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RESUMO 

 

 
Este trabalho consiste na investigação em torno do tema da servidão, tendo como objeto 

de estudo a obra Os Lusíadas, de Luís de Camões. Servir é palavra plurissignificativa, e, 

no âmbito da poesia camoniana, é possível lê-la sob, pelo menos, três perspectivas 

distintas: tratamos de servidão amorosa, poética e sagrada. Estes termos são 

interdependentes e constituem, passo a passo, um percurso de conhecimento acerca da 

arte de Camões. No fundo, o que é posto em questão por esta poesia é a intrínseca e 

paradoxal relação entre o ato de servir e o desejo de libertação. A partir da experiência 

erótico-amorosa, e recuperando certa dicção cortesã, o sujeito amante é aquele que se 

permite abandonar-se ao outro. Esta primeira etapa é, n’Os Lusíadas, caracterizada pela 

recorrente demanda da “desejada parte Oriental”: espaço de alteridade ao qual os 

portugueses são impelidos por força de Vênus, a deusa romana do Amor. Junto deste 

movimento, o gesto amoroso implica a inscrição do desejo no corpo do texto, de modo 

que a escrita se faz processo de busca por “outro valor”. Este valor é, sobretudo, o da 

própria poesia; o canto do Poeta, portanto, pode ser também entendido como meio de 

acesso ao encontro do outro, que não deixa de ser o absoluto desconhecido. O amor 

cantado no poema de Camões é (modernamente entendido) transfiguração poética de 

experiências concretas, que recusam a abstração idealizante do desejo. Neste sentido, a 

dimensão sagrada que nasce desta peregrinação resulta da falência de um projeto que 

supõe a transcendência mítica. O sagrado n’Os Lusíadas há de ser assinalado com a 

marca de uma queda diabólica. As três servidões que trago à baila para esta pesquisa 

são, afinal, apenas alguns, dentre os muitos, modos possíveis de encontrar uma 

legibilidade da poesia camoniana que se fundamente no anseio por dizer da sua 

atualidade. Por meio de um desejado diálogo intertextual com alguma poesia portuguesa 

moderna e contemporânea, constituímos também uma metodologia crítica pautada em 

processos anacrônicos de comparativismo. O interesse nesta abordagem consiste no 

objetivo de formular uma ética da poesia camoniana, tendo em vista o caráter político 

inerente ao papel da leitura que a sua própria escrita forja. 

 

Palavras-chave: Luís de Camões; servidão; amor; escrita poética; sagrado. 

 

 



ABSTRACT 

 

This thesis consists in investigating the subject of servitude, focusing on Os Lusíadas, 

by Luís de Camões, as object of study. Serving is a plurissignificant word and, within 

camonian poetry, it is possible to read it through three distinct perspectives:  loving, 

poetic, and sacred servitude. These terms are interdependent and form a path of 

knowledge about the art of Camões. Undersurface, what is actually considered is the 

intrinsic and paradoxical relationship between the act of serving and the desire for 

liberation. From the erotic-loving experience, and recovering a certain courteous 

diction, the loving subject is the one who abandons himself into the other. In Os 

Lusíadas, this first stage is characterized by the recurrent demand of the “desired eastern 

part”: the space of alterity to which the portuguese are compelled by Venus, the roman 

goddess of Love.  Along with this movement, the loving gesture implies inscripting 

desire in the body of the text so that writing becomes the searching for “another value”. 

This value is above all that of poetry itself; the Poet's chant, therefore, can also be 

understood as means of access to encounter the “other”  ̶  which is nothing but the 

absolute unknown. The love sung in Camões’s poem is modernly understood as a poetic 

transfiguration of concrete experiences that refuse the idealizing abstraction of desire. In 

this sense, the sacred dimension that emerges from this pilgrimage results from the 

project’s failure in assuming a mythical transcendence. Thus, the sacred in Os Lusíadas 

is indicated by the mark of a diabolical downfall. The three servitudes that I point out in 

this work are, after all, only a few of the many possible ways of finding a contemporary 

readability of the Camonian poetry based on the yearning to confirm its actuality. 

Through an intertextual dialogue with some modern and contemporary Portuguese 

poetry, I also develop a critical methodology based on anachronistic processes of 

comparativism. The interest in this approach aims to formulating an ethics of Camonian 

poetry given its inherent political nature in the role of reading that his own writing 

forges. 

Keywords: Luís de Camões; servitude; love; poetic writing; sacred. 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

Este trabajo está consistido al rededor del termino de la servitud y su objeto de 

investigación es la obra de Os Lusíadas, de Luís de Camões. Servir es una palabra de 

múltiplos significados y, en el ámbito de la poesia camoniana, es posible leerla sob, por 

lo menos, tres pespectivas distintas: tratamos de servitud amorosa, poética y sagrada. 

Estos términos son idependientes y constityen, paso a paso , un percurso de 

conocimiento acerca del arte de Camões. En el fondo, lo que se pone en cuestión por 

esta poesia es la intrínseca y paradojal relación entre el acto de servir y el deseo de 

libertación. A partir de la experiencia eróticoamorosa, y recuperando cierto estilo cortés, 

el sujeto amante es aquel  que se permite abadornarse al otro. Esta primera etapa es, en 

Os Lusíadas, caracterizada por la recurriente demanda de la “desejada parte Oriental”: 

espacio de alteridad al cual los portugueses son impulsionados por la forza de Venus, la 

diosa romana del amor. Junto de ese movimiento, el gesto amoroso implica la 

inscripción del deseo en cuerpo de texto, de modo que la escritura se hace proceso de 

búsqueda por “outro valor”.  Este valor es, sobretodo, el da propia poesia; el canto del 

poeta, por lo tanto, puede ser compreendido como medio de aceso al encuentro del otro, 

que no deja de ser el absoluto desconocido. El amor cantado en poema de Camões es 

(modernamente compreendido) transfiguración poética de experiencias concretas que 

recusan la abstración idealizante del deseo. En este sentido, la dimensión sagrada nace 

de esta peregrinación resulta en la ruptura de un proyecto que supone de la 

transcendencia mística. El sagrado en Os Lusíadasdebe ser señalado con la marca de 

una inclinación diabólica. Las trés servitudes referidas en esta investigación son, al 

final, a penas algunos, dentre muchas formas posibles de encontrar una legibilidad de la 

poesia camoniana. Por medio de un deseado diálogo intertextual con alguna poesia 

portuguesa moderna y contemporánea, constituimos también una metodologia crítica 

basada en procesos anacrónicos de comparativismos. El interés en este abordaje consiste 

en el objetivo de formular una ética de la poesia camoniana, tomando en consideración 

el carácter político inherente al papel de la lecutra que a su própia escritura forja.  

Palabras clave: Luís de Camões; servitud; amor; escritura poética; sagrado. 
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0. Prólogo 

 

A poesia de Luís de Camões pode ser lida como a realização de um contínuo, 

infatigável e potente esforço em direção à liberdade. É, porventura, o delineamento de 

um percurso de libertação humana. Entendo que a tremenda atualidade desta poesia está 

inscrita no infindável desejo de romper com as amarras, quaisquer que sejam, do seu 

tempo. Não houve gênero poético cultivado no século XVI que Camões não tenha 

experimentado e ultrapassado. Aliás, toda a sua dedicação de poeta humanista consta na 

luta por expandir mais e mais os limites do humano para além de qualquer modelo. Se 

por alguma razão se dedicou ao exercício criativo de formas aceites foi, antes de tudo, 

para, de dentro deles, destruí-los em nome de outra coisa – por mais que fosse informe, 

indefinível, inominável. 

 Se abro, ao acaso, as suas Rimas, leio: “não canse o cego Amor de me guiar/ a 

parte donde não saiba tornar-me;” (CAMÕES, 1973, p. 161). Os versos de soneto que 

cantam o louvor amargurado de uma viagem sem direção e sem regresso plasmam este 

espírito de aventura que as múltiplas feições de um sujeito vivenciaram. A liberdade 

desejada por Camões se manifestava singularmente na experiência amorosa e o poeta, 

em dado momento, para que tal vivência fosse levada para além de todo limite, se deixa 

levar pelas mãos de um “Minino sem olhos” (CAMÕES, 1973, p. 224). O “cego Amor”, 

Cupido, é a imagem que o poeta (cego de um olho) adotou para referir o seu anseio por 

libertação. Por meio do amor, que para Camões há-de ser desejo, o homem é capaz não 

só de transformar a si, mas todo o mundo: “Farei que amor a todos avivente,/ pintando 

mil segredos delicados” (CAMÕES, 1973, p. 117, grifo nosso). O amor cantado alcança 

a todos, cada qual a sua maneira, construindo ao seu redor como que um lugar comum – 

o amor é o lugar comum da poesia camoniana. 

 Neste espaço de coabitação entre afetos (os dele, de poeta; os nossos, de 

leitores), o poema é fundado: “Quando lerdes /num breve livro casos tão diversos,// 

verdades puras são, e não defeitos.../ E sabei que, segundo o amor tiverdes,/ tereis o 

entendimento de meus versos!” (CAMÕES, 1973, p. 117). Se, para Camões, o amor é a 

ferramenta principal para a construção da liberdade, é preciso ter em conta que o 

alcance de tal estágio de libertação só se dá por meio de um encontro. O paradoxo da 

liberdade camoniana consiste em que o primeiro passo para se reconhecer livre depende 

do outro. “[S]egundo o amor tiverdes”, nos instrui o eu lírico do conhecido soneto, 

poderemos nos encontrar com seus versos. É, na realidade, a proposta de um encontro 



entre liberdades, na declarada abertura para a diferença que o outro constitui em relação 

ao eu. O desafio camoniano é, portanto, construir a sua liberdade, sem que para tal tenha 

de oprimir o outro, uma vez entendido que não há ação no mundo que não esteja 

implicada nas relações que o eu tenha com o seu próximo. Esta empreitada não está 

distante do mandamento bíblico cristão: “Amarás o teu próximo como a ti mesmo” (Mt 

22, 39). A diferença crucial consiste no fato de que a relação buscada pela poesia de 

Camões não é intermediada por Deus. 

 “até que Deus é destruído pelo extremo exercício da beleza” (HELDER, 2009, p. 

535): assim como para Herberto Helder a criação poética, em que se exercita nos limites 

da técnica a beleza, é um modo eficaz de aniquilar a figuração máxima do que seja 

indivíduo (o que não se divide, o Uno), também para Camões a escrita será feita uma 

violência contra este Deus. Para se ver livre, é preciso, antes de tudo, apagar de vez a 

ilusão do eu; e na poesia camoniana este movimento se dá por meio de uma abertura 

amorosa para o outro, ou seja, para o poeta quinhentista, o homem livre é aquele que se 

encontra em estado de alteridade. 

 A problemática deste quadro decorre de que a alteridade, segundo Camões, não 

é resultado de uma atividade espiritual interior, mas de um verdadeiro encontro com 

outrem. O poeta, aliás, procede a um desmonte de um modelo neoplatônico para, de 

dentro dele, apresentar uma nova visão de amor. Os passos em que se segue o 

pensamento dos tercetos de “Transforma-se o amador na cousa amada” são inequívocos 

a este respeito: “Mas esta linda e pura semideia,/ que, como um acidente em seu 

sujeito,/ assi co a alma minha se conforma,// está no pensamento como ideia:/ [e] o vivo 

e puro amor de que sou feito,/ como a matéria simples busca a forma.” (CAMÕES, 

1973, p. 126). A materialidade do amor implicada no encontro carnal com a “linda e 

pura semideia” faz com que a conformidade desejada pelo sujeito lírico se dê entre 

corpos, já que “o vivo e puro amor” de que é feito, não se contenta somente com a alma 

da amada. O referido Herberto reverbera a imagem de erotização dos corpos a partir de 

sua famosa leitura deste soneto, que por si é já deflagração de um amor que busca a 

forma: “Porque o amador é tudo, e a coisa amada/ é uma cortina/ onde o vento do 

amador bate no alto da janela/ aberta. O amador entra/ por todas as janelas abertas. Ele 

bate, bate, bate./ O amador é um martelo que esmaga./ Que transforma a coisa amada.” 

(HELDER, 2009, p. 13-14). Esta mulher-casa, por onde o amador entra janelas adentro, 

é violentamente esmagada pelo fálico martelo do amador, que a fecunda, a forja, mas 

simultaneamente responde-lhe ao amador “com o seu espírito de amada.” (HELDER, 



2009, p. 14). Este “espírito” que bate e é batido ganha uma concretude, para mais não 

dizer, iluminadora se tivermos ao pé o soneto de Camões. 

 Adília Lopes, para convocar mais uma poeta contemporânea, elabora um 

profícuo diálogo com mesmo soneto camoniano, na peça dividia em três partes, da qual 

a primeira se intitula justamente “(anti-Camões)”: “É bom/ tu não seres/ eu/ é bom/ eu 

ser eu/ e tu seres tu// A madrugada/ não separa/ o amado/ da amada/ não separa/ nada” 

(LOPES, 2014, p. 359). Da radical separação que os corpos mantêm na descontinuidade 

que possuem entre si se torna possível um efetivo encontro, transfigurado na imagem 

dos amantes in-separados. Em ensaio sobre Adília e Camões, Luis Maffei afirma que 

“Um sendo um e o outro sendo o outro, ou seja, cada um dos pares da expectativa 

erótico-amorosa possuindo inteireza e independência no nível corpóreo, é possível o 

encontro, é viável a relação sexual, o consequente transformar-se recíproco.” (MAFFEI, 

2015a, p. 97). Em outras palavras, a revolução libertária promovida pelo amor só se faz 

com o outro. É curioso notar que no que o poema de Adília é absolutamente notável 

consiste no fato de que a aproximação mais eficaz com a poesia camoniana se faz pelo 

avesso, pela negação crítica a mais inteligente: aquela capaz de reconhecer a força da 

negação primeira que está no texto com que se dialoga. 

 Atravessada a noite escura para o encontro de amador e coisa amada, com Adília 

e Herberto, Camões reconhece na alteridade do corpo desejado um acesso de libertação. 

Todavia, este mesmo amor que se apresenta como caminho aberto para o exercício da 

liberdade, por reivindicar a sua porção erótica, é um convite para o desregramento dos 

sentidos, o que torna o sujeito completamente vulnerável a ação de qualquer afeto. Uma 

vez que Camões aposta a sua liberdade investindo-a totalmente no pathos do desejo, ou 

seja, na vivência do amor paixão, vê-se consequentemente entregue nas mãos da 

Fortuna, pois não é capaz de conferir causas inteligíveis aos terríveis efeitos da ação do 

mesmo amor e dos demais fenômenos no mundo. Neste ponto, é preciso ter em vista 

que a perspectiva de liberdade camoniana não é resultado de uma ação deliberada por 

meio do domínio dos afetos (como poderíamos supor, segundo uma visada espinosana); 

pelo contrário, a sua liberdade é objeto de um abandono, expiação do próprio corpo em 

estado erótico que se entrega para o outro. 

 A cartilha camoniana sobre a liberdade é constituída em suas Rimas a partir de 

uma grave investigação acerca da experiência amorosa, que o poeta fundamenta, 

exemplarmente, no soneto “Amor é um fogo que arde sem se ver”. Os versos do seu 

primeiro terceto são sintomáticos dos laços estabelecidos entre amor e liberdade: 



“[Amor] É querer estar preso por vontade;/ é servir a quem vence, o vencedor;/ é ter 

com quem nos mata, lealdade.” (CAMÕES, 1973, p. 119). Estas sentenças precedem 

justamente o mistério com que se encerra o poema, sob forma interrogativa: “Mas como 

causar pode seu favor/ nos corações humanos amizade,/ se tão contrário a si é o mesmo 

amor?” (CAMÕES, 1973, p. 119). O problema que eu gostaria de desenvolver, e é de 

basilar importância para a reflexão que este trabalho propõe, consiste nas questões 

relativas ao par liberdade/servidão. Ora, se o amor, como dissemos, se apresenta como 

via de libertação do sujeito de suas amarras individuais, como pode ele mesmo se 

configurar como um desejo de “estar preso por vontade”?  

 Conhecemos o senso comum na interpretação do citado soneto, circunscrito em 

torno da ideia de que o amor, em sua particular indefinição, só pode ser referido por 

meio de uma aliança de seus contrários, o que faz com que cada verso do poema seja 

uma tentativa parcial de aceder a um entendimento completo da realidade amorosa, que 

nunca chega. As formulações em paradoxo, bem ao modo maneirista, não deixam de 

estar conforme à concepção neoplatônica do amor, segundo a qual a natureza deificada 

desta potência (Eros), como meio de acesso ao mundo inteligível, não é determinável 

pela razão humana. Conhecer o amor em sua plenitude implica um encontro com o 

divino e, enquanto a busca por um seu entendimento se dá no plano da humanidade, o 

soneto há-de nos instigar com a sua desconcertante pergunta final. 

 O que talvez não se costume afirmar sobre o conhecido soneto é que a resposta 

está na pergunta – ou melhor, a resposta é a pergunta. O amor é contrário a si, logo, os 

esforços dedicados para a sua definição acabam por ser insuficientes. É preciso abraçar 

a contradição para uma vivência humana do amor, que, justamente por ser humana, é 

precária, passageira. Aqui tocamos o ponto nevrálgico de nossa questão: uma vez que o 

amor é essencialmente contraditório (o que, por consequência, extirpa-lhe a qualidade 

de essência), para fazer dele um meio de libertação, é preciso se abandonar a um ato 

servil! A afirmação soa disparatada, mas, de fato, nos oferece a realidade amorosa em 

uma dimensão tangível. 

 Se o amor “é servir a quem vence, o vencedor”, constatamos que nele, na 

condição de sua experiência, as posições de sujeito e objeto são trocadas. Seria mais 

pertinente dizer que sujeito e objeto coabitam o mesmo espaço – e lembro que, para 

Camões, o amor é o lugar comum de sua poesia. A servidão a que o amor nos impele 

consiste nesta permuta, em que o eu tem de ocupar o lugar do outro. E já agora me vejo 

no momento de proceder a uma aproximação mais rente ao nosso objeto de estudo. Por 



servidão compreendo o estado de amorosa entrega de si em vias de uma busca por 

libertação no outro. E este outro não é, a princípio, um outro de si, mas um outro em 

radical alteridade, que afinal retorna ao eu a experiência de ser outro em si. 

 À maneira do paradoxo camoniano do amor, servidão e liberdade confluem 

teoricamente entre si na condição de opostos complementares, a tal ponto em que dizer 

de um é afirmar o outro. A dinâmica entre servidão e liberdade, como já apontamos, 

está intimamente atrelada ao deslocamento do sujeito para a condição de objeto, o qual 

é singularmente promovido pela relação erótica. 

O erotismo [...] é, na minha opinião, o desequilíbrio no qual o ser a si 
próprio põe em questão, conscientemente. Num certo sentido, o ser 
perde-se objectivamente, mas nesse caso o sujeito identifica-se com o 
objecto que se perde. Se for necessário, posso dizer no erotismo: EU 
perco-me. Não é esta, certamente, uma situação privilegiada, mas o 
que se não pode negar é que a perda voluntária implicada pelo 
erotismo é flagrante. (BATAILLE, 1988, p. 27). 
 

 O excerto que extraio de O erotismo, de Georges Bataille, é paráfrase do verso 

“[Amor] é um cuidar que ganha em se perder.” (CAMÕES, 1973, p. 119). O ganho 

alcançado neste “EU” perdido coincide com o ato transgressor da descontinuidade em 

que cada ser se isola: no outro vislumbro o mundo contínuo da ancestralidade animal da 

qual me separei, e por isso mesmo desejo violentamente me perder nele. “O que 

transparece no ser amado é exactamente [...] a continuidade do ser, entrevista como 

libertação [...].” (BATAILLE, 1988, p. 19). Uma imagem poderosa desta dinâmica de 

perda inerente à liberdade encontramo-la nos camonianos tercetos do soneto “Amar!”, 

de Florbela Espanca: “Há uma primavera em cada vida:/ É preciso cantá-la assim 

florida,/ Pois se Deus nos deu voz foi pra cantar!// E se um dia hei de ser pó, cinza e 

nada/ Que seja a minha noite uma alvorada,/ Que me saiba perder... pra me encontrar...” 

(ESPANCA, 1996, p. 232). O louvor da perdição amorosa nos versos da poeta 

alentejana repercute o anseio por liberdade em Camões: diante da morte (“E se um dia 

hei de se pó, cinza e nada”), o corpo soçobra em seus abismos para uma vivência livre e 

jubilosa do amor – “Eu quero amar, amar perdidamente!” (ESPANCA, 1996, p. 232). E 

a exclamação florbeliana não deixa de ser também resposta à pergunta de Camões.  

 Uma vez que já tratamos da relação entre Camões e Adília Lopes, vale aqui a 

nota de um diálogo Camões/Florbela/Adília. No livro Florbela Espanca espanca 

(depois rebatizado Versos verdes), de Adília, lemos: “Eu quero foder foder/ 

achadamente/ se esta revolução/ não me deixa/ foder até morrer/ é porque/ não é 

revolução/ nenhuma” (LOPES, 2014, p. 374). A “poetisa-pop”, no diálogo direto com o 



poema anteriormente citado da autora de Charneca em flor, ao proceder ao 

deslocamento de amar para foder, reanima a questão camoniana da revolucionária 

materialização do desejo. E se este desejo ainda interdita o gozo, ou seja, “se esta 

revolução/ não me deixa/ foder até morrer”, não há revolução, porque, afinal, não 

acedemos a um verdadeiro ato político de experimentação da liberdade. Fazer da noite, 

alvorada, como o quer Florbela, compreende este mergulho na pequena morte, em que o 

sujeito se abandona à alegria da própria dissolução. É também este gáudio – “a 

aprovação da vida até na própria morte” (BATAILLE, 1988, p. 11) – o objeto de busca 

de Camões em sua aventura pessoal. 

 Quanto a Os Lusíadas, poema que desloca esta experiência de conhecimento de 

um campo individual para um plano coletivo, tal aventura assume uma dimensão cívica 

(MACEDO, 2013, p. 46), o que torna a questão da liberdade ainda mais problemática. A 

servidão camoniana se agudiza como vivência sacrificial de abandono no corpo do 

outro, aqui encenado pelo corpo de uma Pátria surda ao valor de seu canto. Como 

veremos, o objeto de estudo deste trabalho centra-se principalmente no problema da 

servidão n’Os Lusíadas, ainda que a sua leitura não abdique das Rimas como suporte de 

diálogo e investigação crítica. Eventualmente também iremos conduzir as reflexões por 

meio da abordagem de textos de poetas mais recentes, o que, como será explicitado 

mais adiante, compreende parte de nossa metodologia crítica. Antes, contudo, de 

esclarecermos os procedimentos de leitura trans-histórica que ensejamos, é preciso dar 

os primeiros passos em direção ao poema de Camões e aos seus modos de se relacionar 

com a ideia de servidão aqui elaborada. 

 

* 

 

 Para nós que pensamos em língua portuguesa, a servidão que chega por meio da 

memória cultural é, antes de todas, a da vassalagem amorosa. O chamado amor cortês – 

prática medieval, encenada entre homens, que encena o jogo amoroso em suas mais 

diversas fases, e que consiste na conquista do desejo da pessoa amada, alcançada por 

meio da obediência a uma série de regras que compunham a cartilha da fine amour – é 

destes fenômenos que deflagram a particularidade intrinsecamente cultural da vida 

amorosa. A existência de um Tratado do amor cortês (de André Chapelain), por si só, 

revela que, para o homem medieval (e não só), não basta apenas amar, mas, sobretudo, 

saber amar. Como fica evidente, o amor compreende uma técnica – aspecto que fica 



claro, uma vez que compreendamos que se trata de um serviço amoroso, logo, de um 

trabalho de amor. 

 Esta técnica abrangia tanto a incorporação de um ethos cavaleiresco, na medida 

em que o comportamento do amador diante da dama, com sua mesura e discrição, era de 

fundamental importância para o sucesso do cortejo, quanto o conhecimento de um logos 

amoroso específico, ou seja, a detenção de uma linguagem que diga o amor. O exemplo, 

porventura mais frutuoso da lírica galaico-portuguesa, do uso desta técnica encontramos 

na cantiga “Proençaes soen mui bem trobar”, de D. Dinis. Leiamos a segunda estrofe da 

cantiga: “Pero que troban e saben loar/ sas senhores o mais e o melhor/ que eles podem, 

sõo sabedor/ que os que troban quand’a frol sazon/ á, e non ante, se Deus mi perdon,/ 

non an tal coita qual eu ei sen par.” (D. DINIS, 2015, p. 178, grifos nossos). 

 A cantiga é conhecida: o sujeito lírico põe-se a criticar os provençais em virtude 

de certa inaptidão para o louvor amoroso, posto que estes somente cantem “no tempo da 

flor”, isto é, na primavera, estação propícia para o elogio da fertilidade, enquanto que o 

eu lírico proclama a superioridade técnica no domínio da arte de “loar”, própria 

daqueles que, assim como ele, por sofrerem de “gran coita”, fazem poesia em qualquer 

estação do ano. Observemos que a técnica, o saber loar, está condicionada a um fator 

afetivo, a coita – portanto, um logos e um ethos, respectivamente, são já determinados. 

É a uma dupla servidão que está sujeito o amador: a servidão amorosa e a servidão 

poética. O afeto amoroso, que condiciona a paixão, obriga a que o sentimento seja dito, 

enquanto que o código cultural determina que a mensagem veiculada seja proferida de 

dada maneira específica, e não sob qualquer uma entre todas as outras formas possíveis. 

 A configuração deste quadro da cultura medieval é particularmente significativa 

para lermos a poesia de Camões. Ora, é evidente que Camões não foi um poeta da Idade 

Média, mas fato é que, para quem conhece as Rimas e Os Lusíadas, não é estranho 

reconhecer certos ecos do medievo. Aliás, tal percepção possivelmente é menos 

particular do que coletiva. A metade final do século XVI configura-se para Portugal 

como as vésperas de um verdadeiro apocalipse: as péssimas condutas do bem público 

aplicado na economia do Ultramar, as tensões de uma possível crise dinástica 

decorrentes da lacuna na sucessão de D. João III (após a morte do Rei, assume a 

regência a Rainha D. Catarina, para, logo em seguida, ser alevantado à “cadeira 

superna” o seu neto D. Sebastião) e a sombra do Santo Ofício a cercear as liberdades 

artística, científica, filosófica, etc. conduzem a pátria a um obscurantismo que nenhuma 

Idade Média conheceu. São principalmente nos campos cultural e religioso que se 



fazem sentir tais marcas de estagnação, fatores que concedem ao Renascimento 

português uma vida curta: 

[...] num universo em que persistem mundividências e estilos de uma 
Idade Média tardia, a Contrarreforma instala-se logo após a conclusão 
do Concílio de Trento, e se as intenções de renovação religiosa são 
evidentes, não menos evidente é o clima de insegurança e medo que a 
Inquisição traz consigo. (MATOS, 2011, p. 513). 
 

 Se o Maneirismo de Camões é discutido muito em função deste cenário de 

incertezas, não julgo despropositada a ideia de que a servidão que o poeta evoca seja 

também forjada por tal sentimento de dúvida. A “Idade Média tardia”, referida por 

Maria Vitalina Leal de Matos, naturalmente deixaria marcas no modo de ser português 

que, nesta altura, se encontra dividido entre a curiosidade e espírito de aventura do 

humanismo Renascentista e a obediência aos preceitos apostólicos que interditam o 

conhecimento e a experiência. Um tanto contraditório, sim; não é à toa que António 

José Saraiva afirma ser este o problema fundamental d’Os Lusíadas1. 

 Sugeri que a servidão camoniana seja decorrente de seu tempo. Não quero, aqui, 

fazer deste apontamento uma questão historicista, enquanto que, por outro lado, creio 

ser igualmente fundamental, para a leitura de poesia, certas observações de caráter 

histórico. O que particularmente mais me interessa no âmbito crítico é o aspecto de jogo 

que a linguagem em estado de poesia assume, de maneira que se torna possível o 

diálogo trans-histórico, ou mesmo anacrônico, tão desejado por esta pesquisa. Ora, 

regressando à temática da servidão em Camões, noto que o poeta realiza um transporte 

de um topos do pensamento medieval para o contexto de seu tempo: faz com que a 

servidão fale a língua de sua modernidade. E isto é sintomaticamente perceptível na 

poesia de Camões quando destacamos índices de tal consciência de um tempo dividido. 

 Pensando no ideal clássico do herói que concilia letras e armas, recuperado da 

Antiguidade arcaica pelo poeta, podemos notar uma aproximação interessante entre este 

paradigma e as já referidas técnicas amorosas da servidão cavaleiresca. Ambas as 

concepções partilham de um modelo heroico que articule equilibradamente um ethos e 

um logos, de modo que, para Camões, homem formado segundo a tradição clássica 

renascentista, mas desesperado de ver este mesmo mundo em ruínas, resta a atitude de 

                                                             
1 As mais recentes pesquisas de Hélio J. S. Alves apontam, no entanto, para um caminho diverso do 
pensamento de António José Saraiva, ao reconhecer n’Os Lusíadas um ponto de tangência entre o 
gênero épico clássico e o poema cavaleiresco de influência medievalizante. Não obstante as atuais 
reflexões deste ensaísta, sigo a trilha de António José Saraiva para a formulação de nosso problemas. 
Para quem tiver maior interesse nesta questão, sugiro a leitura do verbete “Epopeia e o poema 
cavaleiresco no Renascimento”, de Hélio J. S. Alves, presente no Dicionário Luís de Camões.  



cavaleiro trágico – o Poeta2 d’Os Lusíadas translada a ética cavaleiresca para o quadro 

de uma experiência nova, singularmente moderna. 

 O poeta, ao conduzir o seu horizonte de saber a uma esfera radicalmente inédita 

– “E, se mais mundo houvera, lá chegara”, (VII, 14) –, assume um posicionamento 

existencial e subjetivo igualmente novo, o que lhe propicia a possibilidade de efetuar 

um serviço incorruptivelmente virtuoso em nome de um valor que é, sobretudo, 

humanista: o do canto. A aventura maior de Camões é aventura poética. Por causa dela, 

defende o soldado-poeta (ou melhor, o poeta-solado) até mesmo os heróis, afinal, muito 

pouco heroicos que compõem o corpo do Vice-Reino na Índia: “Aqui, minha Calíope, te 

invoco/ Neste trabalho extremo, por que em pago/ Me tornes do que escrevo, e em vão 

pretendo,/ O gosto de escrever, que vou perdendo.” (X, 8). 

 O serviço, que é “amor da Pátria”, aqui se descortina como literal trabalho de 

escrita – “trabalho extremo”. Atentemos ao fato de que este trabalho é vão, mas, ainda 

que terceirizado por Calíope, não se nega o poeta à responsabilidade do canto: “Os 

desgostos me vão levando ao rio/ Do negro esquecimento e eterno sono./ Mas tu me dás 

que cumpra, ó grão rainha/ Das Musas, co que quero à Nação minha.” (X, 9) É curioso 

notar que a responsabilidade assumida pelo poeta é mais concentrada no próprio canto 

do que especificamente no objeto cantado. O destino de glória português se cumpre na 

poesia, porque, na História, a narrativa que se conta é a de uma retumbante queda. 

Maria Vitalina Leal de Matos constata este movimento descendente que, afinal, é 

destacado como aspecto comunica à sensibilidade nossa contemporânea; ao comentar 

sobre as vilezas dos líderes políticos portugueses na Índia, a ensaísta lembra que 

A vida no Oriente é um quadro de decadência deplorável, de 
indisciplina e de corrupção: abusos de toda ordem dos governadores, 
dos capitães, dos vedores da fazenda; as armadas são preparadas com 
desleixo; domina o desperdício na gestão dos dinheiros públicos; o 
suborno, o roubo e a venalidade são moeda corrente; ninguém está 
disposto a sacrificar o seu interesse pelo reino; os criminosos e toda a 
espécie de burlões ficam impunes; não se faz justiça porque os cargos 
são vendidos; e os obscuros soldados sobre os quais assenta a 
construção do Império, no regresso ao reino, em vez do justo 
pagamento, encontram desprezo e abandono. (MATOS, 2011, p. 496). 
 

 Camões, obscuro soldado, e poeta de engenho igualmente sombrio, viveu e 

cantou, em tom elegíaco, este mundo de vileza. Todo Os Lusíadas são testemunha deste 

aspecto singular do que a mesma Leal de Matos designa por caráter antiépico do poema. 

É no que o poema de Camões apresenta de melancólico e dubitativo que se centra o 

                                                             
2
 Ao me referir ao Poeta, com maiúscula, faço menção ao personagem que, n’Os Lusíadas, se distingue 

da voz narrativa e tece comentários na primeira pessoa. 



nosso intuito de desvelar a sua força de resistência para sobreviver em nossa atualidade. 

Ali mesmo onde localizamos as suas zonas de sombra, ou seja, de ilegibilidade segundo 

o aparato retórico clássico, é que se situa a sua mais flagrante contemporaneidade. 

 Esta estranheza de Camões, logo, também pode ser observada no que vimos 

desenvolvendo sobre as suas servidões. Não sendo um poeta medieval, mas carregando 

consigo certa aura de aventura de feições cavaleirescas, Camões forçosamente 

transporta um ethos e um logos do passado para o seu presente. Ao realizar este 

movimento, tanto o ethos quanto o logos são modificados, revelam-se já como outra 

coisa, posto que em relação com demandas de um tempo diferente. Mas despontam em 

radical diferença principalmente porque são deslocados para um tempo de crise, em que 

os velhos hábitos aristocráticos são suprimidos pela usura mercantilista de uma corte 

aburguesada e corrompida. 

 “Em tua perdição se conjuraram/ Calúnias desamor inveja ardente/ E sempre os 

inimigos sobejaram/ A quem ousou seu ser inteiramente” (ANDRESEN, 2011, p. 592). 

Estes versos do poema “Camões e a tença”, de Sophia de Mello Breyner Andresen, em 

claro diálogo intertextual com o soneto “Erros meus, má fortuna, amor ardente”, me 

ensinam o quanto o moderno sentido de servidão forjado por Camões está intimamente 

associado ao que, no poema da autora de Dual surge como ousadia, e no Poeta d’Os 

Lusíadas é designado por atrevimento: “Daí vós favor ao novo atrevimento,/ Pera que 

estes meus versos vossos sejam;” (I, 18).  

As palavras dirigidas ao Rei D. Sebastião, ainda na Dedicatória d’Os Lusíadas, 

informa-nos, desde já, do intuito de se fazer desta obra um poema por vir – 

particularidade que virá à tona por meio do gesto da interlocução. Jorge Fernandes da 

Silveira, em seu O Tejo é um rio controverso desenvolve a tese de que o problema 

crítico fundamental do poema de Camões está em que o sacrifício do Poeta em favor do 

“peito ilustre lusitano” consiste em cantar, apesar de não ser ouvido. “Este país te mata 

lentamente/ País que tu chamas e não responde/ País que tu nomeias e não nasce” 

(ANDRESEN, 2011, p. 592). O batismo estéril evocado por Sophia está já naquele 

pedido do Poeta nas estâncias iniciais do épico: “Daí vós favor ao novo atrevimento...”. 

A novidade em questão é que assombra, e a surdez da recepção literalmente (seria 

melhor dizer literariamente) mata. 

 É um problema de cultura o que é posto em causa pelo Poeta. Mas também uma 

questão que, na economia do poema, determina a virtude heroica pautada no ideal 

humanista do guerreiro letrado, encargo que, afinal, parece restar apenas ao próprio 



Camões. Não é à toa que ele se queixa reiteradas vezes da decadência deste ideal entre 

os seus contemporâneos ao mesmo tempo em que assiste à quase nula repercussão de 

sua aventura poética, no que ela possui de estranhamente nova e excepcional. A morte a 

que se condena no próprio texto condiz com a extrema responsabilidade com que 

procura doar de si um valor mais alto – eis o seu supremo serviço. Camões é servo do 

seu ofício cantante e, apesar dos obstáculos que o silenciam, dá continuidade ao seu 

poema. 

 Obrigado de amor e sujeito ao canto, Camões constata que o sentido 

transcendente que gostaria de impor à História de Portugal é um projeto falido. Diante 

da queda histórica descrita pela viagem do Gama, a Ilha de Vênus, não obstante ser um 

dos episódios erótico-líricos mais belos da poesia em língua portuguesa, não seria mais 

que um arremedo ficcional que garante a coerência épica da premiação. Este sentido de 

decadência entrevisto por Camões, no percurso da então recente História das Índias 

portuguesas, confere um olhar crítico às lideranças desta empreitada, o que, por fim, 

resulta na decepção antiépica, e, por conseguinte, anti-heroica.  

 As divergências críticas em torno da questão do herói d’Os Lusíadas já é por si 

só um indício de que o poema é problemático no que diz respeito a este aspecto: seria o 

herói Vasco da Gama, ou o “peito ilustre lusitano” como metonímia de uma 

coletividade lusíada, ou ainda o próprio Camões? O Gama, por excesso de prudência e 

por falta de engenho, dificilmente assumiria este posto, embora desempenhe um papel 

central na narrativa. O “peito ilustre lusitano”, ou os ditos “barões assinalados”, 

cumprem, no nível exegético, uma função heroica, ainda que, em sua abstrata 

coletividade, sejam louvados, sobretudo, no futuro: neste sentido, os lusíadas, de fato, 

são aqueles que vierem a assumir, um dia, a tarefa heroica de alevantar um novo valor 

(repito: “Dai vós favor ao novo atrevimento”, etc.), e não propriamente os nautas 

comandados pelo Gama. Camões é o herói do seu poema, já que, em uma atitude muito 

moderna, se coloca no próprio texto e nele possui um papel de protagonismo. No 

entanto, seria um herói excessivamente amargurado, penando às custas de um sacrifício 

com o qual ninguém se importa, um herói, por assim dizer, trágico. 

 A tragédia camoniana é a tragédia da nossa modernidade, a qual se agrava em 

virtude de uma despotencialização de eros em um mundo onde sobeja o valor de uso. 

Contra os erros, Eros cumpre um papel de emenda no concerto do mundo: 

Já sobre os Idálios montes pende, 
Onde o filho frecheiro estava então, 
Ajuntando outros muitos, que pretende 



Fazer hũa famosa expedição 
Contra o mundo revelde, por que emende 
Erros grandes que há dias nele estão, 
Amando cousas que nos foram dadas 
Não pera ser amadas, mas usadas. (IX, 25) 
 

 A máxima camoniana encerrada nestes versos cumpre tanto uma função 

pedagógica, no que tange ao aconselhamento do Rei a quem é dedicado o poema, 

quanto ética e política, na medida em que formula uma concepção de valor cuja 

significância enseja orientar as relações do homem consigo mesmo e com os outros. A 

“famosa expedição/ Contra o mundo revelde” aqui se implica em um contexto moderno 

de economia mercantilista, em que o amor, como valor afetivo, faz-se antídoto contra a 

positividade da conservadora cultura de acúmulo daqueles que amam “cousas que nos 

foram dadas/ Não pera ser amadas, mas usadas.” Trata-se, portanto, de um mal uso do 

amor, ou melhor, de uma ignorância do saber inerente à experiência amorosa. 

 Como fica evidente na sequência da estância 25, este mal uso dos afetos tem 

repercussões claramente políticas. À admoestação contra a caça (IX, 26), entendida 

como prática que isola o sujeito do trato humano e, segundo nota de Emanuel Paulo 

Ramos em sua edição d’Os Lusíadas, possível “alusão mordaz à relutância de D. 

Sebastião ao casamento” (RAMOS, 1973, p. 472), segue-se uma incisiva crítica à 

corrupção dos meios aristocráticos que visa o benefício individual: “E vê do mundo 

todo os principais/ Que nenhum no bem pubrico imagina;/ Vê neles que não tem amor a 

mais/ Que a si sòmente, e a quem Filáucia insina;” (IX, 27). 

 A atualidade de tal reflexão causa espanto, sobretudo se levarmos em conta que, 

na nascente cultura mercantilista, estão as raízes da economia neoliberal, cujo 

desenvolvimento mais extremo levaria a uma totalização do valor de consumo sobre 

todas as coisas, inclusive sobre o próprio amor. O resultado desta política econômica é 

justamente a sobrevalorização do eu em detrimento do outro, o que está expresso na 

sentença crítica contra os principais do mundo, “Que nenhum no bem pubrico imagina”. 

