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RESUMO  

“Ser ou não ser: eis a questão”, já reiterava Shakespeare em sua 

famosa peça Hamlet. De fato, o ser humano está sempre diante 

de escolhas a serem feitas, opções as quais abraça, e decisões 

sobre as quais é responsável. Assim é o olhar dos escritores em 

relação aos fatos históricos. As Grandes Navegações, entre os 

séculos XV e XVI, forjaram o imenso Império Ultramarino 

português, ampliando as dimensões territoriais do mundo, a ponto 

de justificar a escrita de uma epopeia como Os Lusíadas (1580), 

em plena era moderna. Contudo, mesmo enaltecendo as 

conquistas portuguesas e glorificando os navegadores, Luis Vaz 

de Camões não deixa de ter um olhar crítico em relação às 

perdas e sacrifícios impostos à nação, uma vez que, por meio da 

fala do Velho do Restelo, ele denuncia a “vã cobiça” dos 

governantes. No início do século XX, em meio à decadência 

portuguesa e a ocupação de uma posição econômica e cultural 

periférica em relação à Europa, o poeta modernista Fernando 

Pessoa retoma a fala do Velho do Restelo, para justificar e 

enaltecer as descobertas, no seu poema “Mar Português”, que 

integra a obra épica Mensagem (1934). Já na segunda metade do 

século XX, José Saramago, atualizando o poema no contexto da 

conquista espacial, denuncia, de forma contundente, a miséria 

humana causada pela ganância, em “Fala do astronauta ao Velho 

do Restelo”, que integra a obra Poemas Possíveis (1966). Diante 

disso, o objetivo desse trabalho é analisar os poemas desses três 

poetas no sentido de desvelar qual foi a tomada de posição 

ideológica quanto as grandes navegações portuguesas, 

inquirindo também o porquê dessa decisão.  
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