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1. Estrutura da Obra 

 
 

Externa: 

 - 10 Cantos; 

 - Número variável de estrofes por canto (87, no canto VII a 156 no canto X. 

Num total de 1102 estrofes); 
 - Estrofes de 8 versos (oitavas); 

 - Versos com 10 sílabas métricas (decassílabos); 

 - Rima cruzada nos seis primeiros versos e emparelhada nos dois 

últimos (abababcc). 

Interna: 

 - Proposição: Apresentação do assunto e do herói. 

- Invocação: Pedido de inspiração às Tágides. 

 - Dedicatória: O poeta dedica o poema a D. Sebastião. 

- Narração: Inicia-se em media res (meio da acção) e engloba 

vários planos narrativos. 
 

  

 

 

2. Planos Narrativos. 
 

 A narração d’ Os Lusíadas tem uma estrutura muito complexa, o que 

decorre dos objectivos que o poeta se propôs. Desenvolve-se em quatro planos 

diferentes, mas estreitamente articulados entre si. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano da Viagem 
Narrativa da história da Viagem da armada de 

Vasco da gama. 

Plano da Mitologia 

 

Conflito entre os deuses Pagões. 

Plano da história de Portugal 

Introduz na narrativa acontecimentos que 

afirmavam o valor dos portugueses ao longo dos 

tempos. 

Plano das Intervenções do 

poeta 

No final de alguns cantos o poeta efectua 

reflexões e criticas 
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3. Resumo da Narração 
  

  

Legenda:  

  
 Canto I 

-3 Proposição: o Poeta expõe o tema do seu poema.  

-5 Invocação: O Poeta pede inspiração às ninfas do Tejo, Tágides, 

para escrever a sua obra.  

-18 O Poeta dedica o seu poema ao rei: D. Sebastião.  

h Início da narração: a armada de Vasco da Gama está no 

Oceano Índico.  

-42 % Consílio dos deuses para decidir o futuro dos Portugueses.  

-104 h A viagem prossegue com alguns problemas e intervenções 

dos deuses e finalmente chegam a Mombaça.  

-106 ? O Poeta reflecte sobre a fragilidade do homem.  
 

Canto II 

-10 A armada está em Mombaça.  

-63 Intervenções de Baco, Vénus, Júpiter e Mercúrio.  

-108 h Chegada a Melinde: o rei pede a Vasco da Gama que lhe 

conte onde fica Portugal, como foi a viagem e a História de Portugal.  
  

Canto III 

-2 O Poeta invoca a musa Calíope para, através de Vasco da 

Gama, iniciar a narração da história de Portugal.  

-143 Discurso de Vasco da Gama que responde às perguntas do rei 

de Melinde. Assim, começa por dar a localização de Portugal; em seguida 

fala da dinastia de Borgonha: de D. Afonso Henriques a D. Fernando. Neste 

discurso são referidos vários episódios:  

-54 V  Batalha de Ourique.  

-106 ©  Formosíssima Maria.  

-117 & Batalha do Salado.  

-135 ©  Inês de Castro.  
 

Canto IV 

-75 Continua o discurso de Vasco da Gama ao rei de Melinde: 

história da dinastia de Avis (de D. João I a D. Manuel), inclui dois episódios:  

-44 & Batalha de Aljubarrota.  

-75 % Sonho de D. Manuel  

-104 Os preparativos para a viagem e as despedidas em Belém, 

inclui um episódio:  

-104 % Velho do Restelo  
  

Canto V 

-89 h Vasco da Gama conta ao Rei de Melinde como foi a viagem 

de Lisboa até ali, que inclui os seguintes episódios:  

O Fogo de Santelmo  

 © = Amor     & = História   % = Aviso de perigo      h = Viagem 

 O = Perigo  V = Religião ? = Opinião do Poeta  J = Cómico 
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-23 O Tromba Marítima  

-36 J Fernão Veloso  

-60 O Gigante Adamastor  

-83 O Escorbuto  

-100 ? O poeta lamenta-se do desprezo pelas artes e letras.  
 

Canto VI 

-91 h A armada sai de Melinde, inicia-se aqui a última etapa 

da viagem rumo à Índia, no decorrer da qual são inseridos os 

seguintes episódios:  

-37 % Consílio dos deuses marinhos.  

-69 O Os doze de Inglaterra.  

-91 O Tempestade  

-94 h Chegada à Índia.  
  

Canto VII 

-77 Na Índia: contactos; Vasco da Gama visita o Samorim e o Catual 

visita as naus.  

-87 ? O Poeta invoca as ninfas do Tejo e do Mondego e comenta 

quem (não) merece ser incluído no seu poema.  

 

Canto VIII 

-46 Na Índia: Paulo da Gama recebe o Catual a bordo da sua nau 

e, através da descrição das bandeiras, refere alguns ilustres portugueses. 

Em seguida o Catual regressa a terra  

-95 Intervenção de Baco e alguns incidentes, mas finalmente 

Vasco da Gama consegue regressar à nau.  

-99 ? Reflexões do Poeta sobre o poder do ouro. 

 

Canto IX 

-17 h Inicia-se aqui a viagem de regresso a Portugal.  

-91 h A armada avista uma ilha e resolve aportar; trata-se afinal da 

ilha que Vénus preparou para homenagear os Portugueses: um paraíso 

povoado de ninfas; inclui episódio:  

-91 © Ilha dos Amores  

-95 ? Considerações do Poeta: como atingir a glória.  

 

Canto X 

-142 Na Ilha de Vénus ou dos Amores: decorre um banquete. Tétis 

explica a máquina do mundo e faz profecias sobre o futuro dos Portugueses 

na Ásia, África e América. O próprio naufrágio de Camões é referido. Inclui 

os seguintes episódios:  

-7 © Ilha dos Amores (continuação)  

-42 ©  Ilha dos Amores (continuação)  

-118 V  Episódio de S. Tomé.  

-144 h Embarque e regresso a Portugal.  

-156 ? Considerações do Poeta: lamenta a decadência do seu 

país; apela ao rei, D. Sebastião, para que governe bem.  