Segundo o citado excerto d’Os Lusíadas, o que o amor ensina é uma política da 

alteridade que, se por um lado está fundamentada em parâmetros aristocráticos, por 

outro nem por isso nega o seu caráter democrático, posto que, acima de tudo, busca a 

valorização do “bem pubrico”. Quanto à elite da nobreza, observa ainda o narrador: “Vê 

que esses que frequentam os reais/ Paços, por verdadeira e sã doctrina/ Vendem 

adulação, que mal consente/ Mondar-se o novo trigo florecente.” (IX, 27). Novamente o 

texto remonta ao seu valor pedagógico, de modo que o jovem Rei D. Sebastião, “o novo 



trigo florecente”, torna-se objeto de reflexão crítica quanto a sua formação política entre 

verdadeiro saber e adulação. 

 Os serviços prestados por amor n’Os Lusíadas desencadeiam uma singular 

disposição para o outro: neste caso, o desconhecido que é tanto a “desejada parte 

oriental” quanto a aventura poética de Camões. O Poeta clama por este outro, novo 

valor que se alevanta em virtude do muito desejar; e este gesto compreende 

precisamente a experiência de servidão que gostaria de desenvolver neste estudo. 
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0.1 Elogio do anacronismo: um método 

 

Em um prodigioso ensaio de Leonardo Gandolfi acerca da incidência da palavra 

fingir na poesia camoniana, em que, entretanto, é discutida uma série de outras ideias 

em torno das noções de prosopopéia e anacronismo – o já referido “Dobrar o Cabo das 

Tormentas” –, encontro uma sentença que dialoga muito perto com a perspectiva acerca 

da qual gostaria de pensar as questões por este estudo levantadas: “na narrativa crítica 

da poesia em língua portuguesa, acredito, Camões é muito menos um autor do que uma 

força.” (GANDOLFI, 2016, p. 37). Transfiro apenas a figura autoral do “Camões” 

citado neste excerto por Os Lusíadas e, por conseguinte, “autor” por “obra”, 

compreendendo, assim, que o poema é menos uma obra que uma força. Mas o que isto 

quer ao certo dizer? O deslocamento não é nada sutil e descreve, na linha interpretativa 

que seguimos para ler o épico camoniano, uma alteração demasiado significativa, pois 

que compreender a obra como força determina a fundamental passagem do repouso ao 

movimento.  

Os Lusíadas é um núcleo potente de irradiação e absorção de sentidos, que se 

recusa a dominar como objeto pacífico de leitura, uma vez que a sua própria 

estruturação poética procede por contínua e metamórfica operação maquínica. 

Poderíamos ainda dizer: Os Lusíadas é uma máquina movida à energia de combustão, é 

um motor à explosão, se leio em seus versos que o próprio Poeta, na invocação das 

Musas, exorta-as em favor de uma ígnea engenharia: “E vós, Tágides minhas, pois 

criado/ Tendes em mi um novo engenho ardente [...] Dai-me agora um som alto e 

sublimado,/ Um estilo grandiloco e corrente” (I, 4). Engenharia enganosa, como não 

poderia deixar de ser, posto que o ardor do canto é, sabemo-lo, amoroso, já que “Amor é 

um fogo que arde sem se ver”; e este mesmo amor, se bem aprendi a lição maffeica de 

seus estudos sobre a poesia de Camões, há-de ser inequivocamente entendido como 

desejo. Luiza Nóbrega, em seu No reino da água o rei do vinho, defende uma leitura 

d’Os Lusíadas também como metamórfica máquina: 

Longos anos com ele convivendo, apalpei e auscultei o poema: 
complexa estrutura engendrada por uma espantosa combinatória 
rítmico-semântica, lúdico-linguística e mítico-metafórica; mais que 
livro para ser lido, máquina para exercitar a inteligência (Faria e Sousa 
chamava-o fábrica e música), jogo genial que nos desafia e estimula 
os neurônios; gigantesco artefato a processar infinidades de formas, 
em caleidoscópica metamorfose [...] (NÓBREGA, 2013, p. 25). 
 



 As palavras de Nóbrega concedem uma justa medida crítica ao poema de 

Camões: ler Os Lusíadas é defrontar-se com um monstro; não tanto por sua extensão 

épica3, quanto pelo que nele há de assombrosamente contemporâneo. E tal 

contemporaneidade é resultado de seu intrínseco caráter mutável – não é à toa que a 

ensaísta encontra na fórmula de uma poética oceânica um modo privilegiado de falar do 

poema. E, se por um lado, é a água que nos concede a possibilidade de ler nesta obra 

uma potência genesíaca, fertilizante e feminina, o mesmo fogo de que falávamos 

anteriormente pode ser visto como o elemento, por excelência, da ação metamórfica e, a 

meu ver, propriedade que se cola com maior intensidade à potência transformadora que 

rege a sua escrita. 

 Na alquimia do poema, decerto que água e fogo ocupam um lugar privilegiado, 

ora por se tratar de um “canto molhado”, navegante, oceânico, como nos ensina Luiza 

Nóbrega, ora por ser demanda da “desejada parte Oriental”, da aurora, do fogo 

primordial, segundo a cabalística e impressionante leitura de Fiama Hasse Pais 

Brandão4. Ainda não é momento de adentrarmos este campo de estudo; a necessidade de 

destacarmos estes aspectos elementais advém do desejo de reconhecermos na parcela 

ígnea que cabe a esta obra aquilo mesmo que a move no sentido de processar-se em 

estado de constante operação, como força no entendimento de Gandolfi. O que nos 

regressa ao problema do anacronismo. 

 Tomando a possibilidade de leitura d’Os Lusíadas como máquina, havemos de 

dirigir a nossa atenção à prototípica máquina ptolomaica do Canto X, cuja visão, na Ilha 

de Vênus, é ofertada por Tethys a Vasco da Gama: 

Vês aqui a grande máquina do Mundo, 
Etérea e elemental, que fabricada 
Assi foi do saber, alto e profundo, 
Que é sem princípio e meta limitada. 
Quem cerca em derredor este rotundo 
Globo e sua superfície tão limada, 
É Deus; mas o que é Deus, ninguém o entende, 
Que a tanto o engenho humano não se estende. (X, 80) 
 

                                                             
3
 A mesma Luiza Nóbrega defende em sua tese (assim como outros autores como Eduardo Lourenço, 

Helder Macedo e outros) a ideia de que Os Lusíadas não deve ser designado como épico, mas como 
trágico-lírico, tendo em vista a imensa queda que o poema descreve na defasagem entre o canto 
encomiástico das grandes navegações e as múltiplas vozes em contradicção que fazem naufragar este 
mesmo louvor durante todo o poema. Concordo com a ensaísta, mas continuarei a utilizar a expressão 
épico, tanto por uma questão facilitadora de referenciação anafórica a Os Lusíadas, quanto por pensar 
que, para além de seu caráter radicalmente diferenciado em relação aos textos clássicos, o poema é ainda 
assim épico. Ou, como julga acertadamente Jorge de Sena, “épico por contradição” (SENA, 1980, p. 23). 
4
 Faço referência aos belíssimos ensaios de O labirinto camoniano e outros labirintos, em especial ao 

intitulado “A Ilha do Amor”, em que a (antes de tudo poeta) ensaísta empreende uma vigorosa leitura dos 
dez cantos d’Os Lusíadas relacionando-os aos dez Sefirot da Cabala judaica. 



 Apresento uma suposição: a monstruosa máquina lusíada é o falho projeto que 

tem na Máquina do Mundo de Ptolomeu, não exatamente um modelo, mas um lugar 

crítico de reflexão acerca da precária condição humana. À parte as discussões acerca da 

heterodoxia religiosa apontada na imagem de um Deus ininteligível (“mas o que é Deus, 

ninguém o entende”) – ainda que esta perspectiva de pensamento em torno do não 

alcance humano do conhecimento divino fosse um tópico filosófico afim ao pensamento 

cristão católico do século XVI –, o que mais me parece sintomático é o acento dado à 

presença do humano, em estado de evidente limitação, diante de uma obra de sublime 

fabrico, “sem princípio e meta limitada”. O poema, que desde os seus primeiros passos, 

evidencia-se em condição de flagrante ameaça, nos pares de versos da Proposição e da 

Invocação das Musas, cujas terríveis conjunções condicionais suspendem a certa 

efetivação da empreitada poética – respectivamente: “Cantando espalharei por toda 

parte,/ Se a tanto me ajudar o engenho e arte” (I, 2, grifo nosso); e “Que se espalhe e se 

cante no Universo,/ Se tão sublime preço cabe em verso.” (I, 5, grifo nosso) –, mantém 

uma desconcertante coesão no que diz respeito ao lugar do humano perante os limites de 

sua volição. 

 Neste momento, há um curioso encontro Gama-Camões, pois que ambos são 

colocados diante de suas próprias impossibilidades: Gama (e toda a gente) de entender 

Deus, e Camões de realizar plenamente o seu canto. Sabemos que Deus é instância 

excessivamente problemática na economia d’Os Lusíadas, e que a sua ausência nas 

tramitações envolvendo o destino da viagem é substituída pelo panteão olímpico da 

mitologia romana; entretanto, é Ele evocado em momento chave da narrativa, muito 

curiosamente saindo da boca da própria ninfa Tethys, em situação que precede em duas 

estrofes o desvelamento dos deuses pagãos como obra de ficção: “Aqui, só verdadeiros, 

gloriosos/ Divos estão, porque eu, Saturno e Jano,/ Júpiter, Juno, fomos fabulosos,/ 

Fingidos de mortal e cego engano.” (X, 82). É preciso ponderar acerca do peso deste 

fingimento – assunto acerca do qual o ensaio de Leonardo Gandolfi que já citamos 

igualmente se ocupa –, todavia, resguardando esta questão para outra circunstância, 

destaco o disparate desta visão do divino por parte do Gama, uma vez que sabemos ser a 

máquina prodígio do Saber infindo e “Que a tanto o engenho humano não se estende”. 

Ora, um dos grandes trunfos da Ilha de Vênus é a visão limitada do futuro por 

Vasco da Gama (do alto do monte de onde assiste, guiado pela mão de Tethys, dentre 



outros acontecimentos, a sua própria morte)5. E limitada porque, sendo visão do futuro 

na ordem diegética da narrativa, é, ao mesmo tempo, reelaboração do passado enquanto 

discurso até o presente da enunciação – ponto além do qual seria impossível dizer 

qualquer coisa, uma vez que, embora a fala seja divina, aquele que o compõe está 

inexoravelmente inserido no tempo histórico: “Até qui, Portugueses, concedido/ Vos é 

saberdes os futuros feitos/ Que, pelo mar, que já deixais sabido,/ Virão fazer barões de 

fortes peitos.” (X, 142). Não havemos de negar que Camões foi um homem, como 

qualquer outro, entre demais homens e, neste sentido, a ordem de seu pensamento 

atendia ao espírito do seu tempo. Todavia, a singularidade de seu engenho é também 

resultado de uma fratura que o poeta sentiu na pele e que somente um homem do século 

XVI poderia viver.  

As grandes navegações como um dos marcos de transição da Idade Média para a 

Idade Moderna é signo de uma transição histórica que, se por um lado, foi motivo de 

um altissonante canto épico celebrando as heroicas aventuras no ultramar, por outro, 

para aqueles que conheceram o negativo das viagens (com seus naufrágios, misérias, 

fomes e perigos), motivou o seu consonante requiem, posto que “Nunca houve um 

documento da cultura que não fosse simultaneamente um documento da barbárie.” 

(BENJAMIN, 2012, p. 245). A conhecida sentença de Walter Benjamin, formulada em 

seu ensaio “Sobre o conceito da história”, veste como uma luva na acepção de leitura 

que buscamos estabelecer para Os Lusíadas, compreendendo que a atualidade do poema 

é resultado da conjugação tensa entre estes dois planos históricos que, afinal, propicia 

um decisivo distanciamento daquele que canta, tanto em relação a si, quanto em relação 

ao seu tempo. 

 Por isso mesmo que o poema pode se ler; e, num gesto absolutamente 

contraditório, autorreferenciar-se como canto náufrago. As palavras, mais uma vez, são 

proferidas pela ficcional ninfa Tethys:  

Este receberá, plácido e brando, 
No seu regaço, o Canto que molhado 
Vem do naufrágio triste e miserando, 
Dos procelosos baxos escapado, 
Das fomes, dos perigos grandes, quando 

                                                             
5 A flagrante consciência da mortalidade é apresentada em assustador prognóstico que, no entanto, 
curiosamente não é redarguido com espanto por aquele que ouve: “Também tu, Gama, em pago do 
desterro/ Em que estás e serás inda tornado,/ Cos títulos de Conde e de honras nobres/ Virás mandar a 
terra que descobres.// Mas aquela fatal necessidade/ De que ninguém se exime dos humanos,/ Ilustrado co 
a régia dignidade,/ Te tirará do mundo e seus enganos.” (X, 53-54). A “fatal necessidade” de que nos dá 
parte a ninfa Tethys parece-me a inequívoca presença do humano na matéria que compõe a máquina 
poética camoniana. 



Será o injusto mando executado 
Naquele cuja Lira sonorosa 
Será mais afamada que ditosa. (X, 128) 
 

 Este, a quem se refere a ninfa, é Camões; o Canto são Os Lusíadas. Sempre me 

causou desmesurado espanto a referida estância: lemos o livro dentro do livro, que em 

seu presente diegético, se estabelece como canto futuro de uma viagem passada. A 

contradição, sabemo-la, consiste na consciência de um poema épico e náufrago, mas 

chamo atenção, aqui, ao tortuoso sistema que nos propicia esta confusão temporal 

(salvo o trocadilho, “procelosos baxos” a que o poema não escapa). Este intercâmbio de 

planos históricos revela-nos a possibilidade de leitura do poema não só como marca da 

memória no presente (o de Camões e o nosso), como também contágio do presente de 

um Portugal já em decadência, altura em que canta Camões, no passado de glórias dos 

descobrimentos. Talvez a rápida queda da autonomia portuguesa, que menos de um 

século após ir à Índia caía sob domínio castelhano, tenha possibilitado a observação 

arguta de um poeta que, também por ter vivido as agruras do exílio, compreendeu que 

as aventuras cantadas não eram tão glorificantes assim. Em outras palavras, o que 

Camões nos ensina é que o passado é tão imprevisível quanto o futuro, porque sujeito a 

alterações de perspectivas.  

Acabo por citar, indiretamente, o prodigioso ensaio “A massa folhada do 

tempo”, de Hans Magnus Enzensberger, texto no qual é proposta uma concepção de 

temporalidade avessa à ordem cronológica da clássica percepção historicista. Em 

oposição à linearidade e às dinâmicas de causa e efeito em estrutura retilínea, o ensaísta 

alemão propõe uma ótica sobre a realidade temporal a partir de uma composição em 

ziguezague. Os diversos tempos estão sujeitos a inter-relações as mais inesperadas; dado 

que Enzensberger reitera a partir da observação do duplo movimento de crença e 

descrença no progresso técnico que o mundo nosso contemporâneo vive. Nunca 

vivemos tão veementemente a influente ação íntima dos meios de informação em nossa 

vida hodierna, e, por outro lado, igualmente é singular a reativa atitude de recuperação 

de modos de vida e práticas ditas “orgânicas” como maneiras de resistência ao furor do 

avanço progressista. Grosso modo, o nosso tempo (e dirá Enzensberger, todos os 

tempos) compõe-se de uma malha enredada por uma mixórdia de temporalidades, o que 

faz da lógica anacrônica não uma exceção, mas a regra: “O anacronismo não é um erro 

evitável, mas uma condição fundamental da existência humana.” (ENZENSBERGER, 

2003, p. 13). 



A dolorosa consciência camoniana do transcorrer do tempo plasmada no soneto 

“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades”, mais do que dar notícias da 

inevitabilidade da transformação cíclica do mundo em contraste com um 

atravessamento linear da vida humana, oferece-nos um espantoso testemunho 

maneirista, naquele seu último terceto, de que as metamorfoses do tempo se 

desencadeiam segundo a ordem da aleatoriedade (melhor seria dizer da desordem ou 

desconcerto): “E, afora este mudar-se cada dia,/ outra mudança faz de mor espanto,/ que 

não se muda já como soía.” (CAMÕES, 1973, p. 162). Ora, se não há regularidade nos 

movimentos temporais, a própria dinâmica da História é comprometida e, em seu bojo, 

quer a noção progressista, quer a crítica histórica de caráter marxista, ou ainda mesmo, 

em termos religiosos, o advento messiânico do Julgamento Final são postos sob ameaça 

frente a tal incerteza. Esta permuta randômica das alterações do tempo, já suspeita na 

poesia de Camões e que o leva ao desespero, diz muito de perto do espírito do 

anacronismo, uma vez que se é posto em crise o regime cronológico em detrimento da 

plena lei da metamorfose. Atesta-o ainda mais efetivamente o caráter retrospectivo com 

que o poeta reavalia o seu passado, por exemplo, em “Sôbolos rios que vão” – como 

entende Helder Macedo, palinódia da obra do vate quinhentista. 

Ali, lembranças contentes 
n’alma se representaram, 
e minhas cousas ausentes 
se fizeram tão presentes 
como se nunca passaram. 
Ali, despois de acordado, 
co rosto banhado em água, 
deste sonho imaginado, 
vi que todo o bem passado 
não é gosto, mas é mágoa. (CAMÕES, 1973, p. 105) 
 

 As “cousas ausentes” fazem-se “tão presentes”, via representação imagética da 

lembrança, que o manifesto efeito de tal processo é a percepção de que tais eventos 

“nunca passaram”. Naturalmente, é “como se nunca passaram”, mas a dinâmica 

anacrônica não nega este dado particular, uma vez que compreende que mesmo os 

retornos temporais se dão na diferença. Chamo a atenção aos dois últimos versos do 

excerto extraído da palinódia camoniana e ao uso do tempo presente do verbo que 

resgata o acontecimento passado: “vi que todo o bem passado/ não é gosto, mas 

mágoa”. As delícias em que vivia o eu lírico são agora reformuladas, sob outra ótica 

(catolicíssima), e modificam não só a consciência confessa do sujeito no presente, mas a 

própria narrativa do passado: “Nesse sentido, não é apenas o futuro que é imprevisível. 

O passado também está sujeito a mudança contínua, transforma-se sem cessar aos olhos 



de um observador que não possua uma visão geral de todo o sistema.” 

(ENZENSBERGER, 2003, p. 20).  

Mas, afinal, quem possuiria “uma visão geral de todo o sistema”? Para o mundo 

moderno, ninguém; para o específico mundo camoniano, Deus talvez: “mas o que é 

Deus, ninguém o entende,/ Que a tanto o engenho humano não se estende.” (X, 80). Se 

mesmo para Camões, indiscutivelmente católico em um Portugal contrarreformista de 

fins de século XVI, Deus é entidade inativa no mundo e inacessível ao engenho dos 

homens, as rodas do tempo só haveriam de girar ao seu bel prazer nas mais inesperadas 

direções. O problema não se estanca neste ponto; a presença ausente de Deus (que seja 

n’Os Lusíadas) dá lugar a um novo balizador das construções de sentido no mundo: é 

este especificamente a poesia. Octavio Paz entende que “A consciência poética do 

Ocidente viveu a morte de Deus como um mito.” (PAZ, 2013, p. 58). Com esta 

afirmação, o ensaísta mexicano descreve, sobretudo, a ascensão romântica de uma 

perspectiva estética a qual compreendia a poesia como a religião da modernidade, uma 

vez que é por ela que se pode aceder a este “tempo sem data” da ordem mítica. A poesia 

cria a sua própria cosmogonia não para se salvar da morte de Deus, mas para revitalizar 

o potencial sagrado do qual a palavra poética participa. Pois bem, Camões não viveu a 

morte de Deus e sequer foi um poeta romântico, mas é por isso mesmo que o afirmo, 

com todas as letras, que Camões sabe que Deus está morto porque, justamente, é um 

poeta romântico. 

O paradoxo que acabo de encetar funda-se nos seios do anacronismo. O processo 

pelo qual acedo a esta ordem de pensamento cumpre aquele mesmo exercício que Jorge 

Luís Borges, em seu curioso texto “Kafka e seus precursores”, desenvolve, quando, ao 

eleger os precursores do autor d’A metamorfose, destaca, antes de tudo, o paradoxo de 

Zenão (filósofo pré-socrático que viveu por volta do século V a. C.), e conclui, após a 

descrição do problema matemático, que os elementos implicados na questão, “o móvel, 

e a flecha, e Aquiles são os primeiros personagens kafkianos da literatura.”6 (BORGES, 

2007, p. 96). A sentença é tão absurda quanto acertada, segundo as ordens deste tempo 

outro em que se situa a poesia. É a trama de sentidos que a poesia produz que permite 

tais deslocamentos na ordem cronológica e que, afinal, desencadeia uma proliferação 

                                                             
6
 Assim o próprio Borges nos explica o paradoxo de Zenão: “Um móvel que se encontra no ponto A 

(declara Aristóteles) não poderá chegar ao B, porque antes deverá percorrer a metade do percurso entre os 
dois, e antes, a metade da metade, e antes, a metade da metade da metade, e assim até o infinito;”. Para 
em seguida completar que “a forma desse ilustre problema é, exatamente, a de O Castelo.” (BORGES, 
2007, p. 96). 



contagiosa dos próprios sentidos, de maneira que não é só o Kafka que deve ser lido a 

partir de Zenão, Han Yu ou Kierkegaard, como a legibilidade destes três é 

prodigiosamente afetada pela escrita kafkiana. A partir de então, podemos dizer que há 

Kafka em Zenão, Han Yu ou Kierkegaard: “O fato é que cada escritor cria seus 

precursores. Seu trabalho modifica nossa concepção do passado, como há de modificar 

o futuro.” (BORGES, 2007, p. 98). 

À parte este referida demonstração, como vimos apontando, o nosso próprio 

objeto de leitura nos oferece esta possibilidade de formulação crítica da ideia de 

anacronismo. Não só Os Lusíadas conformam-se por meio de uma escrita em 

ziguezague temporal (os distintos episódios encontram ressonâncias em outros no 

transcorrer da narrativa), como o mais claro engendramento de uma arte poética, que 

sustente o canto enquanto construto de sentidos, prefigurada na máquina do Mundo, se 

dá a ver em seu potencial trans-histórico, cujo potencial de eternidade é rasurado em 

nome de outras forças presentes no poema. 

 A questão que proponho talvez possa ser posta de forma mais clara sob os 

seguintes termos: a máquina poética de Camões é demasiado humana, e por isso mesmo 

falha, enganosa, errada. Engenho, como o corpo humano, mortal. E se, por um lado, a 

máquina do Mundo é exemplar da ascensão do humano ao divino, por outro, é incisiva 

contradição ao discurso da ortodoxia cristã, porque assistimos em seguida (em, 

suponho, intencional monotonia) à transformação desta sublime engenharia em uma 

horrorosa máquina de morte. A extensa lista de navegantes, aventureiros e Vice-Reis 

que viveram e morreram nas terras da Índia, quando lá não chegaram (cumprindo-se 

todas as profecias de Adamastor), é preparação laborada tediosamente para culminar no 

maior dos anticlímax que se tem notícia em poesia portuguesa, que são as estrofes que 

se seguem ao famoso “No mais, Musa, no mais, que a Lira tenho/ destemperada [...] (X, 

145). A máquina lírica camoniana (de uma Lira enguiçada) é precisamente esta máquina 

de morte, que não conhecendo, em seu limitado engenho, a imortalidade, forja uma 

outra ordem do eterno, fundado na metamorfose. 

 O que temos em vista para nossa argumentação crítica em torno de uma 

perspectiva anacrônica do texto nega, em absoluto, a não-temporalidade ou espécie de 

ucronia da máquina do Mundo, tal qual ela se apresenta segundo uma tradicional 

hermenêutica da ascese do humano ao divino. Pelo contrário, é porque este engenho é 

feito e movido de morte que podemos conceber um lastro de diferenciação entre 

temporalidades (a vida nada mais é do que o tempo de existência de uma criatura entre o 



seu nascimento e a sua morte) que nos propicia, no amontoado de corpos que compõe a 

História, a contaminação da memória no presente. Mas se o passado, enquanto 

memória, é igualmente obra de ficção, porque construto narrativo, também ele está 

sujeito às transformações do tempo presente, que continuamente o rearranja em 

variáveis modos de percepção. E uma vez que Os Lusíadas é texto que se manifesta a 

partir de uma consciência desta mutabilidade, julgo possível lê-lo por meio de uma 

chave teórica que empreende tal exercício de anacronismo. 

 Subscrevo as palavras de Leonardo Gandolfi, quando em seu particular 

propósito de formular uma possível articulação entre anacronismo e prosopopeia, afirma 

enfaticamente:  

Mistura de épocas, multiplicações de vozes, valores que se organizam 
e se confundem. Fazer o século XVI falar a língua do XX, fazer o XXI 
falar a língua do XVIII. Por mais que tente evitar este ledo engano, 
acabo vendo a história como a ficção do anacronismo, isto é, fazer o 
que está mudo falar. Porque, por mais fiel que eu possa ser às fontes, 
fazer os mortos falarem é prosopopeia. (GANDOLFI, 2016, p. 39) 
 

 Em seu poema, Camões dá voz a muitos mortos, que retornam continuamente 

com dobrada potência. O episódio de Inês de Castro talvez seja dos mais exemplares no 

que diz respeito às vozes em contradição n’Os Lusíadas – e voz que, por seu turno 

silenciada, regressa como um cancro simbólico derruindo a narrativa dos feitos 

gloriosos da gente portuguesa, por meio de uma dicção, como nos ensina Luiza 

Nóbrega, trágico-lírica. Vasco da Gama detém-se em sua narrativa a contar “O caso 

triste e dino de memória,/ Que do sepulcro os homens desenterra” relatando os amores 

daquela “mísera e mesquinha/ Que despois de ser morta foi Rainha.” (III, 118). Como 

diria Herberto Helder, “Num tempo sentado em seda, uma mulher imersa/ cantava o 

paraíso. Era depois da morte.” (HELDER, 2009, p. 245). Meu desejo é, neste trabalho, 

“[f]azer o século XVI falar a língua do XX”; e pelas recorrências da figura Inês, que 

retorna metonímica e amorosamente sob o signo de seus qualificativos (mísera e 

mesquinha), opero, junto com a citada Luiza Nóbrega, o processo de correspondência 

que a ensaísta labora em cadeias rítmico-semânticas. 

A sacrificada aia de Dona Constança corresponde, em termos poéticos, a uma 

espécie de núcleo simbólico da interdição do amor, este que, segundo Jorge Fernandes 

da Silveira, é precisamente o que move a poesia de Camões (no caso d’Os Lusíadas, a 

posição de Vênus ao lado dos nautas lusitanos torna esta constatação uma evidência). 

Depois da morte, Inês “reaparece” no poema algumas vezes, seja na figura do anônimo 

feminino (relegado às margens da História) e que desesperadamente clama, em nome do 



amor materno, para que os navegantes não cometam os mares dos descobrimentos – no 

seguimento que antecede a aparição do Velho no Canto IV: “Ó filho, a quem eu tinha/ 

Só pera refrigério e doce emparo/ Desta cansada já velhice minha,/ Que em choro 

acabará, penoso e amaro,/ Porque me deixas, mísera e mesquinha?” (IV, 90). Seja em 

tom erótico-amoroso, quando na Ilha de Vênus, o apaixonado Lionardo pede a uma 

ninfa que lhe desobrigue de seus desejos, questionando-a se, para fugir, não ficaria mais 

lépida deixar a alma sua que levava, ou se, por ventura, nela aprisionada, esta se tornara 

mais leve: “Levas-me um coração que livre tinha?/ Solta-mo, e correrás mais 

levemente./ Não te carrega essa alma tão mesquinha/ Que nesses fios de ouro reluzente/ 

Atada levas? Ou, despois de presa,/ Lhe mudaste a ventura, e menos pesa? (IX, 80). 

 Tomamos, aqui, apenas um meio de leitura possível, destacando a reincidência 

de Inês como signo do amor silenciado n’Os Lusíadas: a notação das palavras mísera e 

mesquinha, em outras circunstâncias que, em alguma medida, respondem ao apelo 

daquela que “despois de ser morta foi Rainha.” Entretanto, poderíamos abordar a 

presença de Inês a partir da repetição de outros signos, o que nos apontaria, 

exemplarmente, a infindável trama simbólica por que é tecido o poema em seu imenso 

concerto de vozes interditas. 

A observação de índices desta ordem não corresponde simplesmente – como não 

poderia deixar de ser – a uma ordem cronológica. Em outras palavras, o peito mudo de 

Inês não fala somente depois da morte, mas até mesmo antes dela mesma surgir na 

narrativa (embora também em tempo histórico posterior a sua morte), se tomarmos 

como exemplo a ação conjunta das Nereidas com Vênus, que impedem os portugueses 

de atracar no porto de Mombaça: “Põe no madeiro duro o brando peito,/ Pera detrás a 

forte nau forçando;/ Outras em derredor levando-a estavam,/ E da barra inimiga a 

desviavam.” (II, 22). A imagem deste “brando peito” heroica e eroticamente tornado 

contra o “madeiro duro” das embarcações lusíadas não nos pode sugerir por 

antecipação, o investimento dos “brutos matadores” contra o “colo de alabastro” (III, 

132) da mísera e mesquinha? As referências são muitas, sobretudo no que tange ao 

polivalente signo peito n’Os Lusíadas, de maneira que ao “colo de alabastro” de Inês 

correspondem outros tantos peitos, ainda que o seu, em contraditória diferença com 

outros tantos, seja calado. 

Jorge Fernandes da Silveira, em seu O Tejo é um rio controverso, destaca três 

ilustres peitos amantes: respectivamente, Inês, Adamastor e o Poeta. Recuperaremos 

este tópico em outras circunstâncias mais adiante. No momento, é necessário discutir a 



estruturação constelar d’Os Lusíadas como característica que nos permite uma leitura 

transversal e trans-histórica de seus elementos constituintes, o que nos leva à questão do 

anacronismo. Contra a regularidade diacrônica, o modelo de correspondências 

simbólicas a partir do qual é construída a narrativa do poema promove algo como uma 

suspensão temporal da linearidade histórica. Por exemplo: a mesma Inês – a que já nos 

referimos –, além de ver a sua figura se expandir e repercutir em outros peitos, é 

antecipada no Canto III pela perdoada oferta sacrificial de Egas Moniz a Afonso VII, 

Rei de Leão. As cenas em (quase) tudo se assemelham, seja pelas escolhas lexicais, seja 

pelas imagens, que preparam o terreno para o episódio de Inês, formando uma teia de 

relações que simbolicamente conectam as duas passagens. No caso, “o leal vassalo” de 

D. Afonso Henriques se entrega ao Rei de Leão depois de desvelada a trama de palavras 

quebradas com que Egas havia prometido a obediência do reino português: 

E com seus filhos e mulher se parte 
A alevantar co eles a fiança, 
Descalços e despidos, de tal arte 
Que mais move a piedade que a vingança. 
«Se pretendes, Rei alto, de vingar-te 
De minha temerária confiança 
(Dizia) eis aqui venho oferecido 
A te pagar co a vida o prometido. 
 
Vês, aqui trago as vidas inocentes 
Dos filhos sem pecado e da consorte; 
Se a peitos generosos e excelentes 
Dos fracos satisfaz a fera morte, 
Vês aqui as mãos e a língua delinquentes: 
Nelas sós exprimenta toda sorte 
De tormentos, de mortes, pelo estilo 
De Sínis e do touro de Perilo.» (III, 38-39 ) 
 

 Egas é perdoado pelo Rei alto, em quem “Mais pôde, enfim, que a ira, a 

piedade” (III, 40). Colocando em tensão as duas passagens, seria o caso de perguntar 

por que ao Castelhano é concedido o gesto de nobre perdão enquanto que ao Rei 

lusitano cabe-lhe entregar Inês a “peitos carniceiros”. A situação se poderia explicar nos 

seguintes termos: 1) Egas é português e Inês é castelhana, de maneira que o primeiro 

espanta a Afonso VII por sua “estranha lealdade” – “Ó grão fidelidade Portuguesa/ De 

vassalo, que a tanto se obrigava!” (III, 41). O caso excelente de servidão e amor à pátria 

não poderia ser encenado por uma estrangeira; 2) Ainda que Inês seja assassinada, a sua 

morte compreende um sacrifício de amor, pelo qual, em contrapartida, é salva; e D. 

Afonso IV igualmente é “salvo” pela retórica de Vasco da Gama, que transfere a 

ignorância do ato ao povo: “Queria perdoar-lhe o Rei benino,/ Movido das palavras que 



o magoam;/ Mas o pertinaz povo e seu destino/ (Que desta sorte o quis) lhe não 

perdoam.” (III, 130).  

Embora os episódios se diferenciem pela decisão final tomada pelos Reis, ambos 

são enleados por uma trama de sentido religioso fundamentada na palavra que reincide 

diversas vezes nos dois momentos: piedade (cujo significado primeiro é justamente “o 

respeito pelas coisas sagradas”). A servidão cavalheiresca de Egas transfere-se para um 

plano religioso aquando do sacrifício de Inês. O leal vassalo e a ama de D. Constança 

servem, em flancos distintos, a uma mesma paixão, uma vez “Que tudo, enfim, tu, puro 

amor, desprezas,/ Quando um gesto suave te sujeita.” (III, 122). Amor da pátria (Caritas 

patriae) e amor erótico assumem sentidos correspondentes na rede simbólica que 

constitui este Canto III, de modo que um e outro se interpelam em espelhamento que, se 

por uma lado desvela a ficção da História nas palavras do Gama, por outro concede a 

este mesmo aparato ficcional um valor de suspensão histórica no plano mítico. Este 

trânsito entre o histórico e o mítico é o que permite, a meu ver, uma desobediência do 

tempo, cuja estrutura se manifesta n’Os Lusíadas por meio do referido jogo de 

correspondências. 

Deste modo, não é apenas Egas que prepara a cena para Inês. O mesmo 

fenômeno ocorre em diversas passagens do poema: a onírica aparição dos 

antropomorfos rios Indo e Ganges ao Rei D. Manuel é antecipação do velho de “aspeito 

venerando” no Canto IV; assim como os perigos e as maravilhas do início do Canto V 

estabelecem laços de correspondência relativamente ao encontro com o mítico gigante 

Adamastor no meio da viagem (das poucas passagens d’Os Lusíadas em que o humano 

se confronta diretamente com o fantástico); ou ainda, em planos mais extremos, a 

catábase báquica do Canto VI é a versão em negativo da visão da máquina do Mundo no 

Canto X, quando Tethys guia para um “monte espesso” o Gama, “por um mato/ Árduo, 

difícil, duro a humano trato.” (X, 76). 

Este modelo sistemático de laboração poemática é, como já vimos, uma máquina 

precária; todavia, é o seu próprio enguiço que torna possível a constituição de um tempo 

sempre em vias de se consumar, mas cujo sentido de plenitude nunca lhe é restituído no 

plano histórico, nem em qualquer outro. Acredito ser devido à consciência do seu 

engenho errado que Camões pôde fazer da sua poesia um imenso elogio da experiência, 

embora esta mesma tenha sido tantas vezes testemunhada em estado de agônica 

incerteza. Jorge Fernandes da Silveira, no ensaio “O que move o amor na poesia de 

Camões”, afirma: 



É este o Camões que me interessa mais. O Camões que me move é o 
autor entre polos extremos que, no entanto, são não plenos nem 
definitivos. Em princípio, digo residir no estado incerto o ponto de 
equilíbrio do ser camoniano, na busca de um estado conforme de estar 
entre os seres e os objetos, entre as palavras e as coisas. Como 
sabemos, só os estados totalitários se julgam plenos. (SILVEIRA, 
2003, p. 105). 
 

 Já aqui aproveito a ocasião para com Silveira reconhecer o potencial 

metamórfico da poesia camoniana, sobretudo do que nela podemos criar a partir do 

gesto de leitura, entendendo que qualquer hermenêutica que também se queira plena 

acaba por se coadunar à perversa dinâmica do totalitarismo. Em “Sobre o conceito da 

História”, Walter Benjamin declara que “Em cada época, é preciso tentar arrancar a 

tradição ao conformismo, que quer apoderar-se dela.” (BENJAMIN, 2012, p. 244). Ora, 

os nossos esforços compreendem justamente a tentativa de se lançar o desafio desta 

empreitada. Fazer Camões falar no presente é torná-lo um poeta vivo, “o poeta vivo que 

me interessa mais” diria Silveira na esteira de Ruy Belo; mas, ainda além deste 

movimento, um dos desejos deste texto é o de fazer o presente falar em Camões. E isto 

significa, sobretudo, ler o poeta enquanto poeta, e o poema enquanto poema, o que 

implica situá-lo em um espaço de não poder.  

Ainda diz Walter Benjamin: “O dom de despertar no passado as centelhas da 

esperança é privilégio exclusivo do historiador convencido de que tampouco os mortos 

estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer.” 

(BENJAMIN, 2012, p. 244). A insegurança dos mortos aponta para uma fragilidade do 

passado enquanto memória, que dolorosamente luta contra forças inimigas para não 

soçobrar. E os inimigos são muitos. O entendimento de um Camões situado neste 

espaço-tempo “entre os seres e os objetos, entre as palavras e as coisas” corresponde à 

tentativa de articular a dita chave de leitura anacrônica aos mecanismos de des-poder do 

poema. Para tanto, é preciso esclarecer o problema da servidão que trabalhamos neste 

texto, para que esta não seja compreendida como mera atitude passiva do sujeito 

submetido a exploratórias forças de coerção. 
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0.1 Apresentação 

 

A proposta de pesquisa fundada em torno de uma leitura transversal d’Os 

Lusíadas, de Luís de Camões, recorre àquilo que reconheço como um movimento 

natural do próprio poema. Ou do próprio poético, poderia dizer, na esteira de Jean-Luc 

Nancy, compreendendo com o ensaísta francês o particular sentido em diferença que 

assinala, afinal, a impropriedade da poesia em relação consigo mesma. Segundo esta 

ordem de pensamento, infiro que ler poesia também implica, consequentemente, um 

olhar enviesado e, por isso mesmo, renovador das formas já cristalizadas. Em termos 

camonianos, posso conceber este processo por meio da imagem da transformação do 

amador na cousa amada; transgressora metamorfose, uma vez que promovida pela ação 

do desejo. O leitor amante entrega-se à sensível experiência de linguagem que é o corpo 

amado do poema e os dois confundem-se na atividade de produção de sentido. Ambos 

alteram-se, de tal forma, que lhes é vedada a possibilidade de restituição a qualquer 

estado original. 

 Afirmar tais sentenças significa observar que não só um poema pode ser 

recebido diferentemente em épocas distintas em que seja lido, mas é – e o que se 

apresenta como muito mais radical – constatar que somente a mudança e o movimento 

podem dizer o que quer que seja sobre ele. E mais: que o poema, enquanto objeto 

propagador de sentidos múltiplos e infindos, concretamente falando, nunca é o mesmo. 

Em outras palavras, ainda que me reporte ao texto como escrito por seu autor, posso 

igualmente dizer que o livro que Camões escreveu no século XVI não é aquele que 

trago para discussão; o que implicaria assumir que este trabalho não é sobre Os 

Lusíadas. Todavia, não o sendo, assim o é, já que a cadeia de palavras distribuída em 

linhas por cerca de uma boa centena de folhas é – esta sim – a mesma. Mas isto não é o 

poema. O poema será a tentativa de dizê-lo, sempre em falta, sempre em erro, em 

constante transformação. 

 Sob esta perspectiva que a noção de uma leitura em sentido transverso, ou seja, 

em cruzamento oblíquo, parece-me a mais instigante, o que desencadeia, entretanto, 

uma postura tensionada (se não refratária) relativamente a uma exegese baseada na 

linearidade narrativa. O que orienta este percurso através dos versos é o problema nodal 

fundamentado na ideia de servidão. A partir de um processo de conceituação de tal 

termo, este trabalho busca apontar a sua plural abordagem no épico camoniano. As 

imagens da servidão n’Os Lusíadas, assim como em sua poesia lírica, convergem para 



uma mesma raiz de sentido, isto é, liam-se a uma mesma tradição poética, a partir da 

qual Camões opera, modernamente, uma singular transformação. Vivendo em tempos 

de crise, o autor de quinhentos plasma em seu poema uma série de contradições que, a 

meu ver, ganham uma possível legibilidade a partir da questão do serviço.  

