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Dedicatória 

 

Dai-me a guitarra e o fado, 
E bendirei minha sorte. 

Quero ouvi-lo até a morte, 
Ser com ele amortalhado. 

 
Se tu fosses como eu sou, 

E os génios fossem iguais, 
Darias, como eu te dou, 

A vida e tudo o mais. 
 

Da Cacilda o canto belo 
Nem todos têm escutado, 

Quem a Cacilda nunca ouviu, 
Nunca ouviu cantar o fado. 

 
Os lábios de falar calam, 

Quando as palavras se prendem, 
Também as flores não falam, 

E pelo aroma se entendem. 
 

À luz da pálida lua, 
Em noite serena e quente, 

Eu jurar-te que sou tua, 
Seres meu eternamente. 

 
E então, já feita a jura, 

Que descrevo em breves traços, 
Ter a suprema ventura 

D'assim morrer em teus braços. 
 

E a luatão bondosa, 
Amiga dos namorados, 

Sorria maliciosa 
D'assim nos ver abraçados. 

 
Eis aqui a fantasia 

D'este sonho que eu sonhei; 
Que triste melancolia... 

Tudo ilusão... e acordei... 
 

Meu Deus, para quê acordar, 
Paa que volver à vida! 

Eu quisera não despertar 
P'ra ficar adormecida. 

 
(Cacilda Romero)1 

 

																																																								
1 Cf. PINTO DE CARVALHO, 1982, p. 243-4. 
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RESUMO 
 
 

Este trabalho sustenta a tese de que alguns dos versos de Luís Vaz de Camões apresentam, em 
alguns momentos, fatos que abrem a possibilidade de leitura por este viés: como manifestações 
do que séculos depois veio a ser conhecido, primeiramente na psicologia e, logo após, na 
psicanálise, como fetichismo. Os sujeitos líricos vários abrem possibilidade para esta leitura, pois 
os casos são muitos e bastante similares ao que foi posteriormente nominado por Alfred Binet 
como fetichismo: o “amor plástico”. A intenção é observar as atitudes e o que dizem os sujeitos 
líricos, nos versos, e, a partir desta observação, compará-las com as diversas definições de 
fetichismo apresentadas no corpo desta dissertação. A metodologia usada foi a varredura do 
corpus para encontrar-se, primeiramente, tudo que fizesse referência a partes do corpo; a objetos 
que tenham significância pelo seu grau de erotismo; a tecidos, a roupas e a peças de toucado; a 
artigos adicionados ao objeto amoroso e o pigmalionismo. Esta estudo obteve fôlego suficiente 
para tornar-se Dissertação de Mestrado por ter encontrado fortuna crítica sobre o assunto no livro 
Camões e a viagem iniciática, de Hélder Macedo. Esta fortuna crítica é aqui considerada o ponto 
de partida para todo o estudo. O corpus selecionado para este estudo compõe-se da lírica 
camoniana cujo texto foi estabelecido por Álvaro J. da Costa Pimpão (CAMÕES, 2005), e d’Os 
Lusíadas, cuja edição aqui adotada foi a organizada por Emanuel Paulo Ramos (CAMÕES, 
2011). Quando necessário, outras edições da obra camoniana foram igualmente consultadas, 
sempre prevalecendo o corpus acima determinado.  
 
Palavras-chave: Luís Vaz de Camões; amor; erotismo; fetichismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 
This work supports the thesis that some of the verses from Luis Vaz de Camoens present, in some 
moments, facts that open the possibility to be read from this point of view: as manifestations of 
what centuries after became known, first in Psychology, and, soon after, in Psychoanalisis, as 
fetishism. The several lyrical subjects open possibility for this reading, because the stories are 
many and very similar to what was later named by Alfred Binet as fetishism: “plastic love”. The 
intention here is to observe the attitudes and what say the lyrical subjects in the verses, and, from 
this observation, compare them with the various definitions present in the body of this 
Dissertation. The methodology used was scanning the corpus to meet, first, all the references 
made to parts of the body; objects that have significance for their degree of eroticism; the fabrics, 
the clothes and pieces of headwear; the articles added to the love-object and the pygmalionism. 
This study had enough breath to become a Master’s thesis, for having found critical fortune about 
this theme in the book Camoens and the initiatory journey, by Helder Macedo. This critical 
fortune is here considered the starting point for the entire study. The corpus selected for this 
study consists of Camonian Rhymes the text of which was established by Alvaro J. Costa Pimpão 
(CAMÕES, 2005) and of The Lusiads whose edition adopted here was organized by Emanuel 
Paulo Ramos (CAMÕES, 2011). When necessary, other editions of Camoens’ works were also 
consulted, always prevailing corpus determined above. 
 
Keywords: Luis Vaz de Camoens; love; erotism; fetishism. 
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1 Introdução 

 

 
E se não for contente meu desejo, 

Dir-lh’-ei que, nesta regra dos amores, 
pelo todo também se toma a parte 

 
(Camões)2 

 

 

Apresento aqui a dissertação de Mestrado “O fetichismo na lírica e na épica de Luís Vaz 

Camões”. A pesquisa que deu origem a este estudo teve início ainda na graduação em Letras (nas 

aulas de Literatura Portuguesa II do professor Luis Maffei, na Universidade Federal Fluminense), 

especificamente com um trabalho sobre o soneto camoniano intitulado “Lindo e sutil trançado, 

que ficaste”, estudo posteriormente aprofundado e apresentado, em 2013, no colóquio Um dia de 

Camões 2, com a comunicação “Lindo e sutil trançado, que ficaste: fetichismo em um soneto de 

Camões”. O estudo segue, apresentei comunicação em Um dia de Camões 3, em 2014, já com o 

projeto de Mestrado em andamento e com alguns resultados já observados: contendo, do 

corpus, todos os poemas sobre os quais se pudesse ter, de alguma forma, possibilidade de leitura 

como manifestação ou descrição de fetichismo, em qualquer grau, bem como dilemas a serem 

resolvidos, já com o esboço da defesa de projeto de dissertação de Mestrado, defendida em março 

de 2015. 

 O projeto foi apresentado, no ano de 2014, no Real Gabinete Português de Leitura: “O 

fetichismo em ‘Lindo e sutil trançado, que ficaste” e “O áureo crino, a linda corda dos cabelos, a 

coifa de beirame, o trançado: fetichismo na lírica de Camões” foi apresentado no V SAPPIL - 

UFF, Seminário dos Alunos dos Programas de Pós-Graduação do Instituto de Letras. 

 Em 2015, parte do projeto foi igualmente apresentada na quarta edição do evento Um dia 

de Camões, com a apresentação “Algumas considerações sobre a cantiga ‘Querendo escrever um 

dia’”, cujo tema foi o Pigmalionismo, amor por estátuas; no IX Seminário do NEPA - UFF, 

Núcleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana, com a comunicação: “A nostalgia da 

continuidade, o suicídio orgástico e as transformações, centrífugas e centrípetas: Três poemas de 

Luís de Camões”, que deu a conhecer desdobramentos futuros desta pesquisa em outras searas do 
																																																								
2 Cf. CAMÕES, 2005, p. 128. 
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erotismo ligadas à perversão, e, no VI SAPPIL com a comunicação “Os olhos como objeto de 

desejo erótico na lírica de Luís Vaz de Camões”.  

 Durante esse período, restou claro que alguns dos versos do corpus abrem possibilidades 

de leitura que apreendem e antecedem, com aguda precisão, algumas das ideias, descrições de 

condutas e as definições de fetichismo psicológico, somente estudadas e apresentadas três séculos 

depois, primeiramente pelo psicólogo Alfred Binet e, posteriormente por Freud, Lacan e outros 

estudiosos. 

 Este trabalho, após busca em sites, livros, dissertações e teses, foi por mim considerado 

inédito. No entanto, quando da qualificação, foi-me solicitada, pela banca, prova deste ineditismo 

acadêmico. Entretanto, após muito pensar no assunto, cheguei à conclusão de que é impossível 

saber, de fato, se esta pesquisa é ou não inédita. Quem poderá garantir que em alguns anos, num 

sebo, outro pesquisador encontre livro raro, há muito publicado, ou ainda algum antigo escrito 

acadêmico, que possa pôr em xeque-mate este ineditismo. Decidi, por fim, deixar o tempo 

responder. 

 Terminado este pequeno histórico, vamos ao poeta. 

Camões percebe e traduz em diversos momentos, tanto de sua lírica como de seu épico, 

os mais variados sentimentos, dúvidas e pensamentos humanos, como desejo, amor, morte e a 

própria existência. O poeta teve uma vida repleta das mais diversas experiências, que poucos 

puderam ter então, e, mesmo hodiernamente, é raro haver pessoa com conhecimento obtido por 

sentidos tão singulares e que conheçam os locais do mundo nos quais Camões percorreu e viveu.  

Tais experiências devem tê-lo ajudado nesta visão de mundo profunda e ampla, que se reflete na 

quantidade e na variedade de conhecimentos expostos em seus escritos. Não podemos esquecer-

nos da vasta fortuna crítica já existente sobre os mais diversos assuntos e temas abordados por 

Luís de Camões em suas obras: astronomia, história, navegação, povos, línguas e literatura, só 

para citar alguns poucos entre os muitos estudos que ocorreram, e continuam a ocorrer, sobre os 

escritos do vate.  

É justamente a constatação de mais estes exemplos da profunda percepção da natureza 

humana e do mundo por Camões, bem como o gosto pela obra do vate, que inspiram e dão força 

a esta investigação. 

A identificação, por Helder Macedo (2013), no livro Camões e a viagem iniciática, de 

uma “irônica percepção desmistificadora do fetichismo” em um vilancete de Camões, “Coifa de 
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beirame” (p. 19), marca o ponto que escolhi, e do qual parto, para averiguar, na lírica camoniana, 

a existência de outros episódios, os quais abram perspectiva de leitura para serem incluídos neste 

trabalho como descrições e definições de fetichismo, com o fim de testar a hipótese de que haja 

outros versos sobre o tema no cânone lírico de Camões. Macedo veio corroborar, de certa forma, 

a leitura feita em meu primeiro trabalho sobre o fetichismo em Camões, pois seu texto chegou ao 

meu conhecimento posteriormente. Uma vez encontradas tais ocorrências, os poemas são 

analisados no que tange à manifestação de fetichismo possivelmente apresentadas ou 

experimentadas pelo sujeito lírico nos versos. 

Estes episódios são justamente o que investigo: desde a simples supervalorização inerente 

àquilo que tem ligação com o sujeito que está na posição de objeto do desejo, em uma espécie de 

fragmentação desse objeto, nas diversas menções a partes do corpo presentes na lírica de 

Camões, como no caso dos pés, alçados à condição de divinos, em cena de forte erotismo, na 

terceira estrofe da canção “Manda-me amor que cante docemente”: 

 
Um não sei quê, suave, respirando, 
causava um admirado e novo espanto, 
E as gárrulas aves levantando 
vozes desordenadas em seu canto, 
como em meu desejo se encendiam. 
As fontes cristalinas não corriam, 
inflamadas na linda vista pura; 
florescia a verdura 
que, andando, cos divinos pés tocava; 
os ramos se abaixavam, 
tendo enveja das ervas que pisavam 
(ou porque tudo ante ela se abaixava). 
Não houve coisa, enfim, 
que não pasmasse dela, e eu de mim.  
(CAMÕES, 2005, p. 216) 

 

Os pés, no contexto desta canção, adquirem energia tal que tudo ante ela, a Senhora, se 

submete. Despertam, nos ramos, inveja de serem pisados e, na intenção de serem igualmente 

tratados, abaixam-se diante de algo realmente divino. A energia é de ordem bem maior do que a 

necessária para apenas pisar: o que é pisado carece de abaixar-se em reverência ao divino por 

desejo de ser tocado. Assim, este “pisar” não se trata apenas de colocar para baixo e passar por 

cima, mas “pés” por um deslizamento metonímico3, como representação do todo, da Senhora. 

																																																								
3 Conceito explicitado no capítulo sobre fetichismo. 
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Somente como pés, sem o sentido dado pelo deslocamento metonímico lacaniano4, esvazia-se o 

interesse cuja procura não é por pés. 

O objetivo geral desta dissertação é apresentar uma leitura que estabeleça a posição do 

que pode ser lido como fetichismo na lírica e na épica de Camões, bem como analisar de que 

forma e em que intensidade estas ocorrências aparecem no corpus. Partindo-se sempre dos 

episódios e escritos encontrados no corpus camoniano, apresento a análise dos poemas em 

articulação com as ideias e definições de fetichismo apresentadas pelos principais autores que 

abordam o tema, por pensar haver esta possibilidade de leitura nos versos do poeta. Os episódios 

de maior intensidade são descritos isoladamente e de modo integral; os de menor intensidade são 

mencionados em conjunto, considerados e agrupados por suas características, partes do corpo, 

roupas e acessórios. 

Os objetivos principais dessa dissertação consistem em delinear o corpus apresentado de 

modo fragmentado nos versos e discutir a relação entre amor, erotismo e fetichismo; propor 

leituras de poemas de Camões em conjunto com o pensamento de figuras de importância para o 

mundo contemporâneo; estabelecer, de maneira breve, novas linhas de diálogo entre Camões e 

outros autores, especialmente portugueses; e, por fim, fomentar a pesquisa acerca da obra do 

poeta, considerada (tolamente) por alguns “fora de moda”. Entretanto, em parte, tristemente 

concordo: tudo o que nos ensina o vate em sua obra, sobre valores essenciais à boa convivência 

social (como o reconhecimento do outro, do diferente, como igualmente humano. Até mesmo 

como objeto erótico-amoroso, por exemplo), foi deixado de lado enquanto aprendizado para dar 

lugar a um mundo no qual as “soluções” encontradas para seus diversos problemas passam longe 

do amor, a grande e verdadeira solução indicada pelo poeta – solução para boa parte dos 

problemas pelos quais a humanidade passa hoje, além das lições de alteridade e da ilusão do 

preconceito que tomaram do “mundo o regimento” (CAMÕES, 2005, p. 199). 

A bibliografia apresentada é bastante extensa no intuito de dar condições àqueles que 

porventura decidirem percorrer esta mesma seara acadêmica, para que tenham nela um ponto de 

partida. Os exemplares que constituem a bibliografia desta dissertação de Mestrado, na sua quase 

totalidade, pertencem-me fisicamente e foram lidos integralmente. Alguns dos livros 

apresentados, de fato, têm pouco a ver com este estudo. Entretanto, de determinado modo, 

servem de distante inspiração para algumas das ideias aqui apresentadas. De alguns, somente a 
																																																								
4 Idem. 
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bibliografia teve serventia para tomar conhecimento de outros livros, que se tornaram 

imprescindíveis a essa pesquisa. 

Os agradecimentos são muitos, pois penso que cada pessoa mencionada teve seu grau de 

participação nesta pesquisa e, obviamente, cada uma deu sua contribuição para que esta 

dissertação de Mestrado se concretizasse. Nesse sentido, este estudo tem muitos autores. 

Humildemente agradeço-lhes novamente, no corpo deste nosso trabalho. As falhas, que 

certamente existem, as tomo como minhas; os louros são de todos. 

Desse modo, o que pretendo aqui é permitir-me fazer uma leitura possível da obra poética 

de Camões, por pensar que o poeta generosamente entrega, a todos que “amor obriga”, o 

“entendimento de” seus “versos” (CAMÕES, 2005, p. 117). E também um reconhecimento à 

contemporaneidade dos textos camonianos. 
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1.1 A questão do autor 

 

 
A questão do autor é uma questão que às vezes se anula, porque, se a gente faz 
a apologia dele, se a gente o defende, ele vira e se paralisa. Se a gente joga ele 
totalmente fora, a gente está jogando o bebê, a água e a bacia pela janela. 
Então é um buraco ali. É uma área de fricção. Constante. É um problema que 
está sendo levado [em consideração] a todo momento. Que a gente está 
discutindo isso o tempo todo. Mas, essa área de fricção, isso, que é o “barato”. 
Quer dizer, o autor é um lugar de litígio. É o lugar de um certo desafio. E como 
que você consegue constituir, mapear mais ou menos, criar uma topografia 
dessa morte e reencarnação? Ressuscitar este “Sábado de aleluia” do autor é 
que são elas.  
A necessidade do autor é “menor”, mas ao mesmo tempo, ela também é 
necessária, ela também tem que ser afirmada, porque ela também faz parte do 
mapa, faz parte dessa topografia, de uma dinâmica, que, sem ela, a gente se 
perde. 
- E por mais que se perder seja muito bom -, às vezes a gente precisa de alguns 
referenciais que nos localizem, para a gente se desmontar, se desconstruir, se 
desterritorializar. Eu acho que a maneira desse autor se modificar vem por 
essa coisa.  
Isso ai já é um papo furado, já está ficando velho, inclusive, esse papo. Todo 
mundo sabe que as novas tecnologias, os novos instrumentos, as novas 
ferramentas estão aí para poder problematizar isso.  
Quer dizer: quem é o dono do quê? Mas também são necessários, e aí que é o 
lance, não os grandes ícones, mas são necessários estes pontos de conexão, 
estes cruzamentos onde você se localize e você se perca, onde você se localize e 
você se perca.  
E sempre de olho porque é complicado. Se se localizar demais você fica 
paralisado, se se perder demais você também fica paralisado.  
 

(Ericson Pires)5 
 

 

 A questão do autor na leitura apresentada nesta dissertação de Mestrado leva em 

consideração noções teóricas sobre o assunto, mas é pensada de modo pessoal: considero real e 

verdadeira a existência da pessoa de Luis Vaz de Camões; respeitosamente reconheço sua 

engenhosidade; a autoria (no mesmo sentido dos dias de hoje: de que existe um ser pensante que 

cria determinada obra, que por determinado tempo possui direitos sobre seus escritos etc.); 

também, especialmente no sentido de “pontos de conexão” e de “cruzamento”, como dito na 

epígrafe deste texto, pois do “ponto de conexão” Camões “mana matéria” para leituras as mais 

																																																								
5 Cf. PIRES, 2009. (Transcrição nossa) 
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diversas, pois existe: “[...] um Camões contemporâneo, não intemporal, posto que vivo em seu 

tempo e, por poder de viva leitura, no nosso – vivo porque corre muito sangue nas veias daqueles 

versos. Muitos são os sinais da sobrevida do grande poema camoniano. [...]” (MAFFEI, 2014, p. 

133). Este “Camões” do Luis Maffei também é contemporâneo (cito novamente o professor, mas 

desta vez, em aula: “contemporâneo é aquilo que desperta interesse”. Sobre isto, penso que não 

só nos apresenta apenas os ditos “sinais da sobrevida”, no sentido teórico-literário do termo 

referente ao texto de meu amigo e orientador, outrossim, Luís Vaz, assim como Elvis 

posteriormente, não morreu – seja no campo cultural, acadêmico, literário ou recreativo –, o 

“amor que aviventa” aqueles e àquelas que o leem dá sobrevida a Camões também no sentido 

lato da palavra); acredito na fidelidade do corpus já determinado; suas viagens; boa parte de 

feitos a ele atribuídos; seus erros, venturas e desventuras da vida de um, e somente um, homem 

feito de carne ferida e brava, amores vários, ossos duros de roer e pensamentos raros de se ter. 

Dentro do possível, busco evitar qualquer biografia ou tese sobre a vida real do vate, excetuando-

se alguns momentos de pura tentação. 

 No entanto, como apresentado na epígrafe, “o autor é um lugar de litígio”. Deste modo, 

em nenhum momento e sob nenhum aspecto a pessoa de Camões é levada em consideração neste 

escrito como um todo – além de minha declaração pessoal anterior logo acima. 

 Viso manter este escrito fora da discussão teórica sobre a noção de autor, e fora da 

discussão sobre a persona do vate, com a finalidade de esquivar-me, afastando-me desta região de 

litígio. Embora tais estudos sejam válidos por inúmeros motivos, inclusive os citados no corpo 

deste trabalho.  

 Fica minimizada, assim, possibilidades de ligação entre o dito pelo autor ou o escrito 

nesta dissertação com a sua personalidade ou psique. Constato sua real existência por meio de sua 

capacidade de observação e visão de e do mundo, que se faz perceber, também, por meio do 

corpus selecionado. 

 Confesso aqui que leio tais teses biográficas tanto como fonte de inspiração, quanto na 

esperança de que, ao menos em parte, sejam fidedignas às experiências vividas pelo vate. 

 Em poucos momentos sustento que algo de pessoal do autor possa ou deva ser deduzido a 

partir de seus escritos, guardadas as devidas proporções. Nesse sentido, a pouca informação 

documental sobre Camões e o pouco que pode ser provado historicamente sobre sua pessoa vêm 
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ao encontro de um dos principais itens da metodologia6 aqui empregada: considerar como 

principal referência textual o corpus7, com a base crítico-textual sólida, mais atual e reconhecido 

sobre a obra do vate. Não obstante, edições diversas da obra camoniana foram consultadas, 

autores e biografias foram lidos no intuito de buscar indícios sobre relatos de caráter erótico e 

amoroso, que, revistos no corpus, pudessem oferecer índices não somente de fetichismo, mas 

também de perversão, sem que isso reflita questões de ordem autobiográfica. 

