
Importa começar por esclarecer a razão de ser do título adoptado.
Em primeiro lugar, a expressão “século de Camões”, tal como 

sucede em expressões similares, por exemplo “século de Péricles”, ou 
“século de Augusto”, remete para o período de tempo que medeia entre 
a viagem de Sá de Miranda a Itália e a morte de Camões em Lisboa, 
embora seja necessário referir de forma mais ou menos concisa factos 
anteriores ou posteriores ao período em causa.

Em segundo lugar, a expressão “política da língua” no contexto 
amplo do “século de Camões” diz respeito sobretudo à acção dos poderes 
públicos, em última análise, do Rei, na imposição da língua oficial do 
seu Estado à população de outro Estado que, por algum motivo, venha 
a cair sob a sua alçada. 

Por fim, o conceito de “bilinguismo literário” remete para duas 
definições.

A primeira provém do Dicionário de Literatura dirigido por Jacinto 
do Prado Coelho (Porto, 4.ª ed. 1992). No artigo “Bilinguismo. NA 
LITERATuRA PoRTuguESA”, pode ler-se que se entende por 
‘bilinguismo literário luso-castelhano’

o facto de, entre o séc. xV e começos do séc. xVIII, haver numerosos autores 
portugueses que escreveram em castelhano.

Ora é estranho verificar que este fenómeno

coincide com o desenvolvimento autónomo do português como língua literária 
no verso e na prosa (sécs. xV-xVI),
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num período que, ainda por cima, se caracteriza pela “plena afirmação 
da personalidade nacional” (Dic., I, pp. 108 c-109 a).

Pode ler-se ainda (ibid., p. 109 b) que

No séc. xVII a moda de poetar em espanhol lesou bastante a literatura nacional, 
principalmente na lírica.

A segunda definição encontra-se no artigo “Bilinguismo literário 
luso-castelhano no tempo de Camões” inserto no Dicionário de Luís 
de Camões, coordenado por Vítor Aguiar e Silva, Lisboa, 2011. o 
‘bilinguismo literário’ é, para a A.,  

o fenómeno da convivência das línguas portuguesa e castelhana em território 
português durante um período que se prolonga, se bem com diferente intensidade 
e significado, desde a segunda metade do século XV até ao triunfo de um novo 
paradigma cultural liderado pela França, já avançado o século xVIII. (Dic. 
Camões, pp. 75 b-76 a)

É costume associar-se o início da influência castelhana na literatura 
portuguesa à figura do Condestável D. Pedro (1429-1466), e sobretudo 
às relações mantidas com intelectuais castelhanos durante o seu longo 
exílio em Castela sucessivo à batalha de Alfarrobeira em 1449. Dos 
intelectuais castelhanos com quem D. Pedro se relacionou merece relevo 
a figura do Marquês de Santillana, Don Iñigo López de Mendoza (1398-
1458), que em 1449 lhe dirige uma notável carta de exortação à prática 
das letras. Nessa carta Santillana aborda diversos tópicos de natureza 
cultural, tais como o encómio de poetas clássicos, gregos e latinos, e 
dos italianos do dolce stil nuovo desde guido guinizzelli, passando por 
Dante, cuja Divina Commedia é enaltecida, Petrarca, Boccacio, pelos 
autores franceses do celebrado Roman de la Rose, e, desde o rei Alfonso 
x, o Sábio (1252-1284), por numerosos castelhanos, aragoneses, 
catalães; merece nota, a propósito do Roman de la Rose, a alusão a 
correntes meio filosóficas, meio místicas do mundo antigo, como o 
pitagorismo e o orfismo, que precedem e preparam o neoplatonismo 
revigorado na Itália renascentista e ainda presente nas redondilhas de 
Camões Sôbolos rios.
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Além de defender a supremacia da poesia sobre a prosa, o Marquês 
ainda dá uma definição do ideal da aliança entre as armas e as letras, 
com que termina a sua missiva:

Por conseguinte, Senhor, com todas as minhas forças exorto e aconselho a Vossa 
Magnificência a que, tanto na concepção de formosos poemas como na polida e 
regular composição dos mesmos, enquanto Cloto for fiando a sua trança, nem a 
vossa muito elevada sensibilidade nem a vossa pena nunca descansem, de modo 
a que quando Átropo <vos> cortar o fio <da vida> tenhais obtido honras e glórias 
tanto délficas como marciais.

