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15CAP1TULO I -As EpOPEIAS

I. A intuiçâo simbólica, faculdade criadora da arte. A arte e
o instinto. Artistas e heróis. Explosâo da Renascença depois da
fantasmagoria medieval. O homem moderno. Evoluçâo do ins.
tinto artístico: sua constitucionalidade no espírito humano (15-20).

O amor revelando a verdade natural. A poesia profética. Espi-
ritualizaçâo primitiva das forças naturais: a Antiguidade pagã.
Reacçao da Idade Média. Novas formas de arte: a pintura, a
música. Caracteres da Renascença. Síntese da ciência e da arte,
ou da filosofia e da piedade (20.29).

11. Preeminência da poesia como arte. Sucessâo das formas
artísticas: a escultura, a pintura, a música. Constância da poesia.
A arte contemporânea (29-34).

A esperança e a fé, na Renascença, sâo a causa das epopeias.
I::aracteres da poesia épica. Filiaçâo dos povos europeus. Lugar
de Portugal. Caracteres da epopeia portuguesa (34.44).

111. A sensibilidade, estado particular do poeta. Infelicidade
constitucional dos poetas e dos heróis. A sensibilidade aferida em
Camôes pela sua concepçâo da mulher. Momentos sucessivos da
definiçao: Vénus, a rainha Maria e Inês de Castro; a amante, a
esposa e a mártir (44.56).

Meiguice e caridade portuguesa, em Camões. Melancolia e
Terror. Transfiguração da natureza. Elementos naturalistas e
tradicionais da poesia camoneana. Sua espiritualizaçao pela ver-
dade patriótica. Primeiro relance sobre {) heroísmo portu-
guês (56.65).
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CA PÍTULO 11 -Luís DE CAMÕES. 67

I. (1524-1553). FiliaçAo. Reforma da Universidade: educaçAo de
Camões. Vinda para a corte: a mocidade e as aventuras (67-74).

Um amor. O degredo em Constância: primeira revelação poé-
tica. Para\elismo da ambição épica, no poeta e em Portugal.
-Volta a Lisboa: segundo degredo para Ceuta: iniciaçAo.
Regresso à corte: decIsão da viagem à Índia (74-82).

11. (1553-157°)' A partida, a viagem. Primeira impressão da
Índia. Expedição de Cochim. Expedição da Arábia. Desolação do
seu espirito: saudades da pátria. Estada em Goa : revelação da
sátira (83'93).

Viagem ao Extremo Oriente. Os portugueses na China. A
tebaida de Macau. Composição dos Lusiadas. Sentimentos domi-
nantes : amor e condenação do mundo. Valta de Macau: naufrá-
gio na Indochina. Definição cabal do pensamento niilista: apo-
teose da morte (930103).

Volta a Goa. Expediçâo de Damão. Vida na corte. Viagem a
Calecute. Viagem a Malaca e porventura ao Japão e às Molucas.
Saudades da pátria. Partida para Moçambique. Remate dos
Lusiadas: o messianismo. Viagem para o reino (103-113).

IIr. (157001580). Lisboa à chegada de Camões: a peste grande.
Camôes, D. Sebastião e a empresa de Africa. Crise do fim do
século XVI. Partida da expedição de 1578. A Sebaslianeida.
Impressão do desastre de Alcácer QlJibir em Lisboa. Desespero:
siotese da biografia de Camôes; oração à Morte (113-122).

Camôes, sim bolo nacional. Os Lusiadas e o sebastianisml}. A
alma e !i vida do poeta, sinteses portuguesas (122,126).

CAPITur~o III -A tpOCA DAS CONQUISTAS. ...127

I. Definição do heroísmo nos povos. Distinção entre os tempe-
ramentos subjectivos e objectivos, nos povos do Norte e do Meio.
-dia da Europa. Momento em que apareceu Camões. Caracteres
do heroísmo português: a falta de disciplina, o ilimitado da ambi-
ção. Aproximação àos povos heróicos e dos povos egoís-
tas (127-134).