 As vozes, imagens, sensações diversas, descrições, narrações, os sujeitos líricos e 

personagens são muito bem distinguíveis por diversas maneiras e modos, tais como sexo, idade 

(presumida), posições sociais, graus de valentia e visões de mundo, dentre tantas perspectivas 

outras apresentadas na obra camoniana. Estes, sim, são considerados nesta leitura como os 

verdadeiros atores, lato senso, do que ocorre no tempo-espaço do escrito, sujeitos das ações, por 

narrador descrita ou pela escrita do poeta, sem este intermédio: teatralizar e, em última análise, 

fixar uma língua. Desse modo, permeando sua cultura e aquilo que do mundo viu, ao cristalizar 

estes feitos, Camões fixa nossa língua materna por meio de seus textos e escritos, como também 

o fizeram Dante Alighieri, e, posteriormente, Francesco Petrarca para o italiano; Miguel de 

Cervantes Saavedra para o espanhol; William Shakespeare, com suas peças teatrais e seus 

sonetos8 para o inglês; Martinho Lutero, com sua tradução da Bíblia para o alemão; para citar os 

exemplos que tenho de memória, obtida em tantas aulas, conversas e leituras que impossibilitam 

citações, mas que declaro não serem ideias de minha criação. Tanto ao caráter de literatura de 

fundação, quanto de língua materna. 

 Vasco Graça Moura (1980, p. 78) lança mão, no capítulo “Alguns aspectos da construção 

espetacular n’Os Lusíadas”, de teorias interessantes. Na primeira parte, “A mise en abyme e 

outras simetrias”, diz da “colocação em abismo”, “da relevância maneirista do reflexo” e afirma 

estar por elaborar uma “semântica do reflexo”. Passa à segunda parte, “Tempo mítico e história 

humana”, e diz: “Falando em myse en abyme, tem de procurar-se a história dentro da história, ou, 

mais rigorosamente, a reprodução num ponto (central e) reduzido do próprio conjunto mais vasto 

em que este ponto se integra”. Ao dizer como se dá a construção do épico camoniano, “uma 

ação”, “um tempo” e “um espaço”, e que esta tríade é observável “em progresso”, em cujas 

																																																								
6 Melhor descrita na introdução. 
7  CAMÕES, Luís de. Os Lusíadas. Edição Emanuel Paulo Ramos. Porto: Porto Editora, 2011 e 
Rimas.  Estabelecimento do texto e prefácio Álvaro J. da Costa Pimpão. Coimbra: Almedina, 2005. 
8 Os sonetos do bardo não seguem o modelo dos camonianos. 
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“fases sucessivas [...] implicam uma multiplicidade e uma expansão”, afirma que “essas são 

sempre reconduzidas a uma perspectiva unitária que não deixa de perfazer-se como totalidade” 

(p. 79). Tal perspectiva, no meu entendimento, dá-se com fortes características do conceito de 

fractal. Vamos a ele. 

 Peter Engel, em seu livro, Origami: From Angelfish to Zen, profundamente histórico e 

teórico sobre o “Dô” (ideograma japonês que de modo simples pode ser definido como 

“caminho”, não no sentido geral da palavra, mas um caminho por meio do qual se trilham tais 

sendas, treino e prática de artes Zen), um caminho de vida cuja prática contém o conceito de Zen-

Budismo (SUZUKI, 1974). Além dos imprescindíveis diagramas das dobras, referindo-se ao 

modo como cria seus Origamis, no qual, pela primeira vez, conheci o conceito de fractal (pratico 

origami há 41 anos), afirma:  

 
 Descobrir a geometrina na natureza renovou minha confiança. E se eu buscasse inspiração 
não dentro, mas fora, no mundo a minha volta? Conforme examinava a natureza, percebí 
modelos, designs complexos,  desde mapas rodoviários a forças em conflito. Mesmo sem 
uma mente consciente para guiá-la, a natureza foi um inventor prodigioso, criando designs 
para satisfazer cada necessidade. E os modelos foram belos! Com frequência, a primeira 
vista, eles parecem carecer de sentido e harmonia. Cada estrutura foi composta por apenas 
alguns poucos elementos. Os elementos podem aparecer em diversas ordens de magnitude 
recombinados, rearranjados - mas sempre idênticos. [...] 
 O curioso é que inúmeros objetos e processos reproduzem suas próprias formas. 
 Galáxias formam grupos de galáxias, aglomerados de galáxias e talvez até mesmo 
superaglomerados de galáxias. Afluentes em riachos, riachos em regatos, e regatos em 
cada vez menores córregos. Do cume de uma montanha, as distâncias são notoriamente 
difíceis de se estimar, pois o terreno parece igual em todas as direções; este, também, 
reproduz suas próprias formas. Meteoros atingem a lua de modo aleatório, mas seu 
tamanho e distribuição são semelhantes; fotografias da lua feitas de 1 milha ou 100, 
invariavelmente não dão pistas quanto ao real tamanho real das crateras. Nos pulmões, os 
vasos sanguíneos passam por quinze bifurcações assemelhadas em sua forma antes de 
alcançar o tamanho de capilares e a similaridade acaba. A turbulência reproduz suas 
próprias formas: no oceano, ondas maiores dão origem a menores, igualmente, na 
atmosfera rajadas de vento dão origem a rajadas menores. A aparência complexa dessas 
formas meramente mascaram sua simplicidade intrínseca. [...] 
 Elementos simples formam designs complexos. (ENGEL, 1994. p. 46 - 50) 
 

  Que existe muito de geometria na obra camoniana, já afirmam o próprio Graça Moura, 

Jorge de Sena e outros, “Even without a conscious mind to guide it”, como citado logo acima; (e 

eu grito:) “ave Nietzsche!”; “Turbulence is self-similar” vem ao encontro do conceito de crise, 

fricção e tensão em toda forma poética; ao iniciar a narração n’Os Lusíadas, nos “moldes 

clássicos”, como nos ensina Berardinelli, “in media res” (2000, p.18), mas especialmente pela 

“história dentro da história”, o “labirinto camoniano”, e por tantoutros motivos, afirmo que essa 
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“história dentro da história” toma nova feição, face ao conceito de fractal. Este conceito é 

continente do myse en abyme, este, espécie daquele. Na verdade, a natureza, como explicado 

acima, trabalha usando o fractal. Assim, de uma árvore, seus galhos, tronco e raízes, poderiam ser 

considerados, no campo das ideias, equivalentes ao modelo de passado, presente e futuro: pode-

se imaginar as raízes como o passado, o tronco como o presente e os galhos como o futuro; ou 

como uma árvore genealógica, cujo funcionamento ocorre de forma semelhante.  

 Posso então, ousadamente, arriscar-me a nomear o que chama "provisoriamente" o 

professor Márcio Muniz (UFBA), em seu livro Teatro de Camões (2014, p. 27), de “farsa 

metateatral” como “teatro fractal”, fractheatre farce9. Posto que "teatro dentro do teatro" (2014, 

p. 29) pode ser entendido como espécie de myse en abyme. Seguindo o dito em seu livro e 

buscando ir além para encontrar esta definição. 

 Nó desatado pela morte, cujos feitos por amor, engenho e arte cortar quisera: Camões, 

nesta dissertação, é considerado o autor do corpus, não aquele que quer dizer, mas sim aquele que 

diz (dentre muitas outras coisas, dos desconcertos do mundo). Camões é o vate amado, mas, 

sobre tudo dito nesse corpus, somente é levado em consideração o escrito, o dito pelo poeta e 

quase nada sobre sua biografia. O fato de haver pouquíssima documentação sobre sua vida faz-

nos concentrar as atenções ao que por ele foi escrito. E, nesta ausência, a liberdade de leituras  

aumenta, em função da pouca possibilidade de conexão entre o escrito e fatos, comprovados, por 

ele vividos, o que de certo modo restringiria possíveis interpretações por parte dos leitores. De  

forma semelhante ao que afirmam os colegas do Direito: “não existe mundo além do processo”, 

afirmo: pouco mundo existe neste trabalho (salvo o mundo bibliográfico, empregado ou não nesta 

leitura, e meu background knowledge) além do escrito no corpus. 

 Por outro lado, não posso, como dito na epígrafe, jogar “o bebê, a água e a bacia pela 

janela”. Nesse sentido, algo sobre o vate deve ser dito. Luís Vaz de Camões, ao perder o olho 

direito, descobre que possui o olho esquerdo e o direito de Hórus. Entregaria meu olho esquerdo 

em paga de uma entrevista com o vate! Quão bom seria perguntar: “Quem és tu?”, e, 

principalmente, ouvir as respostas, as histórias, os causos, os amores, as dores e as “cores” de 

Camões. É certo que, ao final da entrevista, haveria “fera batalha” (Lus. IV, 42, 1) em memória à 

vingança pelo ferido, e provável antepassado, Gonçalo Borges, antes da “saideira”. 

																																																								
9 Tendo em mente o metateatro, o metatheatre. 
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 Goethe (como Camões), outro “ponto de conexão” (em um “momento de transição na 

Estética alemã”10), no livro Escritos sobre literatura (2012), no capítulo “Para o dia de 

Shakespeare” (que nos informa o organizador e tradutor Pedro Süssekind ter sido escrita esta 

celebração no dia 14 de outubro de 1771, “dia protestante para o nome William”), realmente 

enaltece o bardo: 

 
O teatro de Shakespeare é uma bela caixa de raridades, na qual a história do 
mundo passa diante de nossos olhos, no sentido usual do termo, não são meras 
tramas teatrais, mas as tramas teatrais, mas as peças todas tratam do ponto 
secreto (que nenhum filósofo chegou a ver e determinar) em que o caráter 
particular de nosso eu, a liberdade pretendida de nossa vontade encontra-se com 
o andar necessário do todo. Todavia, o nosso gosto deteriorado ofusca de tal 
modo os olhos que quase precisamos de uma nova Criação, para sairmos dessa 
obscuridade. (GOETHE, 2012, p. 32) 
 

 Assim, afirmo que, do mesmo modo que existe “a bela caixa de raridades” constituída 

pelo teatro de Shakespeare, Camões constrói a sua, por meio de versos e experiência de viagens, 

errância e de vida por poucos igualada. Caixa, que no meu entender, apesar das opiniões em 

contrário, especialmente a de António José Saraiva, é mais bela e cujo conteúdo extremamente 

diversificado é raríssimo. 

 Acredito piamente, por considerar o Universo, e tudo nele contido, (o “Todo”) fractal, que 

quase qualquer tema existente já pensado, ou que possa vir a ser pensado, está presente na obra 

do vate.  

 Aprendi com a professora e artista plástica Luíza Nóbrega (UFRN)11 a verdadeira 

profundidade camoniana. Luíza nos ensina que a obra camoniana possui “cores” infinitas e que 

os textos devem ser lidos e relidos, rotineiramente (leio Camões, Os Lusíadas e a lírica, 

diariamente) e em profundidade. Este “mergulho” na “profundidade” poucas vezes é autônomo, 

precisamos usar um “escafandro”, que nos conecte com a superfície onde paira a nau que nos 

fornece o “ar da fortuna crítica” (pois só futuramente, inventarei a “garrafa de mergulho 

autônomo da fortuna crítica”, algumas semanas antes do anteprojeto do Doutorado). 

 Também ensinou a multitude de formas por meio das quais Camões pode ser lido, 

partindo do épico, chega-se em seu “poema como poema”, a unidade poética. Daí passa pelos 
																																																								
10 Cito aqui o prefácio do organizador e tradutor supracitado (2012, p. 11). 
11 No minicurso intitulado Profundidade d’Os Lusíadas: tópicos para a leitura do poema como poema, ministrado 
pela própria no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura da Universidade Federal Fluminense em 2014. 
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versos e ruma ao sintagma, do sintagma à palavra, da palavra aos significados, dos significados 

aos símbolos e daí, por exemplo, no plano mítico-acadêmico nos aponta o seguinte: 

 

 
Outra afirmação que precisa ser revista é a de que os planos histórico e mítico 
não se comunicam, ou, como se diz, que os nautas não se dão conta de que são 
monitorados pelos deuses. A controvérsia em torno do trecho, no Canto II, 
estância 31, em que o Gama invoca a potestade celestial (Ó Tu, Guarda Divina, 
tem cuidado De quem sem Tinão pode ser guardado!), ainda consente a 
alegação de que Guarda Divina designasse o deus de Israel, e não a deusa 
olímpica, ou sideréa esfera venusina (citando-se por prova o trecho da estância 
81 do canto VI, em que Divina Guarda, angélica celeste, de fato refere-se ao 
Criador da cosmogonia judaico-cristã), ainda que difícil ficando entender-se que 
estivesse surdo ou displicente o primeiro, e atenta à segunda, de modo a 
intrometer-se, na instância 33 do Canto II (Ouviu-lhe estas palavras piedosas a 
formosa Dione) acudindo o capitão sublime; pois tal estranheza se explicaria 
pelo argumento doutrinal das causas segundas, ou seja, o Padre Eterno 
despachara a deusa cípria como sua mandatária, ou pior, ela não passaria de um 
disfarce alegórico dum anjo da celeste companhia. (NÓBREGA, 2013, p. 191)  
 

 A corajosa Senhora já inventou a “apneia”, do seu mergulho naturalmente desbravador, 

valente, autêntico e autônomo, desafiando a fortuna crítica e plantando seus “padrões”. Desta 

maneira, supercamoneamente falando, Luíza segue “para deante” navega com bravura o mar alto 

camoneano (como ela nos adverte). Com seus profundos estudos, nos aponta e incentiva na busca 

per “o porto sempre por achar”. Os “portos” camonianos “por achar” encontram-se no que o vate 

diz em seus escritos diversos. 

 Assim como no soneto “Quem vê, Senhora, claro e manifesto” (CAMÕES, 2005, p. 125), 

no qual se avalia “preço honesto” para aqueles que veem, nesta leitura, o “lindo ser” dos “olhos 

belos”, e, como paga, “perder a vista só em vê-los”, já não cobrem as despesas quando se trata do 

“gesto” da Senhora. Quando o perdulário merecedor de tal visão, o sujeito lírico, como paga, 

entrega “a vida e alma e esperança e tudo quanto” tem à linda Senhora, nada lhe fica de resto: a 

entrega é total; entretanto, todo o “lucro” de tal negócio somente ao sujeito lírico traz proveito. 

Resultando na lógica equação erótico-amorosa na qual quanto mais se paga, mais se deve12, o 

corpus poético camoniano é “cousa” inesgotável para os que academicamente o amam. 

 Camões é fonte de ideias com caráter perenal, cujo alto grau de entropia causado por seus 

versos renova-se a cada leitura em função do desequilíbrio, fascínio e descontrole que causam no 
																																																								
12 Referência ao soneto "Passo por meus trabalhos tão isento". (CAMÕES, 2005. p. 127) 
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leitor através dos tempos: “o desconserto”, arrisco dizer. São, a diferença e a identidade, geradas 

entre quem lê e o verso quando da leitura e reflexão sobre seus textos que causam o atrito e o 

tensionamento necessários para que o leitor leia e seja lido ao mesmo tempo. 

 De certa maneira, é genial o modo como Camões constrói seus textos. Sabendo ou não 

(aposto que sabia!), o poeta traz ao leitor a alteridade13,  necessária ao desconserto e ao concerto 

do leitor, e do mundo. Camões é tão contemporâneo quanto o infinitesimal presente. Demonstram 

seus versos que, como nos ensina Cleonice Berardinelli (2000, p. 55), “Alimentado de tais 

contradições, o poema adquire modernidade e se afirma como a única epopeia representativa do 

Renascimento europeu”. 

 Camões cria neste Borges muitas dúvidas e ideias. Sobre o soneto “Cá nesta Babilónia, 

donde mana”, encontro fonte de delírios e viagens, uma delas: este “Cá”, “cá”, “cá”, “cá”, “cá”, 

“cá” é ou não onomatopeia sardônica de um sujeito lírico mergulhado na Babilónia dans la merde 

jusqu’au cou e rindo feliz junto às sagradas prostitutas de Ishtar, a grande deusa tanto do amor e 

da sexualidade quanto feroz deusa da guerra, tudo profanando; a zombar com um “nome vão” a 

monarquia; a ver nobres em estado deplorável perdendo no jogo a tratar com agiotas (“portas da 

cobiça e da vileza”), enquanto o sujeito lírico, regozijando-se em estar cumprindo seu natural 

dever em local tão “agradável”, para quem pensa merecer sofrimento, lembra-se de um passado 

bom? Ou quem sabe o poeta refere-se ao Sião geográfico, atualmente Tailândia, local onde as 

perversões eram bem maiores que na Babilônia? 

 
Cá nesta Babilónia, donde mana 
matéria a quanto mal o mundo cria; 
cá onde o puro Amor não tem valia, 
que a mãe, que manda mais, tudo profana; 
 
cá, onde o mal se afina e o bem se dana, 
e pode mais que a honra a tirania; 
cá, onde a errada e dega monarquia 
cuida que um nome vão a desengana; 
 
cá, neste labirinto, onde a nobreza 
com esforço e saber pedindo vão 
às portas da cobica e da vileza; 
 
cá neste escuro caos de confusão, 
cumprindo o curso estou da natureza. 

																																																								
13 No sentido filosófico. 
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Vê se me esquecerei de ti, Sião! 
(CAMÕES, 2005, p. 176) 

 

Conforme nos ensina Antonio José Saraiva, 

 
As palavras têm um corpo fónico, independente, na maior parte dos casos, do 
seu valor significante, o qual pode ser utilizado ou em construções rítmicas 
autónomas (isto é, sem relação com o referente exterior), ou, pelo contrário, em 
ritmos descritivos, imitativos de sons emitidos fora do sujeito, conhecidos como 
onomatopeias. A eles recorre frequentemente Camões no seu esforço para cingir 
a realidade sensorial [...]. (SARAIVA, 1980, p. 40 - 41) 
 

 Ou trata-se de “anafonia” saussureana essa replicação estilística camoniana? 

 
Servindo-me da palavra anagrama, não penso fazer intervir a escritura nem a 
propósito da poesia homérica nem a propósito de qualquer outra velha poesia 
indo-europeia. Anafonia seria mais justo, na minha maneira de ver: mas este 
último termo, se nós o criarmos, parece antes apto a prestar um outro serviço, a 
saber, o de designar o anagrama incompleto, que se limita a imitar certas sílabas 
de uma palavra dada sem ser obrigado a reproduzi-la inteiramente. 
A anafonia é portanto para mim a simples assonância a uma palavra dada, mais 
ou menos desenvolvida e mais ou menos repetida, mas não formando anagrama 
na totalidade das sílabas. (SAUSSURE, apud STAROBINSKI, 1974, p.21) 
 

 Assim, o “Cá”, “cá”, “cá”, “cá” se trata do que diz Saussure (já que leio em voz alta), e o 

som dos inúmeros versos camonianos lidos e relidos trouxe-me esta tese? Mais um jogo de 

palavras maneirista, então? 

 Trata-se de sujeito lírico em local de sofrimento desesperador, cuja única vontade que 

desperta e se fixa é a hora da saída (não a fuga, posto que esteja cumprindo o curso da natureza, 

sem apresentar desejo de escapar) após o cumprimento da pena, deste topográfico-simbólico 

“cá”, no sentido de local que existe na realidade onde ocorrem coisas que o nivelam ao inferno de 

cuja única escapatória é a lembrança e a esperança de liberdade posterior?  

 Relato lírico inspirado em estada no local? A sexta estrofe do poema “Sôbolos rios que 

vão”,  
Assi, despois que assentei  
que tudo o tempo gastava, 
da tristeza que tomei 
nos salgueiros pendurei  
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os órgãos com que cantava. 
Aquele instrumento ledo 
deixei na vida passada, 
dizendo - Música amada, 
deixo-vos neste arvoredo 
à memória consagrada.  
(CAMÕES, 2005, p. 106) 

 

traz, em sua leitura, informação que indica que o poeta tenha profundo conhecimento sobre o 

local, pelo fato de ter pendurado em salgueiros “os órgãos com que cantava”, posto que tal 

árvore, apesar de nativa da China  (região não estranha a Camões), possui nome científico de 

Salix babylonica, por ter chegado à Babilônia, possivelmente através da Estrada Real Persa:  
Estrada Real Persa, antiga estrada estendendo-se de Susa, a antiga capital da Pérsia, 
através da Anatólia até o Mar Egeu, em uma distância de mais de 1.500 milhas (2.400 
Km). Mensageiros reais, que, de acordo com o historiador grego Heródoto, não eram 
parados "pela neve, nem chuva, nem calor, nem pela escuridão noturna", atravessavam a 
estrada completamente em nove dias, graças ao sistema de revezamento. O tempo 
normal de travessia durava cerca de três meses. Alexandre o Grande utilizou a Estrada 
Real em sua invasão e conquista do Império Persa. (ENCYCLOPæDIA BRITANNICA, 
[Site])14 
 

Assim, o sujeito lírico pendura seus instrumentos em árvore típica da Babilônia, o que 

possibilita uma leitura na qual o poeta (viajado e conhecedor de geografias, astros e plantas) 

possa ter estado in loco. 