Deixando de lado as “glórias marciais” de D. Pedro, merecem ser 
recordadas as “délficas”, que, essas sim, lhe granjearam um lugar na 
história da cultura. 

Das suas obras, todas escritas em castelhano, salienta-se a Tragedia 
de la insigne Reina Doña Isabel. Este texto, longe de ser destinado ao 
teatro, é antes um longa lamentação sobre a triste sina da rainha D. 
Isabel e, tanto pelo seu objectivo de servir de consolação ao próprio 
autor pela morte da irmã, como pela alternância de passos em prosa e 
em verso, remete para a Consolação da Filosofia composta por Boécio 
na prisão, obra que, aliás, lhe fora também recomendada por Santillana.

Destas obras deverá reter-se como fundamental a ideia de que a 
poesia deve ser vista como um trabalho sério que a aproxima mais da 
filosofia moralizante do que da produção espirituosa e divertida que 
reinava nos serões do paço, tanto em Castela como em Portugal. Pelo 
conteúdo ético dos seus textos, embora não pela forma literária, D. Pedro 
pode ser visto como um precursor do género epistolar praticado por 
Horácio, e pelos seus seguidores portugueses Sá de Miranda, António 
Ferreira e Diogo Bernardes.

Que razões levaram D. Pedro a optar pelo castelhano em lugar do 
português? Sem dúvida as circunstâncias particulares da sua vida, pois 
não lhe faltariam razões para pensar que a sua obra literária seria mais 
apreciada em Castela do que em Portugal. A opção pelo castelhano foi o 
resultado de uma avaliação de diversos factores, linguísticos, literários 
e políticos, como é sempre o caso da decisão final tomada por cada 
autor. No caso do Condestável D. Pedro teriam pesado sobretudo os 
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condicionalismos políticos e familiares, enquanto no caso da maioria 
dos poetas representados no Cancioneiro de Resende seriam mais 
relevantes as circunstâncias da vida na corte, com os saraus frequentados 
por damas castelhanas que sugeriam motes aos poetas áulicos, sem falar 
nos embaixadores, cuja presença na corte era inevitável.

Por outro lado, o predomínio de uma língua em detrimento de outra 
no mesmo espaço, seja político ou literário, pode ser o resultado de uma 
opção política.

Dentro do período do chamado bilinguismo literário duas fases 
históricas que envolvem Portugal e Castela suscitam especial atenção: 
primeiro, a crise dinástica de Castela na segunda metade do século xv, 
depois, a crise dinástica de Portugal na segunda metade do século xvi.

A primeira culmina com a morte do rei Henrique IV em 1474 e 
as guerras civis entre os partidários das duas possíveis sucessoras no 
trono, a meia irmã Isabel (futura ‘Católica’) e a hipotética filha Joana, 
dita a Beltraneja. Por esta última tomou partido D. Afonso V, que, se 
com ela casasse, poderia aspirar a herdar o trono de Castela. Sabe-se 
como tudo terminou: a invasão de Castela pelo rei de Portugal terminou 
em fracasso militar (batalha de Toro) e humilhação diplomática (tratado 
de Alcáçovas).

Um dos resultados deste conflito foi a imposição por Isabel do 
castelhano como a única língua a ser usada na galiza em todos os 
documentos oficiais, como forma de punir os nobres galegos que 
tinham apoiado D. Afonso V. A língua galega ficou reduzida ao estatuto 
de língua popular, e só após o fim do franquismo foi reconhecida como 
língua oficial da Galiza.