 São em número de três as vertentes em torno das quais este estudo sobre a ideia 

de servidão n’Os Lusíadas se circunscreve. Tratamos, designadamente, de servidão 

amorosa; servidão poética; e servidão como experiência do sagrado. A 

interdependência destas perspectivas mantém-se, de modo que as relações entre uma e 

outra vertente são flagrantes e, por vezes, até mesmo necessárias. Assim, ainda que seja 

possível proceder à abordagem de uma imagem da servidão sem uma referência 

obrigatória a outras, o quadro geral que este trabalho descreve busca uma leitura em 

conexão. E o encadeamento destas imagens rastreia as tentativas de resposta a uma 

pergunta impossível: Por que Camões escreveu Os Lusíadas? Por trás do disparate deste 

questionamento há outros possivelmente mais extravagantes, mas julgo ser este 

problema fundamental o norteador de algumas reflexões cuja apreensão é mais tangível. 

A bem ver, a pergunta que este trabalho se faz pode ser reelaborada sob outros termos, e 

então poderia me questionar sobre que ética move a escrita do poema. Estes e outros 

problemas que ainda abordaremos, podem ser rastreados em diversas passagens do 

épico camoniano; julgo, entretanto, que a formulação central que engloba tais 

inquirições encontro-a na conhecida sentença: “Pera servir-vos, braço às armas feito;/ 

Pera cantar-vos, mente às Musas dada” (X, 155).  

A máxima do poeta guerreiro encerrada nestes versos da penúltima estância do 

poema (também diversas outras vezes exaltada) e dirigida a ninguém mais ninguém 

menos que o Rei de Portugal, D. Sebastião, talvez nos conceda uma das mais 

importantes chaves de leitura do problema que levanto. Há n’Os Lusíadas, sabemo-lo 

com António José Saraiva, uma intrínseca contradição ideológica entre a ética 

cavaleiresca e a cultura humanista, o que, grosso modo, pode ser concebido como 

testemunho da crise de uma mentalidade cindida entre dois tempos. Camões é um poeta 

dolorosamente posto entre o velho e o novo, de maneira que pode servir como um 

vassalo ao seu Rei e cantá-lo inspirado pelas Musas clássicas. A incoerência desta dupla 

disposição do Poeta perante o Chefe de Estado resulta, não em defeito, mas em 

prodigiosa engenharia poemática que não aliena nenhuma face da contradição de seu 

tempo em detrimento de outra; pelo contrário, no poema ambas convivem em tensão. E 

é nesta tensão que observo a fórmula em quiasmo apropriada dos versos há pouco 



citados: o Poeta não só serve pelas armas e canta pelas Musas, como também celebra as 

armas e serve ao canto. A dinâmica da servidão situada em deslocamento para o âmbito 

do poesia desencadeia, para além desta primeira complicação de fundo ideológico, uma 

nova contradição de caráter ético e estético. Isto é, atrelado a este mesmo problema, o 

poema apresenta-nos outros de similar feição contraditória e que podem ser notados em 

torno desta questão central: como que impelido por uma virtude de nobreza, o Poeta se 

vê obrigado a cantar uma viagem à qual, com sua finalidade meramente mercantil e 

exploratória, não adere. 

A partir deste complexo quadro, Eduardo Lourenço, em seu incontornável 

ensaio “Psicanálise mítica do destino português”, pode afirmar (sob forma 

interrogativa): “Já se viu um poema «épico» assim tão triste, tão heroicamente triste ou 

tristemente heroico, simultaneamente sinfonia e requiem?” (LOURENÇO, 2013, p. 26). 

O épico entre aspas e o grifo da palavra requiem, em itálico, marcam a clara 

desconfiança do ensaísta perante a altissonância do poema de Camões, convertido em 

triste canto de morte. Da viagem do Gama regressa-nos o conto; enquanto que o canto 

haverá de ser uma marca de ausência. A derrota lusíada é a vitória dos portugueses, o 

que implica a observância de uma fratura no seio do poema: se a viagem histórica 

cumpre-se efetivamente, a outra viagem (poético-mítica) é sem retorno. Entre o velho e 

o novo, o medieval e o moderno, o cavaleiresco e o humanista, o histórico e o mítico, o 

épico e o trágico-lírico7, Os Lusíadas compreende, na narração de uma viagem, muitas 

outras com as quais não coincide. Esta não-coincidência fundamental é o que forja a 

deliciosa incoerência de um poema, cujas contradições são justamente o que lhe 

concede uma estranha contemporaneidade. 

O tempo da poesia será tanto mais vivo quanto maior for o seu investimento nas 

lacunas da História; e, ainda que nela esteja imersa indiscutivelmente, a palavra poética 

deseja ser rompimento com a linearidade temporal e regresso à dimensão mítica. A 

confusão de temporalidades que rege a abordagem metodológica deste trabalho obedece 

a esta aguda percepção do sentido anacrônico em que se faz a poesia. Ao contrário do 

que ordinariamente se diz sobre o anacronismo, esta palavra não designa algo fora do 

tempo ou uma negação dele; o prefixo grego aná, entre outras coisas, quer dizer tanto 

ação ou movimento contrário como repetição. Sob esta perspectiva, ana-crônico pode 

ser concebido como o que está em oposição à linearidade temporal, ou – o que é tanto 

                                                             
7
 Faço referência ao termo usado por Luiza Nóbrega em seu No reino da água o rei do vinho, ampliação 

de sua tese de doutoramento, e estudo fundamental para a elaboração deste trabalho. 



mais surpreendente – aquilo que retorna no tempo. De um modo ou de outro, é um 

desacordo o que está no seio do anacronismo. Giorgio Agamben, em um ensaio 

intitulado precisamente “O que é o contemporâneo?”, parece fazer coincidir certa noção 

de contemporaneidade com a acepção de anacronismo que aqui é trabalhada: 

Pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente 
contemporâneo, aquele que não coincide perfeitamente com este, nem 
está adequado às suas pretensões e é, portanto, nesse sentido, inatual; 
mas exatamente por isso, exatamente através desse deslocamento e 
desse anacronismo, ele é capaz, mais do que os outros, de perceber e 
apreender o seu tempo. (AGAMBEN, 2009, p. 58-59, grifos nossos). 
 

 Se articularmos a proposição do ensaísta italiano com os fundamentos de uma 

leitura anacrônica d’Os Lusíadas, podemos depreender que Camões é decerto o poeta 

mais contemporâneo de seu tempo. Mas concedemos também que, uma vez distanciado 

de seu próprio tempo, o poeta de quinhentos é quem pode também, com a particular 

desenvoltura de seu deslocamento, melhor dialogar com outros tempos. É precisamente 

este ponto que faz com que, junto a uma perspectivação crítica transversal do poema, 

seja pertinente uma sua leitura trans-histórica. O épico camoniano, propondo-se cantar 

“aqueles que por obras valerosas/ Se vão da lei da morte libertando” (I, 2), em registro 

clássico, prevê uma continuidade da vida pela ação da memória, todavia, esta dilatação 

temporal não se dá como simples recuperação de um topos do pensamento da 

Antiguidade. O primeiro índice desta tensão pode ser localizado no problema relativo ao 

valor de tais obras realizadas pelos heróis do passado português, quando postas lado a 

lado com a viagem do Gama. A novidade encerrada na empreitada dos descobrimentos 

é o que concede o fundamental ponto de dissensão quanto à questão da memória. 

O olhar moderno de Camões sobre a sua realidade histórica situa-se em um 

momento de clivagem relativamente ao universo epistemológico clássico renascentista – 

muito possivelmente aquilo que leva Jorge de Sena a reconhecer no poeta de quinhentos 

as marcas de uma arte maneirista. Segundo o autor de A estrutura de Os Lusíadas, o 

maneirismo de Camões “resulta de uma emoção clássica e de uma expressão barroca”, 

cuja manifestação estética em poesia se dá, dentre outras coisas, por meio da “dialéctica 

do espírito em perseguição de si mesmo” (SENA, 1980, p. 46-47). Ora, a constatação 

desta crise é, a meu ver, precisamente o que mantém em suspenso a segurança na 

memória como promulgadora da vida através dos tempos. Por obras valorosas, os 

barões se vão libertando da lei da morte. Mas não só por elas: concomitante a este 

movimento, tais obras devem ser igualmente celebradas pelo poema; todavia, tal 

empreendimento é posto sob ameaça: “Cantando espalharei por toda parte,/ Se a tanto e 



me ajudar o engenho e arte.” (I, 2, grifo nosso). A incômoda e já discutida questão da 

presença de um eu emergindo do tecido épico impessoal surge como um índice de 

problematização do modelo tradicional e, por conseguinte, nos permite notar em 

diferença os topoi do pensamento clássico. 

A memória, personificada por Mnemosýne, titânide mãe das Musas e que 

preservava o prolongamento da vida post-mortem por meio das obras humanas, era um 

ideal almejado pelo artista da Antiguidade, cuja glória se fiava da dimensão mítica em 

que se alçaria devido aos dons que recebia da respectiva Musa que o auxiliasse. Os 

tempos, entretanto, são outros; Camões é um poeta moderno e, de acordo com Sena, de 

inclinação maneirista, o que, em sua poesia, desencadeia certa lógica de pensamento 

baseada na “dialéctica do espírito em perseguição de si mesmo.” Tal perseguição ou 

estado ensimesmado (que dificilmente decai em solipsismo) é dos traços mais 

instigantes da escrita camoniana que, afinal, se lança a uma radical aventura de 

autoconhecimento. Esta marca é muito provavelmente o que impossibilitou Camões de 

escrever um épico como mandava o figurino. Não é o tonitruante canto de um narrador 

impessoal inspirado por Calíope que celebra a vitória dos navegantes, mas o cantar 

“humilde, baxo e rudo” (X, 154) de um homem que, embora exemplar por seu engenho 

e arte, não deixa de ser, inequivocamente, apenas um homem. 

A condicional se, que suspende a certeza do canto, não impede a narração da 

viagem (histórica) do Gama, mas lhe obsta a memória sempiterna, pois, ainda que se 

apregoe a realização de feitos que vão além “do que prometia a força humana” (I, 1), o 

poema se questiona “Se tão sublime preço cabe em verso” (I, 5, grifo nosso). Desde as 

primeiras estâncias d’Os Lusíadas, o Poeta parece insinuar a condição de uma escrita 

em tom menor – a princípio, ao que parece, em modesta postura frente à grandiosa 

viagem dos descobrimentos. É evidente que esta menorização do discurso convive, 

paradoxalmente, com a potência de “hũa fúria grande e sonorosa [...] de tuba canora e 

belicosa,/ Que o peito acende e a cor ao gesto muda.” (I, 5). Mas é precisamente esta a 

complexidade deste poema (marca que, aliás, será legada para muita da poesia 

moderna): o canto pode muito, é capaz de revolucionar o mundo; e, entretanto, é 

também precário, falho, errado. 

Por isso, se, e somente se, a tanto ao Poeta o ajudar o engenho e arte, o canto 

será alevantado. Caso contrário, havemos de nos resignar com a queda. O empenho de 

Camões para a consumação deste poema assume as faces de um trabalho prometeico, 

porque, rompendo os limites da sua hybris para a aquisição de uma técnica, busca fazer 



do seu canto a execução de um engenho sobre-humano. Entretanto, o fogo roubado dos 

deuses lhe impõe uma condenação e o conhecimento adquirido pela experiência do 

novo se lhe apresenta como uma amputação, uma falta a qual saber algum é capaz de 

preencher. Neste sentido, as condicionais assinaladas nas estrofes 2 e 5 do Canto I d’Os 

Lusíadas, menos do que indicar retórica e classicamente a grandiosidade do valor da 

viagem do Gama em relação à modesta capacidade do Poeta de cantá-la, aponta, em 

moderna dicção, para uma consciência da linguagem em defasagem ao seu referente. E 

ainda mais: estes versos cumprem extraordinariamente uma cisão no corpo do texto, de 

forma a demarcar que há mais de uma viagem a ser abordada pelo poema. 

A falta inerente à linguagem (instrumento por excelência de comunicação com o 

mundo) é, portanto, o que confere um acento negativo à memória. Sempre me chamou a 

atenção, no enfileiramento de nomes de Reis que se seguem na fala de Vasco da Gama 

ao Rei de Melinde nos Cantos III e IV, quando o facundo Capitão narra exaustivamente 

a história de guerras e dinastias que se sucedem em território lusitano, as estrofes que 

inscrevem a morte de D. Afonso Henriques. Assim lemos na estância 83 do Canto III: 

“De tamanhas vitórias triunfava/ O velho Afonso, Príncipe subido,/ Quando quem tudo, 

enfim, vencendo andava,/ Da larga e muita idade foi vencido.” (III, 83). O modo 

eufemístico como se descreve o falecimento do Rei é recurso estilístico usado 

incontáveis vezes no poema, e creio ser este ponto pacífico na narrativa, já que os 

barões são aqueles que se libertam da lei da Morte. No entanto, logo em seguida, 

encontro a passagem que mais me espanta: “[...] tanto pelo mundo se alargaram,/ Com 

fama, suas obras valerosas,/ Que sempre no seu Reino chamarão:/ «Afonso! Afonso!» 

os ecos; mas em vão.” (III, 84, grifos nossos). A fama das “obras valerosas” lá estão se 

alargando pelo mundo, mas o corpo que executou tais trabalhos é surdo ao chamamento 

de quem quer que seja. Ouvem-se os ecos, mas em vão. O horror evocado por esta breve 

sentença que apresento grifada encontra uma possível legibilidade na particular 

consciência da morte que o poema camoniano revela. Nos alvores da modernidade, 

Camões vive já em um mundo instrumentalizado pela técnica (náutica, astronômica, 

bélica, comercial), cuja contrapartida é um esvaziamento da magia e do mistério 

inerentes ao universo mítico. Ainda que a bagagem cultural que esta poesia traz seja de 

influência clássica, os valores nela embutidos são deslocados para um novo ambiente 

epistemológico. 

Neste sentido, a memória cantada n’Os Lusíadas sabe uma fragilidade que os 

antigos não suspeitavam. Não que para Homero ou Virgílio a morte não fosse um dado 



consciente. O que pretendo destacar é que, para a Antiguidade, a memória gozava de 

um altíssimo status cunhado por uma prodigiosa capacidade de vivificar os mortos pela 

presença de suas obras que os elevavam a um plano mítico8; enquanto que o mundo 

moderno questiona justamente este valor de perenidade, posto que às ciências e à 

técnica sucede um impulso de secularização da vida. A memória, afinal, é mais um 

agudo sinal de ausência, uma vez que só podemos lembrar do que não está presente. 

Na Proposição d’Os Lusíadas, o Poeta declara o desejo de cantar “também as 

memórias gloriosas/ Daqueles Reis que foram dilatando/ A Fé, o Império, e as terras 

viciosas/ De África e de Ásia andaram devastando” (I, 2, grifos nossos). Cantar as 

memórias implicaria, de acordo com o sentido que vimos discutindo, a deflagração de 

um canto de morte. Em certa medida, o poema de Camões é uma espécie de trabalho de 

luto; entendendo por tal prática menos uma sublimação da morte (na vida) do que a sua 

incorporação no discurso como condição primeira. Aquele que trabalha o luto não é 

quem supera a morte, mas antes quem nela fica. 

O fato da palavra grega sèma significar, ao mesmo tempo, túmulo e 
signo é um indício evidente de que todo o trabalho de pesquisa 
simbólica e de criação de significação é também um trabalho de luto. 
E que as inscrições funerárias estejam entre os primeiros rastros de 
signos escritos confirma-nos, igualmente, quão inseparáveis são 
memória, escrita e morte. (GAGNEBIN, 2014, p. 45) 
 

O comentário de Jeanne Marie Gagnebin esclarece bastante a nossa reflexão, 

sobretudo no que tange às relações entre escrita e o par presença/ausência. Ora, a 

questão fundamental desta pesquisa centra-se no problema imposto pela mesma 

Proposição d’Os Lusíadas, segundo a qual, “por obras valerosas”, os barões assinalados 

libertam-se “da lei da Morte”, ou seja, do esquecimento. O prolongamento da vida pela 

memória assimila-se a um gesto libertador, já que os heróis do poema, devido as suas 

altas virtudes, rompem as amarras da fraca e mortal humanidade para se alçarem a um 

estado mítico. Assim reza a sensibilidade clássica de Camões; outrossim, como aprendo 

com Sena, a expressão barroca desta mesma sensibilidade indica uma sutil desconfiança 

perante tais anseios de imortalidade – já apontada nas condicionais se que ameaçam o 

poema (I, 2; I, 5), mas que se tornará progressivamente mais aguda no transcorrer da 

narrativa.  

                                                             
8 “O poder de rememoração é, nós o lembramos, uma conquista; a sacralização de Mnemosýne marca o 
preço que lhe é dado em uma civilização de tradição puramente oral como o foi a civilização grega, 
entre os séculos XII e VIII, antes da difusão da escrita.” (VERNANT, 1990, p. 136). Para um maior 
desenvolvimento deste tópico, remonto o leitor para a obra Mito e pensamento entre os gregos, de 
Jean-Pierre Vernant, citada nesta nota. O helenista ali descreve um rico mapeamento das relações entre 
mito e memória. 



Para exemplificar este quadro, bastaria proceder a uma análise comparativa do 

início e do fim do Canto I. De um lado, a altissonante e imperativa voz do Poeta épico 

que proclama: “Cesse tudo o que a Musa antiga canta,/ Que outro valor mais alto se 

alevanta.” (I, 3); de outro, o silencioso lamento elegíaco cantado em voz baixa: “Onde 

pode acolher-se um fraco humano,/ Onde terá segura a curta vida,/ Que não se arme e se 

indigne o Céu sereno/ Contra um bicho da terra tão pequeno?” (I, 106). Entre o alto 

valor e o “bicho da terra tão pequeno” encontro um lugar tenso para pensar a arte d’Os 

Lusíadas. Sempre me foi razão de espanto o encerramento do primeiro Canto de um 

poema supostamente épico com uma sentença interrogativa9. O caráter reflexivo com 

que se chega a este desfecho pode ser uma poderosa chave de leitura para o que busco 

empreender neste trabalho, uma vez que as meditações do Poeta nas duas últimas 

estâncias do Canto I contemplam, sobretudo, um pensamento sobre a morte. Eis a 

citação completa: 

Oh! Grandes e gravíssimos perigos, 
Oh! Caminho da vida nunca certo, 
Que, aonde a gente põe sua esperança, 
Tenha a vida tão pouca segurança! 
 
No mar, tanta tormenta e tanto dano, 
Tantas vezes a morte apercebida; 
Na terra, tanta guerra, tanto engano, 
Tanta necessidade avorrecida! 
Onde pode acolher-se um fraco humano, 
Onde terá segura a curta vida, 
Que não se arme e se indigne o Céu sereno 
Contra um bicho da terra tão pequeno? (I, 105-106) 
 

 O imperativo de grandeza com que se inicia o poema, a partir da premissa de se 

alevantar um novo valor, é substituído por uma consciência da precariedade e finitude 

limitadoras da volição humana. Ao excesso de confiança demarcado pela ideia de 

totalidade da Proposição (“Cesse tudo o que a Musa antiga canta”, grifo nosso) 

corresponde, em acento negativo, outra ordem de excesso indicada pela expressão tanto 

e variações insistentemente usadas nestes versos para elencar as adversidades sofridas 

pelo homem em sua pequenez (tanta tormenta; tanto dano; tantas vezes a morte; tanta 

guerra, tanto engano; tanta necessidade). O projeto de uma conquista da memória por 
                                                             
9
 Mauricio Matos, em suas Investigações camonianas, nos apresenta um fato decisivo para a leitura d’Os 

Lusíadas, segundo premissas da crítica textual. No texto “Uma interrogação n’Os Lusíadas”, o ensaísta 
revela que, de acordo com as duas edições princeps, ambas datadas de 1572, o ponto de interrogação 
da estrofe 106 do Canto I comparece no sexto verso, diferentemente da edição de Emanuel Paulo 
Ramos (a qual usamos), em que o sinal gráfico está no oitavo verso. Este deslocamento provoca 
alterações consistentes na leitura e interpretação do texto. Não é o nosso intento nos aventurar por 
esta vereda; deixo apenas registrado que assumo, como objeto de trabalho, a edição de Emanuel Paulo 
Ramos, em virtude de uma coerência de legibilidade. 



feitos gloriosos não me parece ser excluído da economia do poema – o que, aliás, 

mantém o intento épico d’Os Lusíadas –, mas a sua realização assume novos sentidos 

que não devem refutar a dúvida sobre a sua efetivação. A liberdade, como ganho da 

memória sobre a morte, é posta em suspense, e passa a assumir um sentido mais frágil, 

conforme a noção de humanidade inscrita pelo poema camoniano. Os Lusíadas 

trabalham a memória como resistência contra a morte, de maneira que o texto se faz a 

promessa de uma peleja contra o esquecimento cuja vitória é incerta. Sendo assim, 

afirma-se a vida não pelo simples louvor da lembrança, mas por uma consciência do 

corpo mortal em contínuo e iminente estado de esquecimento. 

 Libertar-se da lei da Morte significa incorporá-la a um regimento próprio; o que, 

em outras palavras, poderia ser formulado como a tentativa de movê-la, a morte, do 

campo moral em que está instituída para o âmbito da ética. No mundo moderno, não há 

mais como conceber deuses a ascender humanos à divindade mítica; em termos bastante 

distintos, é o próprio homem que, por vontade deliberada, busca recusar a morte como 

dado assente e, neste sentido, conquistar alguma parca eternidade. A gravidade desta 

alteração de movimento consta singularmente na assertiva feita na primeira pessoa 

pronominal ainda no início do poema: “Cale-se de Alexandro e de Trajano/ A fama das 

vitórias que tiveram;/ Que eu canto o peito ilustre Lusitano,/ A quem Netuno e Marte 

obedeceram.” (I, 3, grifo nosso). Ao transpor o peso do canto dos ombros da Musa 

antiga para a garganta do poeta novo, procede-se a um deslocamento fatal: o poema é 

agora obra demasiado humana e, portanto, sujeita aos acidentes mundanos e à 

precariedade que lhe é concernente. A ética de que se investe Os Lusíadas consiste 

fundamentalmente na afirmação da experiência do novo como possibilidade de 

elaboração de um conhecimento outro – e este conhecimento perpassa um ato 

investigativo sobre o desejo humano e o seu constrangimento operado pelos limites da 

existência.  

 Ora, os limites da existência a que me refiro dizem respeito precisamente à 

morte e as suas muitas figurações simbólicas. O esquecimento é uma destas figurações 

acerca das quais nos ocupamos com alguma atenção neste momento, de maneira a 

deslindar os laços que o enredam à ideia de aprisionamento. É, de fato, uma espécie de 

servidão a mortalidade a que estamos sujeitos, e a Morte, a mais fria e implacável das 

Senhoras. A resistência que a poesia camoniana se presta a exercer contra ela confunde-

se com uma prática servil, uma vez que o sujeito toma o conhecimento inexorável de 

seu fim como mote criativo. Desmantelado o universo mágico da memória em que 



reinariam célebres os feitos dos lusitanos, assimila-se a própria morte ou esquecimento 

como estrutura basilar do canto. Deste modo, reconhecer que também o esquecimento 

está na memória como sua sombra e parte consubstancial é constatar, modernamente, o 

desencantamento do mundo como condição incontornável. Todavia, a grande questão 

por trás desta sentença é a de que, para Camões, reatar os laços de encantamento da 

linguagem como maneira de concerto possível do mundo é ato assumido como 

compromisso ético. Eis a sua servidão: movimento que participa deste ambivalente 

estado em que aquilo que constrange e aprisiona é simultaneamente o que permite um 

exercício de libertação. 

 O serviço empreendido pelo Poeta é uma árdua prática de libertação10 que não 

lhe apresenta um termo definido, mas estágios intermitentes em que a linguagem cintila 

em suas zonas de des-poder. É o que poderíamos designar por efeito poético na escrita 

camoniana. Para alcançá-lo, entretanto, é necessária a aquisição de uma técnica, e o 

percurso para a detenção do seu domínio compreende uma atitude servil. Mas a quem 

são prestados tais serviços? Retomando as estrofes finais do Canto I d’Os Lusíadas, 

notamos que o elenco de obstáculos para o alcance da libertação do esquecimento 

(tormenta; dano; morte; guerra; engano) culmina progressiva e sintomaticamente na 

indicação do desejo: “Tanta necessidade avorrecida” (grifo nosso). Não qualquer 

desejo, mas aquele que se situa na circunstância mais grave de sujeição do homem – a 

abominável necessidade, que, afinal, é clara referência à limitação humana. 

 É chegado o momento em que se faz premente a descrição do que neste trabalho 

designo por servidão. Tomo, para mim, uma singular descrição filosófica deste 

fenômeno para pô-la em tensão com a perspectiva camoniana. Na Quarta Parte de sua 

Ética, Spinoza define conceitualmente a ideia de servidão nos seguintes termos: 

Chamo de servidão a impotência humana para regular e refrear os 
afetos. Pois o homem submetido aos afetos não está sob seu próprio 
comando, mas sob o do acaso, a cujo poder está a tal ponto sujeitado 
que é, muitas vezes, forçado, ainda que perceba o que é melhor para 
si, a fazer, entretanto, o pior. (SPINOZA, 2013, p. 155) 
 

 Há, na abordagem espinosana, um caráter trágico implicado neste forçoso fazer 

do pior, “ainda que perceba o que é melhor para si”. A servidão, definida sob os termos 

de uma negatividade (“impotência humana para regular e refrear os afetos”, grifo 

nosso), revela, entretanto, uma face ainda mais sombria da natureza humana, a qual faz 

coincidir tal privação com um imenso gozo. O pensamento de Spinoza é de inestimável 
                                                             
10

 Opto particularmente pelo uso de libertação em vez de liberdade, pois compreendo a ideia de serviço 
como processo contínuo e infindável. 



relevância para a realização desta pesquisa, pois é ele que concede preciosas concepções 

filosóficas acerca da servidão e da liberdade em íntima relação com o mundo do desejo. 

Todavia, as suas considerações encaminham tal pensamento para uma direção em que a 

dinâmica dos afetos é compreendida a partir de um discernimento que os considera ora 

como bons, ora como maus, cabendo ao sujeito o domínio destas forças para que não se 

veja forçado por nenhum movimento exterior ao erro, o que, afinal, corresponderia a um 

decréscimo de potência. Ainda que possa parecer, não é um culto estoico o que está em 

questão na filosofia espinosana, uma vez que tais meditações compreendem a afirmação 

do desejo como aspecto central da luta em busca da alegria e da liberdade. O que o 

sistema filosófico de Espinosa não aborda – e para este estudo é particularmente 

interessante – é, para além do caráter positivo do que é morte e perda, o que poderíamos 

chamar de operação ambivalente dos afetos: fenômeno que Espinosa associaria à 

(inexistente) Fortuna11, e que, na poesia de Camões, observamos como o caráter 

indiscernível dos afetos, os quais podem ser simultaneamente bons e maus. O que 

propicia esta espécie de defeito na obra camoniana (se a lermos com as lentes de 

Spinoza) é o fato de que, para esta poesia, só há vida nos limites da paixão; são os 

movimentos do desejo que forçam o sujeito para além de qualquer ordem razoável 

previamente conhecida no intuito de experimentar os extremos da capacidade humana. 

 Pois bem, Camões não é um filósofo, o que lhe permite um trabalho regido por 

outra ordem de sensibilidade, que não a filosófica, embora a sua poesia possa apresentar 

por muitas vezes um caráter meditativo. Para além disso, a obra camoniana é anterior ao 

advento da denominada filosofia moderna, que ganharia forma com o racionalismo do 

século XVII, o que, por sua vez, faz com que situemos esta produção em um contexto 

epistemológico curiosamente distinto. Não é nosso intuito nos prender a tais amarras 

teóricas, mas é forçoso citá-las para que possamos tornar claras algumas contradições. 

Aliás, é sobretudo para ficar nos espaços contraditórios que pretendemos convocar 

outras vozes. Neste sentido, chamamos atenção ao júbilo dos sentidos que a entrega à 

paixão confere à poesia camoniana; júbilo que, em contrapartida, assumirá uma feição 

particularmente trágica, mas que nem por isso será renegada.  

                                                             
11 Espinosa, considerando a possibilidade de libertar-se dos influxos da paixão, reconhece, portanto, a 
impossibilidade ontológica da Fortuna, a qual é descrita como o complexo de afetos que sobre um 
sujeito incide, sem que ele consiga determinar a sua ação. Neste sentido, o homem em estado de 
servidão é precisamente aquele que se encontra entregue aos caprichos da Fortuna, ou seja, à força dos 
afetos exteriores a ele e que constrangem a sua potência. 



 Se tomarmos como exemplo um excerto da Canção X e o colocarmos em tensão 

com o fragmento citado da Ética, de Spinoza, nos damos conta de um exercício 

absolutamente espantoso de aproximação: “Quando vim da materna sepultura/ de novo 

ao mundo, logo me fizeram/ Estrelas infelices obrigado;/ com ter livre alvedrio, mo não 

deram,/ que eu conheci mil vezes na ventura/ o milhor, e pior segui, forçado.” 

(CAMÕES, 1973, p. 224). A submissão humana aos desígnios dos Fados é o primeiro 

problema que se impõe àquele que quer investigar os procedimentos discursivos e 

funcionais da tragédia clássica; e o sujeito lírico do poema de Camões a que faço 

referência é por “Estrelas infelices obrigado”, o que assinala a sua predestinação trágica. 

Ora, este fato atesta-se com o desenvolvimento do poema, que na sequência de seus 

versos deflagra a impossibilidade do livre arbítrio. Impossibilidade, ao menos, para 

aquele que toma para si o desejo de dirigir o próprio destino. Eis o paradoxo com o qual 

nos defrontamos segundo esta lógica de pensamento: à liberdade só se acede sob o 

preço de se abjurar do desejo de conquistá-la, enquanto que obrigados são todos aqueles 

que desejam a liberdade. Em outras palavras, só reconhece as forças do Fado quem 

toma as rédeas do próprio destino, e a principal condição a que se vê sujeito quem se 

aventura a seguir os próprios desejos é a imprevisibilidade da Fortuna. 

 É curioso notar que, se formos a um dicionário, Fortuna possui significados tão 

díspares quanto contraditórios: casualidade, destino, sorte, adversidade são o seu nome. 

Ora, a ambivalência deste termo é tão notável quanto aquela que Marilena Chauí 

observa ao buscar a etimologia da palavra desejo.  

A palavra desejo tem bela origem. Deriva-se do verbo desidero, que, 
por sua vez, deriva-se do substantivo sidus (mais usado no plural, 
sidera), significando a figura formada por um conjunto de estrelas, 
isto é, as constelações. Porque se diz dos astros, sidera é empregada 
como palavra de louvor – o alto – e, na teologia astral ou astrologia, é 
usada para indicar a influência dos astros sobre o destino humano, 
donde sideratus, siderado: atingido ou fulminado por um astro. De 
sidera, vêm considerare – examinar com cuidado, respeito e 
veneração – e desiderare – cessar de olhar (os astros), deixar de ver 
(os astros). (CHAUÍ, 2011, p. 15) 
 

 De acordo com a ensaísta, o ato de desejar (desiderare) compreende 

simultaneamente um ganho e uma perda. Se por um lado é indicativo da deliberação do 

sujeito de tomar as suas decisões, por outro este movimento implica um abandono da 

ordem astral como guia das próprias ações no mundo. Camões já nos havia ensinado 

que “[Amor] é um cuidar que ganha em se perder” (CAMÕES, 1973, p. 119), segundo o 

famoso soneto, mas a identificação entre amor e desejo, própria do Renascimento 

(CHAUÍ, 2011, p. 16), desencadeia outra ambivalência que se dá a ver sob a forma da 



Fortuna. Uma vez que deseja, o sujeito não é capaz de se conduzir em linha reta, o que 

necessariamente o desvia do caminho a que supostamente era predestinado; todavia, isto 

a que chamava Fortuna apresenta-se-lhe como a expressão mais absurda da 

aleatoriedade. O desejo, sendo guiado por forças impulsivas, não possui a retidão da 

parte racional, logo, é tido por caprichoso, sutil, perverso. E a Fortuna, incognoscível a 

priori para qualquer gênio humano, só é tangível em vista da cadeia de acontecimentos 

aleatórios que o sujeito nota em retrospectiva. 

 Não é possível dizer o que quer que seja da Fortuna senão quando ela se torna 

manifesta. Uma vez que alcançamos dado ponto crítico e sintomaticamente significativo 

em nossas vidas, julgamos que aquele imenso conjunto de fenômenos a que 

chamávamos caótico agora possui uma unidade de sentido, e o que era acaso passa a ser 

destino. Mas só passa a ser destino para quem desejou experimentar as múltiplas 

possibilidades de percursos sob cuja forma a vida se apresenta. Para aquele que não 

deseja, nada disso se torna revelado, posto que cada passo de sua vida é conforme ao 

que lhe foi destinado. A Fortuna é, assim, a consequência primeira do desejo, e só se dá 

a ver na tensão provocada pela ação do próprio desejo em relação a um suposto 

caminho benfazejo. Não é à toa que a palavra destino é comumente associada ao 

trágico. Assim como não interessam as histórias de amor felizes, tampouco as vidas 

bem-aventuradas são matéria de literatura. Ora, como não haveria de deixar de ser, a 

trajetória de vida narrada na Canção X, de Camões, é uma tragédia amorosa: “E, para 

que o tormento conformado/ me dessem com a idade, quando abrisse/ inda minino, os 

olhos, brandamente,/ manda que, diligente,/ um Minino sem olhos me ferisse.” 

(CAMÕES, 1973, p. 224). 

 Algumas representações de Cupido descrevem-no cego, como o poema em 

questão. A privação do olhar demarcada nas origens da palavra desejo repercute nesta 

figuração (além de nos reportar à frase feita segundo a qual “o amor é cego”), de modo 

que, de acordo com estes versos, munido de arco e flecha, Cupido é capaz de alvejar 

com suas setas os homens, ferindo-os. As razões extra-oficiais do exílio de Camões no 

Oriente descrevem uma briga nos arredores do Paço, em que o poeta teria sido 

literalmente ferido por um militar de alto posto com cuja esposa haveria se envolvido 

amorosamente. À parte obscuras questões biográficas, que são de somenos importância 

para este trabalho, o que nos fica desta breve narrativa é a constatação do jogo em que o 

Amor, cego, é capaz de cegar; no caso de Camões, literalmente cegar de um olho: ferida 

que dói e muito se sente. Lembro versos do poema que, por sua vez, também se 



tornaram cristalizados por algum imaginário popular: “Amor é um fogo que arde sem se 

ver,/ é ferida que doi, e não se sente;/ é um contentamento descontente,/ é dor que 

desatina sem doer.” (CAMÕES, 1973, p. 119). À cegueira do Amor segue-se a dos seus 

efeitos, que ferem, literal ou simbolicamente, segundo de experiências se o vive. 

Todavia, ainda que arda sem se ver e doa sem se sentir, é de um pathos poderosíssimo 

que se fala. Aliás, é por ser inescrutável que as suas marcas são ainda mais veementes. 

A paixão sentida na vida é a mesma que se busca transformar em discurso – até o ponto 

em que a palavra se carregue deste mesmo sentimento, apaixone-se, seja ela a própria 

experiência continuamente vivida.  

 Este modo de estar no mundo e na linguagem sob os desígnios da paixão está 

longe de ser uma novidade para a lírica portuguesa. A voz que declara, na Canção X, 

estar submetida aos caprichos de “um Minino sem olhos”, não deixa de recuperar, 

classicamente, um topos do pensamento medieval, segundo o qual a intensidade do 

amor é proporcional ao tormento advindo da entrega à pessoa amada. Este é um ponto 

fundamental para compreendermos a dinâmica de servidão na poesia camoniana que 

neste estudo abordamos. Situando-se entre o antigo e o novo, Camões domina muitos 

dos tópicos que a ele chegaram da lírica de tradição medieval, e, leitor arguto desta 

produção, o poeta soube singularmente recriá-los de acordo com sua sensibilidade 

moderna. O problema que é central a esta pesquisa é carregado, aliás, de certa aura do 

medievo: o universo da servidão remete-nos quase que diretamente ao imaginário 

poético circunscrito em torno da ideia de vassalagem amorosa. A atitude servil do 

amador perante a amada era, antes de tudo, uma encenação alegórica da inversão de um 

jogo de poder, em que o cavaleiro, submetido às mais variadas interdições, descreve 

como que um caminho de ascetismo para a purificação do seu amor, que, apenas ao 

final de uma série de provações, será merecedor da dama. 
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1.1 A servidão amorosa 

 

As fontes de que bebe a nossa tradição lírica medieval encontram-se nas cortes 

da Provença do século XII. De fato, como alguns estudos medievalistas ressaltam, o Sul 

da França era, na dita Alta Idade Média, este centro irradiador de cultura, sobretudo 

devido a uma nascente burguesia que, ao se desenvolver a partir das relações comerciais 

instituídas no Mediterrâneo, impunha um novo modo de vida que ganharia muita 

popularidade entre a aristocracia. Os chamados jogos da fine amour, ou do amor cortês, 

celebram a origem de uma concepção das relações de desejo que até hoje se repercute 

no que entendemos como modelo de idealização amorosa. Resultado que é (também) de 

uma cultura eclesiástica rígida em seus ditames e cada vez mais apoderada da 

intimidade dos homens, a ideia do amor cortês situa-se em um ponto crítico da História, 

e não se pode aceder a um entendimento razoável da sua formação se não tivermos em 

conta a recém-fundada instituição do casamento assim como a obrigatoriedade das 

práticas de confissão. O amor apaixonado e seus laivos de concupiscência são, nas 

palavras de Georges Duby, “um desafio às proibições da moral matrimonial.” (DUBY, 

1991, p. 237). Isto porque tais cortesias se davam estritamente no âmbito extraconjugal, 

ou seja, o amor cortês havia de ser adulterino – adulterado, se preferirmos, corrompido e 

corruptor das regras sociais vigentes. 

 Ora, sendo um “desafio às proibições”, não quer dizer que a sua prática 

corresponda a uma atitude meramente libertina. Muito pelo contrário, o amor cortês é 

um jogo rigorosíssimo. 

Segundo as suas regras, um «jovem» - um cavaleiro celibatário – 
escolhe uma «dama» - esposa de um senior – para a servir, 
macaqueando as atitudes vassálicas, com a esperança de uma 
recompensa. Mas a dama nunca é tomada pela força, nem cedida. O 
jogo exige que ela se dê, progressivamente, e os seus favores são tanto 
mais preciosos quanto eles parecem não ligar importância aos grandes 
castigos destinados aos adúlteros. A posição da mulher – envolvida 
por homenagens, desejada, lenta mas incompletamente 
condescendente – parece, à primeira vista, ser de superioridade. Mas é 
necessário não nos iludirmos com as aparências. Trata-se de um jogo 
de homens. (DUBY, 1991, p. 237) 
 

 As justas cavaleirescas em defesa da honra feminina são, para o imaginário 

medieval, “um jogo de homens”, segundo a afirmação de Duby. A ascese do desejo a 

que se impõem os cavaleiros em nome da sua senhor ganha os extremos da 

autoimolação, e a sua configuração imaginária mais evidente é a própria cena de uma 

luta. O amor, segundo Camões, “É querer estar preso por vontade;/ é servir a quem 



vence, o vencedor;/ é ter com quem nos mata, lealdade.” (CAMÕES, 1973, p. 119). Os 

conhecidos versos do soneto ecoam muito claramente a noção de amor que o 

medievalista francês aponta quando descreve as regras da cortesia. Trata-se de uma luta: 

a um vencedor e um vencido, prisões, morte e lealdade. Contudo, seria ingênuo supor 

que a poesia camoniana apenas replica fórmulas antigas. 

 O que me parece particularmente elucidativo na leitura dos versos camonianos a 

que acabo de fazer referência é o modo como se diz da servidão. Para tratar deste 

assunto, deixo assente que não me valho das concepções sobre a cortesia amorosa em 

seu sentido estrito, até porque julgo que a poesia de Camões igualmente não se vale 

deste modelo como um paradigma a que se deve o pleno respeito da obediência. Reputo 

ser mais importante a observância daqueles aspectos que condicionam uma concepção 

do amor segundo a ordem do apaixonamento. Pois bem, segundo o poeta de quinhentos, 

amor é “servir a quem vence, o vencedor”. Cercado que está este verso no poema por 

outros dois que dizem de vontade e morte, creio ser possível estabelecer laços de 

afinidade entre tais ideias. Neste sentido, aquilo que designo por servidão, de acordo 

com as diretrizes fornecidas pela poesia camoniana, partilha simultaneamente de uma 

dupla influência exercida pelo desejo e pela morte. 