Ou o que nos ensina Maria de Lurdes Saraiva: “No exílio o poeta verbera a corrupção, a 

hipocrisia e a cobiça, o irremediável e confuso caos que o rodeiam, e o pensamento voa-lhe para 

a Pátria distante.” (SARAIVA, 1980, p. 26) 

 Acima de tudo ético, cuja percepção do perene devir (que me faz pensar ser parte da 

natureza do poeta), faz-se aqui também presente. Parece, o corpus camoniano, adiantar-se em 

ideias às posteriormente por Spinoza elaboradas. 

 Como demonstração da proposição 43, o filósofo nos diz: 

 

 
Demonstração. A excitação é uma alegria que enquanto referida ao corpo, 
consiste em uma parte - ou em algumas de suas partes - é mais afetada do que as 

																																																								
14 Persian Royal Road, ancient road running from Susa, the ancient capital of Persia, across Anatolia to the Aegean 
Sea, a distance of more than 1,500 miles (2,400 km). Royal messengers, who, according to the Greek historian 
Herodotus, were stopped by “neither snow, nor rain, nor heat, nor gloom of night,” traversed the entire road in nine 
days, thanks to a system of relays. Normal travel time was about three months. Alexander the Great made use of the 
Royal Road in his invasion and conquest of the Persian Empire. (Tradução nossa) 
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outras (...); e a potência desse afeto pode ser tanta que supera as outras ações do 
corpo(...); e que esse afeto permaneça obstinadamente fixo a ele, impedindo 
assim, que o corpo seja capaz de ser afetado de muitas outras maneiras. A 
Excitação pode, portanto (pela prop. 38) ser má. Quando à dor, que é 
contrariamente, uma tristeza, considerada por si só, não pode ser boa (pela prop. 
41). Mas como sua força e expansão são definidas pela potência da causa 
exterior, considerada em comparação com a nossa (pela prop. 5), podemos então 
conceber infinitos graus e modos das forças desse afeto (pela prop.3). Podemos 
conceber, pois, uma dor tal que possa refrear a excitação para que essa não seja 
excessiva e fazer, dessa maneira (pela primeira parte desta proposição), com que 
o corpo não se torne menos capaz. Ele será, portanto, dessa maneira, boa. 
(SPINOZA, 2013, p. 315) 
 

 O que seria isso senão a possibilidade de percebermos nos versos do vate, nos quais a 

alegria pode ser tristeza e a dor alegremente degustada e desejada, também algo que pertence à 

ética do amor. Igualmente na proposição 46, que soa como eco dos ensinamentos que, de maneira 

nobre, nos oferece: 

 
Demonstração. Todos os afetos de ódio são maus (pelo corol. 1 da prop. prec.). 
Por isso, quem vive sob a condução da razão, se esforçará para que um outro não 
padeça desses afetos. Mas o ódio é aumentado pelo ódio recíproco e, 
contrariamente, pode ser eliminado pelo amor (pela prop. 43 da P. 3), de tal 
maneira que o ódio se converta em amor (pela prop. 44 da P. 3). Logo, quem 
vive sob a condução da razão, se esforçará por retribuir, com amor ou 
generosidade (cuja def, pode ser conferida no esc. da prop 59 da P. 3), o ódio de 
um outro, etc. C.Q.D.  
 
Escólio. Quem quer vingar as ofensas por um ódio recíproco, vive, na verdade, 
infeliz. Quem, contrariamente, procura vencer o ódio pelo amor, combate, 
certamente, com alegria e segurança; defende-se facilmente tanto de um quanto 
de muitos homens; e não precisa, de modo algum, ser socorrido pela sorte. Por 
sua vez, aqueles a quem vence, rendem-se felizes, não, certamente por carência, 
mas por acúmulo de forças. Todas essas conclusões se seguem tão claramente 
apenas das definições de amor e de intelecto que não é preciso demonstrá-las 
uma por uma. (SPINOZA, 2013, p.321) 

 

 Por sinal, parece-me ir além o poeta, pois, de acordo com o texto acima, é a razão que 

conduz os atos a “retribuir com amor ou generosidade o ódio de um outro”, e Camões nos ensina 

no soneto “Sempre Razão vencida foi de Amor” que parece saber da fonte direta, o amor. A ética 

em Camões dá a impressão de ser a do Amor, não a da Razão. E mesmo que, ao final do soneto, 

afirme “Mas a Razão, que a luta vence, enfim, / não creio que é razão; mas há-de ser / inclinação 

que eu tenho contra mim”, assim, atribuindo à “inclinação” que tem contra si a posição da razão 
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(possibilitando, talvez, leitura pelo viés do masoquismo), nada no texto parece contradizer o 

primeiro verso, pois ao admitir que “quis Amor ser vencido da Razão”, mostra ao final ser tudo 

engano (ou desengano) de Amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 O fetichismo 
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[Schopenhauer, de quem] a psicanálise de Freud absorve por completo a teoria 
dos impulsos inconscientes, do papel nuclear da sexualidade na vida humana, 
do retorno ao inorgânico de O Mundo [como vontade e representação] (...) 
Como se nota pelo impacto nos autores antes citados, Schopenhauer, de fato, 
está na base do pensamento contemporâneo. Ora, se ele abre o horizonte para 
as filosofias do impulso como a de Nietzsche e a psicanálise de Freud, então em 
vez de dizer que os pilares do pensamento contemporâneo são Nietzsche, Freud 
e Marx, como quer Foucault, talvez mais acertado seria dizer que esses pilares 
são Schopenhauer e Marx. Sem o primeiro a filosofia da Vontade de poder e a 
psicanálise seriam impensáveis. 
 

(Jair Barboza)15 

 

 

O fetichismo de que trata esta dissertação é o psicológico, intrinsecamente ligado ao 

erotismo, como manifestação deste, na qual exista a substituição ou a representação da coisa 

amada por um objeto inanimado, uma parte do corpo, uma característica, algo que remeta ao 

sujeito amado, o substitua, completamente ou em parte, e, também, a manifestação do acréscimo 

de algum objeto ou de condição especifica do objeto erótico-amoroso.  

Na verdade o fetichismo, no corpus desta pesquisa, trata-se de uma experiência poética 

na linguagem: o fetiche é acidente metapoético na linguagem; metafórico, pela substituição do 

corpo por algo que o represente ao condensar no objeto a cousa amada e metonímico pelo 

deslocamento e fragmentação do corpo amado16. 

Ocorre o fetichismo quando uma parte do corpo ou um objeto representa, substitui ou 

integraliza este corpo, no sentido de adicionar algo (determinada vestimenta ou acessório), ou 

adquirir caráter de condição (como cor dos olhos ou cabelos), que coloque (tanto a adição quanto 

a condição) o objeto sexual numa condição fetichista, a “cousa amada”, em diversos graus de 

intensidade. 

 Este estudo avança levando em consideração a possibilidade de abertura para diversas 

leituras da obra camoniana. Assim, neste trabalho, proponho leituras do que pode ser tido como 

manifestação fetichista sobre a posição do sujeito lírico em relação à coisa amada e vice-versa; 

as características da coisa amada, do objeto de fetiche e do sujeito lírico; da coisa amada, sua 

																																																								
15 Cf. SCHOPENHAUER, 2005. p. 11-2, apresentação.	
16	Como	ensina	o	professor	Jorge	Fernandes	da	Silveira	
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presença ou ausência; do objeto, sua função e finalidades; o erotismo da situação apresentada e o 

grau de energia envolvido na supervalorização do objeto e da “cousa amada”. 

Curiosamente, o termo fetiche, além de ter origem etimológica em palavra portuguesa, 

provavelmente surge do contato de portugueses com objetos-fetiche (em sentido antropológico) 

dos habitantes d’África durante a expansão marítima. O poeta vivenciou viagens pelos mesmos 

percursos, sobre as quais magistralmente escreveu: 

 
fetiche, substantivo, 1613. fatisso, fetisso, empréstimo do português fetiço 
amuleto, feitiçaria; termo provavelmente cunhado por marinheiros e 
comerciantes portugueses para nomear amuletos e talismãs adorados por 
habitantes da costa oeste da África; posteriormente feteish (1693), fetiche 
(1705), empréstimo do francês fétiche, do português. O termo primitivo fetiço 
era originariamente feitiço - feito artificiosamente, artificial, do Latim factitius 
feito artesanalmente, artificial, de facere fazer.17 (BARNHART, 1995, p. 277) 

  

A análise das ocorrências dos termos e condutas acima mencionadas nesta dissertação é 

feita em conjunto com as ideias dos principais teóricos da área, levando-se em consideração as 

características deste fetichismo, suas manifestações e condutas. Abaixo são apresentados alguns 

destes teóricos, características e definições de fetichismo que integram este estudo. 

Alfred Binet (1904 [1887]), médico e psicólogo foi o primeiro teórico a utilizar o termo 

fetichismo na psicologia, definindo-o como sendo a inclinação que certos indivíduos apresentam 

por objetos e partes do corpo que normalmente são incapazes de satisfazer suas necessidades 

genitais. Divide o fetichismo em grande fetichismo, patológico, e pequeno fetichismo, que 

denomina “amor plástico”, não patológico, na concepção deste teórico. 

Sigmund Freud afirma que existe fetichismo quando ocorre a substituição do objeto 

sexual normal por outro que, sendo totalmente impróprio como alvo sexual normal, guarde 

alguma relação com aquele, e ainda que: 

  
O substituto do objeto sexual geralmente é uma parte do corpo (os pés, os 
cabelos) muito pouco apropriada para fins sexuais, ou então um objeto 
inanimado que mantém uma relação demonstrável com a pessoa a quem 
substitui, de preferência com a sexualidade dela (um artigo de vestuário, uma 

																																																								
17 fetish n. 1613 fatisso, fetisso, borrowed from Portuguese fetiço charm, sorcery; probably introduced by Portuguese 
sailors and traders as applied to charms and talismans worshiped by inhabitants of the west coast os Africa; and later 
fateish (1693), fetiche (1705), borrowed from French fétiche, from Portuguese term fetiço was originally feitiço made 
artfully, articicial, from Latin factitius made by art, artificial, from facere make. (Tradução nossa) 
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peça íntima). Comparou-se esse substituto, não injustificadamente, com o 
fetiche em que o selvagem vê seu deus incorporado. (FREUD, 2006 d, p. 145) 
 

Outros teóricos denominam “simbolismo erótico” o conjunto de algumas práticas 

perversas, entre elas o fetichismo, que afirmam ser a tendência, absolutamente normal de ter 

como tesouros as relíquias da pessoa amada, especialmente trajes e acessórios. O fetichismo é o 

mais simples e comum fundamento do simbolismo erótico, tomando maior grau somente em 

manifestações extremas. Ellis (2001), por exemplo, agrupa em três classes os tipos de alvo do 

fetichista: partes do corpo, como mãos, pés, cabelos; objetos inanimados, como braceletes feitos 

com cabelos, luvas, sapatos, meias, lenços, ligas, aventais, pigmalionismo; e atos e atitudes, 

como crueldade, som da voz, cheiro. Por ser o fetichismo considerado completamente natural, 

não estamos lidando com nada fora da normalidade dentro do contexto da forte carga erótica de 

boa parte da lírica camoniana. 

A quantidade de energia atribuída ao objeto fetiche é sempre grande. Exemplo desta 

característica é a supervalorização do objeto. Na visão de Jung, o objeto é um símbolo conversor 

de energia: 

 
Eu designei o símbolo que converte a energia também como análogo da libido 
para representar ideias apropriadas que expressam a libido de modo equivalente, 
e assim transferi-la a uma forma diversa da original. A mitologia nos fornece 
inúmeras analogias desse tipo, a começar pelos objetos sagrados, os curingas, os 
fetiches, até as figuras divinas. (JUNG, 2012, p. 61)  

 

 Tal energia convertida aparece representando objetos e partes do corpo em diversos 

poemas camonianos e, em geral, a Senhora é sempre energizada, superior, bela, muitas vezes 

sádica e dominadora. 

 Foucault, por sua vez, considera o fetichismo como perversão modelo: 

 
[...] fio condutor da análise de todos os outros desvios, justamente por estruturar 
a teoria geral do sexo por meio do contraste entre o todo e a parte; o princípio e 
a falta; a ausência e a presença; a função e o instinto; a finalidade e o sentido. 
(FOUCAULT, 2011, pp. 167, 168.). 

 

 E Lacan, sobre o fetichismo e o deslocamento metonímico ensina: 
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Falei-lhes da última vez a propósito da estrutura perversa na metonímia, e 
também na alusão e na relação entre as linhas, que são formas elevadas de 
metonímia. De maneira mais clara, Freud não nos diz outra coisa, a não ser pelo 
emprego do termo metonímia. O que constitui o fetiche, o elemento simbólico 
que fixa o fetiche e o projeta sobre o véu, é retirado especialmente da dimensão 
histórica. Este é o momento da história onde a imagem se fixa. (LACAN, 1995, 
p. 159) 

 

Segue ainda: 

                 
Constitui-se aqui uma relação entre duas séries, uma série de S, S’, S”, que 
simboliza para nós a existência de uma cadeia significante, e uma série de 
significações, na parte inferior. Enquanto a cadeia superior avança num certo 
sentido o algo que está nas significações avança em sentido contrário. Há uma 
significação que sempre desliza, escoa e se furta, o que faz com que, no final das 
contas, a relação intrínseca do homem com toda significação seja, em virtude da 
existência do significante, um objeto de um tipo especial. A este objeto eu dou o 
nome de objeto metonímico. (LACAN, 1999, p. 240)  

 

 O que é amado no objeto é aquilo que falta a ele: “só se dá o que não se tem”. 

 Estes contrastes aparecem igualmente na lírica de Camões, é o caso de “Lindo e sutil 

trançado, que ficaste”, que nos dois versos finais explicita o contraste todo-parte: “Dir-lh’-ei que, 

nesta regra dos amores/ pelo todo também se toma a parte” (CAMÕES, 2005, p. 128). Nestes 

versos, está contida a noção de fetichismo como sendo um deslocamento metonímico, que 

Lacan, segundo Safatle, nos demonstra: 

 

Seguindo a via aberta por Binet, Freud afirma que o fetichismo estaria ligado à 
substituição do alvo sexual normal pelo gozo de uma parte do corpo estranha à 
reprodução ou de um objeto inanimado que tem relação com a pessoa 
sexualmente investida. Podemos dizer, seguindo uma expressão sintetizada por 
Jacques Lacan, que se trata de um “deslocamento metonímico”, já que é questão 
de passar da pessoa como representação global ao investimento libidinal em 
uma de suas partes ou atributos. (SAFATLE, 2010, p. 48) 

 

 Deste modo, metáfora seria a condensação, a compressão e, como resultado, estaria 

contida no eixo paradigmático. Assim, grosso modo, tratar-se-ia então da troca do sujeito 

amoroso, ou, de estar com um objeto amoroso, pensando em outro.  

 Já na metonímia, o que ocorre é o deslocamento, a associação e, consequentemente, 

pertencimento ao eixo sintagmático. É deste modo que se dá o fetichismo. O deslocamento dá-se 
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pela mudança de interesse pelo todo para investir na parte, associada a esse todo e que não 

apresenta troca de sujeito ou objeto, mas sim sua associação com outro que do mesmo eixo faça 

parte. 

  

Segundo o professor José Carlos de Azeredo, metonímia 

 
Consiste na transferência de um termo para o âmbito de um significado que não 
é o seu, processado por uma relação cuja lógica se dá, não na semelhança, mas 
na contiguidade das ideias. Diferentemente da metáfora, na metonímia a 
associação semântica se realiza pela supressão de termos sintáticos; logo sua 
articulação se dá no eixo sintagmático. Sua atuação ocorre em apenas um 
domínio conceptual, pois os termos que se relacionam pertencem ao mesmo 
campo sêmico, de maneira que um substitui o outro. [...] (AZEREDO, 2008, p. 
485-6) 
 

 No meu entender, melhor e mais específico seria o termo sinédoque que, segundo o 

mesmo autor, “Denomina-se sinédoque a variedade de metonímia que consiste em designar a 

totalidade de algo por meio de alguma palavra que nomeia um de seus componentes ou uma de 

suas partes, ou, pelo contrário, designar uma de suas partes pela palavra que nomeia o todo.” 

(AZEREDO, 2008, p. 486-7). Tal é o que ocorre no caso dos pés citados acima: os pés importam, 

pois não são pés. 

Corroborando essa leitura freudiana, Eduardo Lourenço (2012), no livro O labirinto da 

saudade, diz ser “Portugal, uma mina para Freud” (p. 147) e lamenta que o pai da psicanálise 

não tenha conhecido os portugueses, além de afirmar que, neles, teria descoberto “um povo em 

que se exemplifica o sublime triunfo do princípio do prazer sobre o princípio da realidade” 

(p.132). De fato, Freud utiliza a literatura, em diversos artigos, como exemplo do tema que trata. 

Quando fala do fetichismo no texto “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade”, cita Goethe, 

(Fausto, parte um, cena sete), uma fala de Fausto a Mephisto: “Consiga-me um lenço tirado do 

seio dela. / Uma liga que tenha comprimido seu joelho.” (GOETHE, apud FREUD, 1972, p. 

155). Ele poderia, caso a hipótese acima fosse verdadeira, muito adequadamente, ter utilizado: 

 

Lindo e sutil trançado que ficaste 
em penhor do remedio que mereço 
se só contigo vendo-te endoudeço 
que fora c’os cabelos que apertastes? [...] 
(CAMÕES, 2005, p. 128) 
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Versos que servem tanto para exemplificar o fetichismo – em razão de o sujeito lírico 

deste soneto dizer que “endoudece” só com a presença de um utensílio para cabelo, oferecido 

pela amada em penhor de futuro encontro amoroso –, como também para o conceito de pulsão 

escópica, desenvolvido posteriormente por Lacan –, por ser justamente a visão do objeto o que 

desperta nele o desejo amoroso.  

 Literatura, Arte e Psicanálise sempre tiveram ligação. Mesmo antes da existência desta 

última, há incontáveis exemplos de teorias psicanalíticas baseadas nas duas primeiras. 

 

O outro lado, o do surreal, para Breton: a outra cena, a do inconsciente para 
Freud. 
Breton batizará de Gradiva a galeria que fundará em 1937 na rua de Seine. 
Pouco faltou para ver em Jensen um precursor do surrealismo, e na busca de 
Hanold, uma manifestação do amour fou [amor louco]. E teria adorado que 
Freud, a quem admirava, o reconhecesse. se não como um dos seus, ao menos 
como um próximo. 
Em seus primórdios, a psicanálise gostava de provar para o público, que seus 
achados não eram absurdos, que a imaginação, ou a “fabulação”, do Dichter, 
alcançava as mesmas regiões, mas por outros caminhos, não raro mais curtos e 
intuitivos. E que alegria devia ser descobrir um autor, muito provavelmente 
alheio à jovem ciência, declarando como que por brincadeira, que retornamos 
sempre aos nossos primeiros amores (fórmula que Freud gostava de citar em 
francês), confirmando assim, porém de modo ao mesmo tempo narrativo e 
visual, que nossos atos mais irracionais são ditados por impressões tão 
duradouras quanto esquecidas de nossa infância e que certos detalhes ínfimos - 
aqui, um andar singular, a posição de um pé - decidem a espeito da escolha de 
nosso objeto de amor. Noções difíceis de ser aceitas pela razão, como a de 
recalcamento, ou processos complexos, como os envolvidos na formação do 
sonho e do delírio, são, sob forma literária, trazidos à luz sem que haja 
necessidade de argumentar, de fornecer provas e contraprovas. Sim, tudo está 
presente, visível, descrito com precisão e uma espécie de ingenuidade: a novela 
de Jensen é como um experimento natural, capaz de convencer leigos e 
recalcitrantes. Com ela, provavelmente, a psicanálise não “avança” - Freud não 
apresenta, em seu comentário, ideias novas, é o primeiro a admitir -, mas nela, e 
talvez seja este seu maior benefício, ele reencontra, iluminado, aquilo que 
penosamente conquistou. É como se a Gradiva calcasse seus passos nos dele e, 
com isso, a ciência laboriosa adquirisse a leveza de uma moça maliciosa e 
detentora do único saber a que a psicanálise gostaria de almejar: o saber de 
amor. (PONTALIS & MANGO, 2013, p. 38 - 39) 

 

Igualmente ao encontro do tema aqui tratado, Olavo Bilac apresenta, em O feiticismo dos 

poetas brasileiros (1924), um conjunto expressivo de poemas com características fetichistas de 

vários de autores brasileiros, descreve as condutas fetichistas nos poemas e, após afirmar que “o 
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maior feiticista dos olhos, na poesia brasileira foi Gonçalves Dias” (p. 276) e que “Machado de 

Assis possuía a religião dos braços femininos” (p. 279 ), refere-se ao Cântico dos cânticos e diz: 

 

 
Neste admirável poema lyrico, cuja inserção nos livros sagrados tem sido tão 
contradictoriamente explicada, os encantos da Sulamita são cantados com um 
feiticismo exaltado, e com uma opulencia phenomenal de imagens, algumas das 
quaes de uma extravagância entontecedora. Salomão diz que os dentes da 
Sulamita são como um rebanho de ovelhas, todas brancas e parelhas; que a sua 
boca é um oriente em fogo; que o seu pescoço é a torre de David; que as suas 
faces são as duas metades de uma romã; que os seus olhos são os dois lagos do 
Hesebão; que a sua testa é a serra do Carmelo... Salomão, se não fosse poeta 
judeu, seria poeta brasileiro. (BILAC, 1924, p. 274) 

 

Tais afirmações são índice da possibilidade de serem lidas como manifestações de 

fetichismo em escritos de diversos outros poetas – apesar de considerar, particularmente, a 

citação acima como expressão de mera fragmentação do objeto amoroso. 