A segunda fase centra-se, grosso modo, na segunda metade do 
século xvi, e é despoletada também por uma crise dinástica.

os últimos anos de Quatrocentos e as primeiras décadas de 
Quinhentos são um período dominado pela alternância de luz e sombra: 
basta lembrar a chegada de Vasco da gama à Índia, em 1498, ou o 
período entre 1537 e 1547/8, com a instalação definitiva e reforma 
da universidade em Coimbra, e a fundação do Colégio das Artes, em 
contraste com a expulsão dos Judeus em 1497 e o estabelecimento do 
Santo ofício da Inquisição em 1536.
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A crise dinástica desenrola-se numa série de episódios, com início 
em 1554 com a morte do Príncipe D. João e o termo com a aclamação 
como rei de Portugal de Filipe II, nas Cortes de Tomar em 1580.

Há, aqui, um ponto que merece ser realçado. Ao contrário da sua 
bisavó Isabel, a Católica, Filipe II não tomou qualquer medida que 
pudesse vir a ser prejudicial à língua portuguesa. Anos mais tarde 
António de Sousa de Macedo, numa obra escrita em castelhano Flores 
de España, excelências de Portugal, Lisboa 1631, depois de referir os 
exemplos de Eduardo IV de Inglaterra (1461-1483), que impôs o inglês 
como única língua oficial do reino, e de João I de Castela (1379-1390), 
que tomou idêntica medida relativamente ao castelhano, e outros casos 
ainda, conclui com estas palavras:

Finalmente por capítulos de Cortes está assentado en Portugal, que las 
consultas que de los dos Consejos van al Rey nuestro Señor vayan todas en 
Portugues, y se guarda inuiolablemente: Su Majestad fuerça esa que responda 
en Castellano, pues es su lengua, mas los decretos de lo que manda se hacen 
luego en lengua Portuguesa, porque si a Portugal veniesse vna provision, ó 
qualquiera mandado del Rey en Castellano, no le darán cumplimiento, por 
assi lo querer su Majestad. 
(Macedo, o.c., p. 235 r., da edição fac-similada, Lisboa, 2003)

Façamos agora um ponto da situação:

– o bilinguismo literário teria começado a ser praticado pelo 
Condestável D. Pedro na segunda metade do século xv;

– tornou-se uma prática corrente nos saraus da corte, desde 
então até ao fim da primeira metade do século xvi (situação 
documentada pelo Cancioneiro Geral e pelo teatro de gil 
Vicente);

– pela mesma época dá-se a introdução do renascentismo em 
Portugal, por um lado sob a vertente do humanismo e o culto 
das letras latinas devido à acção de Cataldo Sículo, por outro 
pela aceitação dos  modelos italianos trazidos por Sá de Miranda 
da sua viagem a Itália entre 1521 e 1526, mas já anteriormente 
praticados pelos castelhanos Juan Boscán e garcilaso de la Vega;
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– até ao final dos século xvi observa-se o predomínio das formas 
italianizantes por acção dos discípulos e seguidores de Sá de 
Miranda, directos como Andrade Caminha, António Ferreira ou 
Diogo Bernardes, ou indirectos como Luís de Camões, os quais, 
com excepção de Ferreira, teriam praticado o bilinguismo.

ora este, além de resultar de condicionalismos sociais e políticos, 
não pode deixar de ser também o resultado da reflexão dos próprios 
poetas, reflexão essa que, noutra perspectiva, constitui uma segunda 
vertente da “política da língua”. Basta pensar no caso de António 
Ferreira, que não só opta por escrever somente em português, como 
fundamenta racionalmente essa opção, e aconselha os amigos a 
seguiremlhe o exemplo.

Coloca-se assim a questão: sendo o procedimento natural dum 
poeta escrever na sua língua materna, como se explica que quase todos 
tenham escrito parte da sua obra em castelhano?

Pela consideração de alguma superioridade intrínseca da língua 
castelhana sobre a portuguesa?  

Pela maior difusão do castelhano na Europa, ou mesmo fora dela 
(recorde-se n’Os Lusíadas o encontro dos portugueses com Monçaide)?

Para tentar uma resposta importa introduzir aqui um ponto muito 
relevante: a publicação, ao longo do século xvi, de obras consagradas 
ao estudo da língua portuguesa, as gramáticas de Fernão de oliveira 
(1536), de João de Barros (1540) e de Pero Magalhães de gândavo 
(1574), as quais desenvolvem uma série de ideias subordináveis ao 
tópico “política da língua”.