 Que a servidão absorva os influxos do desejo é evidente, já que o universo em 

que aparece inscrita é precisamente o das relações amorosas. O macaquear de “atitudes 

vassálicas” que compreende um dos pontos fulcrais da cortesia, segundo Duby, chega 

ao espírito moderno de Camões sob nova compleição. O que antes participava 

basicamente de uma engenhosa retórica amorosa, agora é objeto tanto de estudo quanto 

de aguda experiência. Mas antes que procedamos a uma visada crítica sobre este 

fenômeno na poesia camoniana, é-nos forçoso reconhecer que a tradição lírica do 

medievo português assume características próprias que, em alguns âmbitos, são bastante 

distintas do modelo provençal. Antes de mais, para uma leitura responsável desta 

tradição, é preciso sinalizar que esta pré-história da poesia ibérica é de raiz galego-

portuguesa12. Com maior ênfase na parte galega, ao hibridismo já inerente a esta lírica 

se incorpora a influência das tradições folclóricas populares, o que confere às 

denominadas cantigas trovadorescas uma particularidade local. Não recorreremos aqui a 

um exame exaustivo destes gêneros da poesia medieval, uma vez que o tema central 

desta pesquisa não se debate com tais assuntos, mas nos parece relevante a observância 
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 Já, portanto, refiro-me a uma poesia ibérica e não propriamente portuguesa, uma vez que os registros 
que até nós chegam desta tradição lírica são em língua galaico-portuguesa. 



de alguns elementos distintos que nos auxiliarão no desenvolvimento de nossa ideia de 

servidão na obra de Camões. Basta, portanto, que tenhamos em vista o fato de que a 

tradição, tal qual chega às terras lusas pelo Tratado do amor cortês, de André le 

Chapelain, é absorvida e transformada em um objeto outro, segundo a inteligência e 

sensibilidade do espírito ibérico. 

Para uma boa compreensão do fenômeno trovadoresco galego-
português torna-se necessário distinguir no nosso espólio duas 
correntes poéticas fundamentais: uma, que denuncia abertamente o 
influxo estrangeiro de além Pirenéus e é constituída na sua quase 
totalidade pela cantiga d’amor; outra, que tem raízes na terra, 
manifesta carácter tradicional e é representada essencialmente pela 
cantiga paralelística d’amigo. (LAPA, 1981, p. 109). 
 

 Manuel Rodrigues Lapa, em seu Lições de literatura portuguesa, após extensa 

apresentação dos fatores históricos e políticos que permitiram a formação de tal gênero 

poético, descreve com minudência aquilo que ele chama de “nosso lirismo”. E principia 

por, justamente, apresentar, em tensão com uma poética de feição mais estrangeirada, 

esta lírica “que tem raízes na terra [e que] manifesta carácter tradicional”, a qual o 

ensaísta associa à cantiga de amigo. Não são, contudo, o paralelismo, os refrões e as 

técnicas do leixa-pren, as únicas marcas que singularizam os cantares galego-

portugueses – especificamente no que tange às cantigas de amigo –, mas há um 

elemento, a meu ver, de importância fulcral para a particularização desta poesia: trata-se 

do papel central que tem a mulher neste fenômeno de cultura. E, neste âmbito, não são 

apenas as cantigas de amigo que irão sofrer a influência dela13; também as cantigas de 

amor podem ser exemplares de uma representatividade da figura feminina que não havia 

no “jogo de homens” da Provença. 

 É a mulher, possivelmente, o principal ponto de dissensão da lírica galego-

portuguesa relativamente à tradição de além Pirenéus. Evidente que esta função 

desempenhada pelo feminino não lhe conferia, para além do universo simbólico-

amoroso, uma posição de protagonismo nas relações sociais – a mulher, por força desta 

mesma cultura, era vista, mais do que tudo, como objeto. Mas não é menos verdade que 

a sua participação nos jogos e rituais em torno da cultura folclórica é radicalmente 

destacada, o que se dá a ver nas cantigas. “Um dos factos mais reveladores do carácter 

popular do nosso lirismo está na importância nele desempenhada pela mulher.” (LAPA, 
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 Uma das marcas mais evidentes das cantigas de amigo é o apresentarem-se em voz lírica feminina. 



1981, p. 112)14. Com esta sentença, Rodrigues Lapa nos informa do elemento feminino 

como marca distintiva do lirismo galego-português, no que ele traz de caráter popular. 

Todavia, mais do que isso, julgo que esta feminização do discurso desencadeia um jogo 

de inversão nas relações de poder que confere ao fenômeno da servidão a centelha para 

uma prática revolucionária. Prática que tanto mais será depurada pela poesia moderna 

portuguesa e que encontra em Camões um lugar primacial de laboração deste exercício. 

 A materialização do desejo – ainda que sublimado pelo intelecto do trovador – 

desencadeia no espírito do sujeito lírico uma laceração de caráter (quase) religioso, e 

julgo ser a presença efetiva da mulher como objeto indefinidamente desejado a mola 

propulsora daquele afeto que, em língua portuguesa, concede a perfeita imagem do 

apaixonamento: a coita de amor. Rodrigues Lapa chega mesmo a acentuar nas cantigas 

de amor o traço da repetição como característica estilística de algumas composições 

que, influenciadas pela cultura popular, trazem para o modelo provençal da fine amour 

aquela perspectiva torturante da experiência do desejo. O amor, já prenhe de uma 

imagética envolta em mistério, caminho para salvação da alma e para formulação de um 

conhecimento mais elevado, não pode, segundo os nossos Cancioneiros, ser desprovido 

da mágoa e da dor inerentes ao desejo, que o trovador sente como quem se oferta a um 

sacrifício. 

 A mulher, tradicionalmente associada, não só aos símbolos de fertilidade, 

procriação, maternidade, como também às ideias de perdição, pecado e sensualidade, 

faz-se um elemento radicalmente transgressor, sobretudo nas cantigas de amigo (mas 

não só). Enquanto agente de purificação espiritual, o desejo subjacente à relação entre 

amador e coisa amada é sentido pela lírica galaico-portuguesa, no mínimo, como um 

caminho perigoso. Não é à toa que a visão, sentido privilegiado por esta poesia, já que 

compreende a necessária distância como elemento decisivo do furor apaixonado, acaba 

por se revelar o meio pelo qual o trovador experimenta a ascensão e a queda de amor. 

Na cantiga “Em gram coita, senhor”, de D. Dinis, é justamente pela observação da dama 

que o sujeito lírico vive a pior das tormentas, incomparável mesmo à morte: 

Em gram coita, senhor, 
que peior que mort’é, 
vivo per boa fe, 
e polo voss’amor 
esta coita sofr’eu 
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 Continua ainda o notável ensaísta: “Documentos antigos de origem eclesiástica provam-nos que havia 
na România uma poesia popular, detestada pela Igreja, carmina amatoria, turpia, nefaria, cujo principal 
agente era a mulher. Tal poesia chegava a invadir a própria Igreja e escandalizar a seriedade do culto.” 
(LAPA, 1981, p. 112). 



por vós, senhor, que eu 
 
Vi polo meu gram mal; 
e melhor mi será 
de moirer por vós já, 
e pois me Deus non val, 
esta coita sofr’eu 
por vós, senhor, que eu 
 
Polo meu gram mal vi; 
e mais mi val morrer 
ca tal coita sofrer, 
pois por meu mal assi 
esta coita sofr’eu 
por vós, senhor, que eu 
 
Vi por gram mal de mi, 
pois tam coitad’and’eu. (LP, 25, 36 Amor 37) 
 

 O poema de D. Dinis, composto por três cobras singulares (estrofes cuja 

prosódia da estrutura rímica não se repete) mais uma fiinda (estrofe final), é, de acordo 

com a nomenclatura da Arte de Trovar do Cancioneiro da Biblioteca Nacional de 

Lisboa, uma cantiga de refrão, atehuda ata a fiinda [expressão que designa a 

organização poemática em que o sentido dos versos, rompendo a ordenação estrófica 

por meio de enjambements, só é completado na estrofe seguinte ata a fiinda 

(MONGELLI, 2009, p. 64)]. O ritmo promovido por estes movimentos musicais 

obsessivos do poema pode sugerir o caráter angustiado da experiência da “gram coita” 

vivida pelo sujeito – experiência desencadeada precisamente pelo ato de ver a amada: 

“esta coita sofr’eu/ por vós, senhor, que eu// Vi polo meu gram mal; (grifo nosso)”. O 

“gram mal”, ainda que diretamente referido ao estado de espírito do amador coitado, 

pode ser indiretamente relacionado à presença da senhor, que, na cantiga, é signo de 

morte: “Em gram coita, senhor,/ que peior que mort’é” – o que é pior que a morte, a 

coita ou a senhor? Ambas, já que participam, na economia do poema, de uma mesma 

unidade de sentido. 

 Mas o que, para este estudo, é mais intrigante situa-se em torno da pressentida 

relação entre vida e morte implicada na dinâmica amorosa. A doentia condição do 

sujeito é demarcada pelo sofrimento, tão intenso que “mais [...] val morrer/ ca tal coita 

sofrer”; a morte almejada pelo sujeito é, entretanto, vida pressentida no prolongamento 

do desejo de dizer a própria coita. Avistar a senhor é um índice de tormento, gatilho 

para uma entrega de si a pulsões irracionais – o impropério dirigido a Deus (“e pois me 

Deus non val”) não é aqui uma exceção herética e desesperada do Rei Poeta, mas uma 

fórmula discursiva amplamente usada pelos autores da nossa lírica. Em outra cantiga de 



amor, esta de Martim Moxa, lemos: “Cativo! mal conssellado!/ que me non sey 

conssellar,/ e sempre viv’en cuydado,/ pero non posso cuydar/ cousa que me proe tenna/ 

contra quen m’en coyta ten:/ ante cuyd’eu que me venna/ peor do que m’or’aven.” (LP 

94, 7). O caráter meditativo desta cantiga de maestria pondera justa e paradoxalmente 

sobre a impossibilidade do ato reflexivo diante da senhor. O mal conselho (eis a 

reincidência do mal) advém da coita, palavra-chave indicadora do abandono ao desejo a 

qual encontra na servidão o seu modelo mais expressivo. 

 O eu lírico se reconhece um servo desde a primeira palavra do poema, que brada 

exclamativamente a sua condição: “Cativo! mal conssellado!”. Dupla servidão amorosa 

a que se nos apresenta neste belo poema de Martim Moxa, pois que o desejo atua como 

força que impele o sujeito à obediência das vontades da senhor e da sua própria paixão. 

No mesmo poema ainda lemos: “Mays non am’eu per meu grado,/ nen ar cuyd’a 

gradoar/ d’Amor, que me tem forçado;” (LP, 94, 7). O que é singularmente interessante 

nesta passagem – e deveras revelador de um modo muito particular de se depreender a 

ideia de subjetividade, que, a meu ver, alastrará os seus traços sobre a cultura ocidental, 

especificamente a em língua portuguesa – é o fato de o sujeito se reconhecer enquanto 

tal em meio à tormenta dos movimentos afetivos que o fazem se voltar contra si! O 

sujeito é o avesso de si mesmo, uma vez que, se o amor lhe concede as condições para 

se afirmar por meio da linguagem, é só na negação da própria vontade que este 

movimento é possível. Os versos de Martim Moxa tornam manifesto este dado da 

experiência amorosa no mundo ibérico: não se ama porque quer, mas porque se é 

forçado a tal; o que, em um campo mais vasto, significa destacar a centralidade do amor 

paixão como modo privilegiado de conformação subjetiva em meio às relações de 

cultura. 

 A servidão amorosa implicada nos jogos de desejo das cantigas, ao liar vida e 

morte, dá a ver uma profunda contradição humana, a qual se dá a ver exemplarmente no 

caso galaico-português, tendo em vista a sua autoexplicativa dramaticidade. Segundo 

este modelo cultural, o fascínio provocado pela morte é aquilo que confere sentido à 

vida, porque somente na morte o homem está liberto do constrangimento dos afetos e 

pode atribuir pleno valor a sua existência. O paradoxo que se interpõe a este quadro diz 

respeito ao fato de que a morte é uma experiência impossível, ou melhor, uma vez que 

se labora um sentido simbólico acerca dela, poderíamos dizer que a morte é a 

experiência do impossível. 



 São muito estreitas as relações entre o desejo e a morte, e é justamente na 

vivência da prática amorosa que se pode vislumbrar uma suspensão dos valores entre si 

contrários. Neste sentido, a paixão – que jamais abandona o seu caráter passivo – pode 

se apresentar como um poderoso mecanismo de ação cognoscitiva, que propicia ao 

homem uma busca por autoconhecimento a partir da ruptura dos limites dentro dos 

quais se reconhece previamente. O arrebatamento erótico se sustenta nas cantigas de 

amor precisamente na manutenção conflituosa de um desejo que não se concretiza: o 

gozo do sujeito lírico é, antes de tudo, esta não concretização. “Cuyd’eu est’, e cuydo 

guisado,/ ca me quis Deus aguisar/ que sempr’amey desamado” (LP 94, 7). A intrínseca 

sensualidade destas cantigas situa-se na contínua demanda por um inalcançável objeto 

de desejo (o amar desamado) declarada por uma prosódia muito peculiar, e que 

Rodrigues Lapa associa à influência da cultura popular. No poema de Martim Moxa, a 

composição rímica é toda trabalhada na relação entre verbo e substantivo, o que não 

deixa de apontar para certo anseio pela materialização do desejo 

(conssellado/conssellar; cuydado/ cuydar; guisado/guisar). De todo modo, o que fica 

evidente é que o pathos amoroso do trovador metamorfoseia-se em prática ativa por 

meio da construção do poema, que é já, em si, testemunha deste desconcertante 

paradoxo. 

 A problemática do amor paixão como motor criativo não é de modo alguma uma 

exclusividade das cantigas galaico-portuguesas; muito pelo contrário, por todo o mundo 

ocidental e em épocas as mais diversas, o amor foi vivido e cantado de forma 

aproximadamente semelhante senão idêntica. Não é o nosso intuito assinalar 

minuciosamente as páginas da cultura em que o amor foi experimentado como servidão 

ou força imperativa a que se deve obediência, nem rastrear origens ou genealogias. 

Tornar ao passado medieval português significa manter-se próximo de uma tradição 

lírica que certamente deixou marcas na obra de Camões, de modo que saber o amor 

celebrado nas cantigas pode ser um meio proveitoso de ler o amor na poesia do autor 

que aqui estudamos. 

 Helder Macedo, em seu Camões e a viagem iniciática, nos dá aviso de que Os 

Lusíadas é a transposição, em um nível cívico-patriótico, do desejo camoniano (já 

manifesto em sua lírica) de transformar o apetite em razão e a experiência em 

conhecimento. Tal empreitada tinha em vista a expansão dos limites do que (até então) 

se entendia por humanidade. Em termos filosóficos modernos, o poeta das Rimas como 

que preconizava o anseio nietzschiano do Übermensch, na medida em que negava os 



limites de um conhecimento pautado exclusivamente pela razão intelectiva, e buscava a 

formulação de um saber movido pelos afetos. O mesmo Helder Macedo afirma 

claramente que a obra de Camões descreve “uma viagem para uma nova concepção de 

humanidade" (MACEDO, 2013, p. 46). Esta “nova concepção de humanidade”, que 

aqui relaciono com o Além-Homem de Nietzsche, na poesia de Camões é o exercício 

contínuo do homem para o amor. Entendamos amor não apenas como o desejo 

particular de um dado sujeito, mas como manifestação de eros, o élan vital que move 

todo homem. 

 Eis um dado basilar da poesia camoniana: o amor não é apenas objeto das 

agruras sentimentais de um homem por uma mulher, é o lugar crítico nuclear a partir do 

qual se constituía uma visão de mundo. É fato que esta breve definição diz menos de 

Camões que do pensamento filosófico do seu tempo. O neoplatonismo difundido pelo 

Renascimento italiano tinha o amor como elemento central na busca por conhecimento 

– é por meio do desejo sublimado que se acedia à razão, esfera do humano concernente 

à vida do espírito. Sabemos, entretanto, que o amor camoniano, dado a experiências e à 

materialidade do corpo, não nega, todavia, a sua mesma dimensão espiritual, ou seja, 

sobre o modelo neoplatônico de transformação sublimada do desejo em conhecimento 

Camões imprime as suas vivências particulares (não destituídas de intenso erotismo), 

buscando conferir a elas um estatuto universal. Em outras palavras, a modernidade da 

experiência amorosa camoniana consiste na tentativa de atribuição de um lastro 

universalizante e perene do conhecimento por meio da materialidade histórica de um 

corpo precário. Falha tentativa (o que não é de surpreender), e por isso mesmo trágica. 

 O que gloriosamente surpreende nesta poesia é a alegria com que se vive esta 

tragédia humana. E mais, é absolutamente espantoso que tal vivência trágica seja 

assumida como um dever – o único dever que compete a um homem radicalmente 

consciente de sua mortalidade. A dimensão histórica d’Os Lusíadas, em perpétua tensão 

com a esfera mítica, é o que faz deste épico um texto moderno. E é um amor decaído 

que move a narrativa da viagem para a Índia, não só devido aos amores luxuriantes de 

uma incestuosa Vênus, mas, sobretudo, porque a divindade mítica do Amor reverbera os 

afetos dedicados à “antiga, tão amada sua, [gente] Romana” (I, 33) nos novos e 

historicamente implicados portugueses. Do antigo para o novo há um salto do mito 

(Eneias) para a História (Vasco da Gama). O risco de tal empreitada, entretanto, não 

impede Camões de assumi-la como um dever: é preciso alevantar a História portuguesa 

e revesti-la de um estatuto mítico. 



 Em seu A estrutura de Os Lusíadas, Jorge de Sena não cessa de afirmar o anseio 

camoniano de transfiguração mítica da História, o que, segundo o ensaísta, ocorre 

efetivamente a partir do Canto IX, na Ilha de Vênus, com o casamento dos nautas com 

as Nereidas. “[...] a viagem do Gama teria de ser a expedição mítica por excelência” 

(SENA, 1970, p. 137). O ensaísta, ao nos explicitar singularmente a organização 

estrutural que rege a obra camoniana, demonstra, nos mais diversos níveis, as 

interpenetrações dos planos divino e humano, necessárias para a constituição da 

arquitetura épica. A dinâmica entre Vênus e Baco – e isto desenvolverão outros 

ensaístas mais interessados na função dos deuses pagãos n’Os Lusíadas, casos, por 

exemplo, de António José Saraiva e Luiza Nóbrega – não é apenas a comédia dos 

deuses que disputam entre si a glória ou desgraça dos portugueses, é sim, em um plano 

muito mais profundo, o modo como o poeta manifesta esteticamente a sua cosmovisão. 

Neste sentido, é preciso ressaltar o consequente intercâmbio ético-estético inerente às 

relações entre História e mito. Uma vez que concebemos o plano dos deuses como 

aquele em que o poeta transfigura o mundo segundo o seu valor estético, reconhecer que 

o universo mítico atravessa o histórico significa conceder à poesia uma qualidade 

efêmera, sujeita às ações do tempo. 

 Interessa-me, principalmente, não tanto uma análise extenuante das singulares 

passagens em que é possível reconhecer este produtivo trânsito entre o histórico e o 

mítico – até porque julgo que todo o poema de Camões é forjado sob esta perspectiva –, 

mas depreender uma visão global do épico camoniano a partir de alguns momentos 

especialmente problemáticos no que tange a esta questão. Neste sentido, será 

evidentemente necessário, na tentativa de reconhecer as marcas da servidão amorosa 

n’Os Lusíadas, transitar pelos episódios fundamentais de que participa Vênus, assim 

como tratar de Inês de Castro. Não apenas nestes passos será discutida a servidão 

amorosa: o Poeta também deve ser objeto de estudo, já que a sua escrita é movida de 

amor. Como já referido, também o episódio do Adamastor, o monstro apaixonado que 

guarda o desconhecido Oceano Índico, deve ser lido com bastante atenção, assim como 

outros que no decorrer do trabalho surgirão. 

 A visada amorosa que aqui buscamos constituir se fundamenta tanto na tradição 

lírica portuguesa advinda das cantigas medievais, como em uma perspectivação 

moderna que atravessa a ideia neoplatônica do desejo sublimado, para se metamorfosear 

na laboração do conhecimento por meio da experiência erótica. É, portanto, uma noção 

de amor que implica necessariamente o corpo como agente das relações, e não somente 



a alma, como haveria de ser para outros contemporâneos do autor d’Os Lusíadas. Sendo 

assim, pela via do erotismo será reelaborada a servidão amorosa, de maneira que o 

indispensável pathos do desejo se transfigurará em dissolução da individualidade. Servir 

ao outro, neste âmbito, significa abdicar de si, não no sentido de se abandonar ao poder 

alheio, mas de comungar com a potência desta alteridade e com ela tornar-se Um. Como 

veremos, a tragédia da poesia camoniana é constatar que este Um possivelmente não 

existe, o que, entretanto, não lhe impede de lutar pela busca dele. 

 Este Um entendamo-lo como a unidade cósmica em que se reconciliam os 

contrários (corpo e alma; matéria e espírito; vida e morte) e que, na poesia camoniana, é 

buscada por meio da experiência amorosa. Helder Macedo esclarece tal procedimento 

nos seguintes termos: 

Em contraposição ao homem idealizado do neoplatonismo, cuja 
integração numa totalidade mística e super-humana só podia ser 
parcial (rejeitada a ganga material na busca espiritual), Camões 
propõe a reconciliação da própria totalidade humana como o objetivo 
da sua procura. Consequentemente, o amor, com o seu inseparável 
componente erótico, torna-se para Camões numa forma de 
conhecimento, radicada como uma profunda verdade aprendida por 
quem “tudo passou” e “tudo experimentou”, na dramática consciência 
da diferenciação da pessoa amada e da mutabilidade do amor. O amor 
torna-se, desse modo, numa viagem para o desconhecido, numa 
exemplar procura de uma complementaridade qualitativamente nova 
dos seus diversos níveis – espírito e carne, ideia e experiência – no 
homem harmonioso que o Renascimento previra em termos de um 
modelo que, no entanto, a não podia conter. (MACEDO, 2013, p. 24-
25). 
 

 A leitura de Helder Macedo acerca da realidade amorosa na poesia de Camões é, 

para este estudo, particularmente interessante na medida em que o ensaísta observa que 

este mesmo amor é compreendido como uma dolorosa busca por conhecimento, mas 

por um conhecimento que inexoravelmente se apresenta sempre esquivo. O caráter 

mutável do amor e a incompatibilidade com o modelo pré-concebido do neoplatonismo 

deflagram o drama desta empreitada que Helder Macedo concebe como uma “viagem 

para o desconhecido”. O que é singularmente significativo é que este desconhecido é o 

outro assumido em sua radical alteridade, já que o poeta não se submete aos delírios 

idealizantes da sua própria fantasia em detrimento do verdadeiro encontro carnal com a 

pessoa amada. 

 Ora, Os Lusíadas compreende a narrativa de uma verdadeira, porque 

historicamente factual, viagem para o desconhecido, guiada, no plano ficcional que com 

ela se interpenetra, sintomaticamente por Vênus. É, portanto, o amor, sob a sua feição 

mitificada, o motor da ação. No consílio Olímpico, ainda no Canto I, quando o futuro 



dos portugueses está em suspensão, é exposto este quadro em que, junto de Júpiter, 

“Vênus bela” se revela “Afeiçoada à gente Lusitana,/ Por quantas qualidades via nela/ 

Da antiga, tão amada sua, gente Romana;/ Nos fortes corações, na grande estrela/ [...] E 

na língua, na qual quando imagina,/ Com pouca corrupção crê que é a Latina.” (I, 33). 

Destaco especialmente o fato de que a afeição da Deusa se manifesta na língua, o que 

nos leva a supor uma intrínseca relação entre ambas as esferas. Um amor inerente às 

palavras é o índice que nos revela que a viagem do Gama é necessariamente 

acompanhada por outra viagem (quiçá outras) descrita no âmbito da poesia. Entre uma e 

outra, o terrível intervalo: será possível ao amor de uma Deusa emendar os desacertos 

humanos operados no campo Histórico? 

 Gera-se uma zona de silêncio no poema de Camões. Aquilo que não é dito, ou 

interdito, é também tarefa dos deuses (quando não do próprio Poeta), e, em oposição a 

Vênus, Baco projeta a sua sombra sobre a viagem “conhecendo/ Que esquecerão seus 

feitos no Oriente,/ Se lá passar a Lusitana gente.” (I, 30). Em termos simbólicos, 

memória e esquecimento medem as suas forças, aferidas sobretudo na viagem que é o 

poema. De um modo ou de outro, o que se afigura é que tanto em Vênus quanto em 

Baco parecem atuar estas potências dicotômicas; em ambos se efetua o que quer que 

seja vida e morte. A Deusa do Amor, ao favorecer a memória dos portugueses, suplanta 

com o novo as glórias da antiga gente romana, enquanto o Deus do Vinho, buscando 

impedir a viagem, obscurece a viagem lusíada para que a sua fama passada não seja 

esquecida. 

 Não importa que, no campo da exegese, as forças luminosas de Vênus 

supostamente vençam para que as trevas báquicas sejam derrotadas. Sabemos que, no 

campo simbólico em que os deuses atuam, estas potências contrárias atuam uma sobre a 

outra simultaneamente e ambas são respeitadas em sua dimensão sagrada. Porventura, é 

por meio delas que Camões procura nos conceder uma imagem de sua cosmovisão 

humanista, em que a busca por uma reconciliação dos contrários seja manifesta a partir 

de expedientes simbólicos. O que nos interessa deste quadro, entretanto, é a observação 

de como a poesia camoniana opera com tais expedientes de maneira a se relacionar com 

eles por meio da ideia de servidão. O compromisso maior de Camões, em sua obra, se 

dá na sua relação com estas forças, que operam, simultaneamente, uma ação criativa e 

outra destrutiva. 

 A servidão amorosa deve ser compreendida em sua dupla feição: potência 

luminosa provedora do saber e desvario inebriante do desejo. Eis o entendimento de que 



Vênus está em Baco e vice-versa. Em outras palavras, é o que, já nas cantigas medievais 

acerca das quais tratamos, fica evidente no fascínio humano em torno do encontro entre 

vida e morte. Como viemos tentando apontar na poesia de Camões, este equilíbrio é 

posto em xeque devido ao rompimento com a esfera exclusivamente ideal do 

pensamento filosófico do seu tempo. Ainda que haja desequilíbrios em uma e outra 

potências, idealmente estas forças podem se equacionar, o que não é de modo algum 

pacífico para o poeta d’Os Lusíadas. O empenho camoniano por um concerto de 

contrários é terrivelmente muito mais doloroso do que se pode supor, pois é necessário 

que a tal experiência seja conferida materialidade, ou seja, Camões tem de realizar no 

próprio corpo a expiação das consequências do desejo por expandir a sua noção de 

humanidade. Em termos de uma profunda meditação lírica, a Canção VII, “Manda-me 

Amor que cante docemente”, é uma das expressões mais bem acabadas deste anseio por 

acordar os opostos inerentes ao amor. E Os Lusíadas, como procuraremos demonstrar, é 

a projeção épica desta aventura pessoal. 

 Curioso é notar como neste texto épico (e por isso mesmo chamamos-lhe, junto 

com Sena, épico por contradição) é possível ver reverberar um pathos amoroso, muitas 

vezes próximo àquele inerente à coita das cantigas. Se na sua lírica, Camões pôde 

exercitar um trânsito profícuo entre a medida velha e o dolce stil nuovo, no que tange a 

um encontro de temas, motivos, gravidade de elocução, n’Os Lusíadas, como muitos já 

apontaram, foi possível, em decorrência de seu caráter polifônico, a estruturação de um 

poema por vezes genericamente híbrido, se tivermos em conta que, atravessando o 

discurso épico, podemos rastrear passos que remontam a uma dicção lírica amorosa, ou 

pastoril, ou elegíaca. Neste sentido, ao fazer confluir em si as contradições (políticas, 

estéticas, filosóficas, teológicas) do seu tempo, Camões construiu um poema 

monstruoso. E a expressão do amor como a conhecemos em sua poesia, tanto foi 

resultado destes movimentos conflituosos, como possibilitou os meios para uma 

revolucionária experimentação poética. 

 É por isso que o amor – e digamos desde já: o amor paixão – possui uma função 

política radical n’Os Lusíadas. Na Dedicatória do poema, ouvimos o Poeta declarar 

abertamente: “Vereis amor da pátria, não movido/ De prémio vil, mas alto e quase 

eterno;/ Que não é prémio vil ser conhecido/ Por um pregão do ninho meu paterno.” (I, 

10, grifo nosso). Contra a vileza materialista daqueles que seguem “Amando cousas que 

nos foram dadas/ Não pera ser amadas, mas usadas” (IX, 25, grifos nossos), o Poeta 

combate com a materialidade do próprio corpo em estado erótico, que nos ensina um 



amor capaz de transformar efetivamente o mundo. Por meio das figurações míticas de 

Vênus e Cupido, afinal o poema “pretende/ Fazer hũa famosa expedição/ Contra o 

mundo revelde, por que emende/ Erros grandes que há dias nele estão” (IX, 25). Erros 

que, em outros passos, serão também ocasionados pelo próprio amor, sobretudo se 

tivermos em conta a sua desconcertante presença na poesia lírica. 

 O diálogo com as Rimas, principalmente neste ponto em que trataremos da 

servidão amorosa, é indispensável para o desenvolvimento da visão critica global 

pretendida. É também a partir da obra lírica de Camões que laboraremos uma 

perspectivação dos mandos e desmandos do amor (“Manda-me Amor...”) para buscar 

formular o que denominamos por servidão e, uma vez que reconheçamos a sua íntima 

relação com a linguagem, proceder ao deslocamento teórico que revele a ação do 

serviço como trabalho poético. Esta nova etapa de estudo compreende, na mesma 

medida, a dinâmica entre vida e morte estabelecida pela linguagem, de modo que, para 

experimentar, em sua mais profunda radicalidade, esta servidão, é preciso adentrar o 

silêncio da palavra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

__________________________________ O amor paixão: um quadro de referências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 O amor paixão: um quadro de referências 

 

 Como já destacamos neste estudo, a servidão amorosa não é exclusivamente um 

topos poético da obra camoniana; muito pelo contrário, Camões acede a uma tradição 

lírica que remonta à poesia galaico-portuguesa, mas também à mitologia bíblica ou às 

artes da Antiguidade Clássica greco-romana. Não é o nosso intuito rastrear as marcas 

destas tradições na poesia camoniana, até porque tal método seria contrário a nossa 

proposta investigativa, que busca romper com certa perspectiva linear da História 

enquanto meio de fundamentação crítica. Todavia, é de nosso interesse a construção de 

um quadro de referências, anteriores e posteriores a Camões, que nos auxilie na leitura 

de sua obra, e no desenvolvimento de uma ideia de servidão amorosa, basilar para a 

compreensão de sua arte poética. 

 O amor paixão, como nos ensina Denis de Rougemont, portanto o amor como 

expressão de um pathos humano, radicado em um espaço entre a natureza e a cultura, 

ordena toda uma tradição literária ocidental que remonta ao século XII. Há, segundo o 

ensaísta, um modo de viver e pensar o amor que, contraditoriamente, busca conciliar 

vida e morte. Com efeito, paixão significa sofrimento, o que, entretanto, não impede de 

reconhecermos nela uma potência afirmativa da vida (positividade), ainda que 

atravessada de morte (negatividade). Aliás, é precisamente tal negatividade que faz da 

paixão uma realidade tão fascinante – nela imaginamos um abismo em que arriscamos a 

nossa subjetividade e, por isso mesmo, sonhamos a aventura de sermos outros. O gozo 

desta dissolução se nos apresenta como um meio para superarmos as limitações da 

nossa existência. 

[...] o erotismo idealizado em toda a nossa cultura, na nossa educação, 
nas imagens que são o ornamento de nossas vidas, e, finalmente, a 
necessidade de evasão exasperada pelo tédio mecânico, tudo em nós e 
à nossa volta glorifica a tal ponto a paixão que acabamos por ver nela 
uma promessa de vida mais viva, uma força que transfigura, qualquer 
coisa que estaria para além da felicidade e do sofrimento, uma ardente 
bem-aventurança. (ROUGEMONT, 1989, p. 14) 
 

 Rougemont trata a paixão como “uma força que transfigura” e como “qualquer 

coisa que estaria para além”, imagens que associam a ideia de metamorfose à esfera do 

ultrapassamento de nossa condição. O amor como transformação está nas bases de uma 

arte poética camoniana, porventura, muito devedora da obra de Ovídio, mas certamente 

ligada a vertentes do pensamento filosófico do seu tempo, como o neoplatonismo. De 

todo modo, e independente de uma investigação das origens, fato é que o texto 



camoniano nos dá a ver a fulguração de que nos dá parte Rougemont, quando se refere a 

“uma ardente bem-aventurança” adivinhada na paixão. 

 O ardor amoroso na poesia de Camões, como também já afirmamos, é plural, 

heterogêneo, o que, naturalmente, altera o modo de abordagem mais tradicional em 

relação aos mandos e desmandos do amor. Ensina o neoplatonismo que a visão da 

mulher amada – e, portanto, de uma única e exclusiva mulher –, por sua sobre-humana 

beleza e excelência moral, é o caminho árduo para a contemplação do Bem e o 

conhecimento da Verdade. A perturbação de tal modelo de prática amorosa, por 

consequência, levaria a mudanças na concepção de categorias filosóficas como Bem e 

Verdade, fato observável na poesia de Camões, sobretudo em sua lírica. 

 Helder Macedo, em seu Camões e a viagem iniciática, nos revela como a 

experiência é determinante na elaboração de uma perspectiva singular da práxis 

amorosa, o que leva o poeta a manifestar um tratamento diferenciado com a própria 

maneira de se fazer poesia. Se o modelo da imitatio latina e os topoi da filosofia 

neoplatônica estão presentes em sua obra, assim os notamos em moderno deslocamento, 

uma vez que submetidos à experiência de uma subjetividade que busca transfigurar 

textualmente a multiplicidade da vida. E a tão tradicional servidão de amor parece 

assumir um caráter também diferenciado. 

No tempo que de Amor viver soía, 
nem sempre andava ao remo ferrolhado; 
antes agora livre, agora atado, 
em várias flamas variamente ardia. 
 
Que ardesse num só fogo, não queria 
o Céu, porque tivesse exprimentado 
que nem mudar as causas ao cuidado 
mudança na ventura me faria. (CAMÕES, 1973, p. 166) 
 

 Cito os dois quartetos de um conhecido soneto de Camões. A forma fixa, como 

sabemos, remonta ao dolce stil nuovo, apreendido do Renascimento italiano e 

amplamente divulgado na Europa do século XVI. O lirismo camoniano não diverge, de 

todo, de uma retórica amorosa igualmente exercitada pelos seus contemporâneos de 

quinhentos, mas chama atenção no que escapa do que deveria ser o objeto do canto. 

Camões celebra, com todo o seu tormento, um amor diferente, vário. 

 No que sobremaneira nos interessa, o tema da servidão é desenvolvido de forma 

estranha: o Amor (Cupido) não impele o eu lírico à sublime congeminação, sequer o 

submete ao desejo de um só corpo: “antes agora livre, agora atado,/ em várias flamas 

variamente ardia.” Observemos que o amante não está sujeito à idealização de uma 



amada, o que o leva a estar ora livre, ora preso, mas nem por isso deixa de se reconhecer 

submetido a diversas vontades. A sua sujeição maior é ao Amor, que dirige o seu desejo 

de uma amada a outra – é a Ele que o amador deve lealdade. 

 É curioso notar este quadro que, em referência a um deus pagão, está eivado de 

uma aura cristã. A designação pronominal do Amor, a que procedo referindo-me a Ele, 

lembra muito a dicção judaico-cristã que assim se remete ao seu Deus, afinal de contas, 

o Senhor de muitos servos. O soneto de Camões parece jogar com este imaginário, 

quando, no último terceto, se instrumentaliza de uma retórica de caráter religioso para 

glorificar, não a Deus, mas a Cupido: “Louvado seja Amor em meu tormento,/ pois para 

passatempo seu tomou/ este meu tão cansado sofrimento!” (CAMÕES, 1973, p. 166). 

 O louvor camoniano, se posto nesta perspectiva, soa um tanto heterodoxo (não 

sei se herético...), ainda mais se associarmos o sofrimento, passatempo de Cupido, com 

a paixão de Cristo. Os padecimentos de amor cantados pela lírica profana ocidental, não 

só de Camões, têm exatamente este fundo: o modelo de amor supremo a que almejam 

os pobres amantes possui feições ascéticas, é uma sublimação dos desejos corporais em 

direção aos prazeres da alma. E é sobretudo uma paixão cristã, de absoluta entrega de si, 

que orienta a prática do amor. Camões adota esta lógica de um pathos radical, notado no 

abandono do eu, mas recusa a abnegar dos desejos corporais, fazendo destes, pelo 

contrário, o meio para a laboração especialíssima da sua ascese. 

Se o amor (o sentimento), como é sabido, manifesta-se como busca de um saber, 

este elogio da promiscuidade lega à escrita camoniana, não os entraves de uma 

admoestação moralizante, mas uma perspectivação da realidade muito mais ampla, 

justamente por conceber meios vários de conhecimento. O Humanismo de Camões, 

alimentado pelo desejo de aventura, rompe os limites do conhecido em vias de alcançar 

o desconhecido. Nesta altura, em que o sujeito supõe uma libertação das amarras que o 

condenam à precariedade do humano, a realidade descrita por sua poesia ultrapassa as 

categorias de Bem e Verdade, para se situar para além do bem e do mal, espaço votado 

às incertezas de muitas verdades. 

Tomando de empréstimo os termos do pensamento neoplatônico e da moral 

cristã, em certo rearranjo perverso, não seria excessivo afirmar que a ascese camoniana 

é para baixo. A superação do humano pela força do desejo cumpre uma espécie de 

transcendência na imanência. É este movimento um projeto de libertação fundado em 

uma utopia amorosa, a qual se acede por meio de uma conjugação de termos contrários 

(bem ao modo camoniano). Servidão e liberdade são os dois elementos que se 



entrelaçam para manifestar uma nova categoria ontológica do humano, não mais 

estruturada em um ser (em um onto, portanto), mas sujeita às flutuações do devir. 

Esta aguda consciência do movimento como propriedade inerente ao sujeito é 

proporcionada por uma perspectiva filosófica que resguarda um espaço privilegiado à 

sexualidade no construto da sua cosmovisão. Assim é o caso de Camões. É possível 

mesmo ler a sua poesia tendo em vista uma dinâmica dos afetos a entrelaçar os 

conhecimentos nela experimentados. Todavia, entendo, de certa maneira, a concepção 

camoniana do amor como anti-espinosana, uma vez que reconhece, por contradição, 

potência no apaixonamento. Por outro lado, ainda, esta obra não se permite ser tomada 

como uma refém da dialética metafísica – o sonho de instrumentalizar a razão para que 

se alcance a Ideia das coisas é, em Camões, um fracasso.  

Não é de espantar, logo, que em dados momentos da sua lírica, por exemplo, 

encontremos algo como um elogio da doença15, palavra que já traz na memória de seu 

étimo latino a marca da paixão. O amor doente de Camões, patológico, portanto, deseja 

ardentemente o próprio estado de apaixonamento, daí o gozar no sofrimento. “Que 

maior bem deseja quem vos ama/ que estar desabafando seus tormentos,/ chorando, 

imaginando docemente?” (CAMÕES, 1973, p. 204), lemos na Canção “Fermosa e 

gentil Dama, quando vejo”. Não há maior bem que o padecimento de amor, estado a que 

é movido o sujeito, apesar da sua vontade. É este o lugar comum do seruitium amoris, 

mas a servidão camoniana, para além dos ditames da cortesia trovadoresca, assume uma 

potente dimensão existencial. 

Na poesia de Camões, avento a possibilidade de ler o amor como servidão que 

liberta. Antes de tudo, o amor é servidão porque cativa – “Quem pode livre ser, gentil 

Senhora,/ vendo-vos com juízo sossegado,/ se o Minino que d’olhos é privado,/ nas 

mininas dos vossos olhos mora?” (CAMÕES, 1973, p. 121) –, prende o desejo do 

amador; mas, por contrário efeito, nesta submissão, liberta aquele que se entrega – 

“Aqui senti de Amor a mor fineza,/ como foi ver sentir o insensível,/ e o ver de mim 
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 O exemplo mais conhecido decerto é a Cantiga dedicada “a outra Dama que também estava doente”, 
que glosa o mote “Deu, Senhora, por sentença/ Amor, que fôsseis doente,/ para fazerdes à gente/ doce 
e fermosa a doença”. O poema é um delicioso relato do desejo amoroso que joga com a literalização do 
significado de paixão como pathos, doença. Entre o atrevimento erótico e o dito jocoso, o sujeito lírico 
assim se investe em favor de sua Senhora: “Que eu, por ter, fermosa Dama,/ a doença que em vós vejo,/ 
vos confesso, que desejo/ de cair convosco em cama.” (CAMÕES, 1973, p. 50). O “estar de cama” como 
expressão indiciadora do estado doentio é dito pelo insinuante “desejo/ de cair convosco em cama”, 
sentença ambígua, entre a enfermidade e o enleio sexual. 



mesmo perder-me;/ enfim, senti negar-se a natureza;/ por onde cri que tudo era possível/ 

aos lindos olhos seus, senão querer-me.” (CAMÕES, 1973, p. 218). 