No meu entender, no trecho bíblico citado por Bilac, o que ocorre é a fragmentação do 

objeto, como me ensinou a estimada professora Nadiá Paulo Ferreira18. Em suas palavras: “o 

fetichista é o paciente mais simples, ele se atém a uma parte do corpo ou acessório e satisfaz-se 

somente com essa parte escolhida, o restante, é mera fragmentação do objeto”. 

Por exemplo: Pietrani, sobre os braços da Capitu de Machado, sem fazer menção direta ao 

fetichismo em sua leitura, diz: 

 
Bentinho adira os braços de Capitu ao mesmo tempo que manifesta a sua 
condição de proprietário dos belos braços (metonimicamente de todo o corpo, 
cérebro...) e, por isso, E grande o seu “desvanecimento”. Porém, quando percebe 
que ser dono não basta para impedir o olhar dos outros, pois na verdade, era ela 
que os conduzia, que os levava aos bailes assim desnudos, Bentinho opta pela 
atitude de cobrir, que é uma forma de silenciar. Capitu não se incomodou e 
também não foi ao terceiro baile, “a outros foi, mas levou-os meio vestidos de 
escumilha ou não sei que, que nem cobria nem descobria inteiramente, como o 
cendal de Camões” (ASSIS, 1994a, V.1, p. 911)  
O simbolismo do véu, que separa o desejo lícito do ilícito, que cobre 
descobrindo, instaura uma ambiguidade entre a mulher que se faz sujeito do 
levar os braços e a que se transforma em objeto do ciúme de um homem. Exige-
se a castidade, mas o que se ataca é o perigo de mostrar a realidade, 
permeavelmente, oculta por ele. (PIETRANI, 2000, p. 72)  

 
																																																								
18 Em suas aulas, que assisti como mestrando na UERJ. 
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A alimentar esta pesquisa, por toda a lírica camoniana, pululam referências a partes do 

corpo. Tais referências foram objeto de análise e seleção para que fosse separadas as que 

realmente pudessem sustentar possibilidade de leitura consoante com o objeto desta pesquisa. 

Para isso foi levado em conta o caráter exclusivista do fetichismo, que se fixa em uma espécie 

restrita de objeto ou característica (como por exemplo cabelos longos e cacheados) ou uma 

determinada classe de objetos assemelhados (como cabelos, de qualquer tipo) e nela fixa seu 

desejo, em contraste com a mera fragmentação do objeto amoroso, que não se fixa, mas, percebe 

deseja e admira, ainda que exaltando partes diversas, o todo da cousa amada. Assim, as leituras 

que permitem a sustentação da possibilidade aqui apresentada são aquelas cujas partes 

mencionadas nos escritos restringem-se, do modo acima mencionado, de modo a se fixar em uma 

característica do objeto amoroso. 

Com o intuito de facilitar futuras pesquisas, enumero aqui algumas das referências que 

foram encontradas, antes da análise e seleção: olhos belos (CAMÕES, 2005, p. 6. “Nos seus 

olhos belos”); belos olhos verdes (2005, p. 12. “Dotou em vós Natureza”); olhos verdes (2005, p. 

13. “Ninguém vos pode tirar”); olhos que matam de amores (2005, p.16. “Entre estes penedos”); 

olhos verdes, olhos tão belos (2005, p. 17. “Eles verdes são”); olhos d’Helena (2005, p. 19. “A 

verdura amena”); olhos pretos, sossegados (2005, p. 89. “Aquela cativa”); vossos olhos (2005, p. 

121. “Quem pode livre ser, gentil Senhora”); raios desses olhos, olhos que são tão belos, lindos; 

olhos rutilando chamas vivas (2005, p. 216. “Manda-me amor que cante docemente”), mover 

d’olhos (2005, p. 161. “Um mover d’olhos brando e piadoso”); pés: divinos pés (2005, p. 216. 

“Manda-me amor que cante docemente”), lindo pé (2005, p. 284. “Tão crua ninfa, nem tão 

fugitiva”); cabelos: áureo crino (2005, p. 177. “Dizei, Senhora, da Beleza ideia”), cabelos 

desatados (2005, p. 13. “Ninguém vos pode tirar”), cabelos d’ouro, pretos os cabelos (2005, p. 

89. “Aquela cativa”), cabelos que apertaste, tranças d`ouro (2005, p. 128. “Lindo e sutil trançado, 

que ficaste”), linda corda dos cabelos, tranças belas, trancas encrespadas (2005, p. 216. “Manda-

me amor que cante docemente”), sobrancelhas pretas (2005, p. 216, fios d’ouro (2005, p. 121. 

“Quem pode livre ser, gentil Senhora”), cabelos d’ouro fino; dentes: Perlas preciosas orientais, 

doce riso (2005, p. 177, “Dizei Senhora da Beleza ideia”) dentes cor de neve (2005, p. 177), 

mãos: mãos são ferropeias (2005, p. 13-15); características outras: rindo fazeis covinhas (2005, p. 

15. “Tudo tendes singular)”; De dó vestida andais, cruezas no coração (2005, p. 61. “Se de dó 

vestida andais”); roupas e acessórios: o toucado, o beirame, a coifa de beirame, vestido (2005, p. 
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23. “Coifa de beirame”) pedaço de cetim amarelo (2005, p. 25. “Se derivais da verdade”), lindo e 

sutil trancado, (2005, p. 128. “Lindo e sutil trançado, que ficaste”), os vestidos (2005, p. 148. “Os 

vestidos Elisa revolvia”), fita de cor d’encarnada, o trançado, cinta, sainho de chamalote, 

vasquinha de cote (2005, p. 55. “Leva na cabeça o pote”); até mesmo a conduta tipicamente 

fetichista do pigmalionismo, como em “Querendo Amor sustentar-se, / fez ua vontade esquiva / 

dua estátua enamorar-se” (2005, p. 9. “Querendo escrever um dia”).  

N’Os Lusíadas, algumas referências do tipo apresentado são também encontradas, como 

crespos fios de ouro, lácteas tetas, lisas colunas (Lus. II, 36, Vênus); “Cum delgado cendal as 

partes cobre / De quem vergonha é natural reparo [...] pera que o desejo acenda e dobre / lhe põe 

na frente aquele objecto raro” (Lus. II, 37), “O cendal de Vênus”; Tranças encrespadas (Lus. V, 

11 Dórcadas); “[...] começo os olhos belos/ A lhe beijar, as faces, os cabelos” (Lus. V, 55. 

Adamastor); “Grinaldas manda por de várias cores sobre cabelos loiros a porfia” (Lus. VI, 87. 

“Cilada de Baco”); “Os pés e as mãos parece que lhe ataram / Os cabelos que os raios 

escurecem” (Lus. VI, 88. Cilada de Baco); os olhos cobiçarem (Lus. IX, 41. Ilha dos amores); 

“De hua os cabelos de ouro o vento leva” (Lus. IX, 71. Ilha dos amores); fios de ouro reluzente 

(Lus. IX, 80. Ilha dos amores).  

 A análise das ocorrências dos termos e condutas acima mencionadas é feita em conjunto 

com as ideias dos principais teóricos, ou seja, as características deste fetichismo e as condutas 

fetichistas por eles teorizadas, e apresentadas acima, para separá-las como probabilidade aberta 

de leitura fetichista ou como mera fragmentação do objeto amoroso. Só constam aqui as pensadas 

por mim como sendo plausíveis para essa leitura, mormente destacando as que remetem ao 

fetichismo. 

 Para definir o pigmalionismo, recorro a Ellis (2001, p. 12): "Uma espécie bastante 

completa de simbolismo erótico é provida pelo Pigmalionismo ou o amor por estátuas. 

Justamente análoga ao amor que as crianças tem por uma boneca que é capaz de dar forma a um 

simbolismo sexual (embora não erótico)"19. 

 Pigmalionismo, portanto, trata do amor por estátuas, tido pelo autor como um dos mais 

completos exemplos daquilo que denomina “simbolismo erótico” – neste trabalho: o fetichismo. 

																																																								
19 "A very complete kind of erotic symbolism is furnished by Pygmalionism or the love for statues. It is exactly 
analogous to the child's love for a doll which is able to form a sexual (though not erotic) symbolism." (Tradução 
nossa) 
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Por motivos de ordem prática e por só a ele serem necessárias, no capítulo sobre o cendal de 

Vênus, insiro informações teóricas aqui não mencionadas. 

 Concluo o capítulo com a citação do professor Helder Macedo no livro Camões e a 

viagem iniciática: 
Esta nada convencional aceitação, mesmo em épocas mais modernas, da 
naturalidade do desejo sexual da mulher está também na base do delicioso 
vilancete em que Camões, com uma irônica percepção desmistificadora do 
fetichismo inerente à identificação da pessoa amada com um objeto que a 
simbolize (tão característica do amor cortês como veio a tornar-se do amor 
romântico), põe Joana (por coincidência também o nome da pastora a cuja 
sapata Jano ficou abraçado de Bernardim Ribeiro) a queixar-se frustradamente 
da parvoíce de Joane, o amante mais enamorado da touca que porventura lhe 
teria dado como um penhor de amor do que dela própria. (MACEDO, 1980, p. 
13) 
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3 A coifa de beirame e o lindo e sutil trançado 

 

 
[...] Dizem-me que era amarelo; 

a quem assi o quis dar, 
só para me Deus vingar, 

se vem à mão, amarei-lo, 
o que eu não posso cuidar.  

 

(Luís Vaz de Camões)20 

 

 

 A cantiga Coifa de beirame, publicada pela primeira vez em 1595, apresenta sujeito lírico 

feminino, fato raro na lírica camoniana, nem tanto na épica. Maria queixa-se de seu namorado, 

Joane, pois este volta seu interesse para o toucado, abandonando-a como objeto amoroso. 

 Esta cantiga faz referência ao cantar velho “Coifa de beirame / namorou Joane”: 

 
Por cousa tão pouca 
andas namorado? 
Amas a toucado 
e não quem o touca? 
Ando cega e louca 
por ti, meu Joane; 
tu, pelo beirame. 
 
Amas o vestido? 
És falso amador. 
Tu não vês que Amor 
se pinta despido? 
Cego e perdido 
andas por beirame; 
e eu por ti, Joane. 
 
Se alguém te vir, 
que dirá de ti? 
Que deixas a mi 
por cousa tão vil! 
Terá bem que rir, 
pois amas beirame, 
e a mim não, Joane. 
 

																																																								
20 CAMÕES, 2005, p. 25. 
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Quem ama assi 
há-de ser amada; 
ando maltratada 
d’amores por ti. 
Ama-me a mi 
e deixa o beirame, 
que é razão, Joane! 
 
A todos encanta 
tua parvoíce; 
de tua doudice 
Gonçalo se espanta 
e, zombando, canta: 
«Coifa de beirame 
namorou Joane!» 
 
Eu não sei que viste 
neste meu toucado 
que tão namorado 
dele te sentiste. 
Não te veja triste: 
ama-me, Joane, 
e deixa o beirame! 
 
(Joane gemia. 
Maria chorava; 
assi lamentava 
o mal que sentia. 
Os olhos feria, 
e não o beirame 
que matou Joane.) 
 
Não sei de que vem 
amares vestido, 
que o mesmo Cupido 
vestido não tem. 
Sabes de que vem 
amares beirame? 
Vem de ser Joane. 
(CAMÕES, 2005, p. 23-5) 

 

 De acordo com Saraiva (1980, p. 98), coifa de beirame “é uma peça de chita indiana 

destinada a cobrir a cabeça”. Na primeira estrofe, o sujeito lírico se pergunta se o amado 

encontra-se enamorado por coisa tão pouca, se ele ama o toucado – nome genérico para o que as 

mulheres usam na cabeça (BOMFIM, 2002, p.100) –, mas não quem touca, arruma o cabelo ou 

coloca o toucado.  
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 Afirma estar cega e louca pelo amado, e ele pelo beirame. Desta forma, o sujeito lírico diz 

ser coisa pouca o toucado, objeto fetiche. De certo modo, Maria confirma estar Joane cego e 

louco pelo beirame, o que sustenta a possibilidade de o desejo de Joane estar em deslocamento; 

dela para uma peça de toucador.  

 Maria acusa Joane, na segunda estrofe, de ser falso amador por amar o vestido. Esse amor 

é tido por ela como falso, por estar dirigido a um objeto e não a cousa amada. Diz que Joane está 

cego e perdido pelo beirame, e ela por ele. Assim, os desejos estão em desconcerto. 

 Se alguém vir que Joane a abandona para amar o beirame, o que dirá de tão ridícula 

situação? – pergunta-se Maria na terceira estrofe. Ridícula em função do não entendimento de 

algo que não é comum e que, considerando-se perversão, no sentido literal da palavra verte para 

local diferente do esperado seu amor .Quem ama como Maria merece ser amado também. O 

sujeito lírico alega andar “maltratada d’amores” por Joane.  

 Maria suplica ainda que Joane a ame e deixe o beirame, afirmando ser isto a razão, o 

racional. O sujeito lírico espera o comum, um comportamento similar ao da maioria, que para ela 

é o normal. Mas trata-se de força maior, pois a pulsão é irresistível e seu caráter indomável.  

 Na quinta estrofe, Maria diz ser fato notório a parvoíce, atitude tola, de Joane. Afirma que 

Gonçalo espanta-se com esta doidice e canta o tal cantar velho: “Coifa de beirame / namorou 

Joane”. O diferente, que não se comporta como a maioria, (tristemente ainda hoje) é maltratado e 

incompreendido por suas escolhas e inclinações. E, no poema, é motivo de chacota para o tal 

Gonçalo, que sem a devida compreensão das diferenças inerentes às diversidades do amor e do 

erotismo, debocha da situação a cantar sem a necessária alteridade.21 

 Maria diz não compreender o que tem o toucado pelo qual tanto fascínio sente Joane. E, 

na sexta estrofe, percebendo algo de tristeza, suplica ao amado que a ame e deixe o beirame para 

dar fim a este estado de sofrimento. 

 A sétima estrofe apresenta-se entre parênteses com a voz de um narrador que diz: 

 

(Joane gemia, 
Maria chorava, 
assi lamentava 
o mal que sentia; 
os olhos feria, 

																																																								
21 “Situação, estado ou qualidade que se constitui através das relações de contraste, distinção, diferença” (HOUAISS 
e VILLAR, 2001. p. 169).	
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e não o beirame 
que matou Joane.) 
(CAMÕES, 2005, p. 24) 

 

 Será vaticínio de um narrador onisciente, o fim trágico de uma história conhecida? Faz-se 

necessário buscar respostas. 

 Os primeiros versos da última estrofe, “não sei de que vem / amares vestido” foram 

originariamente publicados em 1595 como “não sei de que vem / andares vestido” (e continua: 

“que o mesmo Cupido / vestido não tem”). Tal mudança, amares/andares, sustenta a possibilidade 

de leitura do trecho como caso de homoafetividade, hipótese sugerida pelo professor Márcio 

Muniz22 (UFBA). 

 Outras possibilidades de leitura do poema são o travestismo de Joane, levando-se em 

consideração “andares vestido”, pois se anda vestido está travestido; permanecendo “amares 

vestido”, existe possibilidade de interpretação de praticar o ato sexual estando travestido com a 

roupa feminina, e ainda a de que o amor que sente Joane seja pelo próprio vestido – nesse caso, o 

fetichismo. 

 Ao final da cantiga, Maria informa que a causa deste amor pelo beirame é o fato de ser 

seu amado Joane, dizendo: “Sabe de que vem amares beirame? / Vem de ser Joane.”. No século 

XVI, a palavra Joane significava “pessoa apoucada ou tonta” (SARAIVA, 1980, p.98). 

 Helder Macedo (2013, p. 19), ao comentar o vilancete, apresenta-o como “uma irônica 

percepção desmistificadora do fetichismo inerente à identificação da pessoa amada com um 

objeto que a simbolize”. Contudo, dentro da perspectiva dessa leitura o grau de fetichismo 

apresentado é alto, posto que Joane abandone Maria como alvo amoroso para focar-se apenas no 

toucado. 

 O sujeito lírico, Maria, lamenta-se durante todo o poema pelo pouco amor que seu amado 

a ela destina, em oposição ao verdadeiro fascínio que Joane manifesta pela coifa de beirame. Eis 

o que parece ser o objeto substituindo a coisa amada completamente, isto é, o amor totalmente 

fetichista.  

 A situação é apresentada pelo sujeito lírico deste modo: Joane abandonou Maria como 

alvo amoroso, aparentemente substituindo-a pela coifa de beirame. Assim pensando, para ele, de 

																																																								
22	Durante a mediação da mesa de comunicações na qual apresentei o trabalho sobre o soneto “Lindo e sutil trançado, 
que ficaste” durante o Colóquio Um dia de Camões 2 em 2013, como já mencionado na introdução.	
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nada servem os apelos de Maria, basta o toucado. E para ela é incompreensível e vergonhosa tal 

situação. Comparado ao que dizem os teóricos da psicologia, trata-se de puro fetichismo. 

 A leitura que apresento de “Lindo e sutil trançado, que ficaste” apresenta o que parece ser 

um sujeito lírico que manifesta relação fetichista com um objeto proveniente de sua amada. Desse 

modo, podem constituir condutas fetichistas, no soneto, possuir um trançado que prendeu as 

tranças da mulher amada; na presença desse objeto “endoudar”; ter o sujeito lírico o objeto-

fetiche como substituto do objeto sexual; e ter como verdade que em “regra dos amores, pelo 

todo também se toma a parte”. 
Lindo e sutil trançado, que ficaste  
em penhor do remédio que mereço,  
se só contigo, vendo te, endoudeço,  
que fora cos cabelos que apertaste?  
 
Aquelas tranças d’ouro, que ligaste,  
que os raios do Sol têm em pouco preço,  
não sei se para engano do que peço  
se para me atar, os desataste.  
 
Lindo trançado, em minhas mãos te vejo,  
e por satisfação de minhas dores  
como quem não tem outra, hei de tomar te.  
 
E se não for contente meu desejo,  
dir-lhe - ei que, nesta regra dos amores,  
pelo todo também se toma a parte.  
(CAMÕES, 2005, p. 128) 

 

 “Lindo e sutil trançado” é vocativo, pois o sujeito lírico dirige seu discurso ao trançado, 

adquirindo assim, além da condição de tema do soneto, um status incomum de ouvinte. 

 Pude encontrar três definições para “trançado”: Eneida Bonfim (2002, p. 100) o define 

como sendo “uma trança postiça”, provavelmente utilizada em peças teatrais deste período; Maria 

de Lourdes Saraiva (1980, p. 91), como “adereço usado pelas mulheres no séc. XVI, destinado a 

fixar o cabelo. Muitas imagens da época mostram trançados preciosos, sob forma de redes de 

malhas muito largas e ornamentadas”; e Leodegário A. de Azevedo Filho (1987, p. 410) o tem 

deste modo: “O sentido de ..trançado.., no caso, não é o de penteado, mas de fita ou adereço, 

como prenda dada pela dama ao Poeta.”. Optei pela definição de Leodegário, pois é a que mais se 

adequa ao escrito no soneto pelos motivos explicitados abaixo. 
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 O trançado não é “trança postiça”, pois logo adiante o sujeito lírico imagina os cabelos 

apertados pelo trançado; também não corrobora ao soneto a definição de Saraiva, por tratar-se de 

redes de malha, que não serviriam para “atar” o sujeito lírico como dito ao final da segunda 

estrofe. Apesar de discordar ser uma “prenda” (presente ou agrado), posto que, no soneto, o poeta 

nos diz que o trançado é penhor, dado como garantia de promessa, a descrição do objeto feita por 

esse estudioso da obra camoniana é o mais apropriado ao dito no soneto.  

 O sujeito lírico não nos informa se tomou ou recebeu em penhor o trançado, diz apenas 

que ficou em penhora do remédio que diz merecer (um lapso freudiano por parte da amada?). 

