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Legado clássico no Renascimento e sua receção: 
contributos para a renovação do espaço cultural europeu
Classical legacy in the Renaissance and its reception: 
contributions to the European cultural space renewal

Coord. Eds.
Nair de Nazaré Castro Soares,Cláudia Teixeira

Filiação Affiliation
Universidade de Coimbra, Universidade de Évora

Resumo – Este volume reúne um conjunto miscelâneo de artigos que visam indagar de que modo os textos de 
autores, firmemente influenciados pela leitura de autores clássicos, contribuíram para a definição e transmissão 
de valores e de perspetivas no quadro de um espaço cultural poliédrico estabelecido ao longo de vários séculos.  

Palavras‑chave
Renascimento, Humanismo, literatura, cultura, gramática, ciência, Europa, receção. 

Abstract 
This volume brings together a set of miscellaneous articles that aim to show how the texts of authors strongly 
influenced by classical authors, contributed to the definition and treatment of values and perspectives within a 
polyhedric cultural space across several centuries.  

Keywords
Renaissance Humanism, literature, culture, grammar, science, Europe, reception. 
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A poética de Luís António Verney e a obra de Luís de Camões  
(The Poetics of Luís António Verney and the work by Luís de Camões)

António Cândido Franco (acvcf@uevora.pt)
Universidade de Évora

Resumo – Ensaia-se neste estudo perceber o fundamento linguístico e retórico da 
poética de Luís António Verney, tendo por base a carta sétima do Verdadeiro Método 
de Estudar e as que imediatamente a precedem. Estabelece-se depois uma exegese 
compreensiva dos passos dessa carta relativos à poesia de Luís de Camões, tentando 
discernir as razões pelas quais o pensador iluminista optou pela negação da poesia do 
épico.
Palavras-chave – Gramática; Retórica; Poética; Escolástica; Poesia barroca e Poesia 
neoclássica; Engenho e Juízo. 

Abstract – This study aims to perceive the linguistic and rhetorical foundation in the 
poetic of Luis António Verney, based on the seventh letter of the Verdadeiro Método de 
Estudar and those that immediately precede it. Then it is established a comprehensive 
exegesis of the excerpts of that letter concerning the poetry of Luís de Camões, trying 
to discern the reasons why this Enlightenment thinker opted for the refusal of epic 
poetry. 
Keywords – Grammar, Rhetoric, Poetics, Scholasticism, Baroque and Neoclassical 
poetry, Skill and Judgment.

As sete primeiras cartas do Verdadeiro Método de Estudar (1746) – as quatro 
primeiras dedicadas às línguas, as duas seguintes à Retórica e a derradeira à 
Poesia – parecem constituir uma unidade orgânica, de escala ascendente 
e gradativa, em que não se afigura possível compreender as três derradeiras, 
dedicadas à Retórica e à Poesia, sem entender as anteriores. 

A organização desta primeira parte do Verdadeiro Método de Estudar – a 
segunda será consagrada às disciplinas “filosóficas”, da Lógica à Ética, da 
Física à Medicina – parece decalcar voluntariamente o trivium medieval, 
modelo elementar do ensino das artes liberais, que punha na base o domínio 
das estruturas lexicais e sintáticas da língua, a Gramática, e sua aplicação à 
Dialética e à Retórica, o que se entende pelo trabalho de Luís António Verney 
se desenvolver e evoluir segundo as disciplinas então tradicionais no ensino em 
Portugal.

Assim as primeiras quatro cartas do livro dedicadas às línguas – português, 
latim, grego e hebraico – correspondem ao primeiro estádio do trívio, o ensino 
da língua. A diferença entre Verney e a Escolástica está na valorização que o 
livro de 1746 faz da língua viva, vulgar, já que no ensino tradicional o latim era 
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