Porventura a liberdade experimentada pelo amador é relativa (como, em geral, 

creio que seja todo processo de libertação), e circunscreve-se relativamente à ruptura 

dos cercos estabelecidos pelos ditames morais. A nova concepção de humanidade 

formulada pela poesia de Camões é oferecida pela valorização da sexualidade, não 

apenas como meio de ascensão espiritual (como, de resto, visava algumas vertentes do 

neoplatonismo), mas como afirmação do corpo, em si mesmo, enquanto móbil de força 

criativa (eros). É notável observar no excerto da Canção VII citado que, para o amador, 

“tudo era possível/ aos lindos olhos” (grifos nossos) da amada, menos possuir o desejo 

dela. Estes versos podem tanto sugerir a insubordinação do Amor aos desígnios 

humanos, como a impossibilidade de arbitrar sobre o desejo do outro. A beleza de 

ambas as leituras consiste no fato crucial de que, de uma forma ou de outra, à assunção 

da liberdade, desencadeada por meio da desagregação dos corpos em estado erótico, 

equivale um princípio de responsabilidade. 

O infinito universo de possibilidades apresentado ao amador que se entrega ao 

desejo decerto funda o plano utópico da poesia camoniana, em que o pleno arranjo dos 

contrários se harmoniza, propiciando a liberdade de se desfrutar do prazer sem 

constrangimentos morais16 - ou, em algumas circunstâncias, apesar das severas 

restrições, como é o caso do soneto “Em prisões baixas fui um tempo atado”, em que o 

eu lírico declara, entre a culpa e o gozo: “Contentei-me com pouco, conhecendo/ que 

era o contentamento vergonhoso,/ só por ver que cousa era viver ledo” (CAMÕES, 

1973, p. 159). Como fica evidente, o desejo, para Camões, (baixo desejo como indicia o 

incipit do poema) se coaduna à ideia de transgressão, talvez justamente por este tema 

coabitar em sua poesia com perspectivas neoplatônicas ou mesmo cristãs. 

Vítor Aguiar e Silva, em “Amor e mundividência na lírica camoniana”, investiga 

a possibilidade do convívio de diferentes concepções do amor em Camões. De acordo 

com o ensaísta, pelo menos duas perspectivações distintas são observáveis na obra do 

autor das Rimas, sendo uma mais afeita às ideias neoplatônicas, em que o amor se 

identifica com a luz, a razão e o divino, e outra, pelo contrário, que associa a 

                                                             
16 O episódio da Ilha de Vênus, n’Os Lusíadas, é exemplo incontornável de representação ficcional de tal 
idealização amorosa que, como fica dito, anseia por uma realização do desejo sem os entraves 
moralizantes da culpabilização da consciência e do pecado. Na Ilha venusiana, o amor é livre, pois 
ninguém a ele se recusa, se não em ainda mais eróticas encenações de ninfas fugitivas, afinal “mais 
industriosas que ligeiras” (IX, 70). 



experiência amorosa à escuridão, à loucura e ao mundano. Interessa-nos a tensão 

provocada pelo choque destas diferentes abordagens, sobretudo porque, tendo em vista 

o seu caráter problemático, é a partir desta instigante confluência que também buscamos 

formular a nossa leitura. 

É preciso ter em conta que, no caso camoniano, o amor, maneiristicamente entre 

luz e trevas, é também anseio “por ver que cousa «é» viver ledo”. O amor é uma intensa 

expressão do gáudio que é saber-se vivo e, neste sentido, valor que liberta da lei da 

Morte (para lembrarmos do épico). A própria Ilha de Vênus, n’Os Lusíadas, é 

referendada como “alegre e deleitosa” (IX, 54). Desta alegria, que é potência de vida, 

faz-se o valor máximo da poesia de Camões, mas somente a experiência nos concede 

este saber, e, para experimentá-lo, é preciso atravessar o mar de luz e trevas da relação 

amorosa. 

Se, por um lado, o amor é um meio de ascese espiritual, que sublima os apetites 

corporais transubstanciando-os em razão pura dirigida para a visão da Beleza, por outro 

o amor é concebido não apenas como fonte de agitação, inquietude e 
contradições ao nível da psicologia e do comportamento individuais – 
a fenomenologia dos sofrimentos amorosos constitui um dos loci 
communes dos tratados renascentistas sobre o amor –, mas também 
como uma força obscura que, destruindo a razão e o intelecto, 
afastando o homem da luz e da beleza divinas, originando distúrbios, 
crimes, monstruosidades e cataclismos, quer no âmbito individual, 
quer no âmbito social e no âmbito cósmico, se identifica com o 
princípio do mal. (SILVA, 1994, p. 167-168) 
 

 Não disfarço a minha inclinação pessoal por reconhecer nas qualidades sombrias 

do amor, descritas por Vítor Aguiar e Silva, o caminho mais profícuo de investigação da 

poesia camoniana. Não seria sequer um critério de escolha arbitrário, posto que sejam 

infindáveis os exemplos em que tal manifestação maligna está presente na sua lírica. 

Não obstante tal afinidade, e para manter a coerência com o que já apontamos, os 

nossos esforços concentram-se em abarcar o caráter dúplice do amor, entre a razão e a 

loucura – até porque, para a economia da poesia de Camões, não faria sentido tanto 

empenho despedido em função exclusiva de um mal. Há necessariamente um bem no 

amor, mas, para Camões, dificilmente um Bem17. As propriedades deste bem – em 

minúsculo –, por estarem condicionadas ao mundano, são absolutamente problemáticas 

(e muito mais complexas do que se o poeta aderisse ao Mal), pois estão sujeitas ao 

tempo e à finitude. Este fato, por si, leva a busca de Camões a um destino trágico. 
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 Com a única exceção das redondilhas de “Sôbolos rios que vão”, palinódia camoniana que o sujeito 
lírico  nega o passado em que se deliciava com os prazeres carnais, para, enfim, se entregar, não tanto 
ao culto da razão que o ascenderia ao plano espiritual, mas aos desígnios da Divina Graça. 



 A caracterização deste bem, almejado pela poesia de Camões, se fundamenta ao 

avesso de uma realidade transcendente – é na imanência do mundo concreto que se 

revela tal valor, uma vez que ele está condicionado à corporeidade dos amantes. Neste 

sentido, a poesia – movida pelo amor – só compreende uma particularidade heurística 

na medida em que o desvelamento do real não resulte de uma manifestação metafísica. 

O que não significa que o plano transcendente não oriente muita desta poesia; ocorre, 

entretanto, que certos empreendimentos do pensamento camoniano relativos à 

afirmação do desejo carnal, uma vez que falhem no processo neoplatônico de 

congeminação, arriscam novos meios de dizer as potências da razão, do bem e do 

sagrado, em um âmbito terreno. 

 Na reiteradamente citada Canção VII, o sujeito amante testa os limites do amor – 

“Porém a mais me atrevo” (CAMÕES, 1973, p. 216) –, que, por sua vez, move o desejo 

humano, não ao sublime plano da razão divina, mas ao estado de natureza – “Ó que 

gentil partido!/ Trocar o ser do monte sem sentido,/ pelo que num juízo humano 

estava!” (CAMÕES, 1973, p. 217). Sendo estas as condições a que se vê submetido, o 

amador, como que num lance de contorcionismo intelectivo, revela a qualidade racional 

dos seus apetites, a qual se constitui por meio da perda da própria Razão, em um jogo de 

(de)composição do pensamento que se permite enlevar radicalmente pelos 

desconcertados afetos corporais. Em outras palavras, o desejo acaba por possuir razões, 

que não coincidem com a Razão, mas que abrem o saber humano para outros níveis de 

entendimento: “Assi que indo perdendo o sentimento/ a parte racional, me entristecia/ 

Vê-la a um apetite sometida;/ mas dentro n’alma o fim do pensamento/ por tão sublime 

causa me dezia/ que era razão ser a razão vencida.” (CAMÕES, 1973, p. 217). 

 É sintomática a rima de sentimento com pensamento observável neste excerto. O 

poema de Camões trata de formular uma espécie de razão apaixonada, uma nova razão, 

que de modo algum se confunde com a ascensão divina do modelo neoplatônico, mas 

que nem por isso deixa de levar o amador a um estado de êxtase, que ele mesmo 

designará como conduzido por motivos celestes: “Ó grão concerto este!/ Quem será que 

não julgue por celeste/ a causa donde vem tamanho efeito/ que faz num coração/ que 

venha o apetite a ser razão?” (CAMÕES, 1973, p. 217). A sentença final destes versos, 

ainda que soe como pergunta retórica, é interrogativa. Naturalmente, o sujeito está 

experimentando – e por isso se questiona – novos meios de dizer o sagrado, de 

compreender esta espécie de libertação das amarras do pensamento intelectivo ao se 

entregar aos afetos. 



 A servidão amorosa camoniana compreende esta perda que se restitui como 

ganho: “Assi que, quando a via [a razão] ser perdida,/ a mesma perdição a restaurava;/ e 

em mansa paz estava/ cada um com seu contrário num sujeito.” (CAMÕES, 1973, p. 

217). Mas é preciso ressaltar que tal ganho é a própria perda: a alterização 

experimentada no abandono de si. O verso que canta o “grão concerto” de se ver “cada 

um com seu contrário num sujeito” explora tanto a imagem da utopia amorosa 

camoniana de reconciliação dos opostos por meio da relação erótica, em que a palavra 

sujeito apresenta-se como substantivo, como revela a ideia de confluência de elementos 

antitéticos num sujeito, ou seja, no corpo daquele que se submeteu, de maneira que, 

aqui, a palavra admite um caráter adjetivo. 

 Este glorioso abandono do eu descreve o sujeito lírico como uma espécie de 

despossessão extática – “o ver a mim de mim mesmo perder-me” –, a que concorre, 

enquanto processo concomitante, o gesto de escrita:  

Despois que já senti desfalecer-me,  
em lugar do sentido que perdia,  
não sei que m’escrevia  
dentro n’alma co as letras da memória,  
o mais deste processo 
co claro gesto juntamente impresso 
que foi a causa de tão longa história. 
Se bem a declarei, 
eu não a escrevo, d’alma a trasladei. (CAMÕES, 1973, p. 218) 
 

 Em sentido batailliano, como muito nos interessa guiar algumas das reflexões 

deste estudo, as impressões descritas nesta cena poética assimilam-se em demasia com a 

dita pequena morte. É, literalmente, um desfalecimento o que sente o eu lírico, 

movimento de passagem da vida para a morte que, somado ao ato de escrita, assume um 

caráter ainda mais instigante no que diz respeito a uma moderna prática de alterização. 

Se nos é concedida, para além do já exposto, um pequeno exercício de hiper-leitura, 

chamamos atenção ao verso “não sei que m’escrevia”, em que, ao desconhecimento do 

sujeito daquele que afinal escreve, corrobora a cacofonia provocada pela sentença, de 

modo que podemos ler não sei quem escrevia. 

 Este não sei quem, absoluto desconhecido de si, é quem traslada (destaco o 

verbo comum ao universo necrológico) da alma a matéria escrita, pois, como ainda 

afirma o sujeito lírico: “eu não a escrevo”. De fato – e eis a moderna lição camoniana –, 

o eu não escreve, liberta-se para deixar falar o outro. Por isso mesmo, nele o 

conhecimento é sempre novo, pois nasce de um radical desconhecimento, como assinala 



o verso central da Canção: “Conheci-me não ter conhecimento;”18 (CAMÕES, 1973, p. 

217). O autoconhecimento promovido pelo poema leva o sujeito a atestar, não sem 

espanto, que o espaço do eu é ocupado por um vazio. Tal estado de despossessão 

Giorgio Agamben, em leitura batailliana, descreve a partir de uma investigação acerca 

da paradoxal experiência extática. De acordo com o ensaísta,  

o paradoxo decisivo do ekstasis, deste absoluto estar-fora-de-sei do 
sujeito, é que aquele que faz a experiência não está mais no instante 
em que a experimenta, deve faltar a si no momento mesmo em que 
deveria estar presente para fazer a experiência. (AGAMBEN, 2005, p. 
92) 
 

 Ainda segundo o autor de Profanações, é este “estar-fora-de-si” que propulsiona 

o acesso à “soberania do ser” (AGAMBEN, 2005, p. 92). Como está evidente, esta 

soberania nada tem que ver com poder, muito pelo contrário, o que esta experiência 

promove é justamente uma ausência de si como força autoritária. O êxtase lírico-erótico 

transcrito na Canção VII faz o vazio falar, é uma abertura ao encontro do outro-leitor 

(“segundo o amor tiverdes”), espaço de construção de múltiplos sentidos a partir do 

choque entre as diferenças. A experiência a que nos referimos neste caso não é a tão 

promulgada experiência de que muitos comentaristas da poesia camoniana tratam (e a 

qual também discutimos), mas um evento distinto que designaremos especificamente 

como experiência extática. Enquanto que a tradicional experiência camoniana reivindica 

a presença, a constatação manifesta do acontecimento – o “Tudo passei”, de “Erros 

meus, má Fortuna, amor ardente” –, o êxtase erótico-lírico é uma despossessão, exige a 

ausência de si. 

 Modernamente entre o fingimento pessoano e o testemunho seniano, Camões 

promove uma disponibilidade do ser ausente, que se converte em responsabilidade ética 

perante o outro. Uma poética da servidão pode, aqui, ser formulada segundo o 

                                                             
18

 A arquitetura poética desta que Jorge de Sena considera a paradigmática das Canções camonianas 
(SENA, 1984, p. 295) organiza-se equilibradamente em curiosas 7 estrofes (lembrando que esta é a 
Canção VII, segundo a problemática compilação do cânone lírico de Camões por alguns autores, dentre 
os quais tomo por referência Álvaro Júlio da Costa Pimpão), sendo 6 delas com 15 versos, mais o 
commiato com... 7 versos. A soma de todos os versos é 97, de modo que, ao dividir o poema 
numericamente em dois, encontramos o valor 48,5. Ou seja, distribuídos em dois grupos de 48, o verso 
central é precisamente o 49 (ou 7x7), precisamente aquele “Conheci-me não ter conhecimento;”. A 
decantação algorítmica, segundo a numerologia pitagórica, do número 97 se dá como 9+7=16=1+6=7. 
Com efeito, o número 7, de acordo com certas tradições esotéricas, compreende a união do 3 (número 
divino, da perfeição e da justiça) com o 4 (número humano, condicionado à natureza e à realidade 
passageira), de modo a significar o casamento do homem com o divino. As abordagens desta ordem 
poderiam continuar indefinidamente, mas não é este o nosso principal objetivo neste estudo. 
Voltaremos a tratar da simbologia numérica, entretanto, aquando da investigação da arquitetura 
significativa d’Os Lusíadas, no Capítulo 3. 



entendimento camoniano de que o “[Amor] é um cuidar que ganha em se perder.” 

(CAMÕES, 1973, p. 119). A concepção de que o texto é o lugar comum de trânsito dos 

sentidos forjados a partir da interlocução obra-leitor concede a Camões uma flagrante 

modernidade, a qual se atesta, por exemplo, pelo diálogo intertextual que a sua poesia 

desencadeia através dos séculos, viabilizando um profícuo encontro com autores de 

períodos os mais diversos. Este efeito-dominó da poesia camoniana, que contaminou 

(patologicamente) o seu tempo e o futuro e o passado, é também o que lha empresta, 

para além do seu próprio período histórico, um estatuto de perturbadora 

contemporaneidade. 

 

* 

 

Entre o fingimento e o testemunho, Camões se apresenta como via possível de 

legibilidade de alguma poesia portuguesa moderna e contemporânea. Um quadro de 

referências relativo à presença camoniana na obra de autores do século XX, portanto, 

figuras stricto sensu modernas, é vasto e pode se implicar precisamente no âmbito das 

discussões que ensaístas como Jorge Fernandes da Silveira e Luis Maffei, por exemplo, 

têm feito vir à tona19. Não é o nosso intuito sequer descrever os principais nomes que 

veem em Camões um horizonte de pensamento e com ele desenvolvem um contínuo 

trabalho intertextual – o nosso principal interesse consiste em certa atividade crítica que 

faz do poeta d’Os Lusíadas e das Rimas um núcleo catalisador e irradiador de sentidos, 

ponto de convergência e divergência de leituras, em que o passado e o presente se 

encontram. 

 É fato notório que, entre Fernando Pessoa e Jorge de Sena (tomando estes dois 

nomes como lugares fundamentais da moderna poesia portuguesa), é este último quem 

com a obra camoniana estabelece um mais intenso diálogo. Fernando Pessoa, não 

obstante o esforço por ausentar a persona de Camões de seu universo múltiplo, é pivô 

da comédia supra-camoniana, que porventura lhe lega uma recalcada e corrosiva 

influência. De ambos – Pessoa e Sena – nasce como que dois modos distintos de se 

pensar e fazer poesia. 
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 Remeto o leitor, especialmente, aos textos presentes na recolha O Tejo é um rio controverso: António 
José Saraiva contra Luís Vaz de Camões, de Jorge Fernandes da Silveira, e à obra Despejo quieto, de Luis 
Maffei. Ambos os livros são referências indispensáveis a quem deseja tomar conhecimento da presença 
camoniana na moderna poesia portuguesa. 



 Por um lado, Pessoa, ao realizar o elogio da heterogeneidade e da dissolução 

(sobretudo subjetiva) promove um dos mais ousados projetos poéticos da modernidade. 

A revolução estética de Orpheu e a criação dos heterônimos fazem do autor de 

“Autopsicografia” certamente um nome incontornável para os seus sucessores. O êxito 

que esta poesia alcançou no seu post mortem fez de Pessoa, aliás, não tão somente um 

poeta internacionalmente conhecido, mas – como por consequência – uma figura maior 

que a sua própria obra. Nada mais anti-pessoano do que este fenômeno, se tivermos em 

conta que o seu anseio por outrar-ser significa, antes de tudo, uma afirmação da obra 

como objeto autônomo, independente do seu criador. 

 O fingimento pessoano, formulado nos poemas-gêmeos “Autopsicografia” e 

“Isto”, declara a objetividade da criação artística como meio mais profícuo de se 

despersonalizar. A ideia de que “O poeta é um fingidor” atravessa tanto o entendimento 

do jogo de máscaras que, no seu caso particular, compreendia a heteronímia, como 

supõe a noção de que o ato de escrita exige a aquisição de uma técnica. Ruy Belo, no 

ensaio “Poesia nova”, afirma que 

É próprio da arte fingir. Horácio falou de fingere carmina, Suetónio 
de fingere poemata. E, se é verdade que fingere, na sua origem latina, 
podia significar também formar, configurar, representar, e muito 
embora a palavra portuguesa fingir, daquela derivada, não consinta 
essa acepção, a afirmação inicial subsiste.// A arte é fingimento. Cria 
uma realidade própria. Dá uma nova efígie às coisas da natureza e da 
vida. (BELO, 2002, p. 64) 
 

 A lição beliana desenvolve o que na arte poética de Pessoa era já manifesto: 

“Dizem que finjo ou minto/ Tudo que escrevo. Não./ Eu simplesmente sinto/ Com a 

imaginação./ Não uso o coração.” (PESSOA, 2008, p. 146). Em termos pessoanos, o 

fingimento em nada tem que ver com engano ou mentira; muito pelo contrário, a arte é 

antes comprometida com a sua ficção e com a realidade nela criada. Possui a sua 

autonomia e obedece às leis de um universo próprio. 

 Um fenômeno como o observável nos versos do poema “Isto”, em que o próprio 

gesto de escrita é posto sob a ótica de investigação daquele que escreve, evidencia a 

radical modernidade da poesia de Pessoa, justamente naquele deslocamento de si para o 

outro: movimento desencadeado pelo prodígio da imaginação. Um salto como este, em 

que o real se consubstancia com a realidade do texto, em que fingir significa forjar 

outros mundos feitos de imagens, necessita, a priori, de uma consciência do vazio 

essencial (do eu, da linguagem, de Deus) que o homem do século XVI, como é o caso 

de Camões, jamais poderia experimentar. Todavia, o tópico da cisão individual, ou se 



preferirmos, da crise do sujeito como entidade uma, é uma questão fundamentalmente 

moderna e remonta, em língua portuguesa, mesmo a antes de Camões. A cantiga 

“Comigo me desavim”, de Francisco de Sá de Miranda, é sintomática de um desajuste 

do sujeito consigo mesmo resultante da “dor da gente” que se converte em desgosto 

íntimo. Vale retomar com atenção este famoso poema: 

Comigo me desavim, 
Sou posto em todo perigo 
Não posso viver comigo 
Nem posso fugir de mim. 
 
Com dor da gente fugia 
Antes que esta assim crescesse 
Agora já fugiria 
De mim, se de mim pudesse. 
Que meio espero ou que fim 
Do vão trabalho que sigo? 
Pois que trago a mim comigo 
Tamanho imigo de mim? (MIRANDA, 2011, p. 63) 
 

 Ora, o problema mirandino é de dor, o que no limite de nossa concepção 

etimológica é também uma questão passional. No entanto, o poema de Sá de Miranda 

não tem como motivo capital a paixão; o desconcerto descrito nestes versos é de ordem 

muito mais íntima em sentido psicologizante. Mas nem por isso poderíamos aventar a 

possibilidade de leitura segundo a qual a cisão do eu é objeto de um desdobramento 

subjetivo efetuado por um jogo de alteridade do ato de escrever. A dor do eu lírico é 

sinal de uma desesperação dramática de se ver deslocar de um centro seguro: “Sou 

posto em todo perigo”. Se cotejássemos esta perspectiva com a heteronímia pessoana, 

destacaríamos diferenças notáveis.  

Para o século XX de Pessoa, a dissolução dos valores relativos a centro, unidade, 

sujeito, é já um fato dado – nesta altura, Deus já está morto e o Zaratustra de Nietzsche 

dança diante do abismo. Tal constatação não significa que, para a poesia pessoana, tudo 

não passa de um frio jogo de máscaras. A questão de Pessoa é outra e, por sua vez, tem 

de lutar com os dramas do seu tempo. O século XVI de Sá de Miranda e de Camões 

(não podemos esquecer) é o século da Contrarreforma Católica, de um estranho 

convívio de valores estéticos advindos do Renascimento Clássico com a severa e 

conservadora moral religiosa reforçada pelo Santo Ofício, eventos que também 

ocorriam ao mesmo tempo em que as grandes navegações e os descobrimentos, com 

seus gastos absurdos em uma política colonial e mercantilista propiciadora de uma vida 

degradada no Oriente. 



Como já destacamos, o perigo no poema de Sá de Miranda é a eminência da 

cisão. Para a poesia pessoana, a dissolução subjetiva é o ponto de partida para a criação. 

Com efeito (e eis um curioso paradoxo), não haveria Fernando Pessoa se não fosse 

possível a sua própria ausência – toda a sua obra está condicionada à existência do vazio 

para onde ele foi tragado e de onde ressurgiu múltiplo. A cantiga mirandina teme o 

vazio e se desespera diante da fragmentação: “Que meio espero ou que fim/ Do vão 

trabalho que sigo?/ Pois que trago a mim comigo/ Tamanho imigo de mim?”. As 

interrogações e o tema do eu inimigo de mim enfrentam uma dolorosa aporia ao 

enfrentar o nada horrificamente apresentado ao sujeito lírico. Em certa medida, este eu 

já está cindido e o poema é a constatação deste quadro; a pergunta subjacente às demais 

elencadas por seus versos seria: o que é isto que não sou eu nem o outro? 

Em termos bastante distintos, a poesia camoniana também experimenta a 

desagregação de si. Como meio de superação individual na cópula sublime com a 

Senhora e com o Amor, de acordo com os ditames neoplatônicos, a transformação do 

amador na coisa amada descreve um movimento de alteridade, agora sim, 

flagrantemente passional. Os motivos, portanto, são absolutamente outros, não obstante 

serem correlacionáveis, na medida em que buscamos modos de interação da obra de 

Camões com problemas da poesia moderna. 

 Todavia, o poema camoniano que mais de perto se aproxima ao tema da fissura 

do eu, lembrando muito certos passos de “Comigo me desavim”20, é a cantiga que glosa 

o mote “De que me serve fugir/ da morte, dor e perigo,/ se me eu levo comigo?” 

(CAMÕES, 1973, p. 65). Cito o poema: 

 Tenho-me persuadido, 
por razão conveniente, 
que não posso ser contente, 
pois que pude ser nascido. 
Anda sempre tão unido 
o meu tormento comigo 
que eu mesmo sou meu perigo. 
 
E se de mi me livrasse, 
nenhum gosto me seria; 
que, não sendo eu, não teria 
mal que esse bem me tirasse. 
Força é logo que assi passe, 
Ou com desgosto comigo, 
Ou sem gosto e sem perigo. (CAMÕES, 1973, p. 65) 
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 A questão é, na verdade, muito mais ampla, pois que o tema do eu inimigo de mim, assim como os 
demais tópicos da poesia quinhentista, é assunto abordado por diferentes poetas que, de um modo 
geral, desenvolvem o mesmo assunto segundo regras de retórica. A maestria de Sá de Miranda faz com 
que eu tome o seu nome como referência na construção deste diálogo. 



 O tema retorna no poema camoniano de forma muito similar. Entretanto, um 

aspecto crucial desta cantiga é preciso ressaltar: diferentemente no caso mirandino, a 

cantiga de Camões parece sugerir uma confluência entre gosto e perigo. Notamos uma 

espécie de simultânea atração e repulsa do eu lírico em relação ao seu estado 

tormentoso. A princípio, o sujeito se diz um condenado ao descontentamento e, por isso 

mesmo, deseja fugir de si, uma vez que o perigo é ele mesmo: “Anda sempre tão unido/ 

o meu tormento comigo/ que eu mesmo sou meu perigo.”. O eu é uma ameaça e, talvez 

por esta mesma razão, é preciso buscar o outro. Mas a dialética do desejo camoniana 

descreve mais um daqueles paradoxos desconcertantes: existe prazer neste perigo, e 

libertar-se de si significa perder o sabor que é gozar da própria dor. 

 Ainda em uma clave amorosa, realizar o desejo implica no esgotamento da 

paixão – “Não quer logo o desejo o desejado,/ porque não falte nunca onde sobeja.” 

(CAMÕES, 1973, p. 120). O desejo possui esta curiosa particularidade: apenas se efetua 

à custa do seu próprio desaparecimento, ou, em outras palavras, um desejo realizado é 

um desejo perdido (algo de parecido ocorre em poesia?). Nos termos do poema de 

Camões, há gosto no desgosto porque isto significa um estado contínuo de 

apaixonamento. E a paixão envolve tormento, desgosto, perigo – elementos 

fundamentais para a aventura existencial desempenhada pela obra camoniana. Abdicar 

desta negatividade determina uma vida “sem gosto e sem perigo”. Portanto, livrar-se de 

si não é sinônimo de contentamento, ao mesmo tempo em que ser quem se é obriga-o ao 

tormento de não ser outro: “E se de mi me livrasse,/ nenhum gosto me seria;/ que, não 

sendo eu, não teria/ mal que esse bem me tirasse.” Que mal é este que não seja a 

paixão? 

 Na Canção X, “Vinde cá, meu tão certo secretário”, o eu lírico afirma, 

masoquistamente, a ambivalente qualidade da paixão em sua duplicidade de gozo e dor, 

quando nota que a sua “tenra natureza/ [...] se converteu no gosto de ser triste”, por ação 

do contínuo arrefecimento do ardor de seus “pensamentos namorados” e do “longo 

costume da aspereza” (CAMÕES, 1973, p. 227). O sofrimento amoroso é uma 

condenação, espécie de aprisionamento, como vimos discutindo. Livrar-se de si e dos 

próprios tormentos, como nos ensina a cantiga “Tenho-me persuadido”, leva o sujeito a 

abdicar da aventura passional – e, consequentemente, da busca por conhecimento e 

dilatação da cultura que o seu projeto erótico-poético enseja. 

 A experiência é um ponto de vista e, para ser de fato experimental, há de se 

comprometer com um espaço-tempo concreto, ainda que esta situação seja objeto da 



transfiguração artística. Para usarmos as palavras de outro poeta do século XX 

português, é preciso lembrar que o artista detém “O talento de saber tornar verdadeira a 

verdade.” (HELDER, 2013a, p. 55). A sentença de Herberto Helder diz respeito a um 

exercício de estilo (ou talento como afirma o narrador) – se compreendo a verdade 

como objeto da experiência, em termos poéticos, a sua veracidade tem de estar atrelada 

ao plano criativo. Neste sentido, a arte moderna efetua um deslocamento crucial 

relativamente, por exemplo, à concepção mimética de Aristóteles, posto que o artista 

abandone o sonho de fidelidade com o real e seus modelos de realidade para fazer da 

sua experiência particular o acesso a uma suposta sensibilidade universal. Em outras 

palavras, citando novamente Herberto: “A experiência é uma invenção.” (HELDER, 

2013a, p. 67). 

 A verdade, para ser verdadeira, exige talento do artista, e somente como obra de 

um talento, ou seja, como invenção (fingimento) é que pode compreender o estatuto de 

experiência. Quem, talvez, de forma mais profícua, tratou das relações entre experiência 

e criação no âmbito da poesia portuguesa do século XX foi Jorge de Sena. E antes 

mesmo de discorrer acerca daquilo que o autor designa por poética do testemunho, abro 

espaço para ele mesmo, em seu conhecido “Prefácio da primeira edição de Poesia-I” a 

apresentar: 

Como um processo testemunhal sempre entendi a poesia, cuja melhor 
arte consistirá em dar expressão ao que o mundo (o dentro e o fora) 
nos vai revelando, não apenas de outros mundos simultânea e 
idealmente possíveis, mas, principalmente, de outros que a nossa 
vontade de dignidade humana deseja convocar a que sejam de facto. 
(SENA, 2013, p. 726). 
 

 Em termos gerais, a tensão provocada por Sena a partir da sua arguta leitura do 

fingimento pessoano consiste no caráter de responsabilização implicado na escrita 

poética. Aquilo que o ensaísta chama “vontade de dignidade humana”, e que em 

diversos poemas celebra ardentemente, não deixa de ser a lição camoniana de vociferar 

os tormentos do medo, da injustiça, do desconcerto do mundo. Em trágica dicção, o eu 

lírico de “Piaf” (poema presente em sua Arte de música em homenagem à cantora 

francesa) reclama a mágoa de uma voz que canta porque perdeu: “Quem como ela 

perdeu/ toda a alegria e toda a esperança/ é que pode cantar com esta ciência/ do 

desespero de ser-se um ser humano/ entre os humanos que o são tão pouco.” (SENA, 

2013, p. 435). No caso, a humana dignidade do canto é uma resposta à perda, o que 

deixa a entender que é próprio da humanidade esta falta.  



 No excerto do poema em questão há como que uma ciência da perda: elemento 

fundamental da paixão. Esta mesma peça poemática canta “das multidões solitárias que 

teimam em resistir/ como melodias valsando suburbanas/ nas vielas do amor/ e do 

mundo.” (SENA, 2013, p. 434). Destaco os semas resistir e amor, para tentar esclarecer 

como, na obra seniana, a ideia de testemunho – de forte carga política – coaduna-se à 

expressão amorosa. O excerto citado fala de uma multidão que teima em resistir: esta 

teimosia da resistência é também uma teimosia da arte, que do artista se apodera para 

que se faça o canto, apesar de toda solidão e desumanidade. 

 O amor para Sena, assim como para Camões, é como um serviço militar21: no 

sentido mesmo de um combate, uma luta em defesa de ideais políticos. É, ao mesmo 

tempo, uma obrigação, que, aqui, compreendo por uma noção de dever a que não se 

pode faltar, mas um dever que escolhemos e a que nós mesmos nos fazemos obrigar. No 

poema “A morte, o espaço, a eternidade”, presente na obra-prima seniana 

Metamorfoses, a dinâmica entre vida e morte, natureza e cultura, eternidade e finitude, 

humano e divino, é articulada por meio da imagem de um ciclo de transformações do 

qual o homem faz e não faz parte, ao mesmo tempo.  

 A luta pela vida, pela negação da “morte natural”, é sobretudo consciência de 

que o homem é um animal de cultura, e é nela e através dela que antes morremos. 

“Tantos poetas morreram, em minha vida,/ antes de mim, não só no sangue ou só na 

carne,/ mas na portuguesa língua./ Deles fica a obra que fizeram.” (BRANDÃO, 2006, 

p. 626). Lembro versos de Fiama Hasse Pais Brandão ao encontro do poema de Sena, 

em que leio: “A morte é natural na natureza. Mas/ nós somos o que nega a natureza.” 

(SENA, 2013, p. 357). Sim, negamos a natureza e ansiamos pela eternidade, mas não 

por uma eternidade estática – queremos nos prolongar no tempo e, para tanto, 

necessitamos da morte, ainda que a rejeitemos. 

 A arte, como projeção humana em obra de energia vital, pode atravessar os 

séculos e sonhar com a imortalidade, todavia, estará sempre condicionada ao tempo e as 

suas transformações, que não deixam de ser uma espécie de morte. O próprio Sena, em 

seu já referido “Prefácio”, declara: “Eu não acredito na imortalidade de coisa alguma” 

(SENA, 2013, p. 727). Sempre li esta sentença tendo em mente a perspectiva 

metamórfica que o poeta adota como procedimento criativo em sua obra. Neste sentido, 

a sobrevida da cultura é uma peregrinação através de muitas mortes para alcançar a 
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 Para o comunista Jorge de Sena talvez caísse melhor a ideia de um serviço de militância política. 



eternidade (palavra que, junto de morte, comparece no título do igualmente já citado 

poema de Metamorfoses). 

 Mas tratávamos de luta, o amor como combate dentro da vida. E o excesso de 

negativas com que o poema “A morte, o espaço, a eternidade” se inicia me parece 

sintomático deste furor humano que rejeita a morte: 

De morte natural nunca ninguém morreu. 
Não foi para morrer que nós nascemos, 
não foi só para a morte que dos tempos 
chega até nós esse murmúrio cavo, 
inconsolado, uivante, estertorado, 
desde que anfíbios viemos a uma praia 
e quadrumanos nos erguemos. Não. 
Não foi para morrermos que falámos, 
que descobrimos a ternura e o fogo, 
e a pintura, a escrita, a doce música. 
Não foi para morrer que nós sonhámos 
ser imortais, ter alma, reviver, 
ou que sonhámos deuses que por nós 
fossem mais imortais que sonharíamos. (SENA, 2013, p. 355-357) 
 

 Destaco um excerto da primeira estrofe deste extenso poema. Destes versos 

citados, entre palavras de sentido negativo como não, nunca e ninguém, contamos sete 

aparições que deflagram a ideia da rejeição humana diante de uma morte que seja 

apenas a finalidade de uma existência orgânica individual. A potência de eros 

subjacente às palavras deste poema é notável precisamente neste âmbito em que o 

homem, pela técnica (que é cultura), prolonga a vida. Segundo esta lógica, o sentido da 

vida é a recusa da morte. E por isso mesmo sentimos medo desta implacável Senhora – 

para que Dela nos libertemos: “Para emergirmos livres foi que a morte/ nos deu um 

medo que é nosso destino.” (SENA, 2013, p. 357). Estes versos remontam àquele 

mesmo princípio clássico cantado na Proposição d’Os Lusíadas, em que o Poeta 

promete celebrar os heróis “que por obras valerosas/ Se vão da lei da Morte libertando” 

(I, 2). A liberdade, entendida como problema geminado à servidão, delineia-se como 

uma dialética da metamorfose. 

 A transformação a que se submete o homem e que o homem submete às coisas 

da natureza definem um princípio de duração por meio de uma série de interrupções. Se 

tivermos em vista a ideia batailliana de continuidade, notaremos que o ato de 

prolongamento da existência só se dá por meio de um pacto mortal, ou seja, de uma 

ruptura. A relação entre vida e morte – que no nosso caso de investigação do que seja a 

servidão amorosa está especificamente associada à paixão – descreve um ciclo de 

continuidade em que o homem adivinha uma possível eternidade. No entanto, esta vida 



vibrante, ou, como afirma Rougemont, “esta promessa de vida mais viva”, é resultado 

de um processo desagregador, que dilacera a unidade individual. 

 A “louca intensidade” de que fala Bataille ao descrever o delírio da união dos 

amantes é o ingrediente fundamental para compreendermos o caráter apaixonante da 

paixão. Este quê de loucura, isto é, este desvio da razão, concede ao sujeito, na 

experiência erótica, um sentimento de liberdade na fusão com o outro. O paradoxo da 

servidão é exemplarmente apontado nesta imagem, em que prender-se ao corpo amado 

afigura-se como um gesto de libertação. O medo da morte, de que trata o poema de 

Sena, é também um fascínio da morte, afinal, a mais implacável e sedutora das 

Senhoras. 

 É já evidente, neste passo de nosso trabalho, a natureza complexa do desejo, 

como aqui vimos desenvolvendo. O desejo só se manifesta por completo em sua 

absoluta consumição, ou seja, se realiza desrealizando-se. Talvez neste aspecto 

fundamental seja possível traçar um paralelo com a morte: este fenômeno que, mal 

principia, acaba. Não há morte no gerúndio – o homem agoniza, sobrevive, vegeta, mas 

não pode morrer em um processo contínuo. A morte enlaça princípio e fim, em outras 

palavras, o seu princípio é o fim. O mesmo poderíamos dizer da poesia.  

 Remeto novamente ao poema de Sena: “Não foi para morrermos que falámos/ 

que descobrimos a ternura e o fogo,/ e a pintura, a escrita, a doce música.”. Chamo 

especial atenção ao elemento fogo nesta sequência, que, em resumo, condensa a imagem 

da técnica como modo de superação do isolamento descontínuo do homem. A técnica 

nos projeta, é uma perturbação da ordem natural que pretende interromper o seu ciclo 

de mortes e renascimentos: “Para emergir nascemos. Contra tudo e além/ de quanto seja 

o ser-se sempre o mesmo/ que nasce e morre, nasce e morre, acaba/ como uma espécie 

extinta de outras eras.” (SENA, 2013, p. 357). A emergência do nascimento é, aqui, 

desejo de superação da finitude, prolongamento, duração. Mas a técnica que nos 

propicia este emergir é também e sobretudo transformação: metamorfose das 

substâncias que nos garantam uma sobrevida. 

 A poesia, assim como o amor, exige uma técnica. Por isso mesmo, “Amor é um 

fogo...”, princípio alquímico da transformação. E é no transformar-se que se funda 

aquele princípio de (de)composição, em que do um se faz o outro, e ambos ao mesmo 

tempo confundem-se: vida e morte se encontram no ato sexual, como o amador 

transforma-se na coisa amada. O serviço amante é um trabalho ardente para a 



preservação da vida, uma peleja contra a morte; mas batalha que só se vence na 

rendição, porque a morte, a paixão, a poesia são Senhoras, soberanas em suas vontades. 

 A imagem do amor como um serviço militar remonta, no caso camoniano, à 

Antiguidade Clássica. Ovídio, em sua Arte de amar (compêndio lírico de ensinamentos 

sobre a arte, ou seja, a técnica do amor, em que o autor demonstra os mais efetivos 

meios de sedução e cortejo, além de peripécias eróticas para a melhor satisfação da 

parceira ou do parceiro) nos oferece exemplos caríssimos ao que em nosso estudo 

pretendemos apontar. No Livro II da sua Arte de amar, lemos a seguinte passagem: 

O amor é uma espécie de serviço militar. Batei em retirada,  
 [gente indolente! 
Tais estandartes não são para ser confiados a homens medrosos. 
A noite e o Inverno e jornadas sem fim e dores terríveis 
e toda sorte de padecimentos, eis o que nos espera nos campos  
 [da doçura; 
muitas vezes terás de suportar a chuva que cai das nuvens do céu 
e muitas vezes vais dormir, enregelado, sobre a terra nua. (OVÍDIO, 
2011, p. 308-309) 
 

 O entendimento camoniano do amor como “uma espécie de serviço militar” é o 

que me faz suspeitar de que, n’Os Lusíadas, a recorrência da palavra serviço, como 

trabalho guerreiro, pode se associar a um empreendimento amoroso. Com efeito, de 

acordo com o Índice analítico do vocabulário de Os Lusíadas, de Antonio Geraldo da 

Cunha, observamos que a palavra serviço (e demais variantes) está presente no épico em 

28 ocorrências, sendo 8 delas relativas a serviço militar. Servir, nesta acepção 

significativa, só está quantitativamente abaixo de servir no sentido funcional (ter um 

uso ou uma função), presente 12 vezes no poema. De todo modo, tendo em vista a 

exígua recorrência desta palavra no texto, é sintomático que ela esteja presente, com 

sentido militar, em mais de ¼ do total das ocorrências. 