Este remédio para a dor de amor, não a coita, mas sim o desejo erótico amoroso é – posto que 

para Camões amor seja “um fogo que arde”, “ferida que dói” e “dor que desatina sem doer” 

(CAMÕES, 2005, p. 119) – o resgate deste penhor. 

 É justamente a visão, a pulsão escópica, que desperta a “loucura”, o desejo erótico, 

quando o sujeito lírico diz que ver o trançado o faz “endoudar”. Como dito no capítulo sobre 

fetichismo, a visão, para Sigmund Freud (2006 [1905]), é um prolongamento do toque – 

facilmente confirmável pela naturalidade do ato de esticar a mão e pedir: “deixa ver”. Este “ver” 

é, mormente, tocar.   

 Neste ponto, descarto a hipótese de que o trançado seja apenas um mimo ou uma prenda 

para fazer com que o sujeito lírico lembre-se, às escondidas, da “cousa” amada. O conhecido 

“veer” das cantigas medievais não se aplica aqui, pois entre as cantigas e a literatura do século 

XVI houve uma importantíssima mudança de paradigma. 

 Conforme nos ensina o historiador Philippe Ariès (2012), do século XVI ao XVIII ocorre 

uma reaproximação entre Tânatos e Eros, que traz consigo transformações de sentido no que diz 

respeito ao erotismo. Como resultado desta aproximação, ao longo do tempo, orgasmo e morte 

reverberam na visão poética dos autores. Camões não faz cantigas de amor, nas quais não há 

erotismo. O “veer” camoniano é pulsão, não apenas admiração distante de algo inatingível, mas 

sim desejo erótico, amor, paixão, ou seja: tesão mesmo!  

 Como contraste, na Idade Média: 

 
Os seis grupos que são tema deste estudo se encaixam grosso modo nas 
categorias religiosa (judeus, bruxos, hereges) e sexual (homossexuais, prostitutas 
e leprosos). Mas um fator comum une a todos - o sexo. O estereótipo do 
desviante estreitamente ligado ao Diabo pela luxúria era utilizado para 
demonizá-los. O Demônio e o “Outro” absoluto, o inspirador do mal, a antítese 
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do Deus cristão, e foi ele que, pela exploração da suscetibilidade dos 
escravizados ao sexo e pelo envenenamento de suas mentes, foi retratado como e 
que buscava usá-los para subverter a ordem natural de Deus. (RICHARDS, 
1993, p. 32) 
 

 Por esse motivo, penso que o estreitamento entre Eros e Tânatos de fato modifica o 

paradigma, na medida em que essa “reaproximação” dita por Ariès, fruto das vicissitudes 

medievas, especialmente a peste bubônica (que elimina parte considerável da população europeia 

no século XIV), resultam em espécie de mote para que exista uma ampliação exponencial da 

presença da ideia de morte no pensamento das pessoas, assim como a da visão de pessoas mortas 

e do testemunho da morte do outro. Por motivos óbvios, essa realidade gera um aumento (já que a 

morte é certa) na vontade de realização dos últimos desejos, especialmente os eróticos, mas que, 

em oposição, também cria uma necessidade de purificar-se piamente. No entanto, como é sempre 

mais fácil “cair em tentação”, penso que a certeza da própria morte tenha criado então, entre a 

morte e os desejos, essa nova associação. O que explicaria, também, essa mudança de paradigma. 

 Quando o sujeito lírico diz, na primeira estrofe do soneto, que olhar tal trançado o faz 

“endoudar”, estranhamente, ele se pergunta o que aconteceria, não quando visse sua amada, como 

seria logicamente de se esperar, mas sim se estivesse na presença de seus cabelos. Este 

questionamento abre possibilidade à leitura de uma nova atitude fetichista, posto que o novo 

encontro imaginado pelo sujeito lírico não ocorra diretamente com a Senhora, que por sinal 

sequer é mencionada no soneto, mas sim com outra parte, outro objeto de fetiche: os cabelos. 

Esta observação duplica o peso da significação desta afirmação do sujeito lírico.  

 Nesta leitura, o objeto torna-se importante justamente por manar desta parte-fetiche a 

presença, e a tença, do todo-amada. As tranças da mulher amada tem tamanha energia23 que em 

pouco preço deixam os raios de sol. 

 Pergunta-se o sujeito lírico, na segunda estrofe, se a amada desatou a trança para atá-lo. 

Tal questão, neste estudo, traz consigo possibilidade de leitura de forte carga significativa de 

submissão, posto que ser atado por outro é prévia de estar à mercê destoutro, de estar dominado, 

submisso e cativo. Também pelo fato de a pergunta não vir acompanhada de reação alguma a esta 

amarração. Estar preso pelo próprio objeto de fetiche, penso, torna-se ainda mais significativo.  

																																																								
23 Semelhante à descrita por Jung, melhor explicada no capítulo sobre fetichismo. 
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 Aqui se trata das tranças, e não do trançado. O ouro representa além do loiro, o alto valor 

energético daqueles cabelos cuja informação sobre o motivo de seu desatamento é a de que 

tenham sido feitos para enganar o sujeito lírico naquilo que pede, ou se, para erótica e 

amorosamente, atá-lo. 

 Na terceira estrofe, já a ver, em suas mãos (quem sabe atadas?) o trançado, o sujeito lírico 

diz que o toma para satisfazer sua dor, por não ter outra. Freud (2006, p. 182) afirma que: “Certo 

grau de fetichismo, portanto, está habitualmente presente no amor normal, especialmente 

naqueles estágios em que o objetivo sexual normal parece inatingível ou sua consumação é 

impedida”, entretanto, este objeto sexual não é inatingível, uma vez que exista promessa de novo 

encontro. Este desatamento para deixar os cabelos soltos, portanto, sugere que algo de erótico já 

teria acontecido. Em vista disso, existe a possibilidade de satisfação com o “tomar-te”, dirigido 

ao trançado. Não me arrisco a mencionar aqui o que penso sobre as possibilidades do sujeito 

lírico, com o trançado nas mãos, tomá-lo por satisfação de suas dores de amor. Levando-se em 

consideração a conjunção condicional “se” na quarta estrofe, logo após o que foi dito à terceira, 

permanece clara que esta possibilidade de contentamento se dá, ou dará, com o próprio trançado, 

ou, ainda, com um esperado novo encontro. O desejo precisa ser satisfeito a contento, seja como 

for. 

 Interessante notar o que nos aponta Leodegário: 

 
O jogo de palavras, no segundo quarteto, é tipicamente maneirista. A leitura de .. 
me atar .., com elisão vocálica (m’atar), corresponde ao verbo “matar”, como 
leu FS24, destruindo o jogo estilístico do texto. Não se pode, realmente, ler 
Camões lírico com os textos de FS, nem mesmo com os textos de RH25 ou de 
RI26, como amplamente vimos demonstrando aqui. (AZEVEDO FILHO, 1987, 
p. 422) 
 

Pelo aspecto maneirista da obra de Camões, mais profundamente estudado em Camões: 

labirintos e fascínios, de Vítor Aguiar e Silva e, por outro lado, este “matar” corroboram o que 

foi dito acima sobre a aproximação entre Eros e Tânatos no século XVI. Sobre este aspecto, 

“matar” pode ser lido como algo orgástico, sugerindo inclusive, numa leitura bastante ousada, o 

sufocamento erótico "Sufocar v. (...) Em uma cena sadomasoquista, impedir ou fingir impedir 

																																																								
24 Manuel de Faria e Sousa: Rimas várias 
25 Rhythmas, edição de 1595 
26 Rhythmas, edição de 1598 
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alguém de respirar como se fosse matar o parceiro." (MURRAY & MURRELL, 1989. p. 129)27, 

outro tipo de prática perversa e bastante arriscada.  

 A satisfação sofrida e dolorosa parece ser, no caso deste soneto, a única forma de 

satisfação (uma vez que age como “quem não tem outra”), que manifesta a afirmação: “não existe 

masoquismo sem fetichismo em seu primeiro sentido” (DELEUZE, 2009, p. 34). É por não ter a 

própria amada, ou os “cabelos que apertaste”, que o sujeito lírico toma o trançado. Interessante 

notar o distanciamento entre o amador e a “cousa amada”, que se dá em três níveis: o amador e o 

trançado; o amador e os cabelos da amada; e o amador e a Senhora, que, repito, não surge em 

momento algum no soneto. 

 Finalizando o soneto, de maneira claramente metonímica, o sujeito lírico afirma que 

“nesta regra dos amores, pelo todo também se toma a parte.”. Tal afirmação traz consigo três 

informações: trata-se de amor o que ocorre no soneto; este amor tem regras, ou, como no soneto, 

leis: “Dai me üa lei, Senhora, de querer vos, / que a guarde, sô pena de enojar vos; / que a fé que 

me obriga a tanto amar vos / fará que fique em lei de obedecer vos” (CAMÕES, 2005, p. 142.); 

além disso, a citada metonímia, cuja existência no soneto revela conhecimentos da mente e da 

natureza humana tão profundos, que antecedem em séculos a expressão cunhada por Lacan, 

“deslocamento metonímico”, para nomear o fetichismo, posto que, “no fetiche, há substituição do 

objeto sexual por parte dele, ou por algo que o represente” (SAFATLE, 2010, p.48). 

 Os poemas de Camões aqui comentados, por parecer subsumirem fielmente as definições 

de fetichismo de diversos autores, tornam possíveis e sustentáveis as leituras apresentadas neste 

capítulo.  

 Além disso, o trecho em epígrafe deste capítulo, “Se derivais da verdade” (CAMÕES, 

2005, p. 25-6), dá a conhecer outro jogo de palavras típicas do maneirismo, ao escrever 

“amarelo” e “amarei-lo”. Não se pode esquecer que prometer que “se vem à mão, amarei-lo” 

referindo-se a um pedaço de cetim constitui afirmação que possibilita a leitura deste verso como 

possuidor de característica de fetichismo, por dizer, no poema, amar o pano, caso às mãos lhe 

chegue. 

 

 

																																																								
27 “Suffocate v. (...) In a sadomasochist scenario, prevent or pretend to prevent someone from breathing as though to 
kill him or her”. Tradução nossa. 
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4 Pigmalionismo 

 

 
Estátua 

 
Cansei-me de tentar o teu segredo: 

No teu olhar sem cor, - frio escalpelo, - 
O meu olhar quebrei , a debatê-lo, 

Como a onda na crista dum rochedo 
 

Segredo dessa alma, e meu degredo 
E minha obsessão! Para bebê-lo, 

Fui teu lábio oscular, num pesadelo, 
Por noites de pavor, cheio de medo. 

 
E o meu ósculo ardente, alucinado, 

Esfriou sobre o mármore correto 
Desse entreaberto lábio gelado... 

 
Desse lábio de mármore, discreto, 
Severo como um túmulo fechado, 

Sereno como um pélago quieto. 
 

(Camilo Pessanha)28 
 

 

A cantiga de Camões, “Querendo escrever um dia” (2005, p. 7-12), dirigida a uma dama, 

em forma de carta, bem como Os Lusíadas (2011), contém em seus versos possível alusão ao 

mito de pigmalião. No contexto desta dissertação de Mestrado, tais alusões são investigadas já 

que o pigmalionismo é espécie sui generis de fetichismo, definido grosso modo como o amor por 

estátuas, e recebe tal nome em função do mito apresentado por Ovídio em Metamorfoses (2014). 

 Algumas considerações sobre a cantiga “Querendo escrever um dia” (CAMÕES, 2005, p. 

7-12) e o episódio do Adamastor serão feitas neste capítulo – análise dos casos citados acima no 

que se refere à conexão com o fetichismo e sua relação com o corpus desta dissertação. 

 

 

 

 

																																																								
28 Cf. PESSANHA, 2009, p.63. 
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Ovídio, em Metamorfoses, narra a história de Pigmalião:  

 
Quanto às obscenas Propétides, estas ousaram afirmar que Vénus não era deusa. 
Por isso, devido à cólera da deusa, diz-se que foram as primeiras a prostituir o 
corpo e a beleza; e quando perderam o pudor e o sangue do rosto endureceu, 
com uma diferença mínima converteram-se em rígida pedra. (OVIDIO, 2014, p. 
251) 
 

 Espécie de crítica à prostituição, não abordada neste estudo por parte deste Mestrando, 

admirador da natureza feminina, seja ela qual for. 

 
Pigmalião sempre vira a vida dissoluta destas mulheres. 
Por isso, revoltado com os vícios sem conta que a natureza conferira à índole 
feminina, vivia solteiro, sem esposa; e por muitos anos não teve com quem 
partilhar o leito. 
Um dia, com arte espantosa e feliz, esculpiu uma peça de marfim da cor da 
neve, com a beleza com que mulher alguma consegue nascer; e enamorou-se da 
sua obra.  
A face era de uma jovem autêntica, a qual tu julgarias estar viva e que queria, 
não obstasse a timidez, mover-se. 
A tal ponto a arte não se vê na arte! Pigmalião extasia-se a olhá-la e sorveno 
peito chamas pelo corpo de imitação. 
Muitas vezes toca com as mãos sua obra para testar de é corpo ou marfim, e 
nem admite que ainda é marfim, [dá-lhe beijos e julga que são devolvidos; fala-
lhe, abraça-a,] crê que, ao tocar-lhe, os dedos se afundam no corpo e teme que, 
ao pressionar, marcas lívidas acedam aos membros.  
Ora lhe faz carícias , ora lhe traz presentes, que encantam as donzelas: conchas 
e pedrinhas polidas, e pequeninas aves e flores de mil cores, e lírios e bolinhas 
coloridas, e lágrimas das que deslizam da árvore das Helíades. Enfeita ainda o 
corpo de vestidos nos dedos põe anéis com jóias, ao pescoço longos colares . 
Pendem das orelhas leves pérolas e fitas sobre o peito. 
Tudo lhe fica tão bem! E nem nua pareceria menos bela. Deita-a sobre colchas 
tingidas da concha de Sídon, e chama-lhe companheira de leito, e recosta-lhe a 
cabeça em almofadas de macias penas, como se ela pudesse sentir. 
Chegara o dia da festa de Vénus, aquela a que toda a Chipre acorria a celebrar. 
Bezerras de encurvados cornos, de ouro recobertos, caíam golpeadas nos 
cachaços da cor da neve e o incenso evolava-se. Findo o ritual, quedou-se junto 
ao altar e timidamente disse: “Deuses, se tendes o poder de outorgar tudo, 
desejo que me concedais” (não ousando Pigmalião dizer a rapariga de 
marfim”)... “esposa semelhante à de marfim.” 
Presente à sua festa, a doirada Vénus percebeu o que queria dizer a prece; e por 
três vezes o fogo se avivou e a ponta da chama se ergueu pelos ares, sinal 
favorável à deusa. 
Ao voltar a casa, logo se abeira da estatueta da sua menina. 
Debruçando-se contra o leito, beijou-a: pareceu-lhe tépida! 
De novo aproxima os lábios e toca-lhe nos seios com as mãos. Ao ser tateado, o 
marfim torna-se mole! A rigidez esvai-se, e sob os dedos cede e molda-se, tal 



49	
	

como a cera de Himeto sob o sol amolece e, moldada pelos dedos, cede a 
mudar-se em formas sem conta, tornando-se útil pelo próprio uso. 
Enquanto se pasma, e se alegra na dúvida e receita enganar-se uma e outra vez o 
amante toca com as mãos nos seus desejos. 
Era corpo humano! As veias tacteadas pelo polegar latejam! 
Então, o herói de Pafo pronuncia palavras solenes de gratidão a Vénus. 
Comprime, por fim, com os lábios, os lábios que já não eram falsos. A donzela 
sentiu os beijos que ele dava e corou. E erguendo o olhar tímido para o dele, 
vislumbra ao mesmo tempo, o céu e quem a amava. 
A deusa esteve presente ao casamento que fora obra sua.  
Já nove vezes os cornos da lua se uniram em globo cheio, quando ela deu a luz 
Pafo, de quem a ilha tomou o nome.’  
(OVÍDIO, 2014, p. 252-3) 
 

Este texto é retomado inúmeras vezes ao longo da história para descrever a conduta 

fetichista conhecida pelo nome de pigmalionismo, que consiste no amor erótico que tem por 

objeto amoroso uma estátua. 

Tal história é mote para a peça de Bernard Shaw, Pygmalion, que serve de inspiração 

para a versão encenada na Broadway, sob o título My Fair Lady, tornando-se, mais tarde, 

película, com o mesmo nome, e que até hoje ganha novas formas, mantendo o mito no qual se 

sustenta. 

  Camões faz referência ao mito em duas ocasiões no corpus. Diretamente na cantiga 

“Querendo escrever um dia” (CARTA A UA DAMA): 

 
Querendo Amor sustentar-se, 
fez üa vontade esquiva 
düa estátua namorar-se; 
despois, por manifestar-se, 
converteu-a em mulher viva. 
De quem me irei queixando, 
ou quem direi que m’engana, 
se vou seguindo e buscando 
üa imagem que, de humana, 
em pedra se vai tornando? 
 
(CAMÕES, 2005, p. 7 - 12)29 
 

 A décima estrofe se divide em dois momentos: no primeiro apresenta, em terceira pessoa, 

o mito tal como Ovídio o descreve; no segundo, em primeira pessoa, analisa sua situação de 

modo inverso, na medida em que há uma inversão da situação mítica causando tensão no texto. É 
																																																								
29 A íntegra da cantiga encontra-se no anexo. 
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uma imagem que é seguida pelo sujeito lírico e que percorre caminho oposto aquele do mito: de 

humana, torna-se estátua. Espécie de quiasmo, no sentido grego de disposição cruzada. Não 

literalmente, mas sim pelo fato das transformações ocorrerem de forma inversa na estrofe no 

discurso em questão. 

 Desta forma, transformando-se de humana em estátua, pode-se pensar em dois possíveis 

caminhos: metáfora de um homem que segue em busca de uma mulher que endurece o coração 

para quem a ama, hipótese defendida por este mestrando; ou índice de sujeito lírico a afastar-se 

do objeto sexual normal para investir em uma metonímia: a estátua, isto é, o pigmalionismo.  

 Semelhante caminho, de carne a estátua, ocorre no episódio de Adamastor, logo antes de 

seu choro, ao responder a pergunta, cujo conteúdo é de forte tom psicanalítico, como ensina Luis 

Maffei30: “Vasco da Gama aqui é absolutamente antecipador da principal premissa da terapia 

psicanalítica que é se basear na fala do sujeito sobre si próprio”. “Quem és tu?” (Lus. V. 49, 3), 

pergunta feita pelo Gama ao “monstro horrendo”, que responde ser ele “aquele oculto e grande 

cabo / A quem chamais vós outros Tormentório”.  

 Ora, se considerarmos psicanaliticamente a pergunta, a resposta deve receber igual 

tratamento. Lida a pergunta deste modo, a resposta no (epi)centro do “divã” épico31 (posto 

pensar que, no exercício da psicanálise, faz-se necessária a alteridade, que, por meio da diferença 

e do contraste, nos convida a ser o outro, ver o outro), locus onde se encontram Vasco da Gama e 

Adamastor, o poeta nos ensina em seus versos mais do que isso, ao dizer como os sujeitos líricos 

veem o outro, conviver com o outro e, sobretudo, amar o outro, enfim: o concerto. Esta resposta 

torna (simbolicamente) clara que é aquele “oculto”, contido amorosamente, posto que seu 

contato eterno, com sua amada, baía estanque que o contém, é perene. 

 
Converte-se-me a carne em terra dura; 
Em penedos os ossos se fizeram; 
Estes membros que vês, e esta figura, 
Por estas longas águas se estenderam. 
Enfim, minha grandíssima estatura 
Neste remoto Cabo converteram 
Os Deuses; e, por mais dobradas mágoas, 
Me anda Tétis cercando destas águas. 
(Lus. V, 59) 

																																																								
30 Em aula de Literatura Portuguesa I, na UFF. 
31 Por simpatizar coma lição de Lourenço de que seja “Portugal, uma mina para Freud...” (LOURENÇO, 2012. p. 
132). 



51	
	

 

 A carne viva se intumesce, tornando-se um rochedo, uma pedra: o então Cabo das 

Tormentas. De certa forma, com este abraço lascivo – que não passa de artimanha que o 

transforma em monstro –, pode-se ler “converte-se-me a carne em terra dura” como simbólica 

ereção, à priapo, que se mantém continente –, conteúdo desta erótica “baia estanque” helderiana, 

a fenda central do livro, posto sua central topografia, no livro, que se replica, para não dizer 

fractalmente, em mise en abyme de “ai meu Deus!”: Fisicamente é centro do texto, centro do 

volume, quando em dois, a fenda; quando em três, o falo; quando em quatro, a fenda; quando em 

cinco, o falo; quando em seis, a orgia32; e, quando na prateleira, central. 

 Adamastor percorre, desse modo, o caminho ensinado por Maffei33: o episódio como 

sonho precedido pelas três “nuvens camonianas”34, afora as características psicanalíticas citadas 

acima, faz pensar na existência da possibilidade de que a psicanálise trate disso também como 

pigmalionismo (mesmo que às avessas). 

