça

C’uma aura popular, que honra se chama!

Que castigo tamanho e que justiça

Fazes no peito vão que muito te ama!

Que mortes, que perigos, que tormentas,

Que crueldades neles experimentas!
(Canto “Velho do Restelo”, do livro Os lusíadas) 

MAR PORTUGUÊS

Ó mar salgado, quanto do teu sal
São lágrimas de Portugal!
Por te cruzarmos, quantas mães choraram,
Quantos filhos em vão rezaram!
Quantas noivas ficaram por casar
Para que fosses nosso, ó mar!

Valeu a pena? Tudo vale a pena
Se a alma não é pequena.
Quem quer passar além do Bojador
Tem que passar além da dor.
Deus ao mar o perigo e o abismo deu,
Mas nele é que espelhou o céu.
(Fernando Pessoa)

(UEL-2006) A questão a seguir é referente ao Canto V de Os Lusíadas (1572), de Luís Vaz de Camões:

XXXVII

Porém já cinco sóis eram passados
Que dali nos partíramos, cortando
Os mares nunca de outrem navegados,
Prosperamente os ventos assoprando,
Quando uma noite, estando descuidados
Na cortadora proa vigiando,
Uma nuvem, que os ares escurece,
Sobre nossas cabeças aparece.

XXXVIII

Tão temerosa vinha e carregada,
Que pôs nos corações um grande medo.
Bramindo, o negro mar de longe brada,
Como se desse em vão nalgum rochedo
-“Ó Potestade, disse, sublimada,
Que ameaço divino ou que segredo
Este clima e este mar nos apresenta,
Que mor coisa parece que tormenta?”
(CAMÕES, Luís Vaz de. Os Lusíadas. 4ª. ed. Porto:
Editorial Domingos Barreira, s.d. p. 332.)

EXERCÍCIO DE APLICAÇÃO Nos quatro últimos versos da estrofe de número XXXVIII fazem-se presentes as palavras:

a) Da temerosa e carregada nuvem que surgira repentinamente no céu.
b) Do negro mar que batia num rochedo, irritado com as conquistas portuguesas.
c) De Baco, deus protetor dos mouros, que se viam inconformados com as conquistas portuguesas.
d) De Paulo da Gama, presente entre os tripulantes da nau chefiada por seu irmão.
e) De Vasco da Gama, herói português a liderar embarcações rumo às Índias.
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Leia os textos abaixo e faça o que é pedido:

Texto I Texto II
As armas e os barões assinalados
Que, da ocidental praia lusitana,
Por mares nunca de antes navegados
Passaram ainda além da Trapobana,
Em perigos e guerras esforçados,
Mais do que prometia a força humana,
E entre gente remota edificaram
Novo reino, que tanto sublimaram.
(Os Lusíadas, Camões. I, 1-3).

Em que sentido as produções culturais acima nos revelam uma visão renascentista?
Disserte.

RESOLUÇÃO:

No texto I destacam-se as figuras de Deus e Adão. O homem e seu criador se equivalem,
ambos dividem o espaço de forma igual, algo deixa transparecer certa igualdade entre
criador e criatura. Além disso, a imagem de Adão expressa certa indiferença para com a
figura do criador, algo que se relaciona à independência do homem que no Renascimento
passou a acreditar ainda mais em seu potencial. O texto II possui uma visão antropocêntrica,
pois ali os lusos saíram da praia do Restelo (“ocidental praia lusitana”) e embarcaram rumo
às Índias numa empreitada nunca antes realizada por nenhum outro homem (“Por mares
nunca de antes navegados”). Nas Índias os lusos estabeleceram o comércio com os mouros.
Toda essa trajetória lusa expressa uma concepção de homem renascentista que acredita em
seu próprio potencial desbravador.

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 mata e não se vê.

Que dias há que n'alma me tem posto

um não sei quê, que nasce não sei onde,

vem não sei como, e dói não sei porquê.

Transforma se o amador na coisa 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 somente pode descansar,

pois consigo tal alma está liada.

Mas esta linda e pura semideia,

que, como um acidente em seu sujeito,

assim com a alma minha se conforma,

está no pensamento como ideia:

o vivo e puro amor de que sou feito,

como a matéria simples busca a forma.

AS VERTENTES DA LÍRICA CAMONIANAS:

 Recurso a elementos clássicos:

colunas, frontões triangulares,

arcos de volta perfeita, abóbadas

e cúpulas;

 Predomínio das linhas

horizontais;

 Equilíbrio e simetria das formas e

volumes;

 Decoração das paredes com

pilastras e elementos naturalistas

e mitológicos.

Bramante, Tempietto.
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 Inspiração na escultura
clássica;

 Representação realista do
corpo humano;

 Composição (frequente) em
forma geométrica;

 Temas: religiosos,
mitológicos, figuras laicas e
equestres.

“Pietà”, Miguel Ângelo.

 Aplicação da noção de perspectiva;
 Contrastes de luz e cor, claro/escuro,

luz/sombra;
 Sfumato (passagem da luz para a sombra);
 Representação realista do corpo humano;
 Temas religiosos, mitológicos, retratos

humanos.

“Mona Lisa”, Leonardo 