 É preciso destacar que tais sentidos da palavra servir se imbricam e podem ser 

diversos. Possuem significados que atravessam tanto o plano estritamente amoroso 

como o sagrado, além daquelas acepções relativas ao universo semântico militar e 

funcional. Não é o nosso intuito rastrear estes exemplos e buscar desambiguações22; o 

nosso trabalho pretende identificar um sentido global da ideia de servidão n’Os 

Lusíadas que extrapola até mesmo a recorrência desta palavra. Não obstante a 

afirmação de nossa proposta metodológica, envio o leitor ao “Anexo I”, em que 

discrimino todas as recorrências de servir (e variantes) no poema de Camões, apontando 
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 Muito pelo contrário, constatar estas ambivalências é um dado importante para o entendimento de 
que as servidões n’Os Lusíadas se complementam. 



o Canto, o verso, o personagem que profere a palavra, os sentidos de cada uso 

específico e um cômputo geral de sua presença no texto. 

 Retomando a temática militar do amor, é também notável que, junto de Vênus, 

está o seu amante Marte. Aliás, é ele que, na contenda do primeiro consílio divino d’Os 

Lusíadas, toma a voz para se posicionar em defesa dos portugueses: 

Mas Marte, que da Deusa sustentava 
Entre todos as partes em porfia, 
Ou porque o amor antigo o obrigava, 
Ou porque a gente forte o merecia, 
De antre os Deuses em pé se levantava 
(Merencorio no gesto parecia), 
O forte escudo, ao colo pendurado, 
Deitando pera trás, medonho e irado.  
 
[...] 
 
E disse assi: «Ó Padre, a cujo império 
Tudo aquilo obedece que criaste: 
Se esta gente que busca outro Hemisfério, 
Cuja valia e obras tanto amaste, 
Não queres que padeçam vitupério, 
Como há já tanto tempo que ordenaste, 
Não ouças mais, pois és juízo direito, 
Razões de quem parece que é suspeito. (I, 36-38) 
 

 Destaco o fato de que o posicionamento de Marte está condicionado por uma ou 

duas razões, sendo uma delas amorosa: “Ou porque o amor antigo o obrigava,/ Ou 

porque a gente forte o merecia”. A ambivalência desta sentença, em meio à contradição 

crítica da leitura d’Os Lusíadas, pode ser deliciosa, porque a conjunção alternativa ou, 

ou tanto permite uma interpretação inclusiva quanto excludente. Ora, em sentido 

excludente, não sabemos se Marte apóia Vênus por ser obrigado de amor, ou se pelo 

merecimento da gente lusitana. Na acepção inclusiva, as duas razões são válidas... e o 

sentido é muito menos interessante. 

 Ainda na fala de Marte, na estância 38, o Deus da guerra apela a Júpiter por 

causas amorosas, ao lembrar daquela gente “Cuja valia e obras” o Deus dos Deuses 

tanto amava. Em sentido contrário, as razões venusianas também flertam com certos 

aspectos guerreiros: “Estas causas moviam Citereia,/ E mais, porque das Parcas claro 

entende/ Que há-de ser celebrada a clara Deia,/ Onde a gente belígera se estende.” (I, 

34). A gente belígera, os portugueses – que algumas estrofes adiante serão qualificados 

por Baco (afinal nem tão suspeito assim) como “cristãos sanguinolentos” (I, 79) –, são 

duplamente movidos, portanto, por certo espírito de amor e guerra, o que, em uma 

leitura mais ortodoxa, poderíamos conceber como o sentido messiânico e cruzadesco do 

poema. Em perspectiva mais votada ao caráter humanístico d’Os Lusíadas, proponho 



uma abordagem simbólica destes elementos (amor e guerra) em comunhão com o 

processo de elaboração poética, de maneira que a poesia, como gesto de amor do 

mundo, apresenta-se como o objeto fundamental da luta empreendida na viagem. 

 A poética da servidão se impõe, modernamente, entre o fingimento e o 

testemunho, como modo de ler e escrever poesia. Este aspecto da criação será ainda 

mais desenvolvido na “Parte II”, em que serão abordados os funcionamentos da 

servidão poética. Por agora, é necessário nos aprofundar no problema da servidão 

amorosa, especificamente n’Os Lusíadas. 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

________________________________________________ Amor, êxtase e superação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Amor, êxtase e superação  

 

 A versão camoniana de um serviço amoroso prestado n’Os Lusíadas está 

inscrita, desde a Proposição do poema, sob a égide da superação dos limites da volição 

humana. Ainda que a palavra amor não seja nomeada desde então, a sintaxe construída 

pelo texto nos faz associar o ímpeto aventureiro da descoberta com certa potência 

(amorosa) que é, antes de tudo, busca por conhecimento. Não apenas é Vênus a deusa 

tutelar dos de Luso na empreitada marítima, como é Cupido (Eros) quem, junto dela, 

forja o prêmio português na Ilha do Canto IX. Do princípio ao fim, a razão de ser do 

poema de Camões é uma razão amorosa, movida de afeitos sensíveis e inteligíveis. 

 Sob uma perspectiva moderna – que é a que aqui adotamos –, a poesia 

camoniana move-se (para utilizar uma expressão de Manuel Gusmão) por meio de uma 

razão apaixonada. Neste sentido, trata-se de uma motivação intrinsecamente poética, 

uma vez que o logos da poesia diferencia-se da sua perspectiva filosófica; de logos 

como dispositivo intelectual de acesso à Verdade, passa também a se fundamentar 

simplesmente como linguagem, discurso: pensamento aberto à pluralidade da 

experiência, dos sentidos, ou seja, às verdades. A heterogeneidade do conhecimento 

inerente à poesia advém precisamente desta disponibilidade à paixão: o poeta moderno é 

aquele que não mais se dispõe de um modelo canônico ao qual deve imitar, pois 

reconhece na sua sensibilidade individual os meios possíveis para gerir (gerar) uma 

cosmovisão própria. É o caso do gênio poético, para os românticos; da autonomia do 

objeto de arte, para os modernistas; etc. 

 Camões está a meio caminho, entre o clássico e o moderno. “Camões, nau a 

meio carinho”: assim o apostrofou Álvaro de Campos, dos heterônimos o mais dado a 

laivos de sentimentalidade, em perdida nota presente na mítica arca que compõe o 

espólio de Fernando Pessoa. Acerca desta referência, Cleonice Berardinelli declara 

verdadeiro espanto: 

Não há data na página. Nenhuma indicação no papel, que possibilite 
datá-lo. Mais um mistério indecifrável: quando terá Pessoa, pela voz 
de Campos, feito este retrato enternecido em que o poeta cantor de 
naus é nau ele mesmo, a navegar, não por um caminho, como todas as 
naus, mas por um carinho daquele que, num sonho megalômano, 
aspira a superá-lo? (BERARDINELLI, 2014, p. 140) 
 

 A leitura da ensaísta me ensina o que talvez o próprio Campos, neste passo, não 

tenha dito: a moderna aventura poética, como aquela cantada por Camões, nasce do 

desejo individual de fazer de si o verdadeiro objeto de investigação crítica. A episteme 



renascentista, que abre o mundo para a Idade Moderna, já concebe esta percepção ao 

buscar o novo no antigo. A superação pessoana almejada na figura de um Super-Camões 

é já, e desde sempre, consciência de que a tradição moderna se realiza por meio da 

ruptura. Cito indiretamente Octavio Paz para reconduzir a discussão ao ponto que mais 

nos interessa: a questão do desejo como elemento transgressor da tradição, 

carinhosamente também referida por Campos. 

 Neste ponto, o carinho do heterônimo seria tapa com luva de pelica no rosto de 

Camões, e, simultaneamente, homenagem prestada em forma de exercício posto em 

prática da maior lição legada pelo autor d’Os Lusíadas. A modernidade camoniana nos 

ensina, assim como ensinou a Pessoa, a novidade sob a forma do heterogêneo. É 

precisamente sob esta ótica que leio aqueles versos da Proposição em que, em oposição 

ao antigo, se valoriza o outro, e não simplesmente o novo, como se havia de esperar: 

“Cesse tudo o que a Musa antiga canta,/ Que outro valor mais alto se alevanta.” (I, 3, 

grifos nossos). O novo valor, subentendo, é outro valor, ou melhor, o valor do outro. 

A modernidade é uma tradição polêmica que desaloja a tradição 
imperante, seja ela qual for; mas só a desaloja para, no instante 
seguinte, ceder o lugar a outra tradição, que, por sua vez,é mais uma 
manifestação momentânea da atualidade. A modernidade nunca é ela 
mesma: é sempre outra. O moderno não se caracteriza apenas pela 
novidade, mas pela heterogeneidade. Tradição heterogênea ou do 
heterogêneo, a modernidade está condenada à pluralidade: a antiga 
tradição era sempre a mesma, a moderna é sempre diferente. (PAZ, 
2013, p. 15-16) 
 

 O aspecto a que gostaria de atentar de forma mais acurada consiste no fato de 

que tal atenção à alteridade é movida por uma potência erótica. O amor, sob a feição de 

eros, é perpétua busca pela diferença, pelo outro, é desejo de conjugação entre os 

contrários. E é por meio desta dialética amorosa, recebida por Camões de uma vasta 

tradição poética, que o autor d’Os Lusíadas forjará, não só uma visão particular do 

amor, mas um modo excepcional de dizer a superação dos limites do humano. 

 A filosofia neoplatônica, de que Camões herda o pensamento, se não 

integralmente, decerto em alguma medida que lhe concedesse as formas e os temas 

poéticos, já compreende em si o amor como força de despossessão. O próprio anseio de 

progresso implicado no nível político da viagem corresponde a um movimento de 

radical alteração a qual, no âmbito do poema, tem em Vênus, a deusa do amor, a maior 

entusiasta. O épico se propõe a cantar a saída “da Ocidental praia Lusitana” de “barões 

assinalados” que migraram em direção ao novo, ao que, segundo a cultura do homem do 



século XV, identificava-se com o outro, absolutamente desconhecido. Vale lembrar as 

estâncias iniciais d’Os Lusíadas: 

As armas e os barões assinalados 
Que, da Ocidental praia Lusitana, 
Por mares nunca de antes navegados 
Passaram ainda além da Taprobana, 
Em perigos e guerras esforçados, 
Mais do que prometia a força humana, 
E entre gente remota edificaram 
Novo Reino, que tanto sublimaram; 
 
E também as memórias gloriosas 
Daqueles Reis que foram dilatando 
A Fé, o Império, e as terras viciosas 
De África e de Ásia andaram devastando, 
E aqueles que por obras valerosas 
Se vão da lei da Morte libertando: 
Cantando espalharei por toda parte, 
Se a tanto me ajudar o engenho e arte. (I, 1-2) 
 

 São muitos os comentários que poderíamos tecer acerca destas estrofes, tarefa 

tão saudável quanto necessária diante do estado de cristalização que certas sentenças 

adquirem pelo uso da repetição. Ao que neste passo mais nos interessa, destaco o desejo 

pelo novo inscrito sob a forma da ruptura, observável tanto no ineditismo da empreitada 

– os mares são “nunca de antes navegados” (grifos nossos) – quanto no sentido de 

transgressão que o além demarca como limite ultrapassado – “Passaram ainda além...” 

(grifo nosso). O caráter iniciático desta viagem, como o quer Helder Macedo, consiste 

também na possibilidade de lermos o poema épico como investidura em um saber novo, 

o qual se obtém por meio de uma experiência ritualística de iniciação. Os “mares nunca 

de antes navegados” são para os barões portugueses como o corpo de uma mulher a se 

desvirginar por um homem tão inexperiente quanto desejoso de possuí-la: a ela e ao 

saber do que seja possuir. 

 Se o amor, que aqui estamos buscando formular, concebe-se como 

conhecimento, devemos ter em conta o aspecto técnico que a sua aquisição implica. O 

amor é trabalhoso; a mesma lógica do pensamento neoplatônico revela que o amor só 

se consuma por meio de privações – antes de todas, a privação de si23. Os lusitanos são 

                                                             
23 Maria Helena Ribeiro da Cunha, em estudo acerca da questão do neoplatonismo em Camões, recolhe 
um extenso conjunto de autores-referência do pensamento renascentista, em meio a filósofos e poetas, 
dentre os quais destaca os nomes de Marsílio Ficino, Francesco Petrarca, Juan Boscán, Pico della 
Mirandola, Leão Hebreu (a lista continua). Sobre este último, afirma a ensaísta que “Nos seus Diálogos, 
ele nunca abandona a ideia de carência, manifestada pelo desejo em direção ao amor, ideia central de toda 
a teoria quinhentista.” (CUNHA, 2011, p. 638). 
 
 



“Em perigos e guerras esforçados,/ Mais do que prometia a força humana”: espécie de 

teste de superação para alcançar aquele estágio perfeito de transcendência, acima dos 

deuses e da própria morte. É preciso notar que o Poeta elenca no rol de barões 

assinalados, “aqueles que por obras valerosas/ Se vão da lei da Morte libertando”, ou 

seja, aqueles que, por meio de um determinado tipo de trabalho, operam o ato heroico, o 

qual, por conseguinte, deve ser digno de memória. A perspectiva de liberdade, que 

surge nestes versos da Proposição do poema, está intimamente atrelada à ideia de 

suspensão da temporalidade histórica, de maneira que o libertar-se da lei da Morte (isto 

é, do esquecimento) significa adentrar uma esfera mítica. 

 Desde o princípio d’Os Lusíadas, o interesse do Poeta consiste na manutenção 

da memória; em outras palavras, na afirmação de uma potência de vida que extrapole os 

seus limites, que seja vida até mesmo na morte. Tenhamos em vista que o sucesso da 

empreitada marítima é, consequentemente, uma vitória venusiana. Mas será que rumar 

em direção às Índias, conquistar os mares do Oriente e trazer na bagagem exóticas 

especiarias significa verdadeiramente possuir a “desejada parte Oriental”? Tudo nos 

leva a crer, apesar das contradições, que não. 

 A posse do objeto de desejo, no sentido simbólico que gostaríamos de enfrentara 

partir de agora, corresponde, no poema de Camões, a um gesto de libertação que 

paradoxalmente se alcança por meio da absoluta entrega de si à parte acidental, que é o 

outro, o desconhecido. O amor, como veremos, não é tanto um objeto disponível ao uso 

do amador, é antes uma força desagregadora, que coloca o eu amante a sua disposição. 

Trata-se de uma potência violenta, que oprime, sujeita, obriga, leva à morte... mas dá a 

vida, liberta. Se por um lado, é possível detectar uma visão do amor, em Camões, 

concebida por meio de opostos que se harmonizam, por outro, a percepção de que o 

arranjo de tais contrários faz-se uma experiência tormentosa é igualmente válida. 

 Este complicado quadro resulta do fato de a poesia camoniana não abnegar do 

corpo como parte essencial do processo de congeminação24. A precariedade do corpo 

(que assume uma função capital na elaboração do conhecimento) é o que nos conduz a 

um dos problemas fundamentais da poesia de Camões: o erro. O desejo corporal erra, 

porque não é regido pela razão; não é mera vontade que opera no mundo como ação, é 

abandono aos desígnios da paixão. Neste ponto, não seria demasiado afirmar que o 

                                                             
24 Segundo o pensamento neoplatônico, a transformação dos afetos sensíveis em visão espiritual da 
Beleza, por meio da sublimação do desejo em puro amor. 



amor para Camões tem um quê de aposta, de salto de fé, e que as obras valerosas que 

alçarão ao Céu altos barões são, antes de tudo, obras apaixonadas, apaixonantes. 

 “Agora tu, Calíope, me ensina/ O que contou ao Rei o ilustre Gama;/ Inspira 

imortal canto e voz divina/ Neste peito mortal, que tanto te ama.” (III, 1): com estas 

palavras invoca o Poeta a Musa da poesia épica, revelando-nos a tensa dinâmica entre 

amor e (i)mortalidade que está em jogo no texto. Na sequência das primeiras estâncias 

do Canto III, lemos ainda: “Põe tu, Ninfa, em efeito meu desejo,/ Como merece a gente 

Lusitana;” (III, 2). O amor da pátria, a princípio merecido pela gente lusitana, é aceso 

em virtude de um desejo de imortalização de antigos feitos. Segundo a lógica do 

pensamento clássico, a memória é guardiã dos feitos heroicos que, por merecimento, 

não submergem na procelosa tempestade do devir temporal. Mnemósine, a deusa da 

memória, é a mãe das nove musas, uma das quais é nesta altura do poema chamada para 

insuflar de desejos o canto épico. 

 A mesma Calíope, ainda no princípio do Canto III, é referenciada como dama 

amada por Apolo: “Assi o claro inventor da Medicina,/ De quem Orfeu pariste, ó linda 

Dama,/ Nunca por Dafne, Clície ou Leocothoe/ Te negue o amor divido, como soe.” 

(III, 1). A condição de mulher amada, atribuída pelo vocativo camoniano à Musa (“ó 

linda Dama”), posta à mesma altura das tantas damas cantadas em redondilhas e 

sonetos, revela a estreita relação existente entre poesia e amor. Para se fazer o canto, o 

Poeta precisa seduzir a sua Musa, evocar-lhe na lembrança os amores de Apolo, os 

quais são, acima de tudo, um dever25. 

 Se o amor é um dever, justamente por isso é também um serviço, um trabalho. E 

o trabalho entendido como canalização da libido em uma prática produtiva que visa à 

permanência, à preservação de energia, é resultante de um natural medo da morte. Toda 

obra humana pode ser entendida, neste sentido, como tentativa de postergar a hora 

derradeira, é uma afirmação do desejo de perdurar. O paradoxo contido nesta sentença 

consiste no fato de que o trabalho amoroso, na medida em que é apaixonado (e 

apaixonante), incorpora a própria morte, é, em seu limite, desejo de morte. Isto porque 

entendemos, com Denis de Rougemont, em seu O amor e o ocidente, que o amor na 

nossa tradição cultural revela-se como amor paixão, ou seja, como sofrimento. 

                                                             
25 Lembro ainda que Vasco da Gama inicia a sua extensa fala seguindo um modelo retórico muito similar 
a alguns cantares líricos de Camões: “Mandas-me, ó Rei, que conte declarando/ De minha gente a grão 
genealogia;” (III, 3); e, por exemplo, “Manda-me Amor que cante docemente” (CAMÕES, 1973, p. 216), 
ou “Pede o desejo, Dama, que vos veja” (CAMÕES, 1973, p. 120). Após tantas referências amorosas, a 
comparação torna-se irresistível. 



Amor e morte, amor mortal: se não é toda a poesia é, pelo menos, tudo 
o que há de universalmente comovente em nossas literaturas, e nas 
nossas mais antigas lendas, e nas nossas mais belas canções. O amor 
feliz não tem história. Só existem romances de amor mortal, isto é, do 
amor ameaçado e condenado pela própria vida. O que exalta o lirismo 
ocidental não é o prazer dos sentidos nem a paz fecunda do casal. É 
menos o amor realizado que a paixão de amor. E paixão significa 
sofrimento. Eis o facto fundamental. (ROUGEMONT, 1989, p. 13) 
 

 A citação ao texto de Rougemont permite-me prolongar os sentidos da leitura 

d’Os Lusíadas, neste estudo proposta, de modo a conceber todo o poema camoniano 

como um extenso e dramático gesto amoroso. De amor à pátria, sim, mas sobretudo de 

amor ao amor e amor à poesia. O valor mais alto por alevantar no épico é decerto um 

valor de cultura, que perpassa tanto a esfera da recepção de poesia (o leitor desejado 

pelo poema) como o âmbito da troca erótico-afetiva. Camões idealiza um canto “Que o 

peito acende e a cor ao gesto muda” (I, 5), afetos não tão distintos do anseio lírico 

inscrito no soneto “Eu cantarei de amor tão docemente”, cujos versos entoados, por sua 

potente beleza, almejam fazer “que dous mil acidentes namorados/ faça sentir ao peito 

que não sente.” (CAMÕES, 1973, p. 117). Tornar sensível o insensível, isto é, expandir 

os limites do desejo, experimentar ao máximo, ao infinito, as forças da volição humana: 

é esta a tarefa do amor na poesia de Camões. 

 Este dever, entretanto, só pode efetuar-se, como já assinalamos, na troca, na 

interlocução poético-amorosa. A tese de Jorge Fernandes da Silveira, segundo a qual a 

tragédia lusíada é atravessada pela ausência de recepção, significativamente 

representada pela não consumação do amor de três peitos amantes presentes na narrativa 

(Inês, Adamastor e o Poeta), irá nos auxiliar a construir uma leitura do poema sob a 

égide da servidão. Como veremos, à luz do pensamento de Rougemont, os peitos 

amantes d’Os Lusíadas, são figuras condenadas, até a morte submetidas a um ardoroso 

abandono movido pelo amor. O problemático desta questão é que a condenação a que 

eles são sujeitos os impele a uma morte intransitiva, uma morte sem a promessa de uma 

exaltação final da vida, como a pequena morte batailliana vislumbrada no gozo erótico. 

Estes personagens, barões desassinalados, metonimicamente indicam o naufrágio do 

poema, posto que deflagrem a falha no desejo de transfiguração mítica que a 

metamorfose do amador na coisa amada simboliza. 

 Tal transformação nada mais é do que o processo que movimenta o objeto de 

cultura através do tempo, sem que, no entanto, lhe seja suprimido o seu caráter 

intrinsecamente histórico e, por conseguinte, mortal. A metamorfose necessita da morte, 

se faz dela: morre-se para nascer outro. A paixão inerente ao processo constitutivo da 



construção poética d’Os Lusíadas, ou seja, o seu serviço amoroso pode ser mais 

claramente indicado naqueles três personagens referidos por Silveira em seu O Tejo é 

um rio controverso. Eles são exemplares, neste sentido, da ideia de que o poema de 

Camões se quer fazer por meio de um processo de (de)composição, continua 

metamorfose amorosa. 

São, em suma, três os peitos amantes que têm por antagonista ou algoz 
a tal gente, o tal povo. Na verdade, a maioria política do reino. Inês, 
entre o puro e o fero Amor [...]. O Adamastor, entre o Ocidente e a 
“desejada parte Oriental” [...]. E o Poeta, entre a escrita e a desejada 
parte acidental, quer dizer, a leitura. (SILVEIRA, 2008, p. 24) 
 

 A partir da leitura da paixão nos três casos indicados por Silveira, gostaríamos 

de conceber um quadro do que aqui designamos por servidão amorosa. O auxílio de 

exemplos advindos da lírica de Camões (e de outros poetas) será de fundamental 

importância na construção da nossa abordagem crítica, até porque, em certos poemas 

presentes nas Rimas, o amor assume mesmo a qualidade de objeto de pensamento 

filosófico, o que nos propicia o reconhecimento de vasto material teórico na própria 

poesia camoniana. Neste sentido, se o poeta traz em sua obra uma extensa 

problematização em torno da natureza do amor, impondo-a, sobretudo, a um espaço 

interrogativo do qual não sai com fáceis soluções – pelo contrário, leva tais questões ao 

estado da mais dura aporia –, é de se notar que, em certo sentido, foi ele mesmo, o 

poeta, o seu primeiro leitor. Digo isto em vista de que, ao ler a poesia de Camões, 

somos tomados pela impressão de o autor estar continuamente pensando a própria obra, 

recobrando os mesmos motivos, desenvolvendo-os por meio de novas linhas de 

pensamento, até a exaustão. 

 É curioso pensar, sob esta perspectiva, que nos propomos a discutir aquilo que 

sequer o próprio Camões chegou a solucionar. Fato é que também este trabalho não tem 

possui tal pretensão, não é o nosso objetivo resolver problemas da poesia camoniana. 

Cuidamos ser mais proveitoso um estudo que investigue e rastreie estas questões acerca 

do amor e do par liberdade/servidão, de modo a pôr em jogo certas hipóteses de leitura, 

o que, no fim das contas, implica uma atitude política, uma maneira de pensar o dito 

texto clássico e testá-lo em sua radical contemporaneidade. 

 Sheila Hue, em ensaio que discute a recepção crítica d’Os Lusíadas desde a sua 

publicação até os nossos dias, começa por referenciar os sentidos primeiros da palavra 

clássico, desde a Antiguidade, passando pelo Renascimento e chegando a modernidade 

dos séculos XX e XXI. Em relação ao contexto renascentista em que, em certa medida, 



também se inscreve a poesia de Camões, Sheila Hue declara que “No Renascimento, 

clássico foi usado para referir autores cujas obras eram consideradas modelares, 

exemplares, e, portanto, empregadas nas instituições de ensino.” (HUE, 2016, p. 93-94). 

Naturalmente, a concepção da arte poética pautada sob a égide da imitatio latina tinha 

nestes autores a referência fundamental para a laboração de uma obra valorosa, a qual, 

não apenas os tomava como exemplo de excelência a ser imitada, como igualmente 

buscava superá-los segundo o engenho e arte do poeta. “As obras eram as de autores 

gregos e latinos, estudados com novo interesse no Renascimento.” (HUE, 2016, p. 94, 

grifo nosso). O novo interesse de que nos dá parte a ensaísta é porventura o que, nas 

mãos de poetas como Camões, será motivo de uma ação verdadeiramente 

revolucionária. 

 Para avançar nesta discussão, notemos que a função da palavra clássico no 

Renascimento está associada ao âmbito educacional: “A palavra classe, para designar 

aula, sala de aula, portanto, está de mãos dadas com a obra clássica ensinada aos alunos 

[...]” (HUE, 2016, p. 94). Sendo assim, é de se concluir que a obra clássica é, em algum 

nível, guardiã de um saber, cujas propriedades fascinam, e, por isso mesmo, deve ser 

transmitido. Se em um passado quinhentista este saber era legado a uma minoria 

aristocrática letrada, no século XXI o conhecimento da poesia se alarga para dimensões 

indefinidas (ainda que, sabemos, a leitura de textos desta ordem seja constrangida a 

outros poucos, por razões diversas que não estão em nosso propósito agora discutir). 

Não mais a obra de primeira classe, aristocrática e por vezes 
autoritária, por tais e tais méritos, mas aquela que, por diversas razões, 
e por diferentes razões a cada época, atravessa os tempos e os leitores, 
provocando neles, misteriosamente, um “fervor”, uma experiência 
fervorosa da leitura. Como observou Hans-Georg Gadamer, em 
consonância com Borges (ou vice-versa), “todo texto clássico depende 
do leitor”. (HUE, 2016, p. 96). 
 

 Poderíamos discutir ainda se a ideia de “texto clássico” ou de “cânone” possuem 

sequer sentido em um século XXI pós-vanguardas, experimentalismos, rupturas de toda 

ordem. Também não é de nosso interesse o desenvolvimento deste apontamento, mas 

acredito que seja válido repensar a recepção das obras tradicionais em um tempo em que 

a tradição sofre deslocamentos que a destituem radicalmente de seu lugar. Todavia, 

tomo como premissa para a minha abordagem aquele sentido destacado por Sheila Hue 

de que a poesia, “misteriosamente”, alimenta “um «fervor», uma experiência fervorosa 

de leitura”. E mais: de que existe uma relação de dependência do clássico em relação a 

nós. A disponibilidade a que nos sujeitamos em relação a ele é o que propicia esta 



chama: “Uma pequenina luz bruxuleante/ não na distância brilhando no extremo da 

estrada/ aqui no meio de nós e a multidão em volta” (SENA, 2013, p. 263-264), para 

lembrar alguns versos de Jorge de Sena. 

 “No meio de nós”, portanto, no espaço tenso em que se dá qualquer relação, é 

que bruxuleia “uma pequenina luz”, esta que buscamos fazer luzir como resposta ao 

apelo camoniano dirigido a D. Sebastião na Dedicatória d’Os Lusíadas, mas que 

igualmente podemos ouvi-lo como se votado a um leitor por vir, aquele que 

reinaugurará a aventura: “Dai vós favor ao novo atrevimento,/ Pera que estes meus 

versos vossos sejam;/ E vereis ir cortando o salso argento/ Os vossos argonautas, por 

que vejam/ Que são vistos de vós no mar irado,/ E costumai-vos já a ser invocado.” (I, 

18). O entreolhar D. Sebastião (leitor)/argonautas (poema), em movimento de ida e 

volta, idealizada como concertada relação de correspondência promovida pela troca, não 

deixa de ser uma arte poética lusíada. Este modo de se construir o poema, aliás, será 

recobrado incontáveis vezes durante a narrativa, afinal, toda ela deseja se assegurar por 

meio de elementos inter-relacionáveis. O que, talvez, se justifique pelo anseio de fazer 

do amor, naturalmente composto de contrários, a matéria-prima do poema. 

  Ora, um problema fundamental para a obra camoniana, todavia, está em que o 

Poeta busca relações possíveis com aquilo que ele mesmo designará um atrevimento, 

um novo atrevimento. Se a viagem do Gama possui tal caráter de descoberta, de 

novidade, o poema que narra estes feitos precisa se compor por uma forma, dicção e 

valores também novos. Só que ao se lançar a esta empreitada, o Poeta, assim como os 

argonautas lusíadas, terá de enfrentar os maiores perigos, as mais dolorosas incertezas, 

pois que a sua escrita, por ser atrevida, promoverá uma série de transgressões. 

 O fervor d’Os Lusíadas, assim como da demais poesia camoniana, é alimentado 

por uma chama demasiado humana: trata-se do fogo do desejo carnal. A incandescente 

chama do corpo é justamente aquela que atiça “um novo engenho ardente” (I, 4) no 

Poeta e propicia-o ao novo atrevimento. “Porém a mais me atrevo,/ em virtude do gesto 

de qu’escrevo;/ e se é mais o que canto que o qu’entendo,/ invoco o lindo aspeito,/ que 

pode mais que Amor em meu defeito.” (CAMÕES, 1973, p. 216). A partir da leitura 

destes versos da Canção VII, “Manda-me Amor que cante docemente”, fica evidente o 

quanto o atrevimento coaduna-se ao “gesto de qu’escrevo”: a escrita camoniana, neste 

sentido, é um ato de ruptura, que busca o outro, logo, flagrantemente moderna. 

 Esta transgressora busca é movida por uma força impetuosa. O primeiro verso da 

Canção explicita tal caráter impositivo: “Manda-me Amor... (grifo nosso)”. Lemos o 



Amor maiúsculo como Cupido, ou, simbolicamente, como a potência erótica que 

propulsiona o sujeito à criação, à afirmação da vida, mas também ao transbordamento, à 

perturbação extática dos sentidos, à destruição, à morte. Eros possui em si estas 

qualidades contrárias, e o projeto poético de Camões consiste na tentativa de conferir 

um equilíbrio estável entre estes opostos, dar em poesia uma forma à matéria informe 

que é a pulsão desejante. Evidentemente que o poeta falhou – mas é esta falha que o 

torna tão atual. “A poesia leva-nos ao mesmo ponto a que nos conduz cada uma das 

formas de erotismo: a indistinção, a confusão dos objectos distintos. Conduz-nos à 

eternidade, conduz-nos à morte, e, pela morte, à continuidade [...]” (BATAILLE, 1988, 

p. 22). 

 Pensemos na continuidade batailliana como imagem da interlocução poético-

amorosa. O encontro entre portugueses e melindanos (em momento em que já a 

ninguém assombram as nódoas da desconfiança) é, não por acaso, circunstância em que 

está candente o desejo de um pelo outro. Após a intervenção de Mercúrio que, em 

sonhos, aparece ao Gama ensinando-lhe o caminho certo, os portugueses ensaiam os 

primeiros contatos pacíficos com os mouros. Antes dos portugueses partirem em 

direção a Melinde, o Cileneu 

Consigo a Fama leva, por que diga 
Do Lusitano o preço grande e raro, 
Que o nome ilustre a um certo amor obriga, 
E faz, a quem o tem, amado e caro. 
Destarte vai fazendo a gente amiga 
Co rumor famosíssimo e preclaro. 
Já Melinde em desejos arde todo 
De ver da gente forte o gesto e modo. (II, 58) 
 

 O Reino Melindano “em desejos arde todo”, não apenas por ansiar a chegada de 

gente de “nome ilustre” que “a um certo amor obriga”, mas sobretudo porque, neste 

contexto, os portugueses são o outro. Em uma inversão de perspectivas, Os Lusíadas 

compõe um belo quadro de impressões dos mouros em relação aos estranhos europeus: 

“Cũas mostras de espanto e admiração,/ O Mouro o gesto e o modo lhe notava,/ Como 

quem em mui grande estima tinha/ Gente que de tão longe à Índia vinha.” (II, 101). O 

exercício de alteridade a que se propõe o poema se dá em jogos desta sutileza, em que o 

espanto diante do novo pode recair, curiosamente, sobre o velho – afinal novo para 

olhos orientais. 

 Na sequência deste acordo de paz, um interessante índice de concórdia entre 

portugueses e melindanos se pode observar nas festividades praticadas por ambos. 

Festas que, aliás, ressoam – ainda que discretamente – certa presença báquica que, junto 



de um venusiano prazer, compõe um enlace simbólico que progressivamente se 

intensificará, até o seu ápice orgiástico na Ilha dos Amores. Detenho-me, aqui, em uma 

citação mais extensa com o intuito de tornar clara a linha de pensamento que pretendo 

apontar, destacando as marcas de correspondências que, por meio dos festejos à moda 

do tempo, não deixam de indiciar um delicioso corpo a corpo erótico. 

Enchem-se os peitos todos de alegria, 
Por terem o remédio verdadeiro 
Pera acharem a terra que buscavam; 
E assi ledos a noite festejavam. 
 
Não faltam ali os raios de arteficio, 
Os trêmulos cometas imitando; 
Fazem os bombardeios seu ofício, 
O céu, a terra e as ondas atroando. 
Mostra-se do Cyclopas o exercício, 
Nas bombas que de fogo estão queimando; 
Outros com vozes com que o céu feriam 
Instrumentos altíssonos tangiam. 
 
Responde-lhe da terra juntamente, 
Co raio volteando, com zunido; 
Anda em giros no ar a roda ardente, 
Estoura o pó sulfúreo escondido. 
A grita se alevanta ao céu, da gente; 
O mar se via em fogos acendido 
E não menos a terra; e assi festeja 
Um ao outro, a maneira de peleja. (II, 89-91) 

 

 Está evidente que se trata de um frutuoso encontro, que não só se explicita pela 

correspondência festiva de “um ao outro”, mas, em um campo simbólico, por uma 

consagração dos quatro elementos naturais. É possível notar que nas estrofes 90 e 91, 

que, respectivamente, compreendem as práticas dos portugueses e dos melindanos, 

estão presentes os elementos terra, ar, fogo e água. A celebração de uma gloriosa 

harmonia de toda a gente e toda a natureza compõe o horizonte utópico da poesia 

camoniana, desejosa de em arte realizar um efetivo concerto amoroso. 

 A resposta (“Respondem-lhe da terra juntamente”) compreende, neste âmbito, 

um princípio de responsabilidade. Uma vez que o amor chama, é preciso atender-lhe, é 

forçoso estar a sua disposição. Por outro lado, a quebra deste laço, a surdez à evocação 

do amor, isto é, a ruptura da interlocução, será o que, inexoravelmente, desencadeará o 

naufrágio do poema. 

 Na fala que o Rei de Melinde dirige a Vasco da Gama, no final do Canto II, e 

que antecede o extenso discurso narrativo que relata a História portuguesa, é possível 

notar precisamente esta atitude de disponibilidade à escuta. Mas não somente à escuta, 

como ao entendimento está aberto o interlocutor melindano, em um gesto que, se por 



um lado, denota o reconhecimento de um código cultural eurocêntrico, por outro, revela 

o respeito e a dignificação dos valores do outro. “Não tanto desviado resplandece/ De 

nós o claro Sol, pera julgares/ Que os Melindanos tem tão rudo peito,/ Que não estimem 

muito um grande feito.” (II, 111). Em outras palavras, o que este episódio nos ensina 

são as bases de funcionamento de uma arte poética, mas também de um posicionamento 

ético e político. A diferença é o que possibilita o diálogo, ou seja, a comunicação, em 

sentido camoniano, depende deste dado de alteridade que, afinal, resguarda 

necessariamente uma margem de engano e erro (como o amor...), mas que, justamente 

por causa do erro, viabiliza o encontro. 

 É curioso notar como este outro – árabe, Oriental, muçulmano – é prestante na 

ação receptiva e não tem o peito rude, fator que lhe franqueia a capacidade de estimar 

“muito um grande feito”. A estima é tratada como valoração intelectiva (a referência ao 

Sol, como metáfora da luz do entendimento racional) que, entretanto, está também 

atrelada a, por assim dizer, razões afetivas, pois interferem no peito melindano. A 

condenação do amor n’Os Lusíadas é, antes de tudo, um problema de cultura. Na 

(recorrente em nosso trabalho) estância 145 do Canto X, a gente amorosamente 

conclamada pelo Poeta a ele não atende porque é surda; e a surdez cultural de que 

padece o seu interlocutor justifica-se por ele estar metido “No gosto da cobiça e na 

rudeza” (X, 145, grifo nosso).  

Lembro que na outra ponta do discurso do Gama estão as palavras do Poeta em 

comentário às do facundo Capitão. Camões condena o seu “herói”, pois nele reconhece 

o pior dos defeitos: a incapacidade de estimar o valor de cultura. “Sem vergonha o não 

digo, que a razão/ De algum não ser por versos excelente/ É não se ver prezado o verso 

e rima,/ Porque quem não sabe a arte, não na estima.” (V, 97). Sobra ao Rei de Melinde, 

clara figuração do outro a se conquistar (politicamente, nos termos de uma leitura 

fundada na História, mas também amorosamente, sob a ótica de uma perspectiva 

poética), o que falta a Vasco da Gama, literariamente fingido personagem emissor de 

uma tradição cultural da qual ele mesmo não está à altura, senão como agente 

burocrático. 

Insisto na ideia de que a ausência de interlocução (amorosa) é causa de uma 

morte cultural que, se inviabiliza o heroísmo segundo a leitura camoniana da tradição 

clássica, também anula a existência de poetas que servem ao canto de feitos gloriosos: 

“Por isso, e não por falta de natura,/ Não há também Virgílios nem Homeros;/ Nem 

haverá, se este costume dura,/ Pios Eneias nem Aquiles feros.” (V, 98, grifos nossos). É 



também, como podemos notar a partir da leitura do excerto que destaco, uma questão 

ética o que está em causa: “se este costume dura” (grifo nosso). A degradação dos 

costumes que a vida no Oriente português proporcionava era razão de crítica não só de 

Camões, como de outros tantos poetas do século XVI26. Os motivos são diversos, mas 

creio que pese ao autor d’Os Lusíadas, em sua busca por conhecimento, a ignorância, 

motivo pelo qual lança as suas objurgatórias contra aqueles que, “Tão rudos e de 

engenho tão remisso” (V, 99, grifo nosso), consequentemente não poderiam receber um 

canto movido por um engenho que deseja se espalhar pelo Universo. O preço da poesia 

camoniana é alto, pois exige do seu leitor uma afetuosa disponibilidade ao diálogo, o 

qual se efetua por meio de um abandono de si. 

 Procederemos, agora, a uma investigação mais detalhadas dos casos indicados 

por Jorge Fernandes da Silveira, em seu O Tejo é um rio controverso, a fim de situar e 

desenvolver o problema da falta de interlocução n’Os Lusíadas como esterilização de 

um movimento poético-amoroso. 

 

 

1.3.1 Inês de Castro e o amor sacrificial: 

 

 Antes de abordarmos os peitos amantes d’Os Lusíadas, a que se refere Jorge 

Fernandes da Silveira, faço questão de notar que, no poema de Camões, todos os amores 

são metamórficos. Quer isto dizer que toda experiência amorosa descrita no poema 

consubstancia-se à ideia de transformação, de modo a conferir, no campo simbólico do 

texto, a ideia de movimento ao amor. Neste sentido – que corrobora o entendimento de 

que o amor, para Camões, é sobretudo erótico –, podemos apontar a natureza terrena 

deste mesmo amor, que, afinal, está sujeito a um condicionamento temporal finito. 

