
 
 

GUIÕES DE AULA 

 

Ano: 12.º 

 

A Mensagem e Os Lusíadas 

 

Principal competência visada: Leitura 

 

Objetivo(s): Apreender os sentidos dos textos. Distinguir a matriz 

discursiva de vários tipos de textos. Reconhecer a dimensão estética e 

simbólica da língua. 

 
Passo  1. Aceder ao exercício http://www.ciberescola.com/?page=test&id=475810 e realizá-
lo. 
 

Passo  2. A propósito do texto do exercício anterior, ler e analisar «O Mostrengo», de Pessoa, 
e o episódio do Adamastor de Os Lusíadas, de Camões (anexo). 
 

Passo  3. Proceder à sistematização das semelhanças e diferenças entre os dois textos. 
 

Passo  4. Levar os alunos a perceberem outras relações intertextuais entre as referidas obras. 
Aceder ao exercício http://www.ciberescola.com/?page=test&id=475808 e realizá-lo.  
 

ANEXOS: textos – «O Mostrengo» e episódio do Adamastor 

 

  



 
ANEXOS 

 

O Mostrengo 

 
O mostrengo que está no fim do mar 
Na noite de breu ergueu-se a voar; 
À roda da nau voou três vezes, 
Voou três vezes a chiar, 
E disse: «Quem é que ousou entrar 
Nas minhas cavernas que não desvendo, 
Meus tectos negros do fim do mundo?» 
E o homem do leme disse, tremendo: 
«El-Rei D. João Segundo!» 
 
«De quem são as velas onde me roço? 
De quem as quilhas que vejo e ouço?" 
Disse o mostrengo, e rodou três vezes, 
Três vezes rodou imundo e grosso, 
«Quem vem poder o que só eu posso, 
Que moro onde nunca ninguém me visse 
E escorro os medos do mar sem fundo?» 
E o homem do leme tremeu, e disse: 
«El-Rei D. João Segundo!» 
 
Três vezes do leme as mãos ergueu, 
três vezes ao leme as reprendeu, 
E disse no fim de tremer três vezes: 
«Aqui ao leme sou mais do que eu: 
Sou um Povo que quer o mar que é teu; 
E mais que o mostrengo que me a alma teme 
E roda nas trevas do fim do mundo, 
Manda a vontade, que me ata ao leme, 
De El-Rei D. João Segundo!» 

PESSOA, Fernando, Mensagem 

Episódio do Adamastor 

37 
Porém já cinco sóis eram passados 
Que dali nos partíramos, cortando 
Os mares nunca de outrem navegados, 
Pròsperamente os ventos assoprando, 
Quando ũa noute, estando descuidados 
Na cortadora proa vigiando, 
Ũa nuvem que os ares escurece, 
Sobre nossas cabeças aparece. 

38 

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 cousa parece que tormenta?» 

39 
Não acabava, quando ũa figura 
Se nos mostra no ar, robusta e válida, 
De disforme e grandíssima estatura, 
O rosto carregado, a barba esquálida, 
Os olhos encovados, e a postura 
Medonha e má, e a cor terrena e pálida, 
Cheios de terra e crespos os cabelos, 
A boca negra, os dentes amarelos. 

40 

Tão grande era de membros, que bem posso 

Certificar-te que este era o segundo 

De Rodes estranhíssimo Colosso, 

Que um dos sete milagres foi do mundo. 

C’um tom de voz nos fala, horrendo e grosso, 

Que pareceu sair do mar profundo. 

Arrepiam-se as carnes e o cabelo, 

A mi e a todos, só de ouvi-lo e vê-lo! 

41 
E disse: – «Ó gente ousada, mais que quantas 
No mundo cometeram grandes cousas, 
Tu, que por guerras cruas, tais e tantas, 
E por trabalhos vãos nunca repousas, 
Pois os vedados términos quebrantas 
E navegar meus longos mares ousas, 
Que eu tanto tempo há já que guardo e tenho, 
Nunca arados de estranho ou próprio lenho; 

CAMÕES, Luís Vaz de, Os Lusíadas (Canto V) 