11. Caracteres da época em Portugal: o imperialismo político,
as descobertas e conquistas, o absolutismo religioso. A corte
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nova: a fidalguia,-o clero. Acçfto do comércio oriental. Os escra-
vos (134-146).

A religião. A justiça. A riqueza. Estuào da sociedade portu-
guesa, nas comédias de Gil Vicente (146-155).

m. Na india: o império português. Goa triunfante. Paisagem
da ria: a natureza absorvente (155-161).

O triunfo de D. JoAo de Castro. Descrição da cidade e dos
habitantes (161-175).
-Caracteres do império dos portugueses: a ferocidade pela fé
e pela cobiça. Orgia ultramarina. Goa-Babilónia. Regresso à
pátria (175-183). .

IV. Idealismo português oposto ao naturalismo castelhano. O
desejo da honra; a nobreza; a imitação clássica e o estoi-
cismo (183-187).

CAPITULO IV -A RENASCENÇA. 189

I. Equilibrio dos espiritos num idealismo espontâneo. Alegria
e esperança do mundo ao sair da Idade Média. Neopaganismo
católico. Desilusão provocada pelo protesto da Alemanha. Reac-
ção meridional. Separação' da Europa. O Deus de Camões. Pia to-
nismo (189-196,.

Explicação do paganismo camoneano. Virgílio e Camões, os
Lusiadas e a Eneida. Necessidade nova de símbolos naturalistas
que o Cristianismo só formara antitética ou diabolicamente. Con-
cepção do mundo e da história. Apoteose da vida: opti.
mismo (196-218).

lI. As descobertas: espanto do mundo. Confiança na verdade
natural. Os fenómenos cósmicos. Animização da natureza: o Ada-
mastor (218.233).

O sonho de D. Manuel. Descrição da 1ndia. As paisagens, a
etnografia, os costumes: sacrifício da virgindade, poliandria dos
naires; a história. O Pegu, o Sião, a China e o Extremo Oriente.
Regresso para o Ocidente: a Arábia, a Pérsia, Monomotapa, o
Nilo e o Egipto, a América, a Europa e Portugal (233-258).

Crise da consciência. A ciência e a fé: solução camoneana.
Absolutismo da fé : condenação das heresias, apoteose da Igreja.
Missão de Portugal na guerra religiosa da Europa. Imperialismo
1258.264).
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m. Interpretação camoneana da fé pela virtude. Pensamento
estóico, doutrina do bom 'senso. Divinização do mundo. Optimismo
universal. A ilha dos Amores, porto de destino dos heróis, trans-
figurada pela razão estóica. Volta ao principio da Renascença
(264'279).

CAPÍTULO V -A NAÇÃO PORTUGUESA. 281

I. Ideia nova das nações na Renascença. Ambição imitativa
dos portugueses: Roma. Papel que teve Roma na evolução cons.
titucional dos povos; aparecimento de um sentimento novo, o
patriotismo, correspondente à ideia de nação. Diferenças entre o
patriotismo romano e o português. Bases naturais da noção clás-
sica em Portugal: formação política da nação portuguesa. Os
romanos na Espanha. O patriotismo nos Lusiadas : traços da his.
tória nacional; formação do povo como carácter (281.302).

11. Consciência colectiva da vontade nacional na crise do fim
do século XIV. Assimilação de elementos novos. Definição do
patriotismo idealista. Em que consiste o foro lusitano. Amor da
pátria e amor da terra (302°311).

111. Formação das nações peninsulares, saldas da reconquista
aos árabes. Caracteres particulares da história moderna, na Espa-
nha. Papel especial de Portugal: seu destino maritimo. Consti-
tuição de um império português; deficiência do temperamento
nacional para a regência dele: causas da ruina (311°319).
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