É bem conhecido o passo d’Os Lusíadas em que Camões, no 
episódio do Consílio dos Deuses, explicita por que razões Vénus se 
afirma protectora dos Portugueses: pelas qualidades que aparentam 
os Lusos ao povo romano tão querido da deusa. Em especial quando 
observa a língua portuguesa,

na qual quando imagina,
com pouca corrupção crê que é a latina.
(Lusíadas, I, 33)



167

Nestes versos detecta-se um tópico que, com maior ou menor 
nitidez, se encontra subjacente a várias discussões sobre os méritos, 
ou deméritos de cada língua em confronto com as suas congéneres, 
chegando-se ao extremo de declarar, como implicitamente faz Camões, 
que uma língua é tanto mais perfeita quando menor for a sua corrupção, 
ou seja, a sua divergência em relação ao latim. Desta superioridade da 
língua portuguesa fala João de Barros na sua Gramática.

Ao texto da gramática propriamente dita Barros acrescenta um 
Diálogo, entre um Pai e um Filho, em louvor da nossa linguagem: o 
Pai, para apreciar o problema de saber qual a linguagem mais perfeita, 
tanto no que respeita ao vocabulário como à ortografia e à pronúncia, 
examina as qualidades específicas de três línguas derivadas, tal como 
o português, do latim, a saber a italiana, a francesa e a espanhola. E 
à pergunta do Filho, Qual delas há por melhor e mais elegante? A 
resposta é: A que se mais conforma com a latina, assi em vocábulos 
como na orthografia.

Mais importante ainda, é um outro tópico do Diálogo: se é certo 
que o Império Romano se diluiu e, politicamente, deixou como tal de 
existir, com a variedade do tempo, e a fortuna das cousas humanas, não 
é menos certo que a língua latina deixou este sinal do seu império que 
são as línguas românicas. Daqui conclui Barros que o mesmo se poderá 
passar com o português:

As armas e padrões portugueses postos em África, e em Ásia, e em tantas mil 
ilhas postas em fora da repartiçam das três partes da terra, materiaes sam, e 
pode-as o tempo gastar: peró não gastará doutrina, costume, linguagem, que os 
portugueses nestas terras leixarem.

Barros retoma, portanto, uma ideia que já aflorara quatro anos antes 
na Gramática de Fernão de oliveira:

[A] Grécia e Roma só por isto ainda vivem, porque quando senhoreavam o 
Mundo mandaram a todas as gentes a eles sujeitas aprender suas línguas e em 
elas escreviam muitas boas doutrinas, e não somente o que entendiam escreviam 
nelas, mas também trasladavam para elas todo o bom que liam em outras. E 
nesta feição nos obrigaram a que ainda agora trabalhemos em aprender e apurar 
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o seu, esquecendo-nos do nosso. Não façamos assim, mas tornemos sobre nós 
agora que é tempo e somos senhores, porque melhor é que ensinemos a Guiné 
que sejamos ensinados de Roma, ainda que ela agora tivera toda a sua valia e 
preço. (p. 42 [Buescu])

Continuando na mesma ordem de ideias, advoga Barros que os 
governantes portugueses fomentem o ensino do português, para tanto 
utilizando a arte, ou seja, a gramática do próprio Barros: seria para 
Portugal uma glória

os meninos Ethíopas, Persianos, indos [= Hindús] daquem e da-
lem do Ganges, em suas próprias terras, na força de seus tem-
plos e pagodes, onde nunca se ouuio o nome romano: per esta 
nossa arte aprenderem a nossa linguagem, com que possam ser 
doutrinados em os preceitos da nossa fe, que nella vam escritos. 
(p. 58r.)