 Não posso deixar de mencionar que, em Portugal, existia uma modalidade de execução 

penal intitulada de “execução em estátua”. Tratava-se de, na falta do réu condenado à morte, uma 

estátua feita e “executada” como metáfora da real morte do corpo. O alçamento, ainda que 

metafórico, de uma estátua, dando-lhe vida, para depois fazer com que fosse cumprida, 

provisoriamente, a pena, é processo bastante semelhante, guardadas as diferenças, ao 

pigmalionismo.  

 Camões magistralmente, transforma, em seu épico, Adamastor, o então Cabo das 

Tormentas, de acidente geográfico em acidente poético, a criar, por meio do próprio discurso, 

um ser que vive, sente e que apresenta, nesta leitura, pulsão de vida e de morte. 

 Esta tese sustenta-se no fato de que se trata de um pigmalionismo às avessas: a carne 

torna-se estátua para ser “morta”; e, como visto anteriormente, o orgasmo aproxima-se da morte, 

até mesmo na realidade, posto que o enforcado geralmente ejacule no momento fatal, como 

descreve Moniz (1904, p. 62): “Os órgãos genitaes de consistência flacida encontram-se com 

																																																								
32 “Tecnicamente, uma orgia requer o mínimo de seis pessoas. Explico: masturbação, um a um; mènage à trois, dois 
casais no swing; dois casais no swing com mais um sortudo, orgia: 6”. (Tradução e transcrição nossa de fala de 
episódio da oitava temporada do seriado Two and a half men) 
33 Em aula, em sua “meteorologia camoniana” cujos estudos devem prosseguir, posto haver outros versos que 
incluem outros tantos eventos climáticos. 
34  Idem. 
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uma cor arroxeada, devida sem duvida alguma á congestão hypostatica. Comprimidos, deixam 

escoar pela urethra uma gotta de liquido seminal”. 

 Como contraponto, apresento na epígrafe o poema Estátua, de Camilo Pessanha, em 

Clepsidra (2009). Neste poema, o sujeito lírico, por noites de pavor, beija ardente e 

alucinadamente uma estátua. Se pesadelo ou realidade, a situação refere-se explicitamente ao 

pigmalionismo. Poder-se-ia falar ainda mais sobre este soneto, especialmente sobre seu caráter 

macabro e, ao mesmo tempo, erótico, que salta aos olhos.  

 No que tange a este capítulo, a noção teórica sobre fetichismo a qual recorro é a fornecida 

pelo resultado dos estudos do professor, médico e psicólogo britânico, Havelock Ellis, sobre o 

tema35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
35 Definida no capítulo sobre fetichismo. 
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4.1  O corpo no corpus 

 

 
Falta dizer do que são cabelos: 

Coisas de musas 
sim 

mas também meras superfícies 
coagulantes 

onde a nudez se deita e confere 
a si mesma 

ressurreição e um tipo especial de 
pátina. 

 
Por isso os cabelos da mulher, 

compridos, 
não cheios nem bailantes nem elétricos, 

compridos, 
são a necessária mesa 

para 
o fim do homem. 

 
(Luis Maffei)36 

 

 

 Os olhos, na lírica de Luis Vaz de Camões, como parte do corpo, e do corpus, são objeto 

de desejo erótico dos sujeitos líricos, que se apresentam em diversos momentos voltados a um 

detalhe da “cousa amada”. Ao se pesquisar sobre o fetichismo na lírica e na épica camoniana, é 

necessário fazer a distinção entre a manifestação de fetichismo e a natural fragmentação do 

objeto amoroso por parte do amador. No fetichismo de maior intensidade, existe a fixação em 

um tipo específico de objeto, e nele, somente, o fetichista obtém satisfação amorosa para seu 

desejo. Nesta dissertação, serão apresentados, e comentados brevemente, dois poemas para que 

tais distinções sejam feitas de forma adequada: “Dizei, Senhora, da Beleza ideia” (CAMÕES, 

2005, p. 177) e “Eles verdes são” (CAMÕES, 2005, p. 17-8). O primeiro enaltece diversas partes 

do corpo da Senhora, caracterizando fragmentação do objeto; o segundo concentra-se totalmente 

nos olhos e permite, assim, uma leitura fetichista – possível também em outros poemas tratados 

nesse capítulo. 

																																																								
36 Cf. MAFFEI, 2006, p. 51. 
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 Quando apresenta suas ideias sobre “O tocar e o olhar”, Freud (2006, p.148) diz que “ver” 

“em última análise deriva do tocar. A impressão visual continua a ser o caminho mais frequente 

pelo qual se desperta a excitação libidinosa [...]”. 

 Em “Dizei, Senhora, da Beleza ideia:” (CAMÕES, 2005, p. 177), parte da tal “bagagem 

de verdades contidas no ‘equipamento camoniano’” do qual fala Maffei (inédito, p. 10) é 

apresentada: a tal Senhora é loira, por possuir “áureo crino”; tem olhos claros, posto que eles 

apresentem “luz Febeia”; possui doce riso que mostra dentes, comparados pelo vate às “perlas 

preciosas orientais”; terminando enfim por aconselhá-la: “não vos vejais, fugi das fontes: 

lembre-vos Narciso”, alertando-a dos perigos que tal beleza traz consigo.  

 Aqui o que parece ocorrer é a mera fragmentação do sujeito amoroso, não constituindo 

fetichismo pela variedade de objetos a constituir este todo, diferentemente do que o próprio 

sujeito lírico camoniano afirma na última estrofe de “Lindo e sutil trançado, que ficaste”: “dir-

lh’-ei que, nesta regra dos amores, pelo todo também se toma a parte” – trata-se aqui do 

“deslocamento metonímico” lacaniano, apresentado por este quando aborda o fetichismo e o 

compara a uma metonímia. O fetichista alça à condição de objeto parte de um todo, ou algo que o 

represente. 

 

Eles verdes são, 
e têm por usança 
na cor, esperança 
e nas obras, não. 
Vossa condição 
não é d’olhos verdes, 
porque me não vedes. 
 
Isenções a molhos 
que eles dizem terdes, 
não são d’olhos verdes, 
nem de verdes olhos. 
Sirvo de giolhos, 
e vós não me credes 
porque não me vedes. 
 
Haviam de ser 
porque possa vê-los, 
que uns olhos tão belos 
não se hão-de esconder; 
mas fazeis-me crer 
que já não são verdes, 
porque não me vedes. 
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Verdes não o são 
no que alcanço deles; 
verdes são aqueles 
que esperança dão. 
Se na condição 
está serem verdes, 
porque não me vedes?  
(CAMÕES, 2005, p. 17-8) 

 

 Em “Eles verdes são” a Senhora não é sequer mencionada, o que possibilita uma leitura 

voltada para sua substituição por uma de suas partes, ou, melhor dizendo, pela característica de 

uma de suas partes: o verde de seus olhos adquirem, além de serem tratados como um todo, certa 

propriedade, dada pelo sujeito lírico, de que, não havendo contato – o olhar e vê-lo –, estes olhos 

deixem de ser verdes. 

 Os olhos (o objeto amoroso) na última estrofe, têm como “condição” serem verdes, 

quando o sujeito lírico afirma que “Verdes não o são”. 

 Em “A verdura amena”, a possibilidade de leitura nesse sentido também parece existir, 

pois, ante a energia desses olhos, até mesmo o “Amor se lhe rende / e, posto em giolhos37, / 

pasma nos seus olhos”. 

 
A verdura amena, 
gados, que passeis, 
sabei que a deveis 
aos olhos d’ Helena. 
Os ventos serena, 
faz flores d’ abrolhos 
o ar de seus olhos. 
 
Faz serras floridas, 
faz claras as fontes: 
se isto faz aos montes 
que fará nas vidas? 
Traz-las suspendidas 
como ervas em molhos, 
na luz de seus olhos. 
 
Os corações prende 
com graça inhumana; 
de cada pestana 
u’ alma lhe pende. 
Amor se lhe rende. 

																																																								
37 Ajoelhado. 
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e, posto em giolhos, 
pasma nos seus olhos.  
(CAMÕES, 2015, p. 19) 

 

 Na primeira parte do poema, a noção de poder e energia dos “olhos d’ Helena” é a de que 

traz “amenidade”, “serenidade”, “faz flores”, “faz claras as fontes”, terminando com a pergunta: 

“que fará nas vidas?”. A resposta, “traz-las suspendidas / como ervas em molho”, “Os corações 

prende”, “em cada pestana u’ alma lhe pende”, e, finalmente, o dito antes da citação do poema. 

Dessa maneira, o contraste é claro: à natureza traz o bem; à vida dos amantes, o estado de entrega 

e rendição – até mesmo o Amor é rendido e posto de joelhos a pasmar ante esses seus olhos. 

Como no poema anterior, a Senhora, que não pode ser Helena (a não ser como possuidora dos 

olhos nos quatro versos iniciais, posto que a verdura a ela tenha que agradecer), não é 

mencionada no poema, índice da existência da possibilidade de substituição da Senhora por seus 

olhos, possuidores de verdura amena. 

 No poema “Quando me quer enganar” (CAMÕES, 2005, p. 31), o que possibilita a leitura 

sob o viés do fetichismo, são os versos “Como meu contentamento / todo se rege por eles”, os 

olhos. 
  

Quando me quer enganar 
a minha bela perjura,  
para mais me confirmar 
o que quer certificar, 
Pelos olhos mo jura. 
Como meu contentamento 
todo se rege por eles, 
imagina o pensamento 
que se faz agravo a eles 
não crer tão grão juramento. 
 
 
Porém, como em casos tais 
ando já visto e corrente, 
sem outros certos sinais, 
quanto m’ ela jura mais 
tanto mais cuido que mente. 
Então, vendo-lhe ofender 
uns tais olhos como aqueles, 
deixo-me antes tudo crer, 
só pela não constranger 
a jurar falso por eles. (CAMÕES, 2005, p. 31) 
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 Como o contentamento do sujeito lírico é regido pelos olhos da “cousa” amada, aqui 

denominada “minha bela perjura”. Mesmo estando ciente de que tais olhos o enganam, ao 

perceber que a mentira descoberta ofende aos olhos da Senhora, passa a crer e jura por eles. 

Assim, como dos olhos depende o contentamento do amador, este prefere viver enganado que 

longe desses olhos aos quais se submete eroticamente. 

 Este olhar de desejo erótico, apesar de tratar-se de mera fragmentação do objeto, deixa 

claro na cantiga “Leva na cabeça o pote”, que, por coincidência, apresenta um “trançado” e a 

confirmação do que é o trançado: “fita de cor d’ encarnado”, que é da cor da carne, que deseja; 

vermelha, do sangue (sempre ligado ao sexo). O que este sujeito lírico vê, é seu objeto de desejo.  

 
       Descalça vai a fonte 
       Leanor pela verdura; 
       vai fermosa e não segura. 
 
   
Leva na cabeça o pote, 
o testo nas mãos de prata, 
cinta de fina escarlata, 
sainho de chamalote; 
traz a vasquinha de cote, 
mais branca que a neve pura; 
vai fermosa e não segura 
 
Descobre a touca a garganta, 
cabelos d’ ouro o trançado, 
fita de cor d’ encarnado. 
Tão linda que o mundo espanta; 
chove nela graça tanta 
que dá graça à fermosura; 
vai fermosa e não segura. 
(CAMÕES, 2005, p. 55-6) 
 

 Olha-a da cabeça aos pés, erotizado, na iminência de tornar esta Senhora, em ambas as 

estrofes, “não segura” (“insegura”, já que observada e desejada, como me ensinou a fiel amiga e 

professora Ida Alves, em aula) em razão deste olhar carregado de desejo. Numa leitura que leva 

em consideração o atual, proposta pelo professor Jorge Fernandes da Silveira, "não segura" 

também apresenta o sentido de livre, ela vai free, posto que vai como deseja: com os pés no chão, 

descoberta a touca e fermosa; por consequência, quanto mais livre, mais insegura e tentadora. A 

primeira leitura que fiz sobre esse "não segura" foi a de que Leanor não segurava o pote, mas sim 
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o equilibrava sem o uso das mãos. Não descarto essa imagem, mas penso serem muito mais ricas 

em significado e consoantes com este trabalho as apresentadas acima pelos professores.  

 Na canção “Manda-me amor que cante docemente”, apesar de versar sobre várias partes 

do corpo, tratando se assim de fragmentação do objeto, na terceira estrofe, os pés são alçados à 

condição de divinos: 

 
[...] As fontes cristalinas não corriam, 
inflamadas na linda vista pura; 
florescia a verdura 
que andando, cos divinos pés tocava; 
os ramos se abaixavam, 
tendo enveja das ervas que pisavam 
(ou porque tudo ante ela se abaixava). 
Não houve coisa. enfim, 
que não pasmasse dela, e eu de mim. [...]. 
(CAMÕES, 2005, p.217) 
 

  Os pés apresentam tanta energia que tudo ante eles se abaixa, se submete. Igualmente na 

canção “Tão crua Ninfa, nem tão fugitiva” (CAMÕES, 2005, p. 284-5), a crua Ninfa, possuidora 

de lindos pés, tem significado forte no poema: aqueles pés, apesar de acompanhados de cabelos 

que se soltam e olhos, tem mais significado e força que estes. 

 Ensina Octávio Paz (1999, p. 37) que “O território do amor é um espaço imantado pelo 

encontro de duas pessoas”. Camões, em sua “topografia amorosa”, parece ir mais além ao 

admitir mais de duas pessoas nesta relação de amor (igualmente índice da problemática erótico-

amorosa). Um de seus sujeitos líricos (há outros) na cantiga “Ua diz que me quer bem” 

(CAMÕES, 2005, p. 70-1), ao afirmar não saber qual das três, “Helena”, “Maria” ou “Joana”, 

mais o enganava, ao dizer “não sei qual mais me engana”, com este “mais” admite ser enganado 

por todas. Entretanto, como nos ensina Macedo, na verdade o sujeito lírico é que está a enganá-

las – poliamoroso, Camões parece estar sempre uns séculos adiante de seu tempo. 

 Curiosamente, em parte da pesquisa iniciada há muito pouco tempo no cânone das 

Cantigas38 (LOPES, FERREIRA et al., 2016) – sem desprezar as muitas semelhanças, para 

termos uma ideia do também existente distanciamento entre a obra de Camões e a do Cancioneiro 

Medieval – das duzentas e setenta e cinco ocorrências de “olhos” no cancioneiro, apenas 

																																																								
38  Cantigas Medievais Galaico Portuguesas presentes nos cancioneiros galego-portugueses, disponibilizadas 
recentemente em meio digital pela Universidade Nova de Lisboa. 
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dezessete referiam-se aos olhos da Senhora. Nestas referências, a maioria é descritiva: faz 

menção de estar sendo ou não olhado o amador, e de “catar” os olhos da amada. Apenas quatro 

descrevem algo que pode ser lido como um “veer” que desperta desejo erótico-amoroso no 

sujeito lírico desses escritos. 

 Digredindo, pero no mucho, em um dos encontros durante a orientação neste Mestrado, 

meu amigo/orientador vaticinou, ao autografar-me um de seus livros, que eu logo estaria 

“pesquisando o fetichismo em Maffei”. Aqui faço, como merecida homenagem, cumprir-se tal 

prognóstico.  

 No poema em epígrafe (ave, Maffei!), o fato de os cabelos, além de tema principal, serem 

de um tipo específico, “compridos, / não cheios nem brilhantes nem elétricos, / compridos”, não 

admitindo outros cortes, abre a possibilidade de leitura de certo grau de fetichismo nestes versos. 
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5 O cendal de Vênus 

 

 
[...] O fato de o sujeito só ser sensível à imagem da fêmea de sua espécie, isso 
em linhas muito gerais, tem um caráter de engodo que parece, por assim dizer, 
realizar-se na natureza - mas isso não nos fez dar um único passo na 
compreensão de um fato que, não obstante, é essencial, ou seja, o de que um 
sapatinho de mulher pode ser, muito precisamente, o que provoca num homem o 
surgimento daquela energia que dizem estar destinada à reprodução da espécie. 
O problema está todo aí.  
 

(Jacques Lacan)39 
 

 

 Neste capítulo, tenho por objetivo sustentar a hipótese de que o cendal de Vênus, “objeto 

raro” apresentado n’Os Lusíadas (II, 37, 6), seja mais que mera peça de vestimenta de caráter 

erotizado pela situação, transparência e tamanho diminuto, apresentando características 

consistentes de objeto-fetiche, como descrito por Sigmund Freud e Jacques Lacan. Assim, penso 

abrir-se legibilidade por esse viés, além de ser possível considerar que o cendal representa objeto 

que per si exemplifica e corrobora os traços do Maneirismo na obra de Camões, posto que 

adicione algo de distorcido à cena. Este objeto – verdadeiro “artefato autônomo”, que não adquire 

sentido de forma aleatória –, pode ser praticamente retirado, e sem maiores alterações de sentido, 

da trama do texto, mas, se olhado por pelo viés aqui proposto, entra em foco no que concerne ao 

fetichismo. 

 Neste episódio da épica, penso ter Camões antecipado, com sua precisa visão de mundo e 

da psique humana, o que se tornou, séculos depois, um dos objetos de estudos de dois dos 

estudiosos cujas teorias norteiam esta leitura40, bem como (especificamente quanto ao episódio 

do cendal) o manifestado no livro de Sacher-Masoch, A Vênus das peles (2008), que faz 

referência ao uso ou à adição de um objeto-fetiche pela amada, tornando-se tema literário para o 

autor, cujo nome origina, de modo onomástico-etimológico, uma perversão: o masoquismo.  

 A pesquisa sobre fetichismo que orienta este trabalho tem como propósito a busca por 

manifestações de conduta fetichista e objetos-fetiche, na lírica camoniana e no épico. O cendal 

tem capítulo próprio por tratar-se de tema chave para este Mestrado. A épica foi incluída no 
																																																								
39 Cf. LACAN, 2008, p. 230. 
40 Freud e Lacan. 
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estudo posteriormente, em razão deste objeto raro e de outros episódios, como o do Adamastor41, 

por apontar de forma indireta a ligação entre o fetichismo e outras perversões, como o 

masoquismo, e de forma direta, pelo olhar de Foucault com sua visão sobre o fetichismo42 como 

“perversão modelo para todas as outras por meio de contrastes estruturar a teoria geral do sexo 

[...]” (FOUCAULT, 2011, pp. 167-8). 

 Este capítulo é fruto de trabalho entregue como conclusão do curso “Problemas 

contemporâneos da poesia de Camões 1 - Camões épico”, ministrado pelo professor Luis Maffei. 

Foi, então, razão para alargamento da prospecção de manifestações e objetos que mereçam 

atenção, também na épica, para a possibilidade de leitura voltada para o fetichismo, dando assim 

prosseguimento não só no sentido de ir além, mas também de aprofundar a busca.  

 Como abordado anteriormente43, o fetichismo existe quando ocorre a substituição do 

objeto sexual normal por outro, que apresenta certa semelhança com aquele, mas impróprio como 

alvo sexual normal; também pelo acréscimo ou uso de determinado objeto, bem como a posse de 

determinada característica física, como cor dos olhos ou cabelos ou até mesmo o tipo de voz.  

             No episódio em questão d’Os Lusíadas, aparece a figura de um objeto, o cendal, que 

Vênus utiliza para cobrir suas partes, aparentemente motivada pela vergonha natural, mas que, 

declaradamente, usa para aumentar a intensidade do erotismo despertado. Se tudo nesta cena 

encontra-se meticulosamente preparado pela Deusa “por mais namorar o soberano / Padre” (II, 

35, 1-2), para que este garanta proteção aos portugueses – povo tido por Vênus como seu, em 

razão das muitas semelhanças apontadas com os romanos e também pela língua, que “Com pouca 

corrupção crê que é a Latina” (Lus. I, 33, 8). O povo português é aquele pelo qual Citereia 

derrama lágrimas, buscando conseguir o apoio de Júpiter. 

 
Os crespos fios de ouro se esparziam 
Pelo colo que a neve escurecia; 
Andando, as lácteas tetas lhe tremiam, 
Com quem Amor brincava, e não se via; 
Da alva petrina flamas lhe saíam, 
Onde o minino as almas acendia. 
Polas lisas colunas lhe trepavam 
Desejos, que como hera se enrolavam. 
 

																																																								
41 Capítulo sobre pigmalionismo e também no capítulo introdutório. 
42 Como apresentado no Capítulo sobre fetichismo. 
43 Capítulo 2.	
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Cum delgado cendal as partes cobre 
De quem vergonha é natural reparo; 
Porém nem tudo esconde nem descobre 
O véu, dos rôxos lírios pouco avaro; 
Mas, pera que o desejo acenda e dobre. 
Lhe põe diante aquele objeto raro. 
Já se sentem no Céu, por toda a parte, 
Ciúmes em Vulcano, amor em Marte.  
(Lus. II, 36-37) 

 

 Esposa de Vulcano, amante de Marte, mãe de Cupido, Vênus (Afrodite na Mitologia 

Grega), exerce, segundo Hesíodo (2009, p. 33-4) na Teogonia, sobre os homens e os imortais 

suas atribuições: “as conversas das moças, os sorrisos, os enganos, o doce gozo, a ternura e a 

meiguice”. Desse modo, para tão ardilosa Deusa, nada pode ser por acaso em tamanha 

empreitada: a defesa dos portugueses diante do Tonante. 