 O amor é um fenômeno temporal, mas, conforme o próprio pensamento clássico 

em que se inscreve a obra de Camões, é capaz de transpor os limites históricos e se 

fundir ao plano mítico27. Na mesma dicção das Metamorfoses ovidianas, alguns 

episódios lusíadas revelam a propriedade mutante do amor, explorando o seu caráter ora 

                                                             
26 Exemplo dos mais importantes de registro da derrocada histórica portuguesa no Oriente encontramo-
lo n’O soldado prático, de Diogo do Couto, texto em forma de diálogo “que trata dos enganos e 
desenganos da Índia”. 
27

 A utopia amorosa da Ilha de Vênus é a forma mais bem acabada desta concepção estético-filosófica – 
ainda que, na economia do poema, este episódio assuma outras funções mais complexas, funcionando 
mesmo como arte poética ou teoria do fingimento camoniano. 



vingativo, ora sedutor, ora enganador. Sob esta ótica, é preciso ter em vista que a noção 

de limite é crucial para compreendermos os seus funcionamentos. Eros procede no 

mundo investindo na ruptura de obstáculos limiares que delineiam os espaços 

reservados aos homens e aos deuses. A transgressão erótica é como o romper da hybris, 

uma desmedida que destina o sujeito amoroso a um fim trágico. 

 Este caráter transgressor atribuído a Eros é o que o aproxima da experiência do 

sacrifício, já que a suplantação dos limites entre o mundo profano e o sagrado pode ser 

uma de suas consequências. René Girard, principia a sua obra A violência e o sagrado, 

com as seguintes palavras: 

Em numerosos rituais, o sacrifício apresenta-se de duas maneiras 
opostas: ou como “algo muito sagrado”, do qual não seria possível 
abster-se sem negligência grave, ou, ao contrário, como uma espécie 
de crime, impossível de ser cometido sem expor-se a riscos 
igualmente graves. (GIRARD, 1990, p. 11) 
 

 Acho curioso encontrar na sentença de Girard aqui citada a expressão utilizada 

por Manuel de Freitas no título de uma obra crítica sobre Apresentação do rosto, de 

Herberto Helder. O nome do livro freitasiano é justamente Uma espécie de crime: 

Apresentação do rosto de Herberto Helder. Não interessa aqui desenvolver em demasia 

este assunto, que advém de um contexto diverso ao que abordamos, mas me causa 

algum espanto observar que “uma espécie de crime”, seja em Freitas ou em Girard, 

esteja associado a sacrifício. A leitura de Freitas da referida obra herbertiana se 

fundamenta na ideia de que a concepção autobiográfica encontrada no livro 

Apresentação do rosto pode ser lida sob uma perspectiva (auto)tanatográfica. Portanto, 

uma escrita de morte, da morte própria. Sendo assim, o gesto criativo fazia-se 

igualmente gesto destrutivo28. 

 Realizo este breve excurso com o intuito de indiciar que a narrativa dos amores 

de Inês de Castro coincide com uma história criminosa: e nisto se fundamenta o seu 

sacrifício. 

Tu só, tu, puro amor, com força crua, 
Que os corações humanos tanto obriga, 
Deste causa à molesta morte sua, 
Como se fora pérfida inimiga. 
Se dizem, fero Amor, que a sede tua 

                                                             
28 Ideia que também se baseia no fato de Apresentação do rosto ser uma obra “renegada” pelo autor e 
não possuir uma segunda edição. Por outro lado, é uma obra cujo texto viria a aparecer em outros 
livros, em tempos distintos, como se, performaticamente, as palavras se metamorfoseassem em outras, 
e a imagem de autor, cujo rosto (elemento de identificação) é resultado desta transformação, é 
fragmentada. Fato igualmente curioso, a que Freitas chama atenção, é o de que este livro foi publicado 
em 1968, ano em que Roland Barthes traz a lume o ensaio “A morte do autor”. 



Nem com lágrimas tristes se mitiga, 
É porque queres, áspero e tirano, 
Tuas aras banhar em sangue humano. (III, 119). 
 

 Não há lágrimas ou piedosos lamentos que saciem a sede do desejo, que, neste 

caso específico, se confunde com um desejo de morte. É a paixão levada aos seus 

extremos. O caráter sagrado implicado, evidentemente, na ação sacrificial corresponde à 

violência do próprio amor. Entre o puro e o fero amor, a morte de Inês de Castro é, no 

fundo, a inviabilidade de se encontrar um concerto entre polos opostos, que, na 

sequência da narrativa lusíada, assume um papel flagrantemente político. 

 A crise dinástica, vinda à tona após a morte de D. Constança, agudiza-se com as 

relações do futuro Rei D. Pedro I de Portugal com Inês, aia galega de sua falecida 

esposa. Como é sabido, em virtude de questões políticas inerentes à influência da Casa 

dos Castros na Coroa Portuguesa, fato que desagravava ao então Rei de Portugal D. 

Afonso IV assim como parte significativa da nobreza, Inês é sequestrada e brutalmente 

assassinada. Não é necessário relembrar detalhes da execução segundo as muitas 

tradições desta narrativa, dentre as quais o episódio camoniano é um dos mais 

memoráveis. Basta, para os fins de nosso trabalho, ter em mente que o crime Real tem 

por fim um gesto de sacrifício. 

 É notável a constatação de que, da estância 119 para a 120, o pronome pessoal 

tu, que a princípio designa o Amor (Cupido) passa a referenciar Inês: “Tu só, tu, puro 

amor...” e, em seguida, “Estavas, linda Inês...”. Há uma literal identificação de Inês com 

o Amor; ambos são um só, e a surdez aos seus apelos é cobrada à custa de um pacto 

mortal. Jorge Fernandes da Silveira chama atenção ao “pertinaz povo e seu destino” 

(grifos nossos), aqui representado pela alta nobreza desgostosa e alguns ministros do 

Rei, estabelecendo uma conexão com a gente surda ao Canto que por vezes assoma ao 

texto camoniano. O mal da ausência de interlocução é que leva à morte Inês, 

corporificação do próprio amor. 

Qual contra a linda moça Polycena, 
Consolação extrema da mãe velha, 
Porque a sombra de Aquiles a condena, 
Co ferro o duro Pirro se aparelha; 
Mas ela, os olhos, com que o ar serena 
(Bem como paciente e mansa ovelha), 
Na mísera mãe postos, que endoudece, 
Ao duro sacrifício se oferece: 
 
Tais contra Inês os brutos matadores, 
No colo de alabastro que sustinha 
As obras com que Amor matou de amores 
Aquele que despois a fez Rainha, 



As espadas banhando e as brancas flores, 
Que ela dos olhos seus regadas tinha, 
Se encarniçavam, férvidos e irosos, 
No futuro castigo não cuidosos. (III, 131-132) 
 

 Alguns aspectos deste excerto citado devem ser lidos com acurada atenção. A 

tese de Silveira se fundamenta na ideia de que o “peito ilustre Lusitano”, compreendido 

como metonímia da coletividade lusíada, atravessa o poema simbolizado em figuras 

diversas que têm no peito a insígnia que os identifica. O elemento peito não é fortuito, 

pois que se alia imageticamente à noção de afeto e canto. E, na passagem que acabamos 

de citar, as espadas dos “brutos matadores” banham-se “No colo de alabastro que 

sustinha/ As obras com que Amor matou de amores/ aquele que despois a fez Rainha” 

(grifos nossos). Morte sobre morte, o silenciamento brutal dos algozes de Inês, metidos 

“No gosto da cobiça e na rudeza”, sobrepõe-se aos amores e suas obras. 

 O trabalho amoroso operado no peito de D. Pedro por força do desejo de Inês é 

um trabalho de execução, não por se consumir no coração do amado, mas por efeito de 

um assassinato que interrompe o ciclo afetivo. O peito de Inês sustinha as obras que 

matavam de amores D. Pedro, todavia, uma vez que este peito é silenciado, também o 

coração da pessoa amada cala-se. Porventura, o gesto vingativo de D. Pedro de arrancar 

o coração pelas costas dos algozes, como consta de algumas narrativas (não é este o 

caso d’Os Lusíadas), é simbolicamente uma vingança de amor, mas sobretudo uma 

vingança do Amor. 

 Como reza a lenda, a metamorfose a que se segue ao assassinato de Inês faz da 

Rainha morta uma fonte. “As filhas do Mondego a morte escura/ Longo tempo 

chorando memoraram,/ E, por memória eterna, em fonte pura/ As lágrimas choradas 

transformaram.” (III, 135). Subjacente à metamorfose amorosa realizado por meio do 

sacrifício está a noção de memória. A lembrança do amor permanece para além da 

“morte escura”, não por efeito de sublimação transcendente que divinize a personagem, 

mas por motivo de uma transformação concreta, ainda que mítica. Inês faz-se uma 

fonte. 

Ela é a fonte. Eu posso saber que é 
a grande fonte 
em que todos pensaram. Quando no campo 
se procurava o trevo, ou em silêncio 
se esperava a noite, 
ou se ouvia algures na paz da terra 
o urdir do tempo – 
cada um pensava na fonte. Era um manar 
secreto e pacífico. 
Uma coisa milagrosa acontecia 



ocultamente. (HELDER, 2009, p. 45) 
 

 Os versos da seção I do poema “Fonte”, de Herberto Helder, ajudam-me a ler a 

Fonte dos Amores de Inês como o secreto (segredo) feminino, coisa milagrosa e oculta. 

Este princípio do feminino que se encontra vastamente na obra de Herberto pode 

dialogar de forma profícua com Os Lusíadas, em que vozes femininas falam por muitas 

vezes mais alto29. Não só neste episódio de Inês transfigurada em metonímia da Magna 

Mater, de quem mana a potência criativa, é possível delinear o feminino como 

contraponto do poder masculino. É D. Tareja (mãe de Portugal), talvez, uma das 

personagens mais interessantes na narrativa de Vasco da Gama e espécie de anti-Inês, 

pois que nela o amor se contrapõe à maternidade e assinala-se com a mácula do pecado. 

 No Canto III d’Os Lusíadas, a presença de D. Tareja, esposa do Conde D. 

Henrique de Borgonha, é quase simétrica à de Inês. Princípio e fim da narrativa de um 

Canto permeado de histórias de traição e vingança, ambas as personagens são 

exemplares das medidas e desmedidas do amor. Aquela que erra “Contra deus, contra o 

maternal amor;” (III, 31), D. Tareja, assim se caracteriza, na voz de um moralista Vasco 

da Gama, simplesmente porque deseja. É evidente que há razões políticas que fazem 

com que seu filho contra ela entre em peleja, mas a exegese do Capitão, que ora conta o 

episódio, destaca o desejo como pecado, uma vez que “nela o sensual era maior.” (III, 

31). Como descreveria Fernando Pessoa em um poema de Mensagem, aquela “mãe de 

reis e avó de impérios” (PESSOA, 2014, p. 26), por ser mãe não poderia desejar – por 

isso a censura ao sensual. 

 Nova lição herbertiana, de acordo com a leitura de Jorge Fernandes da Silveira: 

“As mães são as mais altas coisas/ que os filhos criam, porque se colocam/ na 

combustão dos filhos, porque/ os filhos estão como invasores dentes-de-leão/ no terreno 

das mães.” (HELDER, 2009, p. 48). Os “invasores dentes-de-leão”, entre o erotismo e o 

princípio guerreiro, constituem uma das leituras mais curiosas do Édipo freudiano no 

combate político entre D. Tareja, mãe, contra D. Afonso Henriques, seu filho e futuro 

Rei, ambos descendentes da Casa de Leão e Castela. A mãe que erra é também a 

língua-mãe na boca de Camões... e de Herberto: “a acerba, funda língua portuguesa,/ 

língua-mãe, puta de língua, que fazer dela?/ escorchá-la viva, a cabra!/ transá-la?” 

(HELDER, 2009, p. 576) 
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 Dentre personagens históricas e mitológicas, lembramos, para além de D. Inês de Castro, D. Tareja, D. 
Maria, a Ninfa Tethys e Vênus: todas elas implicadas no jogo político inscrito n’Os Lusíadas. 



 Uma língua que é mãe e, contra todo moralismo, se dá ao direito de também ser 

puta: eis a língua portuguesa, sob uma perspectiva herbertiana que me reenvia a 

Camões. Na sequência do poema presente na obra A faca não corta o fogo, lemos ainda: 

“que se foda a língua, esta ou outra,/ porque o errado é sempre o certo disso” 

(HELDER, 2009, p. 576). O verbo foder aqui nada tem que ver com uma abordagem 

iconoclasta e leviana. É literalmente uma foda com a língua-mãe: transgressão que, 

modernamente (poderia dizer camonianamente), Herberto lê como o erro que é certo. E 

assim o é porque somente no erro se faz possível um acertado diálogo em diferença. 

 A morte de Inês, cordeiro imolado em honra do Amor, cumpre o assinalamento 

de um desajuste, ou a demarcação de um peito desassinalado. O Mal que se apossa do 

corpo de Inês é, antes de tudo, uma interrupção no ciclo de troca amorosa, movimento 

por meio do qual Camões deseja urdir o seu poema. Desta impossibilidade de 

concretização do desejo também sofre o Gigante Adamastor, personagem que será 

nosso próximo objeto de investigação. 

 

 

1.3.2 Adamastor: uma pedra nel mezzo del cammin 

 

 O amor é um segredo. Resguarda em seu interior um mistério, algo de secreto, 

que, por sua vez, se manifesta à percepção humana como o indizível. Não é fortuita a 

existência de uma vasta tradição mitológica em torno do amor e suas manifestações, 

repletas de enigmas, cifras, perguntas sem resposta. Igualmente não é por acaso a 

correlação do amor com um aspecto maligno: o amor é um não-ser, que, no entanto, dá 

a vida. Por si só fascinante, tal caráter incompreensível da natureza amorosa transporta-

nos para o núcleo da sua contradição, que consiste no desordenamento das relações de 

poder. 

 O personagem de Adamastor, uma das mais instigantes figuras d’Os Lusíadas, 

justamente por seu caráter enigmático, já foi alvo de incontáveis leituras críticas. 

Representação do Cabo Tormentório (uma vez ultrapassado, Cabo da Boa Esperança), o 

gigante de pedra é o narrador das desgraças futuras por que passariam aqueles que 

ousassem cruzá-lo, um profeta da tragédia lusíada, voz em contra-dicção – como diria 

Luiza Nóbrega – que aponta o negativo das glórias no Oriente. A sua função simbólica 

no poema camoniano é, em termos míticos, inapreensível, pois que, não obstante ser 

mito, se associa à própria imagem do desconhecido. Atribuir-lhe a designação de 



monstruoso parece-me uma leitura interessante, na medida em que, sendo uma realidade 

desconhecida, se caracteriza como disforme. 

Não acabava, quando hũa figura 
Se nos mostra no ar, robusta e válida, 
De disforme e grandíssima estatura; 
O rosto carregado, a barba esquálida, 
Os olhos encovados, e a postura 
Medonha e má e a cor terrena e pálida; 
Cheios de terra e crespos os cabelos, 
A boca negra, os dentes amarelos.  
 
Tão grande era de membros, que bem posso 
Certificar-te que este era o segundo 
De Rodes estranhíssimo Colosso, 
Que um dos sete milagres foi do mundo. 
Cum tom de voz nos fala, horrendo e grosso, 
Que pareceu sair do mar profundo. 
Arrepiam-se as carnes e o cabelo, 
A mi e a todos, só de ouvi-lo e vê-lo! (V, 39-40) 
 

 A dinâmica entre medo e desejo aqui fica explícita. Ambos se correlacionam 

como contrários que se aproximam e afastam, constituindo uma estranha unidade de 

sentido. A deformidade desta relação – destaco que o narrador Vasco da Gama 

caracteriza o monstro destacando a sua “disforme e grandíssima estatura” – é o que 

(de)compõe a imagem de Adamastor. É curioso notar como a própria linguagem 

poética, por meio de recursos semânticos e estilísticos, busca desenhar este quadro de 

estranhamento. Na estância 39, as palavras válida, esquálida e pálida protagonizam, 

salvo engano, o único caso de rima esdrúxula d’Os Lusíadas, como se encenassem, no 

âmbito linguístico, a excepcionalidade daquela visão que extrapola o entendimento 

humano. Também o uso de adjetivos no grau superlativo absoluto sintético 

(grandíssima e estranhíssimo) dão a ver30 o caráter gigantesco do desafio que se impõe 

aos navegantes portugueses. Observo, ainda, que a palavra medo (e demais variantes) 

concentra-se com particular intensidade neste episódio, vindo acompanhada, em 

equivalência quantitativa, da ideia de atrevimento, ultrapassagem, ruptura. 

É preciso ter em vista que este episódio cumpre a função estrutural de delimitar 

um movimento de passagem; trata-se de uma entidade que separa o Atlântico do Índico, 

o Ocidente do Oriente, o conhecido do desconhecido. Até aqui, o mar já havia sido 

desbravado e o Cabo Tormentório significa, não apenas um marco histórico, mas 

também textual. Jorge de Sena observa, n’A estrutura de «Os Lusíadas», um sistema de 
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 O verbo ver – fundamental para uma leitura global do sentido de novidade e experiência n’Os 
Lusíadas – ocorre 46 vezes neste Canto V, segundo o Índice analítico do vocabulário de Os Lusíadas, de 
Antonio Geraldo da Cunha. 



correspondências entre o número de estrofes do Canto V e o tempo, em dias, que levou 

a viagem factual do Gama31. O nosso foco de leitura incide não tanto nesta abordagem, 

mas parte igualmente de uma premissa analítica seniana, segundo a qual a intervenção 

adamastotélica se encontra perfeitamente a meio caminho da viagem e do poema. 

Após a primeira fala de Adamastor, enquanto ainda não sabemos de quem é a 

voz que vaticina as desventuras de Bartolomeu Dias (V, 44), D. Francisco de Almeida 

(V, 45) e de Manuel de Sousa Sepúlveda junto a sua esposa (V, 46-48), Vasco da Gama 

lança, não da espada, mas de uma arma discursiva – aquela pergunta fatal dirigida ao 

gigante: “Mais ia por diante o monstro horrendo,/ Dizendo nossos Fados, quando, 

alçado,/ Lhe disse eu: «Quem és tu? Que esse estupendo/ Corpo, certo, me tem 

maravilhado!»” (V, 49). Na metade de um poema de dez Cantos e na metade de um 

Canto de cem estrofes, seguindo a lógica decimal que organiza o texto, Adamastor se 

encontra em um ponto limiar, pois que, diante da pergunta do Gama, psicanaliticamente 

se revela. 

Termo axial d’Os Lusíadas e um dos episódios mais importantes do poema, a 

história contada por Adamastor é uma narrativa amorosa. Assim como Inês, Adamastor 

confunde-se, em alguma medida, com o próprio sentimento amoroso, de modo que a 

pergunta do Gama a ele referida pode ser lida como uma questão lançada à natureza do 

próprio amor. O amor faz-se, aqui, o principal objeto de investigação da narrativa, que 

se converte em lírica tradução de mais uma apaixonante metamorfose. O “Quem és 

tu?”, proposto pelo facundo Capitão, é, afinal, o maior dos atrevimentos lusíadas, aquele 

que se dá na linguagem, inquirição filosófico-poética em relação ao mundo, para que se 

dilatem as zonas de conhecimento. 

O que está posto em jogo neste episódio é, neste sentido, uma premissa 

Renascentista de expansão intelectual e científica. “Pois vens ver os segredos 

escondidos/ Da natureza e do húmido elemento,/ A nenhum grande humano concedidos/ 

De nobre ou de imortal merecimento [...]” (V, 42): afirma Adamastor, defrontando-se 

com as naus portuguesas. Saber dos “segredos escondidos/ Da natureza e do húmido 

elemento” compreende uma das tarefas do poema32, que, em outras palavras, consiste 
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 Este recurso também foi utilizado na análise dos Cantos III e IV, com a diferença de que a relação 
neste caso estabelecida se dava entre anos e número de estrofes. É uma leitura um tanto obsessiva do 
aspecto estrutural do poema, e que se permite algumas trapaças matemáticas (uma vez que, em alguns 
passos da contagem, há certa inexatidão), mas nem por isso perde o interesse.  
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 Tarefa que, aliás, só caberá a Baco, no Canto VI, aquando de sua catábase marinha, em passagem que 
ecoa certa semântica do episódio de Adamastor: “No mais interno fundo das profundas/ Cavernas altas, 
onde o mar se esconde, [...]// Descobre o fundo nunca descoberto [...]” (VI, 8-9). 



em uma experiência de revelação. Os Lusíadas como narrativa apocalíptica tem na 

história de Adamastor uma forma modelar. O desvelamento do desconhecido pode ser 

observado na imagem da nuvem de onde aparece o gigante – “[...] hũa noite, estando 

descuidados/ Na cortadora proa vigiando,/ Hũa nuvem, que os ares escurece,/ Sobre 

nossas cabeças aparece.” (V, 37) – e que, ao final do episódio, se dissipa – “Assi 

contava; e cum medonho choro,/ Súbito de ante os olhos se apartou./ Desfez-se a nuvem 

negra, e cum sonoro/ Bramido muito longe o mar soou.” (V, 60). 

Este passo da narrativa nos apresenta o amor como revelação de um 

conhecimento. O seu caráter esfíngico nos é dado, a princípio, como movimento às 

avessas, já que quem inquire o seu interlocutor é o Vasco da Gama e não o gigante; e, a 

partir deste momento, é a Esfinge quem se revela: “A boca e os olhos negros 

retorcendo/ E dando um espantoso e grande brado,/ Me respondeu, com voz pesada e 

amara,/ Como quem da pergunta lhe pesara:/ «Eu sou aquele oculto e grande Cabo [...]” 

(V, 49-50). É sintomática a percepção de que a voz de Adamastor seja “pesada e 

amara”, pois esta característica estabelece um laço de irmanação com outra fala em 

dissonância do poema: a do Velho do Canto IV – “A voz pesada um pouco alevantando 

[...]” (IV, 94). Este concerto de vozes, próprio da polifonia lusíada, permite reconhecer 

certas coincidências, que nada têm de fortuitas; pelo contrário, compõem, no avesso da 

trama narrativa, um coro trágico. 

Trágico, assim como o amor do personagem, que por ora nos ocupamos em 

estudar, pela Ninfa Thetis, filha de Dóris. E a sequência de revelações se sobrepõem no 

texto camoniano, de maneira que já não é mais o Gama nem sequer o Adamastor que 

coloca em causa a grande pergunta do poema. Para tentarmos esclarecer este ponto, 

leiamos um excerto da narrativa amorosa do gigante: 

Amores da alta esposa de Peleu 
Me fizeram tomar tamanha empresa. 
Todas as Deusas desprezei do Céu, 
Só por amar das Águas a Princesa. 
Um dia a vi, co as filhas de Nereu, 
Sair nua na praia: e logo presa 
A vontade senti de tal maneira, 
Que inda não sinto cousa que mais queira. 
 
Como fosse impossibil alcançá-la, 
Pola grandeza feia de meu gesto, 
Determinei por armas de tomá-la 
E a Dóris este caso manifesto. 
De medo a Deusa então por mi lhe fala; 
Mas ela, cum fermoso riso honesto, 
Respondeu: «Qual será o amor bastante 
De Ninfa, que sustente o dum Gigante? (V, 52-53) 



 

 Os amores de Adamastor provocam medo na Ninfa Tethis, pela desproporção do 

gigante em relação à delicadeza da “alta esposa de Peleu”. Os mesmos prodígios 

narrativos do episódio de Inês são aqui convocados: o adultério, a exclusividade, as 

lágrimas, a tragédia, a transformação. Destaco, como mais nos interessa, a servidão de 

amor, que torna “presa/ A vontade” e faz o amante rejeitar qualquer outra pessoa que 

não seja a sua amada: “Todas as Deusas desprezei do Céu,/ Só por amar das Águas a 

Princesa”. Há um eco, nesta passagem, daqueles versos que cantam os amores de D. 

Pedro: “De outras belas senhoras e Princesas/ Os desejados tálamos enjeita [...]” (III, 

122). Diante de um amor que tudo sujeita, eis a pergunta, de todas a mais misteriosa: 

“«Qual será o amor bastante/ De Ninfa, que sustente o dum Gigante?”. Ora, é o 

desconcerto amoroso que impede a relação de se consumar. Há sempre uma defasagem 

entre os amantes, uma diferença fundamental, que os atrai, mas que igualmente os pode 

repelir. 

 O engano de amor, urdido pela mãe da Ninfa, propicia a terrível metamorfose, 

que transforma o Titã em duro e áspero penedo. Afinal, um segredo ainda fica por ser 

descoberto; os portugueses cruzam, de atrevidos, “os vedados términos” do mar, 

entretanto, a pergunta permanece: Amor, quem és tu? “um não sei quê, que nasce não 

sei onde,/ vem não sei como,e doi não sei porquê.” (CAMÕES, 1973, p. 118). O mar e 

amor são formas anagramáticas da mesma expressão questionadora d’Os Lusíadas e 

que se intercambiam no poema na figura de Vênus, deusa do Amor nascida do esperma 

de Júpiter germinado nas águas do oceano. O Adamastor é vítima deste mistério; mais 

um peito silenciado do poema e, consequentemente, metamorfoseado. 

Oh! Que não sei de nojo como o conte! 
Que, crendo ter nos braços quem amava, 
Abraçando me achei cum duro monte 
De áspero mato e espessura brava. 
Estando cum penedo fronte a fronte, 
Que eu polo rosto angélico apertava, 
Não fiquei homem, não, mas mudo e quedo 
E, junto dum penedo, outro penedo! (V, 56)33 
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 Na já citada Canção VII, de Camões, a mesma imagem de transformação do homem em pedra está 
presente. Neste caso, todavia, o destino do amante é mais bem-aventurado: “Tanta vingança Amor de 
mim queria/ que mudava a humana natureza:/ os montes e a dureza/ deles, em mim, por troca, 
traspassava./ Ó que gentil partido!/ Trocar o ser do monte sem sentido,/ pelo que num juízo humano 
estava!” (CAMÕES, 1973, p. 217). A perda da razão como uma das consequências do amor é motivo 
extensamente laborado na poesia camoniana e, aqui, assume a ideia de vingativa metamorfose 
executada no homem que se torna um monte, elemento natural desprovido de sentidos. 



 Transformado o gigante em um penedo, a narrativa completa o seu ciclo. São 

múltiplas as metamorfoses de Adamastor, pois que não só de aspecto muda, como 

também de nome (de Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança). Ademais, aos 

personagens de D. Pedro e do Velho do Restelo se sobrepõem o do Titã apaixonado e 

do próprio Baco, em seu aspecto enlouquecido: “Daqui me aparto, irado e quase insano/ 

Da mágoa e da desonra ali passada,/ A buscar outro mundo, onde não visse/ Quem de 

meu pranto e de meu mal se risse.” (V, 57).34 Esta última revelação da insânia amorosa 

coaduna-se ao seu aspecto indecifrável, ininteligível. 

 Cleonice Berardinelli, em sua leitura do episódio do Adamastor (cuja estrutura, 

aliás, a ensaísta se nega a designar por episódica), nos revela a feição esfíngica do 

personagem, associando-a a sua força: 

Como a esfinge, ali estava o colosso a propor aos que tentavam 
passagem o enigma e a alternativa por ele criada: “Decifra-me ou te 
devoro.” O enigma era a sua força; decifrada, a Esfinge perdeu-a e 
matou-se. Assim também o Adamastor, desvendado, revelou a outra 
face, a face da fraqueza, até aí irrevelada. Não se mata, na verdade, 
mas perde a sua unidade aparente, passa a ser a imagem do povo que o 
decifra e que nela se projeta para nela se reconhecer. 
(BERARDINELLI, 2000, p. 80) 
 

 Se o povo na figura de Adamastor “se projeta para nela se reconhecer”, não 

podemos, por isso, afirmar que esteja a salvo das muitas derrocadas e naufrágios, 

simbólicos ou não, que o aguardam. Depois que a nuvem se dissipa e à frente se 

desvendam os mares do Oriente, aos portugueses aguarda o futuro, e Vasco da Gama 

reza a Deus para que ele lhe seja favorável: “Eu, levantando as mãos ao santo coro/ Dos 

Anjos, que tão longe nos guiou,/ A Deus pedi que removesse os duros/ Casos, que 

Adamastor contou futuros.” (V, 60). Nenhuma profecia adamastotélica deixaria de se 

cumprir. 
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 A caracterização de Adamastor como “irado e quase insano” nos remete à estância 77 do Canto I. Esta 
estrofe-síntese das vozes disjuntivas do poema é uma pérola de sentidos que conjuga em si múltiplos 
referentes que virão a aparecer n’Os Lusíadas. Neste passo estão presentes, simbolicamente, Baco, o 
Velho do Restelo, Adamastor, o valor, a queda, a metamorfose... e, no limite, o próprio Poeta, como 
aquele que urde enganos com seu engenho poético. “Isto dizendo, irado e quase insano,/ Sobre a terra 
Africana descendeu,/ Onde, vestindo a forma e gesto humano,/ Pera o Prasso sabido se moveu./ E, por 
milhor tecer o astuto enano,/ No gesto natural se converteu/ Dum Mouro, em Moçambique conhecido,/ 
Velho, sábio e co Xeque mui valido.” (I, 77). Não custa destacar que o número 77, entendido como o 7 
dobrado, é de importância significação, como já vimos a respeito da Canção “Manda-me Amor que 
cante docemente”. 



1.3.3 O Poeta supliciado: 

 

Já nos avisava Manuel de Faria e Sousa, em suas Lusiadas comentadas, que o 

reconhecimento das altas qualidades estéticas do épico camoniano, para além de lhe 

conceder o legítimo merecimento de uma vida laureada como artista, em vista de sua 

grande façanha criativa, significava, antes de tudo, um ato de justiça divina: 

[...] quien [...] no venera, no favorece un ingenio como el de Luis de 
Camoẽs, tiene mucho de ignorante i es ingrato al mismo Dios, i le 
ofende mucho màs q al propio Camoẽs: porque si Dios 
particularmente le doto de espirito divino; particularmnete deshaze en 
lo que Dios hizo, quien no le alaba, admira, i honra: i este tal està 
diziendo en su coraçõ, i en sus acciones: Non est Deus: porque Dios 
no haze semejantes hombres, sino para mostrar que es Dios: i esso 
niega quiẽ los desprecia, i desconoce; i se ensobervece sobre ellos, 
tomando el oficio a Lucifer [...] (SOUSA, 1972, p. 600) 
 

 A exuberante e catolicíssima visão de Faria e Sousa transporta o pensamento 

crítico a uma perspectiva muito singular: admirar um engenho como o de Camões é um 

dever de humildade perante a magnânima força divina na Terra, porque o épico 

camoniano só pode ser um sinal de Deus, que por estas obras se manifesta aos olhos 

humanos para provar a sua existência. Um pouco do que afirma o ensaísta, está no 

posicionamento do Poeta perante o Rei, nas últimas estâncias d’Os Lusíadas: “Mas eu 

que falo, humilde, baxo e rudo,/ De vós não conhecido nem sonhado?” (X, 154). Este 

rebaixamento a que se submete o Poeta é o movimento inverso daquele “Inclinai por um 

pouco a majestade,/ Que nesse tenro gesto vos contemplo” (I, 9), movimentos que se 

conformam retoricamente como nobre e cavaleiresca reverência. Subjacente a esta 

percepção, outro modo de ler tais versos pode assomar de nossa abordagem crítica. 

 Tomemos como premissa de leitura aquilo que vimos estudando até então. A 

servidão amorosa, em Camões, cumpre um papel ético e poético de transformação dos 

modelos retóricos, principalmente por atrair o universo de referências literário para um 

plano terreno e não tanto fundado em paradigmas abstratizantes. Ao pedir ao Rei que se 

incline um pouco, o Poeta reivindica uma renovada visão, decerto mais humanizada, 

sobre aqueles feitos mais que humanos, mas de acordo com coordenadas que os 

concebam viáveis no mundo – e nunca fora dele – por via da experiência.  

Camões projeta uma arte poética cuja premissa humanista da busca por 

formulação de um saber pela experiência está fundamentada no valor cristão católico da 

falta original. O homem é um ser errante porque, desde tempos míticos, foi assinalado 

com a marca da perda, com a qual, aliás, ingressou no tempo histórico. O mito do 



Paraíso perdido e a privação da Idade de Ouro, por exemplo, são índices desta falha 

substancial que fazem do homem uma criatura decaída. No entanto, esta carência básica 

condiciona-o, não à degradação, mas ao desejo de se recompor ao seu estágio primeiro: 

horizonte utópico que Camões não condiciona ao plano transcendente, mas à imanência 

do mundo terreno. E, por isso mesmo, será o Poeta a convidar o Rei a que saia dos 

píncaros do alto assento por Deus eleito, para que conheça os seus homens: “E vereis ir 

cortando o salso argento/ Os vossos argonautas, por que vejam/ Que são vistos de vós 

no mar irado,/ E costumai-vos já ser invocado.” (I, 18).  

Versão épica para uma poesia cujo entendimento depende da troca, “segundo o 

amor tiverdes”, Os Lusíadas é um poema que se mantém de pé em virtude de uma 

condicional se (acerca do qual já tratamos: “Se a tanto me ajudar...”), que, afinal, apenas 

antecipa uma queda inexorável. No final do poema, a fala humilde, baixa e rude do 

Poeta, em intrínseco diálogo bíblico – “Da boca dos pequenos sei, contudo/ Que o 

louvor sai às vezes acabado.” (X, 154) –, assim o é porque o projeto de alevantar um 

novo valor, mais humano, revela-se uma tentativa frustre, no contexto português dos 

Quinhentos. 

Nas palavras de Luiza Neto Jorge, aprendo o poema de Camões, em feminina e 

erotizante voz que se dobra em coro a toda uma tradição da queda em língua 

portuguesa: 

O poema ensina a cair 
sobre os vários solos 
desde perder o chão repentino sob os pés 
como se perde os sentidos numa 
queda de amor, ao encontro 
do cabo onde a terra abate e 
a fecunda ausência excede 
 
até à queda vinda 
da lenta volúpia de cair, 
quando a face atinge o solo 
numa curva delgada subtil 
uma vénia a ninguém de especial 
ou especialmente a nós uma homenagem 
póstuma. (JORGE, 2008, p. 64) 
 

 Leitura camoniana dos versos de “O poma ensina a cair”, de Luiza: “Pera servir-

vos, braço às armas feito;/ Pera cantar-vos, mente às Musas dada;/ Só me falece ser a 

vós aceito,/ De quem virtude deve ser prezada.” (X, 155). Em outras palavras: “uma 

vénia a ninguém de especial”. O suposto interlocutor do Poeta (que, afinal, sequer o 

ouve) é o Rei de Portugal, por extensão, os demais barões assinalados, ou seja, toda a 

gente de quem ele mesmo criticará a surdez e que o condenará ao silêncio. Entendemos 



assim, a princípio; mas fato é que o poema ecoa tempos depois, regressa em outras 

vozes, continuamente nos ensinando a cair “ao encontro”. Ou, se preferirmos, de 

encontro ao outro, para que do atrito rompa a profícua geração de sentidos advinda da 

diferença. 

 Queda sobre queda, a impossibilidade de se alevantar outro valor – como já 

dissemos, um valor do outro –, novo e transformador, ressoa a mítica expulsão do 

Paraíso, decorrente da desobediência. O Poeta quis mais, desejou mais, e perdeu, “como 

se perde os sentidos numa/ queda de amor”. A recusa por dar continuidade ao canto – 

“No mais, Musa, no mais...” – advém da aguda percepção de que o Poeta vocifera em 

direção ao vazio, ao nada. Já nada a ele conforma cantar em uma língua nova os 

desconcertos de um mundo igualmente novo, quando não há quem o ouça com a mesma 

atenção a tais novidades:  

O que ele [o Poeta] diz é que já a todos mata a falta de recepção ao 
texto literário ou à obra de arte e comunicação em geral. O que ele diz, 
de fato, no tempo e no espaço contemporâneos da sua tragédia, é que 
o “peito ilustre lusitano” padece de não-leitura. (SILVEIRA, 2008, p. 
27-28) 
 

 Se puséssemos em diálogo os excertos citados de Jorge Fernandes da Silveira e 

de Faria e Sousa (no início desta seção 2.3.3), poderíamos supor que Camões toma para 

si o ofício de Lúcifer. São dele os trabalhos do Diabo: não porque não se aprecie – 

Camões não era exatamente humilde: “Nem me falta na vida honesto estudo,/ Com 

longa experiência misturado,/ Nem engenho, que aqui vereis presente,/ Cousas que 

juntas se acham raramente.” (X, 154) –, mas por que em si pôde sentir as chagas do 

silenciamento a que foi submetido. É, com efeito, um padecimento a dita “não-leitura” 

acusada pelo Poeta. Mas padecimento que não soube se converter em força ativa, como 

previa o projeto camoniano. Ao Poeta, afinal, resta a morte; ou, antes, o suplício. Uma 

morte em vida cantada.  
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2.1 A servidão poética  

 

De acordo com Michel Foucault, em seu As palavras e as coisas, o final do 

século XVI assistiu a uma profunda transformação no modo como eram concebidos os 

regimes de representação nos campos do saber e da cultura. A linguagem, que até o 

crepúsculo do classicismo renascentista, opera segundo uma ordem analógica, a partir 

do século XVII, passa a ser concebida como instrumento do racionalismo científico e a 

se efetuar como procedimento analítico. Neste sentido, o entendimento do universo 

como um imenso livro, cujos signos estabelecem entre si infinitas relações de 

correspondência, vê a sua hegemonia se desmantelar diante das novas exigências do 

conhecimento. Diante do homem, que estava ligado ao sol, às ervas, à pedra, por meio 

do espelhamento simbólico em que se constituía a sua visão de mundo, abre-se um 

abismo que desata os laços que entre eles se urdiam. “O semelhante, que fora durante 

muito tempo categoria fundamental do saber – ao mesmo tempo forma e conteúdo do 

conhecimento – se acha dissociado numa análise feita em termos de identidade e de 

diferença.” (FOUCAULT, 1999, p. 73). 

O que o conhecimento baseado na lógica da identidade e da diferença determina 

no pensamento do homem ocidental é esta radical dissociação do ser da linguagem, 

deflagrando-a como operação significativa arbitrária. A razão técnica descola as 

palavras das coisas, rompe o vínculo de encantamento que cada signo possuía com o 

Todo. Com efeito, esta nova epistémê marginaliza o saber fundado no regime das 

semelhanças analógicas, o qual, por sua vez, é relegado à esfera ocultista em que o 

suposto conhecimento está nas mãos de místicos, alquimistas e magos. E também 

poetas! A sensibilidade estética, que é já para Camões um modo de conhecimento, tenta 

redimir a instauração desta defasagem fazendo da palavra um núcleo magnético capaz 

de restabelecer o universo perdido das correspondências. 

A história da poesia moderna é a história da nostalgia do ser da linguagem. No 

caso português, e para usar a expressão de Eduardo Lourenço, podemos pensar na 

formação de uma “mitologia da saudade”, de modo que, pensar a história de Portugal é 

ter em vista o gradual abandono de um passado mítico glorioso, o qual dá lugar ao 

perpétuo trauma de uma nação continuamente a se alevantar e a cair. O moderno mito 

português consiste na negação de enfrentar cara a cara a tragédia da História. Desta 

tragédia, “Da nossa sonâmbula e trágica grandeza [...], o poema é o eco sumptuoso e 

triste.” (LOURENÇO, 2013, p. 26). O poema é Os Lusíadas, e Camões, como 



gostaríamos de demonstrar, vive este tempo de crise e transição, tanto na História 

portuguesa como no pensamento ocidental. 

É como homem maneirista que Camões suspeita da ordem do mundo como 

movimento em perfeito equilíbrio; e a percepção deste desajuste decerto está atrelada a 

uma nova concepção de regime representativo oriunda da mudança epistemológica que, 

por sua vez, perturba a antiga maneira de compreender a realidade. A cosmovisão 

harmônica que o neoplatonismo empresta ao Poeta d’Os Lusíadas é uma máquina 

enguiçada. Camões vive em um tempo e em um espaço errados, desacertados nas contas 

da matemática universal que deveria compor com a arquitetura humana. “É tudo quanto 

sinto, um desconcerto;” (CAMÕES, 1973, p. 118). O famoso tópico do desconcerto do 

mundo da poesia camoniana cada vez mais se me afigura como evidente problema de 

representação em um tempo que assiste amarguradamente à falência de outro. 