Seguindo o modelo de Barros, também Magalhães de gândavo faz 
seguir à sua obra, intitulada Regras que ensinam a maneira de escrever 
e ortografia da língua portuguesa, um Dialogo … em defensam da 
mesma língua. os interlocutores deste diálogo são um português 
chamado Petrónio e um castelhano que dá pelo nome de Falêncio. Ao 
longo do debate, Falêncio tenta refutar, ponto por ponto, a afirmação 
de Petrónio de que a língua portuguesa é muito superior à língua 
castelhana: diz ele 

– que o português é considerado por toda a gente uma língua grosseira;
– que os antigos cronistas, por disporem de um vocabulário muito limitado, 
se viram obrigados à importação de muitos termos de outras línguas, logo, o 
verdadeiro português é o antigo, que nunca passaria de uma língua bárbara sem 
a ajuda de outros idiomas;
– mais diz que  os outros povos não a aprendem devido à sua grande dificuldade, 
o que torna  o português uma língua inútil, ao passo que o castelhano é mais fácil 
de aprender, e portanto mais útil;
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– e conclui que a verdade de todas estas afirmações se  comprova pelo facto de 
os Portugueses serem os primeiros a sentirem desprezo pela sua própria língua:

Pero señor Petronio, […] qual es la causa porque los mismos Portugueses 
siendo ella suya la desdeñan, y por su boca confiesan ser ella la mas tosca y 
barbara del mundo?

A isto responde Petrónio:

– que esta nação Portuguesa pela mayor parte, he mais afeiçoada ás cousas 
dos outros reinos, que ás da sua mesma natureza, cousa que se não acha nas 
outras nações […] o que realmente se pode atribuir mais a ignorancia, que a 
razão algũa que a isso os moua.

Esta resposta mostra bem como já é antiga na mentalidade 
portuguesa a conjunção dos dois complexos, um de inferioridade e outro 
de superioridade, analisados por Eduardo Lourenço em O labirinto da 
saudade – Psicanálise mítica do povo português, e que condena este a 
uma perpétua oscilação entre a humilhação e a vanglória.

Seria então consequência deste duplo complexo o bilinguismo dos 
nossos maiores poetas quinhentistas? gândavo entende que não, e por 
isso termina o diálogo com uma explicação mais adequada para o alegado 
fenómeno: segundo o gramático, toda a língua tem uma tendência inata 
para a especialização, isto é, para a prática de um determinado género 
literário:

Porque aueis de saber que cada língua per si tem hum estylo mais próprio, & 
em que melhor parece, como he, a Grega nos versos, a Latina nas orações, a 
Toscana nos sonetos, a Portuguesa nas comedias em prosa & no verso heroyco, 
a Castelhana nas trouas redondas & garridas que naturalmente parecem feitas 
& inuentadas para ella. (p. 100)

Numa palavra, o facto de os poetas quinhentistas também 
escreverem em castelhano não se deve:

– nem a uma eventual superioridade do castelhano sobre o português;
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– nem a qualquer complexo dos nossos poetas;
– nem ao desejo de conseguir para as suas obras uma maior 

audiência graças ao uso de uma língua dita mais útil, como o 
castelhano,

– mas sim à tendência de cada língua para se especializar, para 
sobressair na prática de um determinado género literário.

Poderá esta ideia da especialização literária de cada uma das duas 
grandes línguas ibéricas dar conta do que de facto se passa com o 
bilinguismo dos poetas quinhentistas?

o relevo que costuma dar-se ao bilinguismo luso-castelhano tem 
sido muito exagerado atendendo ao que de facto os nossos poetas 
realizam.  

Que ele existe, basta o exemplo de gil Vicente para o comprovar: 
o talento de Mestre gil produziu muitas peças só em português, muitas 
só em castelhano, e muitas ainda em que alternam as duas línguas. Mas 
a vida e a poesia de Sá de Miranda introduzem na literatura portuguesa 
uma situação nova: o confronto entre duas concepções de poesia, a de 
corte, tradicional na medida velha, as redondilhas, e as formas poéticas 
italianas trazidas pelo mesmo Sá de Miranda.

A produção poética deste autor, no que toca à distribuição do uso 
das duas línguas, é aquela em que se verifica maior equilíbrio, embora 
o número de poemas em português seja superior ao dos que usam o 
castelhano. Assim, ainda quando pratica um género inspirado no modelo 
latino de Horácio como é o caso da epístola em verso, Miranda não 
põe de lado a tradicional medida velha da redondilha maior, medida de 
que subsistem 91 poesias; destas 32 usam o castelhano, uma proporção 
de cerca de 1/3 que se verifica também numa forma aparecida com o 
dolce stil nuovo como é o soneto, em que numa produção limitada a 
29 sonetos, encontramos 10 escritos em castelhano. Note-se, todavia, 
o contraste entre a grande extensão das cartas e a brevidade das 
redondilhas palacianas.