  A Deusa do amor, neste ponto crítico d’Os Lusíadas, quer de toda forma seduzir para 

conseguir o que deseja e quer. Penso que utilize todo aquele poder, saber e conhecimento a ela 

atribuídos no que tange às artes do amor e dos enganos44, mormente quando resolve agir para 

defender o povo por sua semelhança em qualidades, já detectadas de modo claro e, acredito, 

pouco ou nada controverso, desde os comentários de Manuel de Faria e Sousa: 

 

Contra Baco sustentava este arguméto la bella Venus aficionada a la gente 
portuguesa, por quantas calidades en ella via dignas de aficion, i parecidas a las 
de la antigua Romana tan amada della. En los fuertes coraçones: en la Tingitana 
tierra (esto es de Africa) i en la lengua tambien: porque quando Venus la 
imagina, se detenia a ponderar-la, cree que es Latina con poca corrupcion. 
(FARIA E SOUSA apud CAMÕES, 1972, p, 247) 
 

Comentarista esse que cita a origem literária aparentemente mais remota do cendal como 

sendo os Amores de Ovídio: 

 
 
 
 
 

																																																								
44 Palavra de grande incidência no corpus, associada ao sentido de ferramenta de que faz uso este amor sofrido para 
seu sujeito cuja dor proporciona deleite à “cousa amada”, em intensidade semelhante, ou ao estado ou condição do 
amador, enganado e geralmente incerto sobre seu estado, como nos sonetos “Tanto de meu estado me acho incerto” 
(CAMÕES, 2005, p. 118) e “Posto me tem fortuna em tal estado” (2005, p.183), que, assim como diversos outros 
escritos no corpus, apontam no mesmo sentido. 
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Eis que surge Corina, resguardada e envolta em sua túnica, 
Os cabelos caídos de ambos os lados do colo resplandecente; 
assim formosa entrava Semíramis no quarto, 
diz-se, e Laís, amada por tantos homens. 
Arranquei-lhe a túnica; e não é que me estorvasse muito a sua quase 
transparência 
mas ela porfiava por estar coberta daquela túnica; 
pois que porfiava assim como quem não quer vencer, 
Foi vencida sem custo, com sua própria ajuda.  
(Amores, I, 5, 9 - 16) 
 

Há possibilidade de ligação da leitura desta túnica, talvez inconsútil, de Corina também 

com o vestido de Maria e sua coifa de beirame. De mesma forma os cabelos caídos sobre o colo 

com os crespos fios de ouro esparzidos pelo colo de Vênus e os trançados anteriormente 

abordados. Como dito anteriormente, manifesta-se, igualmente aqui, o caráter fractal nos tecidos 

textuais e intertextuais.  

Cita também a aparição de Beatriz no Purgatório: 

 
[...] ora a Dama que antes sob o véu 
me aparecera da angélica festa, 
em minha direção o olhar tendeu. 
 
Embora o véu que lhe descia da testa, 
cingido com as frondes de Minerva, 
lhe ofuscasse a expressão, com manifesta 
magnificência, [...]  
(Purg. XXX, 64 - 70) 
 

 Trago aqui dois dos autores citados por Faria e Sousa que possam ter tido influência na 

obra camoniana, especificamente sobre o cendal (CAMÕES, 1972, p. 433-4). Mas, como sempre 

parece fazer com os textos com os quais dialoga, a obra camoniana toma rumo diferente: o papel 

do cendal no épico é ativo, pois é ele que acende e dobra o desejo.  

 Em tal posição, diante de Júpiter, todas as armas da sedução são utilizadas com 

propriedade pela Deusa, posto sua sobrenatural expertise, como se espera dessa divindade. 

Camões, o poeta, nos franqueia tal leitura com o verso “E sabei que, segundo amor tiverdes, / 

tereis o entendimento de meus versos”, a partir do qual subentendo que o vate admite qualquer 

tipo de amor, inclusive o perverso. 
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 Vênus apresenta-se nua, com os cabelos espalhados pelo colo, suas tetas tremem 

sensualmente enquanto anda. O filho, Cupido, afirma o texto camoniano, costumava brincar ao 

amamentar-se nessas lácteas tetas, em vários sentidos: tanto pela brancura do leite e pela 

capacidade de amamentar; quanto, simbolicamente, por representar a capacidade de erotizar e de 

gerar filhos.  

 O fogo dos desejos, que sobem e se enrolam qual hera pelas pernas lisas de Citereia. Tal 

visão, de carga erótica elevadíssima, dá a impressão de que nada lhe carece. Esse “enrolar”, assim 

como “cendal”, também é a única manifestação da palavra n’Os Lusíadas. 

 Entretanto, o que de fato provoca em todos o surgimento daquela energia que dizem estar 

destinada à reprodução da espécie, como mencionado na epígrafe, é precisamente o ato de cobrir 

as partes com o uso desse objeto raro – objeto-fetiche, como sustento nesta leitura. Igualmente, 

no texto épico de Camões, a aventada possibilidade de, estando sozinhos, gerarem um novo 

Cupido neste encontro (um pouco adiante, na parte final da estância 42), é causada por aquilo que 

desperta o cendal – e o que ocorre paralelamente, quando de seu uso. O texto diz claramente: 

“pera que o desejo acenda e dobre, / Lhe põe diante aquele objeto raro” (II, 37, 5 - 6). O centro 

energético deste episódio é o cendal e quando “as partes” (Lus. II, 37, 1) são por ele cobertas, a 

carga erótica já existente recebe um empuxo adicional, cuja energia necessária advém 

diretamente desse objeto, em função da finalidade expressamente declarada no texto: verdadeiro 

afrodisíaco que acende e dobra o desejo. 

 Jung45 (2012) trata do fetiche e análogos metonímicos como “símbolos que convertem 

energia como análogos da libido de forma diversa da original”. No meu entendimento, se é 

diversa da original, é pervertida. É deste modo que funciona o cendal no papel de objeto-fetiche 

durante a cena, convertendo e impulsionando a energia erótica. 

 O cendal é empregado por Vênus exatamente no momento em que é mencionado no 

primeiro verso: “Cum delgado cendal as partes cobre”, na estância 37, não antes. O ato aqui é de 

cobrir, posto que, pouco antes, com o objetivo de seduzir Júpiter, apresente-se totalmente nua: 

 
E por mais namorar o soberano 
Padre, de quem foi sempre amada e cara, 
Se lhe apresenta assi como ao Troiano 
Na selva, Ideia já se apresentara,  

																																																								
45 Cf. JUNG, 2012, p. 61, em citação na página 29. 
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(Lus. II, 35, 1 - 4) 
 

 Nesse trecho, “Padre” e “soberano” referem-se a Júpiter; “Troiano”, a Páris; e “selva 

Ideia”, a um local perto da cidade de Tróia, no Monte Ida. Neste local, deu-se o episódio 

mitológico no qual Vênus, concorrendo com Juno e Minerva, é eleita por Páris a mais formosa 

das três (CAMÕES, 2011, p. 397). 

 Freud, no texto de 1927, Fetichismo, complementa o escrito relativo ao fetichismo do 

texto Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, de 1905. O de 1927 apresenta uma diferença 

para com todos os anteriores, pois, no primeiro, Freud apresenta uma explicação da gênese do 

fetichismo e uma teoria que explica o fetichismo; e, no segundo, define as condutas fetichistas, 

sem esclarecer, contudo, por que o fetichismo ocorre. Parecendo prever o reflexo causado por sua 

teoria naqueles que virão a conhecê-la, diz: 

 
Ao enunciar agora que o fetiche é um substituto para o pênis, decerto criarei um 
desapontamento, de maneira que me apresso a acrescentar que não é um 
substituto para qualquer pênis ocasional, e sim para um pênis específico e muito 
especial, que foi extremamente importante na primeira infância, mas 
posteriormente perdido. Isso equivale a dizer que normalmente deveria ter sido 
abandonado; o fetiche, porém, se destina exatamente a preservá-lo da extinção. 
Para expressá-lo de modo mais simples: o fetiche é um substituto do pênis da 
mulher (da mãe) em que o menininho outrora acreditou e que - por razões que 
nos são familiares - não deseja abandonar. (1927, p. 155) 
 

 Assim, Freud afirma ser o objeto-fetiche um substituto para o pênis ausente da mulher. 

Lacan, posteriormente, esclarece: 

 
[...] o pênis de que trata não é o pênis real, é o pênis na medida que a mulher o 
tem - isto é, na medida em que ela não o tem. [...] trata-se do falo que a mulher 
não tem, e que é preciso que ela tenha por razões ligadas à relação dúbia da 
criança com a realidade. [...] Não se trata  em absoluto de um falo real na medida 
em que, como real, ele exista ou não exista, trata-se de um falo simbólico, na 
medida em que é de sua natureza apresentar-se na troca como ausência 
funcionando como tal. (LACAN, 2010 b, p.154)  
 

 Em relação às ideias apresentadas sobre fetichismo, Deleuze (2009), de forma geral, 

concorda e explana as ideias de Freud. Afirma, porém, que o fetiche não seria um símbolo, mas 

sim “algo como um plano fixo e estático, uma imagem parada, uma fotografia” (p. 33). Desta 

forma, sustenta-se a hipótese freudiana de ser o fetiche um substituto para o falo, e a escolha do 
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objeto-fetiche ocorre em função do que foi visto pelo infante no momento exatamente anterior à 

descoberta da falta do falo onde não deve existir um (DELEUZE, 2009, p.33). Segue Freud: 

 
Esperar-se-ia que os órgãos ou objetos escolhidos como substitutos para o falo 
ausente da mulher fossem tais, que aparecessem como símbolos do pênis 
também sob outros aspectos. Isso pode acontecer com bastante frequência, mas 
certamente não constitui fator decisivo. Antes, parece que, quando o fetiche é 
instituído, ocorre certo processo que faz lembrar a interrupção da memória na 
amnésia traumática. [...] é como se a última impressão antes da estranha e 
traumática fosse retida como fetiche. (1927, p.157) 
 

 Por não constituir fator decisivo, tal semelhança com a forma fálica pode não existir – 

como no caso da roupa de baixo ou um “sapatinho feminino”, para citar a epígrafe deste estudo, 

ou, especificamente, com o cendal, que de fálico apresenta apenas a forma delgada e a 

localização. 

 Camões deixa claro perceber o caráter metonímico do fetichismo levando-se em 

consideração o soneto “Lindo e sutil trançado, que ficaste” (CAMÕES, 2005, p. 128), no qual, 

após o sujeito lírico descrever uma conduta positivamente fetichista, mantém diálogo com um 

trançado, um objeto de toucador e diz: “nesta regra dos amores, pelo todo também se toma a 

parte”, estabelecendo correspondência entre fetichismo e metonímia, especificamente sinédoque: 

“variedade de metonímia que trata a parte pelo todo ou o inverso, o todo pela parte”. 

(AZEREDO, 2008, p.486-7). 

 Tal correspondência se dá em dois níveis: em razão da semelhança entre o tipo mais 

comum de fetichismo, ou seja, a substituição do todo por uma de suas partes; e por representar o 

fetiche, um momento cristalizado na memória do fetichista, exatamente aquele momento de 

descoberta no qual ocorre a crise com a visão da ausência do pênis da mãe em cuja presença o 

filho acreditava até aquele momento. 

 Para o principal personagem fetichista de Sacher-Masoch, no clássico A Vênus das peles, 

são as peles usadas pela Senhora que exercem o papel de objeto-fetiche. Na literatura são muitos 

e variadíssimos os exemplos de fetichismo e outras perversões. O próprio Freud, por diversas 

vezes, assim como outros teóricos, toma como exemplo condutas de personagens literários, 

citando autores, textos e peças.  
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[...] Assim, o pé ou sapato devem sua preferência como fetiche - ou parte dela - à 
circunstância de o menino inquisitivo espiar os órgãos genitais da mulher a partir 
de baixo, das pernas para cima; peles e veludo - como por longo tempo se 
suspeitou - constituem uma fixação da visão dos pêlos púbicos, que deveria ter 
sido seguida pela ansiada visão do membro feminino; peças de roupa interior, 
que tão frequentemente são escolhidas como fetiche, cristalizam o momento de 
se despir, o último momento em que a mulher ainda podia ser encarada como 
fálica. Não sustento, porém, ser invariavelmente possível descobrir com certeza 
o modo como o fetiche foi determinado. (1927, p.157-8) 
 

 Este olhar “a partir de baixo” percorre o caminho em direção ao sexo da mulher na gênese 

freudiana da ideia de fetiche. O “menininho” cria o fetiche para substituir o falo materno, cuja 

presença tinha como certa, e cuja ausência descoberta trás consigo a possibilidade de perda do 

próprio falo, posto que, pela lógica do infante, se a mulher deve ter um falo, mas não o possui, é 

porque foi removido. Tal ameaça, bem como a possibilidade de castração, faz com que o 

fetichista de certa forma traga com o objeto-fetiche o equilíbrio e a segurança nos quais a ideia 

ilusória da existência da fêmea fálica o mantinha. 

 O mesmo olhar, carregado da pulsão escópica (além de encontrar-se em muitos e diversos 

exemplos na lírica camoniana), em Os Lusíadas, estâncias 36 e 37, percorre caminho semelhante 

ao deparar-se, após trepar pelas “colunas”, como o “menino inquisitivo” mencionado acima por 

Freud, com o cendal de Vênus. 

 Os desejos “polas lisas colunas lhe trepavam” e “como hera se enrolavam” (Lus. II, 36, 7-

8). Encontram, assim, o delgado cendal, que funciona exatamente como um objeto-fetiche, algo 

que nem tudo esconde nem descobre, que o desejo acende e dobra. Finalmente o objeto raro é 

posto diante de Vênus: acende, dobra sentimentos, desejos, e, instantaneamente, ciúmes e amor 

são sentidos no “Céu, por toda parte” (Lus. II, 37, 5-7).  

 Nesse trecho d’Os Lusíadas, Vênus, após salvar a frota de Gama dos enganos de Baco, 

“Põe no madeiro duro o brando peito” (Lus. II, 22, 5), impedindo a entrada e caindo assim na 

armadilha urdida por Baco contra a frota portuguesa em Mombaça. Mesmo com a oposição 

“duro/brando”, o peito brando da Deusa, acompanhada por ninfas, faz com que a nau capitânia 

recue, pondo fim ao plano dos mouros neste episódio, tido por Gama como espécie de milagre ou 

testemunho da providência divina (quem sabe?). Após esse episódio, Citereia sobe ao Sexto Céu 

e apresenta-se, com forte carga de erotismo, a Júpiter, solicitando proteção e intercedendo pelos 

portugueses. 
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 A sedução se desenvolve (após a apresentação de Vênus com cupido ao colo, e a 

colocação do cendal) com Vênus apresentando-se passiva e angelical. Com um sorriso que, ao 

fechar os olhos, imagino semelhante ao de Monalisa como “Co riso hua tristeza misturada” (Lus. 

II, 38, 2) e “que se aqueixa e se ri num mesmo instante”, que convenientemente fazem de La 

Gioconda modelo pintado deste sorriso da Deusa. Discursa com paixão pelo povo, cuja “posse 

amorosa” é apontada por Luis Maffei46, no que se refere a “Este povo que é meu” (Lus. II, 40, 1). 

  Pouco mais adiante no épico, cogita-se ser tamanho o desejo e erotismo da cena que, se 

sós Vênus e Júpiter estivessem, gerariam um filho: “De modo que dali, se só se achara, / Outro 

novo Cupido se gerara” (Lus. II, 42, 7 - 8). Este trecho camoniano pode ser aproximado das 

ideias de Lacan sobre o complexo de castração na menina: 

 
A mulher - e o homem também, aliás - encontra-se presa num dilema insolúvel, 
em torno do qual é preciso colocar todas as manifestações típicas de sua 
feminilidade, neuróticas ou não. No que concerne a encontrar sua satisfação, 
existe, para começar, o pênis do homem, e depois, por substituição, o desejo do 
filho. Só faço aqui apontar o que é corrente e clássico na teoria analítica. Mas 
que quer dizer isso? Que afinal de contas, ela só tem uma satisfação tão 
intrínseca, tão fundamental, tão instintiva quanto a da maternidade, e tão 
exigente, aliás, pelos caminhos da linha substitutiva. É na medida em que o 
pênis é, a princípio, um substituto - eu chegaria até a dizer um fetiche - que 
também o filho, sob certo aspecto, é posteriormente um fetiche. São essas as vias 
pelas quais a mulher se aproxima, digamos, do que é seu instinto e sua satisfação 
natural. (LACAN, 2008, p. 362-3) 
 

 Cupido, considerado de modo igualmente aproximado às ideias da citação acima, 

representa, por sua condição de filho, objeto-fetiche, dentro do escopo dessa dissertação. De certo 

modo, trata-se de um bis in idem, com esta espécie de espelhamento e sensação de repetição que 

a imagem das estâncias do referido episódio criam neste leitor, focado por meio da aproximação 

às ideias de fetichismo citadas neste capítulo. 

 Chega-se assim novamente à metonímia produzida pelo deslizamento de significado que, 

segundo Lacan, faz com que as relações do homem com toda a significação se dê por força da 

existência do significante, “um objeto de um tipo especial”, ao qual denomina objeto 

metonímico. 

																																																								
46 Quando do estudo d’Os Lusíadas, durante aula de Literatura Portuguesa I para a Graduação. 
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 A forma apresentada por Emanuel Paulo Ramos, nas anotações da edição d’Os Lusíadas, 

para a palavra “raro” é transparente (CAMÕES, 2011, p. 399). Outras existem, como a de algo 

não vulgar, extraordinário, não frequente, em pequeno número ou não comum. Ramos vê nesta 

raridade somente o ralo, pouco espesso (palavra tão significativa na obra camoniana: 

espessura47). Certo é que a noção de pouca espessura aparece em outro vocábulo, “delgado”, que, 

como “raro”, pode significar ralo. 

 O próprio vocábulo “cendal” apresenta-se uma única vez no épico camoniano. 

Literalmente raro, em momento decisivo, é desta sedução fetichista que depende afinal – senão, 

ao menos no plano mitológico do épico – o sucesso da empreitada dos portugueses n’Os 

Lusíadas. Ao perguntar-me se a sedução teria ou não êxito sem o cendal, a primeira resposta que 

ocorre, ato reflexo, é: isso jamais saberemos, posto que o texto materialize de forma inegável a 

existência de tal objeto. A empreitada e a sedução são bem sucedidas. Este fato, entretanto, há de 

ser levado em consideração.  

 Primeiro são fornecidos alguns indícios sobre o objeto que podem encaminhar o 

pensamento, senão para solucionar este enigma, ao menos para consubstanciar inferência a 

respeito do resultado desse questionamento: é raro, logo difícil de ser encontrado; tem seu 

desperdício não recomendado, deste modo sua existência como algo cujo uso, um excesso ou 

exagero, caracterizaria subsumir diretamente ao Maneirismo nesta desproporção de “munição 

amorosa” por parte da Deusa, que, em última análise, caracterizaria pouca economia de meios e 

equilíbrio, características do ideal clássico, ao qual o maneirismo se opõe (HAUSER, 1993, p. 

16) – no episódio, usar mais do que necessita para seduzir, se levarmos em consideração que o 

cendal é algo cuja existência no épico seja prescindível; pertence à Vênus, com tudo o que esse 

fato acarreta, e é colocado pela Deusa do Amor, literalmente, com a finalidade de acender e 

dobrar o desejo. Dentre as figuras apresentadas por Hauser como “prediletas” no maneirismo, 

destaco a sinédoque, “escolha do conceito limitado em vez do conceito abrangente ou vice versa” 

(AZEREDO, 2008, p. 486-7), ou seja, um espécie de metonímia. 