Quando passamos para a geração dos chamados “discípulos” de 
Sá de Miranda, a situação altera-se. É o que se verifica na obra de Pero 
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de Andrade Caminha, considerado o poeta português que mais usou o 
castelhano.

utilizando a edição de J. Priebsch, repartida em duas partes 
conforme os respectivos dedicatários (D. Francisca de Aragão para a I, 
e Infante D. Duarte para a II), vemos que em Caminha coexistem, em 
quantidade aproximada, poemas em medida velha (cantigas, vilancetes, 
endechas, glosas), e poemas em formas italianizantes (sonetos, elegias, 
canções, sextinas, etc.).

Mas se, com base na mesma edição, tomarmos em consideração 
a distribuição dos poemas segundo o critério da língua usada, o que 
verificamos é que o número de poesias em redondilhas escritas em 
castelhano é superior ao número das escritas em português (50 contra 
35 na I parte, 93 contra 81 na II parte); em contrapartida, no caso dos 
poemas renascentistas, sonetos, elegias, canções, sextinas, etc., todos 
contidos na I parte, eles são na sua totalidade escritos em português.

Se de Caminha passarmos ao seu contemporâneo e amigo Diogo 
Bernardes encontramos (na edição Sá da Costa):

Vol. I, Rimas várias, Flores do Lima:
 Em português: 135 sonetos, 1 sextina, 1 ode, 4 elegias, 28 

redondilhas;
 Em castelhano: 19 sonetos, 48 redondilhas;

Vol. II, O Lima:
 Este volume contém apenas dois géneros poéticos, ambos na 

medida nova:  
 Éclogas (20 peças, 17 em português contra 3 em castelhano);
 Cartas (das 28 cartas de Bernardes a amigos seus, 26 são escritas 

em português, e apenas duas em castelhano em resposta a um 
amigo aragonês). 

A conclusão a tirar destes números é que a quantidade de poemas 
em português é muito superior no que toca aos poemas em medida nova, 
apenas sendo inferior no caso das redondilhas, o que é explicado pelo 
carácter dessas poesias ligeiras. Ou seja, o português afirma-se como 
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a língua da cultura renascentista, tida como superior, e embora se use 
também na medida velha, é-o em número muito inferior ao castelhano.

A obra destes dois poetas, Caminha e Bernardes, indicia claramente 
que o que está em jogo não é o prestígio em si de uma ou outra língua, 
mas sim o valor relativo das duas tradições literárias, a medida velha e a 
medida nova. Dificilmente se pode falar em bilinguismo no que toca às 
formas poéticas renascentistas, caso em que Caminha ou Bernardes só 
pontualmente recorrem ao castelhano, e por algum motivo específico: é 
o caso da Elegia À morte do Príncipe Dom João de Bernardes, em que a 
escolha da língua castelhana se explica pelo facto de o poema ter como 
dedicatária a jovem viúva do Príncipe.

Resta mencionar os dois poetas mais importantes do “século”, 
António Ferreira e Luís de Camões.

É costume salientar-se a obra de Ferreira como a única excepção 
à prática do bilinguismo. Sem dúvida que ele se distingue de todos 
os outros por apenas ter escrito em português, e, mais do que isso, 
ter lamentado que os seus confrades na poesia cedessem à tentação 
de escrever em castelhano, sobretudo na carta iii dirigida a Andrade 
Caminha, a quem Ferreira aconselha a só usar o português.  Mas o que 
está em jogo neste caso não é só a “política da língua”, apesar da grande 
importância que esta tem, mas também uma “política da cultura” que, 
para o poeta da Castro, implica o culto dos valores estético-literários e 
civilizacionais que o renascimento trazia consigo, os quais transcendem 
o simples deleite estático, para se alçarem também aos valores filosóficos, 
em especial éticos, que o movimento humanista propugnava. Ferreira 
idealizava, passe o anacronismo, um Portugal iluminado, para o que 
contribuiu com a generalidade da sua obra.

A posição de Camões não é muito divergente. Pouco mais velho 
do que Ferreira, Camões possuía a mesma cultura humanista que o 
seu contemporâneo. Sem se conhecerem, era muito idêntico o ideal 
cultural dos dois poetas: diferiam, sem dúvida, em que Ferreira era um 
académico, um universitário de vida contemplativa, enquanto Camões, 
homem tão dotado de braço às armas feito, como de mente às Musas 
dada, combinava em si tanto a vida activa como a contemplativa. 
Ambos, contudo, tinham a consciência do que houvera de épico nos 
anos de ouro dos Descobrimentos: Ferreira pensava a necessidade de 
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uma epopeia que justificasse a acção dos grandes navegadores, Camões 
soube criar a forma ideal para essa epopeia, e fazer dela um monumento 
da arte e do pensamento. Ambos tinham ainda a consciência de que 
toda a epopeia contém, em potência, a possibilidade da tragédia, e o 
resultado foi terem sido os criadores das obras máximas de Quinhentos: 
a tragédia d’ A Castro e a epopeia d’ Os Lusíadas.

Sabe-se que é impossível falar de bilinguismo a propósito de 
António Ferreira. Mas de Camões, poderemos dizer dele que foi um 
poeta bilingue? Justificar-se-á a sentença de Jacinto do Prado Coelho 
quando declara que

o nacionalismo linguístico, de que foram paladinos os nossos gramáticos (F. de 
oliveira, J. de Barros), teve a prejudicá-lo a moda literária do bilinguismo: gil 
Vicente, Sá de Miranda, Camões são clássicos da língua castelhana.

(J. P. C., Dic., art.º “Renascimento”)

olhando para o conjunto da obra camoniana, o que vemos? 
Da lírica, na edição de Costa Pimpão, contamos 117 composições 

em medida velha, mas dessas composições apenas 13 são em 
castelhano, e todas estas juntas não atingem as dimensões das 
redondilhas Sôbolos rios.

Das poesias em medida nova, temos 166 sonetos, de que apenas 
2 são em castelhano, na proporção de 1,2 %; dos géneros líricos 
maiores (canções, elegias, éclogas, etc.), todas as composições usam 
o português, salvo a écloga i, um extenso poema de 429 versos, de 
que os últimos 43 são em castelhano. Porquê? Porque estes 43 versos 
correspondem ao pranto de Aónia, ou seja, D. Joana, a viúva do Infante 
D. João cuja morte a écloga lamenta. Juntemos a este conjunto os quase 
9 mil versos d’ Os Lusíadas e podemos afirmar que Camões está, afinal, 
muitíssimo mais perto do “excepcional” António Ferreira do que dum 
poeta bilingue autêntico como gil Vicente.

Numa palavra, o bilinguismo luso-castelhano é, basicamente, um 
fenómeno residual que ocorre num conjunto de formas poéticas, de 
origem popular, umas, de génese cortesã, outras, mas umas e outras 
“especialidade” da lírica castelhana; tal conjunto quase desaparece no 
mare magnum da produção quinhentista de inspiração clássica, directa, 
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ou por via italiana, que atingiu o seu ponto mais alto com a publicação 
d’ Os Lusíadas. Mais do que um fenómeno literariamente relevante, o 
bilinguismo dos grandes poetas do “século de Camões” quase não passa 
de um epifenómeno com facilidade redutível a uma nota de rodapé.

No entanto, como sói dizer-se, todo o fim é também um começo. 
Pouco mais novo do que Camões é o poeta Jerónimo Corte Real, autor, 
entre alguns textos menores, de três poemas épicos, dois em português – 
O segundo cerco de Diu (1574) e O naufrágio de Sepúlveda (1591), e um 
em castelhano – A felicíssima vitória de Lepanto (1578), que fazem dele 
um caso de bilinguismo literário assumido. outros traços distintivos, no 
entanto, como o uso do verso branco em vez da oitava rima, separam 
Corte Real do grupo de poetas-humanistas acima considerado e fazem 
dele o primeiro nome importante do “século” imediato.