 Segundo, sobre a capacidade de sedução da própria Vênus, não resta a menor dúvida: é 

total. O amor no corpus a tudo vence, até mesmo a Morte, sem habilidade suficiente para desatar, 

																																																								
47 Como, por exemplo, na cantiga “Entre estes penedos” (CAMÕES, 2005, p. 16); “Sôbolos rios que vão”, em sua 
oitava e décima terceira estrofes; no soneto “Vós Ninfas de Gangética espessura” (2005, p. 198); entre outros 
exemplos. Mas especialmente no soneto “Num jardim adornado de verdura” (2005, p. 127), no qual Diana é tida 
como a deusa da caça e da espessura. 
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e sem fio no gume da Ausência para cortar os nós que dá o Amor no soneto “A Morte, que da 

vida o nó desata”: 

 

 
A Morte, que da vida o nó desata, 
os nós que dá o Amor cortar quisera 
na Ausência, que é contr’ ele espada fera, 
e co Tempo, que tudo desbarata.  
(CAMÕES, 2005, p. 145) 
 

O que dizer da possibilidade de não êxito de Vênus no episódio é fácil e difícil. Fácil, 

posto que, inversamente proporcional à capacidade de sedução, encontra-se o resultado 

matemático desta função: se a capacidade de sedução é total, a possibilidade de falha na 

empreitada é nenhuma, pois ao todo se opõe o nada. Difícil (posto que no campo das 

elucubrações sobre “o que ocorreria se”, posso imaginar que Camões poderia até mesmo colocar 

a capacidade da Deusa em xeque, caso esta tramasse contra os portugueses, e criar uma 

maravilhosa trama para isto, mas não é o que faz), pois, ainda matematicamente, a retirada de um 

item acessório de algo com poder infinito (maior que a morte) não alterará sua condição de total, 

de infinito, logo a solução é idêntica: Vênus teria êxito nos dois casos e, ainda assim, o sucesso 

da sedução, bem como o uso do cendal, dependeria da deusa e, em última instância, para não 

desarvorar, do poeta.  

 O que resta é descansar na enseada tranquila daqueles que se atém ao dito pelo poeta. 

Como muito boa lição de meu orientador, Luis Maffei, tenho: “O poeta não quer dizer, o poeta 

diz”48. Assim, o cendal consta fisicamente d’Os Lusíadas desde as duas edições de 157249, logo 

tanto o poeta quanto a Deusa, cada um à sua maneira, trazem o objeto até o épico, com o fim lá 

expresso de forma bem sucedida. 

 Jorge de Sena, em seus Estudos sobre o vocabulário de Os Lusíadas, afirma que, das 

cinco referências a “partes”, “membros”, ou “instrumentos” com o significado de genitália, 

quatro, três no mínimo, referem-se ao sexo masculino. Sena também afirma que por vezes, estão 

associadas às palavras “vergonha”, “cobrir”, “natural”. Tal associação, ainda segundo o autor, 

																																																								
48 Em aula de Literatura Portuguesa II. 
49 Constatadas poucas diferenças de grafia, sem efeito de mudança de sentido no texto, entre as duas edições 
(CAMÕES, 1982. p. 126 - 127) quais sejam, respecivamente edição Ee / E: esparzião / esparziam; tremião / tremiam; 
não / nam; saião / saiam e minino / Minino. 
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não só define área semântica merecedora de estudo, como também aponta ser índice do uso 

restrito da palavra “partes” no épico – que, acrescento aqui, é usada para designar a genitália em 

um corpo que se encontra nu, mas que tem uma parte coberta. “Partes”, dessa forma, são as que 

não são vistas (SENA, 1982, p.141). 

 A palavra “partes” aparece para indicar genitália pela primeira vez n’Os Lusíadas quando 

o cendal as cobre no canto II, 37. A segunda, no canto V: 

 
[...] 
E com pano delgado, que se tece 
De algodão, as cabeças apertavam; 
com outro, que tinta azul se tinge, 
Cada um as vergonhosas partes cinge.  
(Lus. V, 76, 8) 

Mais uma vez na estância 37 do canto VII: 
 

A Lei da gente toda, rica e pobre, 
De fábulas composta se imagina. 
Andam nús e somente um pano cobre 
As partes que a cobrir Natura insina.  
(Lus. VII, 37, 1 - 4) 
 

 Das três vezes que ocorre no épico camoniano, somente no episódio do cendal estas 

“partes” tem caráter erotizado.  

 “Partes” estão indefinidas no épico, posto que, cobertas. E é assim que se encontravam 

também antes, quando existia a crença na “mulher fálica”50, no próprio momento da revelação da 

ausência do falo, quando se dá a descoberta da ausência, ou depois, já na função fetiche.  

 Eis que existe sujeito, objeto e este mais além, que é nada, ou o falo ausente da mãe. A 

isso Lacan (2010b, p. 158) acrescenta um véu entre sujeito e objeto. Neste “esquema do véu”, 

como é pelo teórico definido, sobre a cortina, apresenta-se ao sujeito algo que indica, em função 

da enganosa (mais um engano, que parece indicar a mais pura verdade: tudo é engano) 

transparência, a possibilidade de existência, mais além, do objeto, permitindo desta forma que 

tome o lugar da falta, o suporte do amor, não sendo este o ponto onde se agarra o desejo (2010b, 

p.158). Assim, “o que é amado no objeto é aquilo que falta a ele” (2010b, p.153). Curiosamente, 

cendal é uma espécie de véu, já apresentado no Vocabulário portuguez & latino, em cuja 

																																																								
50 Segundo os principais autores citados nesta dissertação. 
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definição o episódio do canto II é empregado como exemplo, dos “melhores escritores 

portuguezes e latinos”, ao significado da palavra “sendal” (BLUTEAU, 1720, p. 577). 

 O cendal enquadra-se perfeitamente dentro do amplo e variado espectro de objetos, partes 

do corpo e sensações que, mesmo constituídos por coisas do cotidiano, tornam-se objetos 

especiais e raros, uma vez pervertidos, erotizados e amados como objetos-fetiche. Posto que “um 

sapatinho de mulher”, assim como o cendal, podem estar vestidos pela “cousa amada”, 

adicionados de modo acessório ou apartados dela, o que importa é o efeito erótico e amoroso 

causado no amador, bem como sua intensidade e singularidade. 

 Igualmente importante é o caráter extremamente energético e a potência do cendal, 

verdadeiro “símbolo que converte a energia” (JUNG, 2012, p. 61). Uma vez que aparece para 

cobrir as “partes”, acende e dobra o desejo, pois “Já se sentem no Céu, por toda parte, / Ciúmes 

em Vulcano, amor em Marte”. O vocábulo “já” dá um aspecto de instantaneidade a este efeito 

que se alastra pelo “Céu, por toda parte”, potencializando ainda mais a força energética do objeto. 

Ainda existe a questão da possibilidade de que o encontro entre Vênus e Júpiter pudesse gerar 

mais um Cupido, o que se dá, também, após a colocação do cendal – que me parece ser o centro 

energético do episódio, pois, como dito anteriormente, é dele que mana a energia necessária para 

o processo descrito por Jung51. 

 Retomando o fragmento de texto da epígrafe deste trabalho, e confrontando-o com a 

questão do cendal, é possível concluir que o que provoca a aceleração, aumento e multiplicação 

de sentimentos, desejos em todos (Vulcano, o marido; Marte, o amante; Júpiter, a figura do pai. 

Triunviratus, respectivamente: “espírito santo”, “filho” e “pai”) é o objeto-fetiche. Como diz 

muito claramente o texto do épico camoniano: “pera que o desejo acenda e dobre, / Lhe põe 

diante aquele objeto raro” (Lus. II, 37, 5 - 6). 

 Espero ter dado um passo (parafraseando Lacan na epígrafe deste trabalho) em direção à 

compreensão do que é o fetichismo nos textos camonianos, posto que, n’Os Lusíadas, “o que 

provocou num” Deus (Júpiter) “o surgimento daquela energia que dizem estar destinada à 

reprodução da espécie”, em vez de um sapatinho de mulher (LACAN, 2008, p. 230), foi o cendal 

utilizado por Vênus no episódio abordado neste capítulo. 

 

 
																																																								
51 Cf. JUNG, 2012, p.61, como citado na página 29. 
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6 Conclusão 

 

 
[...] My obsession are  

Are your possession  
Are you smiling on my way  

My obsession are  
Your possession  

One that you should give away  
Give it to me now I’ve no objection  

 
I don’t mind if it’s unkind  
And it’s not my property  

But I want it just to be mine, exclusively. [...] 
 

 (Richards & Jagger)52 
 

 

 A epígrafe da conclusão deste trabalho constitui-se de parte da letra da música My 

Obsession, dos Rolling Stones. Não fanático, mas regular ouvinte, algumas das letras da banda 

tenho de memória. Por isso, ao ler o soneto “Com grandes esperanças já cantei” (CAMÕES, 

2005, p. 165), na terceira estrofe, em seu verso “já nunca posso ter contentamento”, de pronto 

lembrei-me de “I can’t get no satisfaction”, verso da música Satisfaction, deste grupo musical 

britânico, cuja língua materna tem como uma de suas origens o celta, assim como os lusitanos. 

 Nada muito importante, mas ilustrativo deste caráter fractal ao qual me refiro em 

momentos dessa dissertação. Apesar de acreditar que Mick Jagger fala um pouco de português, 

não penso que tenha tido tempo de ler Camões, muito menos ter feito releitura do querido vate. A 

conexão, no entanto, pode ser feita por meio deste aspecto fractal camoniano. 

 Pesquisar na Academia requer muita dedicação, esforço e coragem. Pesquisar Camões, 

acredito, mais coragem. Dizer o que leio, ainda mais: “mas esta fantasia se me mente? / Oh! 

ocioso e cego pensamento! / Ainda eu imagino em ser contente”. O vate é sagrado para um país 

inteiro e para a língua portuguesa atual, consolidada por ele. 

 Por meio desse estudo, chego a algumas conclusões além (mas não longe) das já 

mencionadas em cada capítulo. Entretanto, a principal delas é a de que o corpus da dissertação (a 

lírica e a épica camoniana) não é fetichista, posto que, como corpo, não se fixa em um 
																																																								
52 Cf. RICHARDS & JAGGER, 1967, transcrição minha. 
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determinado tipo objeto e nele permanece. No corpus há descrições de situações diversas e 

variadas que abrem possibilidade de leitura de fetichismo, muitas delas só citadas, o que aponta 

para um observador atento às muitas nuances do amor, do erotismo e da imaginação – algo claro 

em Camões. O mesmo ocorre com diversos autores. Para citar um mais próximo no tempo das 

ideias de Freud: 
 

Os romances de Machado são pontuados por uma ironia frequente, amarga, 
relativizando constantemente o bem e o mal como as faces de uma mesma 
moeda. O pecado, a moral são sempre passíveis de uma outra visada. Não se 
contentando com o simples dado fenomenológico, ele vai em busca das 
motivações inconscientes, quer sempre inferir o oculto, o por detrás, é um 
psicanalista - é o pensamento psicanalítico existindo porque a dúvida existe. 
Machado tinha o pensamento psicanalítico, anterior à própria psicanálise. Lucia 
Miguel Pereira (1936) percebeu claramente o aspecto psicanalítico das obras de 
Machado, sem, entretanto, fazer alusão a este saber de forma específica. 
(FREITAS, 2004, p. 70) 
 

 Freitas, em seu escrito, continua com a citação abaixo. Ambas as citações encaixam-se  

com perfeição às ideias que apresento nesta dissertação: 

 
Se tudo depende do ponto de vista do observador, tudo é subjetivo, imprevisível 
e inverificável [...] Nesse subjetivismo exagerado como pode o homem 
distinguir entre as coisas? Só o raciocínio o guia, operação mental que obedece 
às próprias leis, e não às da realidade; o raciocínio que se nega a ver a verdade 
completa, e se apega as aparências simplificadoras, artificialmente encadeadas, 
que se reduz a um jogo de idéias e quase de palavras” (2004, p. 70 apud 
PEREIRA, 1936, p. 231) 
 

 Tais evidências levam à reflexão de que, na verdade, o que existe não é caso de corpus 

fetichista, mas sim de um autor que observa com muita clareza as diversas formas de se elevar o 

mero sexo animal ao patamar de erotismo, e este a um “mais além erótico” (PAZ, 1999, p. 35), 

que existe e não pode ser negado. Este “mais além” é o fetichismo e, em última análise, a 

perversão. 

 O sujeito lírico observa e analisa sua própria situação subjetiva, ou a de outrem, em 

relação ao objeto fetiche ou a “cousa amada”, muitas vezes sem sequer mencionar diretamente a 

Senhora. Chega a prometer buscar satisfação nesta relação com o objeto-fetiche, na ausência da 

amada, como é o caso do trançado; ou até mesmo abandonando-a totalmente e substituindo-a 

pelo objeto-fetiche, como no caso da coifa de beirame. 
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 O sujeito lírico, no caso do trançado, chega a sintetizar (como espécie de laudo ou “regra 

dos amores”) a situação por meio do metonímico todo-parte: “E se não for contente meu desejo / 

dir-lh’-ei que, nesta regra dos amores, / pelo todo também se toma a parte”. 

 A relação todo-parte, sujeito-objeto, objeto-objeto; a substituição da coisa amada por um 

objeto que a represente; o acréscimo de um objeto; a satisfação do desejo; a energia que emana 

dos objetos-fetiche apontados no corpus dão sustentação a esta leitura peculiar e contemporânea, 

o que confirma não só a contemporaneidade da poesia, como também a experiência, a visão de 

mundo e a sensibilidade do vate, bem como a genialidade de suas ideias. 

 “É o pensamento psicanalítico existindo porque a dúvida existe”, como dito na última 

citação deste trabalho, o que para Luís Vaz de Camões não parece ser novidade, pois representa a 

alteridade, no sentido filosófico do termo. O vate pelos escritos nos ensina, como no soneto 

“Busque Amor novas artes, novo engenho” (2005, p. 118), a não temer “contrastes nem 

mudanças”. O que seria alteridade senão o convite que nos faz o poeta a entender que existe o 

diferente e que é ele, “o que bem parece estranho”, que vai nos acompanhar na constante 

mudança – posto que bárbaro e não bárbaro falam e interagem nos versos camonianos, pois o 

diferente também dá tesão, o diferente desperta amor. Mas como amar sem transformar-se no 

outro? Seria transformar-se em narciso para morrer afogado, como bem parece acontecer nos dias 

de hoje? Camões ensina que “O mundo é composto de mudança” (2005, p. 162), que até seu 

modo de mudar não é mais “como soía” (2005, p. 162). Cada verso contém um ensinamento, um 

caminho para a solução que sempre será o amor, seja ele qual for. Ensina também que o tempo 

acaba com tudo e que corre brando quando se ama, mas, ainda assim, os nós que Amor aperta 

nem a morte desata53. 

 As palavras finais deixo ao vate: “mas esta fantasia se me mente? / Oh! ocioso e cego 

pensamento! / Ainda eu imagino em ser contente?” (2005, p. 165). 

 

 

 

 

 
 

																																																								
53 Referência ao soneto "A morte, que da vida o nó desata (CAMÕES, 2005. p. 145)  
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If you wish to express love for a lady 
to whom you dare not speak, 

and kiss her reflection in a lake or a mirror, 
or her shadow on a wall, 

it is Chhaya-Chumbana, the kiss of shadows. 
 

If, for the same reason, you kiss a child, 
leaf-portrait or marble figurine, 

so that your feelings are quite unmistakable 
to the lady who is watching, 

it is Samkranta, the kiss by methaphor. 
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7.5  Anexo 
 

Querendo escrever um dia 
o mal que tanto estimei, 
cuidando no que poria, 
vi Amor que me dizia: 
- Escreve, que eu notarei. 
E como para se ler 
não era história pequena 
a que de mim quis fazer, 
das asas tirou a pena  
com que me fez escrever. 
 
E, logo como a tirou, 
me disse: - Aviva os espritos, 
que, pois em teu favor sou, 
esta pena que te dou 
fará voar teus escritos. 
E dando-me a padecer  
tudo o que quis que pusesse, 
pude, enfim, dele dizer 
que me deu com que escrevesse 
o que me deu a escrever. 
 
Eu, qu’ este engano entendi, 
disse-lhe: - Que escreverei? 
Respondeu, dizendo assi: 
- Altos efeitos de ti, 
e daquela a quem te dei. 
E já que te manifesto 
todas minhas estranhezas,  
escreve, pois que te prezas,  
milagres dum claro gesto 
e, de quem o viu, tristezas. 
 
Ah! Senhora, em quem se apura  
a fé de meu pensamento! 
Escutai e estai a tento, 
que, com vossa fermosura, 
iguala Amor meu tormento. 
E, posto que tão remota 
estejais de me escutar, 
por me não remediar, 
ouvi, que, pois Amor nota, 
milagres se hão-de notar: 
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  NOTA 
 
Escrevem vários autores, 
que, junto da clara fonte 
do ganges, os moradores 
vivem do cheiro das flores 
que nascem naquele monte. 
Se os sentidos podem dar mantimento ao viver, 
não é, logo, d’ espantar, 
se estes vivem de cheirar, 
que viv’ eu só de vos ver. 
 
Ua árvore se conhece, 
que, na geral alegria, 
ela só tanto entristece, 
que, como é noite, floresce, 
e perde as flores de dia. 
Eu, que em ver-vos sinto o preço 
que em vossa vista consiste, 
em a vendo me entristeço, 
porque sei que não mereço 
a glória de viver triste. 
 
Um Rei de grande poder 
com veneno foi criado, 
porque sendo costumado. 
não lhe pudesse empecer 
se despois lhe fosse dado. 
Eu, que criei de pequena 
a vida a quanto padece, 
desta sorte me acontece, 
que não me faz mal a pena 
senão quando me falece. 
 
Quem da doença real, 
de longe, enfermo se sente, 
por segredo natural 
fica são, vendo sòmente 
um volátil animal. 
Do mal que Amor em mim cria, 
quando aquela Fénix vejo, 
são de todo ficaria; 
mas fica-me hidropepsia, 
que quanto mais, mais desejo. 
 
Da bívora é verdadeiro 
se a consorte vai buscar, 
que, em se querendo juntar. 
deixa a peçonha primeiro, 
porque lhe impede o gerar. 
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Assi quando me apresento, 
a vossa vista inhumana, 
a peçonha do tormento 
deixo à parte, porque dana 
tamanho contentamento. 
 
Querendo Amor sustentar-se, 
fez üa vontade esquiva 
düa estátua namorar-se; 
despois, por manifestar-se, 
converteu-a em mulher viva. 
De quem me irei queixando, 
ou quem direi que m’engana, 
se vou seguindo e buscando 
üa imagem que, de humana, 
em pedra se vai tornando? 
 
De fria fonte se sabia, 
da qual certo se provava 
que, quem sor’ ela jurava, 
se falsidade dizia, 
dos olhos logo cegava. 
Vos, que minha liberdade, 
Senhora, tiranizais, 
injustamente mandais 
quando vos não possa ver mais. 
 
Da palma se escreve e canta 
ser tão dura e tão forçosa 
que peso não a quebranta, 
mas antes, de presunçosa, 
com ele mais se levanta. 
Co peso do al que dais, 
a constância que em mim vejo 
não somente ma dobrais, 
mas dobra então vos quero mais. 
 
Se alguém os olhos quiser 
às andorinhas quebrar, 
logo a mãe, sem se deter, 
ua erva lhe vai buscar 
que lhe faz outros nascer. 
Eu, que os olhos tenho a tento 
nos vossos, que estrelas são, 
cegam-se os do entendimento,  
mas nacem-me os da razão 
de folgar com meu tormento. 
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Lá para onde o sol sai 
descobrimos, navegando, 
um novo rio admirando, 
que o lenho que nele cai, 
em pedra se vai tornando 
Não se espantem disto as gentes; 
mais a razão será que espante 
um coração tão possante 
que, com lágrimas ardentes, 
se converte em diamante. 
 
Pode um mudo nadador 
na linha e cana influir 
tão venenoso vigor 
que faz mais não se bulir 
o braço do pescador. 
Se começam de beber 
deste veneno excelente 
meus olhos, sem se deter, 
não se sabem mais mover 
e nada que se apresente. 
 
Isto são claros sinais 
do muito que em mim podeis: 
nem podeis desejar mais; 
que, se ver-vos desejais, 
em mim claro vos vereis. 
E quereis ver a que fim 
em mim claro vos vereis. 
E quereis ver a que fim 
em mim tanto bem se pôs? 
Porque quis Amos assim 
que, por vos verdes a vós, 
também me vísseis a mim. 
 
Dos males que me ordenais, 
que inda tenho por pequenos, 
sabei, se mos escutais, 
que já não sei dizer mais, 
nem vós podeis saber menos. 
Mas já que a tanto tormento 
não se acha quem resista, 
eu, Senhora, me contento 
de terdes meu sofrimento 
por alvo de vossa vista. 
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Quantos contrários consente 
Amor, por mais padecer! 
Que aquela vista excelente, 
que me faz viver contente, 
me faça tão triste ser! 
Mas dou este entendimento 
ao mal que tanto me ofende, 
como na vela se entende 
que, se se apaga co vento, 
co mesmo vento se acende. 
 
Experimentou-se algu’ hora 
da ave que chamam Camão, 
que, se da casa onde mora 
vê adultera a senhora, 
morre de pura paixão. 
A dor é tão sem medida 
que remédio lhe não val; 
mas, oh ditoso animal, 
que pode perder a vida 
quando vê tamanho mal! 
 
Nos gostos de quem vos quer 
Estava agora enlevado, 
se não fora salteado 
das lembranças de temer 
ser por outrem desamado. 
Estas suspeitas tão frias, 
com que o pensamento sonha, 
são assi como as Harpias, 
que mais doces iguarias 
vão converter em peçonha. (CAMÕES, 2005, p. 7 - 12) 

 