A profunda interdependência da linguagem e do mundo se acha 
desfeita. O primado da escrita está suspenso. Desaparece então essa 
camada uniforme onde se entrecruzavam indefinidamente o visto e o 
lido, o visível e o enunciável. As coisas e as palavras vão separar-se. 
O olho será destinado a ver e somente a ver; o ouvido somente a 
ouvir. O discurso terá realmente por tarefa dizer o que é, mas não será 
nada mais que o que ele diz. (FOUCAULT, 1999, p. 58). 
 

 Camões conhece um mundo em que ver não é diferente de traduzir. Observa-se 

uma paisagem como quem lê um livro, mira-se para as estrelas e decodificam-se os seus 

sentidos. Todavia, será testemunha da falência deste sistema epistêmico, e, a partir de 

então, deve constatar que as palavras oscilam sobre os seus significados, pois não há 

pano de fundo algum que lhe sustente a sua correspondência com o real. A sua 

percepção de que “As coisas e as palavras vão separar-se”, ou melhor, de que elas estão 

se separando, relega ao poeta uma herança maldita: a ideia de que é possível emendar 

esta fissura. 

 Ao tratar da servidão poética, buscaremos observar os expedientes linguísticos 

da poesia camoniana os quais almejam o cumprimento desta tarefa; aliás, a tarefa da 

poesia moderna: superar o fluxo do devir histórico concernente à nova perspectivação 

epistemológica fundamentada na razão científica por meio da busca heróica da 

dimensão em que vigora o tempo cíclico do mito. Haveria de ser uma empreitada de 

poeta, já que é justamente à poesia que cabe o exercício da imaginação, do sonho, do 

devaneio, instâncias concernentes ao pensamento analógico. A identificação do passado 

antigo e medieval, em oposição à modernidade renascentista, com este mundo de 

encanto, em que se falava a palavra mágica, é um movimento natural (os românticos 



que o digam, especificamente em se tratando da Idade Média); e este mesmo passado, 

vislumbrado como a Idade de Ouro perdida, será demandado pela mitologia pagã do 

presente humanista naquele final de século XVI. 

 Entre o velho e o novo, Camões repercute em sua poesia as contradições 

inerentes a uma ruptura ideológica justamente no campo da representação. Um dos 

episódios mais notáveis no que tange a esta tensão entre dois tempos é aquele que se 

situa no limiar da viagem do Gama. Diante da maior empreitada humana neste início de 

Idade Moderna, quando Portugal assume a ponta de lança da História ocidental, 

descortinando o futuro para os povos das Europa, o poeta nos faz defrontar com um 

personagem que nos obriga a olhar para trás. O Velho do Canto IV, claramente na 

contramão dos discursos encomiásticos da viagem, é menos um pacifista ou crítico da 

política mercantilista do que um defensor da terra. É decerto um conservador – como, 

em certa medida, Baco (Deus ligado ao cultivo agrícola e à fertilidade) também o é, 

quando busca manter a glória do seu nome no Oriente –, obstante não fosse velho e 

situado na região do Restelo. Este último aspecto é curioso: n’Os Lusíadas, a palavra 

Restelo não aparece uma só vez. Sabemo-lo porque assim é denominado o lugar de onde 

os portugueses saíram, da barra do Tejo para os mares do Índico, e porque os estudiosos 

da poesia camoniana já cristalizaram tal apóstrofe. O que, a meu ver, é particularmente 

impressionante consiste no fato de que Restelo é um homônimo de rastelo, palavra que 

designa um instrumento para arar a terra, espécie de ancinho usado para aplainar o 

campo lavrado. 

 A Batalha de Aljubarrota, que inicia este mesmo Canto IV, e que, de acordo com 

a economia do poema, prepara o terreno para a viagem do Gama, significa, como nos 

ensina Jorge Fernandes da Silveira, muito mais do que “uma batalha entre cristãos 

rivais”. A tensão se dá na dinâmica “entre a crença no ideal cavaleiresco medieval de 

defesa dos valores cristãos, pregada pela aristocracia rural conservadora, e o elogio da 

ideia nova de progresso marítimo, propagada pela burguesia mercantil [...]” 

(SILVEIRA, 2008, p. 44-45). A discussão de Silveira, movida como diálogo com o 

pensamento de António José Saraiva, acaba por nos fornecer elementos preciosos para a 

fundamentação argumentativa de que a presença do Velho no final do Canto é já retorno 

de um recalque traumático que a aguda visão política de Camões concebera como 

crítica à empreitada marítima. 

 O que parece absolutamente espantoso é que esta crítica não é apenas de valor, é 

também uma crise de representação. Entendamos representação em um duplo regime: 



político e linguístico (regimes que, aliás, não são tão distintos assim). A quem serve a 

viagem? Sabemos que Gama e os seus “Foram de Emanuel remunerados,/ Por que com 

mais amor se apercebessem,/ E com palavras altas animados/ Pera quantos trabalhos 

sucedessem.” (IV, 83). Tendo em vista as diatribes endereçadas à vileza do dinheiro, em 

outros passos d’Os Lusíadas, causa certo desconforto notar que tal remuneração não só 

intensifique o amor como venha acompanhada de palavras altas. Poderíamos, aliás, nos 

perguntar com que tipo de amor se apercebem os portugueses, uma vez que fomentado 

por bens materiais. Se o amor pode causar “nos corações humanos amizade” 

(CAMÕES, 1973, p. 119, grifo nosso), como conciliá-lo com o dinheiro, que “Faz 

tredores e falsos os amigos” (VIII, 98, grifo nosso)? Porventura esta sentença acentue 

mais uma vez o caráter cindido desta viagem, realizada em, pelo menos, dois níveis: o 

histórico e o poético/mítico.  

Todo o poema é costurado por invectivas contra o poder despótico. Embora a 

dicção aristocrática que as falas de Camões assumam por diversas vezes seja afim a um 

ideal de nobreza distinto da mentalidade da burguesia, o Poeta jamais é conivente com 

ações autoritárias e acusa visceralmente, em seu poema, aqueles que governam em prol 

de suas vontades. O caráter virtuoso que a potência amorosa apresenta na economia 

d’Os Lusíadas está intimamente atrelado a certos ideias da mundividência 

cavalheiresca, os quais, por sua vez, constituem o horizonte ético do poema. O mesmo 

amor que move a viagem é aquele que a contraria, e, neste sentido, Os Lusíadas é o 

resultado de uma escrita operada por uma ética dividida. De acordo com o que já vimos 

apontando, podemos afirmar que Camões modernamente inaugura, em língua 

portuguesa, a questão ética como problema de representação. Por isto mesmo, a figura 

do Velho do Restelo é tão importante. Representante que é de uma visão conservadora, 

“Cum saber só de experiências feito” (IV, 94), o Velho é o negativo da expansão 

mercantil e do desenvolvimento técnico, os quais foram propiciadores da degradação 

moral e política de Portugal. Mas, mais do que isso, é aquele que deflagra os reveses de 

uma crise de representação, revelando-nos a defasagem entre as palavras e as coisas, ou 

melhor, um desacerto na ordem da nomeação dos termos usados para exaltar a viagem: 

«Ó glória de mandar, ó vã cobiça 
Desta vaidade, a quem chamamos Fama! 
Ó fraudulento gosto, que se atiça 
Cũa aura popular, que honra se chama!  
 
[...] 
 
Chamam-te ilustre, chamam-te subida, 



Sendo dina de infames vitupérios; 
Chamam-te Fama e Glória soberana, 
Nomes com que se o povo néscio engana. (IV, 95-96, grifos nossos) 
 

 No mundo moderno, o regime epistemológico pautado na relação de análise e 

diferença faz com que as operações significativas estejam sujeitas ao engano, já que 

nada, além do jogo entre os signos, assegura uma fidelidade com o real. A fala do 

Velho, que discorre (quase em tom profético) sobre um dos vetores da modernidade – 

designadamente, a viagem mercantilista –, a princípio nada tem que ver com um 

pensamento sobre a linguagem. Chega a ser escandalosa a constatação de que os 

alicerces ideológicos da empreitada ultramarítima sejam todos postos em questão 

enquanto mero fantasma de um heroísmo inviável em novos tempos. Tal inviabilidade é 

sentida, antes de tudo, como fenômeno linguístico, ou seja, aquilo que é dito da viagem 

se constitui como o imenso esforço por emendar a sua tragédia; e é pela consciência 

aguda deste intervalo que a aventura poética se deflagra em sua modernidade.  A crise 

de representação evidenciada pelo Velho implica compreender que o engano da 

linguagem consiste no fato de que existe uma lacuna entre as palavras e as coisas. Para a 

poesia atar os laços desamarrados entre ambas, é preciso se situar nesta zona de silêncio 

mortal em que a linguagem se dá como jogo de ritualização de seu encantamento. 

O que cala n’Os Lusíadas? O que é tirado de seu estado de mutismo e posto a 

falar? São perguntas que aprendo com Leonardo Gandolfi, em seu texto “Dobrar o Cabo 

das Tormentas”. O ensaísta apresenta a tese de que o procedimento pelo qual se traz à 

fala aquilo que está mudo pode se chamar prosopopeia (modo diferenciado de seu 

regular uso figurativo). Se entendermos que o poeta é aquele que (mais do que 

significar) nomeia o mundo – no que isto implica de reelaboração material e simbólica 

da realidade –, o Cabo das Tormentas é das maiores manifestações da transubstanciação 

poética efetuada pelo texto, dado que o posto defendido pelo (e que é o) gigante 

Adamastor se revela e é vencido pelo nome: “Quem és tu? Que esse estupendo/ Corpo, 

certo, me tem maravilhado!” (V, 49). Estamos precisamente no eixo em torno do qual 

gira a viagem, ponto de travessia entre o conhecido e o desconhecido, momento de 

batismo lírico, que de Tormentório faz-se de Boa Esperança. O episódio empreende 

uma das mais surpreendentes passagens reflexivas acerca da natureza da nomeação, 

quando a resposta ao inquérito do Gama descreve a passagem (não só de Ocidente a 

Oriente) de Adamastor da condição de sujeito a objeto do amor e da linguagem: “Eu sou 

aquele oculto e grande Cabo/ A quem chamais vós outros Tormentório” [...] “Chamei-



me Adamastor, e fui na guerra/ Contra quem vibra os raios de Vulcano” (V, 50-51, 

grifos nossos). 

A convergência observada entre sujeição amorosa e linguística assume na poesia 

camoniana um lugar central de pensamento crítico. Uma não está livre da outra; pelo 

contrário, há um laço de subordinação entre ambas que, a meu ver, se justifica pelo fato 

de que a escrita desta poesia é declaradamente movida de paixão. Neste momento, é 

preciso ter muito clara em mente uma visão global da obra de Camões, posto que um 

entendimento mais amplo dos mecanismos que engendram esta poética – segundo as 

diretrizes que buscamos traçar na elaboração deste trabalho – se revela na confluência 

de sentidos entre Os Lusíadas e as Rimas; visto também que compreendemos a 

legibilidade destas obras a partir do espelhamento que ambas exercem uma sobre a 

outra. Sob esta ótica, o esfíngico sentido da interdição adamastotélica pode ser 

iluminado por alguns passos da Canção VII, “Manda-me Amor que cante docemente”, 

por exemplo: “Tanta vingança Amor de mim queria/ que mudava a humana natureza:/ 

os montes e a dureza/ deles, em mim, por troca, traspassava./ Ó que gentil partido!/ 

Trocar o ser do monte sem sentido,/ pelo que num juízo humano estava!” (CAMÕES, 

1973, p. 217). A passagem da Canção aqui citada corresponde inversamente à 

metamorfose do Gigante do Canto V d’Os Lusíadas, quando em seu doloroso relato 

testemunha: “Não fiquei homem, não, mas mudo e quedo/ E, junto dum penedo, outro 

penedo!” (V, 56). Há uma mudança basilar de tom entre as duas transformações: na 

Canção, a metamorfose é gloriosa ascese amorosa, enquanto que, no épico, trata-se de 

trágica punição. Ambas, todavia, demarcam uma transgressão, o rompimento de um 

limite resguardado pelas leis do Amor (mas por Ele mesmo também derrubadas), e que 

compreendem, em termos mais amplos, as fronteiras da volição humana. 

É este um dos sentidos simbólicos da narrativa lusíada, com as suas tramas 

protagonizadas pelas deidades da mitologia romana – protótipo que Camões apreende 

das leituras de Virgílio. Vênus, Baco, Júpiter, Netuno constituem os paradigmas dos 

valores clássicos que o humanismo camoniano, embebido de sua vontade de 

experiência, transforma no motor da sua ficção épica. Em outras palavras, o arcabouço 

mitológico que Camões manipula engenhosamente, mais do que respeitar a um ditame 

clássico Renascentista, dispõe, modernamente, o poeta de uma radical consciência 

ficcional. É o que observamos naquela famosa estância 82 do Canto X, a par da vênia 

inquisitorial que tanto se insiste em nela ler: 

Aqui, só verdadeiros, gloriosos 



Divos estão, porque eu, Saturno e Jano, 
Júpiter, Juno, fomos fabulosos, 
Fingidos de mortal e cego engano. 
Só pera fazer versos deleitosos 
Servimos; e, se mais o trato humano 
Nos pode dar, é só que o nome nosso 
Nestas estrelas pôs o engenho vosso. (X, 82) 
 

 De fato, é notável a distinção operada pelo poema, nesta altura, entre os 

“verdadeiros Divos” e aqueles “Fingidos de mortal e cego engano”. E, para além disso, 

é preciso ter em mente, ao se ler esta estrofe, o peso que a noção de verdade tem para o 

Poeta d’Os Lusíadas, comprometido que é com a factualidade da experiência relatada 

em versos. Vasco da Gama, no encerramento de sua fala que narra a história de 

Portugal, em momento de inspiração muito próxima à dicção camoniana, declara “Que, 

por muito e por muito que se afinem/ Nestas fábulas vãs, tão bem sonhadas,/ A verdade 

que eu conto, nua e pura,/ Vence toda grandiloca escritura!” (V, 89). O destaque 

conferido à verdade aqui expressa, assim como no caso da estrofe 82 do Canto X, revela 

uma dentre tantas contradições basilares do poema de Camões, pois que em ambos os 

momentos tal ideia aparece emparelhada com a de efabulação. Neste sentido, verdade (e 

seu correlato: experiência) e ficção compõem um quadro bastante problemático, tendo 

em vista que o louvor de uma apenas se dá a partir da outra e vice-versa. Na poesia de 

Camões, não há ficção que valha por si só, nem verdade inteligível se não por versos, de 

maneira que os supostamente cavaleirescos valores do homem hábil com a pena e a 

espada assumem uma dimensão mais ampla no âmbito da lógica do serviço. Já não se 

trata somente de um código moral, porque os serviços cantados no poema manifestam 

um sentido estético. 

 Um elemento fundamental deve ser levado em conta na leitura crítica das duas 

importantes passagens recolhidas para tratarmos da questão da verdade: nos dois 

momentos, a fala proferida é dita por outrem que não o narrador épico. Este aspecto é 

crucial para um entendimento profundo das referidas estâncias: no primeiro caso, as 

palavras são ditas por Vasco da Gama, cujas elucubrações, ainda que saídas da boca de 

um personagem histórico, são representadas no campo da transfiguração poética; já no 

segundo caso, o problema ficcional é ainda mais flagrante, porque o elogio da verdade é 

cantado por Tethys, uma entidade mitológica e declaradamente fabulosa. É curioso 

notar que, após a extensa fala do Gama nos Cantos III, IV e V, a qual encerra com o 

louvor da experiência, o Poeta toma a palavra para a dirigir contra o facundo Capitão e 

os de sua estirpe, no sentido de lhes censurar a ausência daqueles “dões/ Cuja falta os 



faz duros e robustos.” (V, 95). Assim lemos, no final do Canto V: “Enfim, não houve 

forte Capitão/ Que não fosse também douto e ciente,/ Da Lácia, Grega ou Bárbara 

nação,/ Senão da Portuguesa tão sòmente.” (V, 97). 

 A intrínseca relação entre experiência e ficção assume o estatuto de um 

problema estético, observável em toda obra camoniana, de modo que a questão poética, 

para este autor, é tratada o mais das vezes como investigação em torno da ideia de valor, 

de onde se conclui o pendor ético desta escrita. “Sem vergonha o não digo, que a razão/ 

De algum não ser por versos excelente/ É não se ver prezado o verso e rima,/ Porque 

quem não sabe a arte, não na estima.” (V, 97). O apreço por “verso e rima”, o valor com 

que são estimados, dizem da qualidade (intimamente humanista) daquele herói que é 

cantado: há um laço a amarrar as duas instâncias (herói e canto/experiência e ficção), o 

qual, uma vez desatado, faz ruir, não só a memória dos feitos passados, como a própria 

possibilidade do canto. Está evidente: sem os nobres feitos não há poema, nem poeta: 

“Por isso, e não por falta de natura,/ Não há também Virgílios nem Homeros;/ Nem 

haverá, se este costume dura,/ Pios Eneias nem Aquiles feros.” (V, 98). Não há 

“Virgílios nem Homeros” (nem Camões!) “se este costume dura”, e a questão incide 

precisamente sobre o aspecto ético do canto, posto que se apresente como problema de 

costume. 

 Mas como corrigir este vicioso costume? O Poeta, que já prenuncia o seu 

desaparecimento, retoma: “Às Musas agardeça o nosso Gama/ O muito amor da pátria, 

que as obriga/ A dar aos seus, na lira, nome e fama/ De toda a ilustre e bélica fadiga” 

(V, 99, grifo nosso). Como trataremos de forma mais detida no transcorrer deste 

trabalho, há na poesia camoniana um grave problema de alteridade que se manifesta 

com extrema angústia na dilaceração vivida pelo sujeito que afirma, aporeticamente, as 

contradições do seu tempo. E isto tem tudo que ver com a ideia de servidão que 

buscamos formular neste estudo, posto que o estado servil seja precisamente aquele em 

que a condição de sujeito é posta em crise. Enquanto não chegamos ao momento de uma 

apreciação mais detalhada deste aspecto, atentemos ao primeiro passo da servidão que 

pretendemos destacar: o Gama deve agradecimento às Musas porque estas estão 

obrigadas a um dever maior: o “muito amor da pátria”, ou o caritas patriae como nos 

ensina Helder Macedo. As Musas, sabemo-lo, são obra de dobrada ficção n’Os 

Lusíadas, pois, por um lado, repercutem um passado mitológico revisitado, e, por outro, 



são invenção do engenho ibérico35. Ora, o Gama deve agradecer às Musas, não a 

Camões; e este sutilíssimo aspecto é fundamental para compreender o alto valor em que 

o Poeta situa o poema em detrimento de sua individualidade. 

 Para que o poema nasça, é preciso que o poeta se apague na escrita e que o leitor 

movimente os sentidos do texto. Lição barthesiana aprendida no ensaio “A morte do 

autor”: “um texto é feito de escrituras múltiplas, oriundas de várias culturas e que 

entram umas com as outras em diálogo, em paródia, em contestação; mas há um lugar 

onde essa multiplicidade se reúne, e esse lugar não é o autor [...], é o leitor.” 

(BARTHES, 2004, p. 64). A condição múltipla d’Os Lusíadas se dá a ver, não apenas 

no concerto polifônico das muitas vozes que habitam o poema, mas, sobretudo, no 

movimento de diluição do eu na superfície do texto (atestado diversas vezes no 

transcorrer da narrativa), o qual dá lugar à pluralidade de sentidos que não pode se 

remeter genesiacamente a uma figura de autor. No jogo ficcional engendrado pela 

escrita camoniana, há uma espécie de trato ensejado entre obra e leitor, do qual depende 

a vida da poesia. Mas o que estabelece este laço? Aquele que escreve, na condição de 

sujeito ficcional, está mais subordinado à linguagem do que tem dela domínio. Outra 

lição barthesiana: a linguagem é fascista, obriga a dizer. Assim como o amor, segundo o 

entendimento camoniano, sujeita aquele que ama. 

 Nada mais íntimo que o amor; e nada mais estranho. Quando amo, é o outro em 

mim que ama, posto que não haja instância subjetiva fixa a quem se reportar, uma vez 

que o amor – e o entendo em termos camonianos enquanto desejo – nos submete a um 

estado de alteração. Nada mais íntimo que a língua; e nada mais estranho. Segundo o já 

citado Barthes, uma vez que proferimos um enunciado, a língua – tomando-a “como 

desempenho de toda linguagem” (BARTHES, 2013, p. 15) – apresenta duas qualidades 

distintas, mas concordes: “a autoridade da asserção” e “o gregarismo da repetição” 

(BARTHES, 2013, p. 15). Ora, se a poesia camoniana é um elogio da linguagem em 

estado de apaixonamento, há-de se depreender de sua leitura uma potência que se 

manifesta, não pela afirmação, mas pela negação de si. Pois o júbilo maior se dá com a 

experiência de desagregação do eu por meio do sacrifício da autoridade, de maneira que 

é no instante em que me apago enquanto sujeito que posso, finalmente, me reconhecer. 

 A poesia opera por meio de uma desarticulação do poder, para gerar uma nova 

ordem de potência que se dá por (de)composição. E é o pathos da criação artística (que 
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 Tenhamos em vista Calíope (Musa do canto épico) e as Tágides (Filhas do Tejo). 



em poesia pode ser concebido sob os termos de uma paixão da linguagem) que gera esta 

nova ordem de coisas, pois que a sujeição amorosa é capaz de inverter a lógica do 

domínio, desencadeando uma perturbação na dinâmica do poder. Neste momento, não é 

mais uma assertiva autoridade que se manifesta, nem a repetição de palavras submetidas 

ao sistema linguístico, mas uma voz em fade out que não cessa de dizer o seu 

desaparecimento. Voz apaixonada, decerto, que se entrega ao rumor da linguagem no 

desejo de encontro da coisa amada. Portanto, entre obra e leitor, ou entre poeta e leitor, 

como dirá Luis Maffei, é o amor lido em versos que estabelece o laço possível de 

comunhão estética e ética, como podemos notar em seu ensaio “Fingimento e estesia em 

Camões”:  

[...] ainda que seja o amor o dado humano que permite a identificação 
entre poeta e leitor, é a leitura do fato artístico, portanto fingido, que 
permite a relação. A experiência estética une a vida de quem escreve à 
de quem lê, e isso cria uma nova realidade amorosa, uma dimensão de 
amor que só existe na linguagem, que é amor próprio do texto e amor 
ao próprio texto. (MAFFEI, 2015b, p. 103) 
 

 A descrição deste percurso de pensamento em torno da paixão como motivo da 

atitude servil em registro de potência na poesia camoniana deve, deste modo, ser 

compreendida no sentido de uma reflexão acerca do fingimento. É nesta altura que se 

torna urgente a releitura dos versos da estância 82 do Canto X, neste estudo já citados: 

“Aqui, só verdadeiros, gloriosos/ Divos estão, porque eu, Saturno e Jano,/ Júpiter, Juno, 

fomos fabulosos,/ Fingidos de mortal e cego engano./ Só pera fazer versos deleitosos/ 

Servimos [...]” (X, 82, grifos nossos). Fingimento e servidão parecem estabelecer um 

poderoso vínculo, dando a entender que a conexão entre obra e leitor só é possível sob a 

aceitação dos termos ficcionais sugeridos pelo poema. Ou seja, o canto só se mantém 

alevantado em virtude de uma incorporação poética – e, portanto, ficcional – de seus 

sentidos por um leitor por vir. 

 Poderíamos também sugerir: o poema só se sustenta enquanto poema se avivado 

de amores por aquele que o lê. O que, em outros termos, significa que a sua vida ativa 

depende de uma força alterante, passional portanto. Luis Maffei, no ensaio que 

acabamos de citar, realiza uma poderosa leitura do fingimento camoniano a partir 

daquela que seria a sua arte poética no âmbito de sua obra lírica: no caso, os dois 

poemas que abrem – de acordo com as primeiras edições das Rimas – o breve livro de 

Camões, os sonetos “Enquanto quis Fortuna que tivesse” e “Eu cantarei de amor tão 

docemente”. Ainda que seja Os Lusíadas o texto propagador de sentidos que buscamos 

recolher para a fundamentação crítica de nossa ideia de servidão, é de muito proveito a 



recuperação de problemas levantados pela obra lírica, sobretudo porque é nesta que 

questões fundamentais de sua poética são discutidas em um caráter de elucubração 

quase filosófica.  

 Em determinado ponto de seu texto, Maffei se questiona acerca do primeiro dos 

poemas a servir de pórtico de abertura das Rimas: “Qual o lugar deste sujeito? 

Experimento enxergá-lo, já que ele se diz entre Fortuna e Amor, entre o futuro e o 

presente, entre o silêncio forçado e a fala necessária.” (MAFFEI, 2015b, p. 102). Ora, é 

justamente esta a situação do sujeito da escritura, segundo Barthes: entre o silêncio e a 

fala. Todavia, o entendimento destas instâncias é deslocado para um campo de des-

poder, espaço onde a fala suprime seu índice de autoridade e o silêncio não é marca de 

uma repetição gregária. O poeta é aquele que força a palavra a seu estado de 

silenciamento; ou, de forma mais precisa, é quem é forçado a dizer o silêncio da 

linguagem. 

Enquanto quis Fortuna que tivesse  
esperança de algum contentamento, 
o gosto de um suave pensamento 
me fez que seus efeitos escrevesse. 
 
Porém, temendo Amor que aviso desse 
minha escritura a algum juízo isento, 
escureceu-me o engenho co tormento, 
para que seus enganos não dissesse. (CAMÕES, 1973, p. 117) 
 

 Para um entendimento da dinâmica ativa da servidão, é preciso ter em mente o 

alto valor de estima que Camões tem relativamente ao sentimento passional. Quanto a 

este aspecto, é igualmente necessário notar que o topos do pensamento neoplatônico, 

segundo o qual o amor é uma potência imanente aos objetos no mundo e que é por via 

de seus efeitos que se engendra o movimento dos corpos, apresenta uma feição 

deslocada neste universo poético.  

Em um primeiro momento, o neoplatonismo é o pano de fundo filosófico das 

meditações poéticas camonianas e está presente em sua obra nas bases da sua escrita. 

Como nos ensina António José Saraiva:  

O alegado platonismo de Camões é mais do que uma doutrina 
aprendida: é uma estrutura mental, é um processo de encadeamento de 
conceitos, é uma linguagem. Antes de aprender como doutrina 
filosófica, assimilou-o como um leite materno. É, de certa maneira, 
um a priori. (SARAIVA, 1997, p. 38-39). 
 

 Em um segundo momento, tais estruturas são decompostas pelo dado 

experiência, que rompe com os limites impostos por este a priori, uma vez que a poesia 

de Camões busca uma aliança possível entre ficção e vida. Neste sentido, não é tanto a 



repetição de modelos o que esta em questão nesta obra (nem mesmo em muitos poemas 

compostos na dita medida velha), mas o como tais paradigmas ficcionais são 

transformados por uma exigência experimental. O engenho obscuro de Camões é 

resultado deste movimento de expansão dos limites, desencadeado pela observação 

crítica da realidade amorosa em seus múltiplos afetos, os quais fazem vazar o quadro 

sentimental do pensamento ascético neoplatônico e que permitem que o eu lírico cante 

àqueles “que Amor obriga a ser sujeitos/ a diversas vontades!” (CAMÕES, 1973, p. 

117). A servidão inscrita neste poema desloca-se de um plano pré-concebido segundo a 

ordem da tradição, em que Amor move tanto sol e estrelas quanto a escrita – “o gosto de 

um suave pensamento/ me fez que seus efeitos escrevesse” (grifos nossos) –, para um 

campo de ação mais vasto e imprevisível, porque determinado pelas forças do aleatório 

implicadas na experiência, que sequer estavam prescritas nos modelos filosóficos que 

delineavam as forças de um sentimento já por si caprichoso – “Quando lerdes/ num 

breve livro casos tão diversos,// verdades puras são, e não defeitos...” (CAMÕES, 1973, 

p. 117, grifos nossos). É notável a constatação de que esta arte poética se dá como 

processo, transição da claridade (“Enquanto quis Fortuna...”) para o obscurecimento 

(“escureceu-me o engenho co tormento”), e da escuridão para uma tentativa de 

esclarecimento: “E sabei que segundo o amor tiverdes,/ tereis o entendimento de meus 

versos!” (CAMÕES, 1973, p. 117). Digo tentativa, pois tenho em vista a ideia, 

aprendida com Helder Macedo em seu Camões e a viagem iniciática, de que a poesia 

camoniana empreende uma busca pelo novo, pelo conhecimento do que até então era 

desconhecido. 

 De servidão para servidão, o poeta continua sob o jugo do amor; porém, faz 

deste domínio um jogo em que exercita a sua liberdade criadora. Não há um fora da 

linguagem (Roland Barthes já assegurava esta impossibilidade), assim como não há 

quem seja imune às flechas de Cupido. No entanto, a incorporação da experiência na 

materialidade da linguagem poética faz com que se observe um desacerto com as contas 

da tradição, de modo que a escrita de Camões se apresenta, antes de mais, como gesto 

transgressor. Se por um lado o poeta canta “por uns termos em si tão concertados”, visto 

que só em si pode arranjar tais termos, e não fora de si, por outro, a elaboração de um 

novo conhecimento amoroso, segundo o entendimento de Helder Macedo, só pode se 

conceber sob o signo da falta: “Porém, para cantar de vosso gesto/ a composição alta e 

milagrosa,/ aqui falta saber, engenho e arte.” (CAMÕES, 1973, p. 117, grifo nosso). 



 E, embora o soneto camoniano tenha como paradigma o Dolce stil nuovo 

italiano, só haveria mesmo de faltar aos seus “saber, engenho e arte” a capacidade de 

cantar o que quer que seja alto e milagroso, posto que sobre corpo nesta poesia. De onde 

concluímos que o engenho camoniano, uma vez emparelhado com este amor 

corporificado, logo, cheio de desejo, há-de ser, inexoravelmente, enganoso. Acerca da 

leitura de “Enquanto quis Fortuna que tivesse”, noto que as expressões engenho e 

enganos ocupam um lugar central no poema, precisamente na sexta sílaba tônica dos 

versos 7e 8 (ou seja, no ponto de virada do soneto). Suponho, tendo em vista certa busca 

por ordenamento que rege a arquitetura poética camoniana, bem ao estilo da mathesis 

clássica, que as mais prodigiosas sutilezas na distribuição de palavras e versos em um 

poema situado em posição capital não sejam fortuitas. Mas aonde nos levam exatamente 

estas considerações? 

 Gilles Deleuze, em seu instigante “Prólogo” para a obra Crítica e clínica, 

declara que: “o escritor [...] inventa na língua uma nova língua, uma língua de algum 

modo estrangeira. Ele traz à luz novas potências gramaticais ou sintáticas. Arrasta a 

língua para fora de seus sulcos costumeiros, leva-a a delirar.” (DELEUZE, 2000, p. 9). 

A argumentação teórica de Deleuze se baseia no fato de que o fora da linguagem não é a 

sua impossibilidade (ainda que não descarte este entendimento, posto que igualmente 

também não considere este fora em sua plenitude como instância plausível), mas os seus 

limites. Para que a linguagem se comunique com o seu fora, é necessário que se proceda 

a uma trapaça, a uma transgressão da palavra. 

 Experimentar os limites da linguagem implica uma atitude ética, tendo em vista 

que tal movimento desencadeia uma cisão na escrita, que, afinal, nada mais é do que 

uma abertura para a incerteza do novo. Como já dissemos, Os Lusíadas é um poema 

sustentado por uma condicional: “Cantando espalharei por toda parte”, se e somente “Se 

a tanto me ajudar o engenho e arte” (I, 2). A liberdade daquele que escreve há-de ser 

uma pergunta dirigida ao seio da servidão. Porque o poeta não é o sujeito que se liberta 

dos códigos; muito pelo contrário, é justamente quem está mais intensamente neles, e 

que, por isso, tem mais clara a ciência dos seus jogos. Isto não quer dizer que o poeta 

conheça plenamente os princípios e fins da sua arte: o compromisso da escrita poética é 

o de uma atenção voltada para a deriva da palavra – só assim pode alcançar aquele 

ponto de indefinição em que a subjetividade experimenta a alterização como modo de se 

lançar no mundo transformando-o. Ruy Belo, por exemplo, afirma que “[p]oetar é, no 

fundo, mais um acto de humildade.” (BELO, 2002, p. 85). Depreendo desta afirmação o 



entendimento de que o que fala no poema são os despojos do eu. Neste sentido, a 

palavra poética faz-se, então, o último reduto da autoridade, espaço por excelência do 

não-poder – o que não significa que esteja imune a absorções pelos discursos 

hegemônicos. Tal poética configura-se, portanto, como uma luta, cuja glória da derrota 

é deixar-se perder, permitir-se acometer (apaixonadamente) pela linguagem para nela 

emergir outro. Ora, a condicional que se impõe triunfalmente na Proposição do poema 

de Camões indicia a sua inexorável modernidade porque deflagra a escrita enquanto 

atividade crítica, enquanto expressão da crise. Se por um lado há a incômoda presença 

de um eu que canta os feitos heroicos (em uma narrativa que deveria assumir a 

impessoalidade épica), esta mesma subjetividade (junto com o poema) apresenta-se 

ameaçada. Em outras palavras, se preferirmos os termos barthesianos com os quais 

vimos trabalhando, a arte poética que Camões labora n’Os Lusíadas, como reabilitação 

moderna de um topos medieval-cavaleiresco, é uma espécie de antecipação da 

consciência da morte do autor.  

 O movimento desta dissolução subjetiva é, n’Os Lusíadas mais precisamente, 

um caso de profunda consciência dos usos da linguagem que de modo algum pode ser 

reduzido a mero jogo retórico. Pelo contrário, é devido à frustre tentativa de amalgamar 

em si as contradições do seu tempo que o Poeta vive, com extrema angústia, tal 

apagamento. Volto à pergunta gandolfiana com que iniciei esta seção: “O que cala n’Os 

Lusíadas?”. Nesta altura, ao já citado Adamastor uno outros dois peitos amantes, 

segundo o entendimento de Jorge Fernandes da Silveira: Inês e o Poeta. De acordo com 

a sintomática condição de apaixonamento destas figuras, se entendo bem os motivos 

que movem o poema de Camões, é ao símbolo, no que ele possui de dado de cultura, 

que é vedada a fala – a viagem é contada com certa facilidade, mas arduamente 

cantada, até os estertores do silenciamento. Não devido a uma dificuldade inerente ao 

canto, mas à ausência de interlocução que impede a circulação do sentido. E cito 

novamente a famosa estrofe 145 do Canto X (a qual recorrerei mais vezes na elaboração 

deste estudo):  

No mais, Musa, no mais, que a Lira tenho 
Destemperada e a voz enrouquecida, 
E não do canto, mas de ver que venho 
Cantar a gente surda e endurecida. 
O favor com que mais se acende o engenho 
Não no dá a pátria não, que está metida 
No gosto da cobiça e na rudeza 
De hũa austera, apagada e vil tristeza. (X, 145) 
 



 Uma vez que “quem não sabe a arte, não na estima”, o emudecimento do Poeta 

descrito na oitava então citada é, por conseguinte, um silêncio simbólico (até porque é, 

por assim dizer, um silenciamento dito). É o próprio poema quem cala diante de “gente 

surda” ao símbolo, ao “outro valor” que, afinal, não se alevanta. O “novo engenho 

ardente” conferido ao Poeta pelas Ninfas do Tejo arrefece o seu pendor épico quando se 

vê na obrigação de cantar, não feitos de alto valor, mas vis. O “gosto da cobiça” com 

que se fez uma pátria, denunciada nesta estância 145, é precisamente o que impele o 

Poeta a um dilema ético: como cantar uma viagem cujas motivações históricas, sabem-

se, foram uma irrefreada busca pelo ouro? Como não se contradizer quanto a este 

tópico, se na Dedicatória ao Rei, o mesmo Poeta afirma: “Vereis amor da pátria, não 

movido/ De prêmio vil, mas alto e quase eterno;” (I, 10, grifo nosso)? Se a vileza dos 

valores pátrios criticados pelo Poeta interfere na continuidade do canto, o Poeta enfim 

se silencia. No entanto, a grande questão que se nos impõe neste momento situa-se no 

fato de que, apesar deste dado, o poema se faz. A obra se consuma contraditoriamente 

por meio dos reveses que a constituem, o que nos leva a crer que algum movimento a 

impele a sua realização. Algo que necessariamente há-de ser exterior à vontade do 

poeta, mas que o atravessa na medida em que é ele o realizador da obra, em uma 

primeira instância. Uma força que desarticula a individualidade daquele que se coloca 

na linguagem, já que a contradição o constrange à realidade do múltiplo. Sobretudo uma 

potência apaixonada que desencadeia no eu uma despossessão de si e o sujeita a 

experimentar a alteridade. A este movimento de desagregação da voz cantante como 

entidade una e indivisível e que obriga o sujeito à palavra, através de sua própria 

contradição, gostaria de chamar servidão poética. 
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2.2 Uma ética da servidão: escrita, desejo e alteridade 

 

O problema que gostaria de levantar, no âmbito deste capítulo, é fundamental 

para o desenvolvimento deste trabalho: trata-se de perscrutar o tema da liberdade (em 

íntima associação aos movimentos do desejo) enquanto questão ética. Parto da suspeita 

da existência de um paradoxo fundamental a conjugar livre arbítrio e destinação 

(servidão) nos muitos registros da experiência amorosa presente no universo poético 

camoniano. 

 Porventura a minha inquirição surgiu em meio às leituras da obra crítica de 

Helder Macedo, Camões e a viagem iniciática. No princípio de seu incontornável 

trabalho, o ensaísta nos diz imperativamente: “A melhor poesia é sempre uma pesquisa, 

uma tentativa de dar forma inteligível ao desconhecido.” (MACEDO, 2013, p. 13, grifo 

nosso). Estamos, desde já, frente ao impasse primeiro desta poesia, a qual se comporta, 

segundo o ensaísta irá desenvolver pormenorizadamente, como um problema de 

conhecimento. Ou se preferirmos, de desconhecimento. Proponho, a partir da investida 

gnosiológica formulada por Helder Macedo, trabalhar a dupla face inerente às questões 

do saber e não-saber. 

 Um pequeno salto na história: Gilles Deleuze, em seu famoso ensaio “Literatura 

e vida”, tece uma poderosa reflexão acerca da ideia do informe. Reconhecendo o fazer 

literário como modo de desestabilização da linguagem, o ensaísta francês arrisca as 

seguintes palavras: “Escrever não é certamente impor uma forma (de expressão) a uma 

matéria vivida. A literatura está antes do lado do informe, ou do inacabamento (...).” 

(DELEUZE, 2000, p. 11). Chama-me a atenção a recusa de Deleuze de reconhecera 

escrita enquanto forma de expressão de modo que, se compararmos a sua afirmação 

com o dito por Helder Macedo, teríamos de enfrentar, inelutavelmente, uma zona de 

tensão. Portanto, vamos a ela. 

 Ao dizer que a melhor poesia é uma “tentativa de dar forma inteligível ao 

desconhecido”, Helder Macedo nos propõe um entendimento sistemático da poesia 

camoniana, de maneira a estabelecer, como intrínseco ao seu funcionamento, a 

articulação de elementos em um conjunto organizado. Como já sabemos, o ensaísta nos 

dá parte do desejo de transformação do apetite em razão por meio da experiência 

amorosa na lírica de Camões. E de fato nos demonstra com perícia o movimento que 

desencadeia o anseio por conferir uma organização formal ao desconhecido. “Porém a 

mais me atrevo”, usando palavras camonianas, e aceno para a possibilidade de se 



reconhecer outros modos de entendimento acerca desta poesia. Pois se partirmos da 

ideia de Deleuze de que a escrita se encontra do lado do informe, do inacabamento, 

havemos de problematizar a asserção de Helder Macedo, a qual encerra a obra 

camoniana em um universo muito bem definido. Arrisco, portanto, outras veredas e 

busco encontrar os versos do poeta quinhentista em um plano em expansão. 

 A mudança operada por esta leitura seria sensível no que diz respeito ao 

entendimento da questão ética que pretendo discutir. Por quê? Ora, o paradoxo que 

reputo como fundamental para a compreensão desta poesia é aquele mesmo que está 

resumido emblematicamente nos versos do conhecido soneto “Amor é um fogo que 

arde sem ver”, o qual afirma ser Amor um “querer estar preso por vontade”. Prisão e 

vontade são polos opostos, na medida em que o “querer” é o que determina a ação 

deliberada – o movimento de escolha em um momento de decisão. E não há 

possibilidade de decisão para o aprisionado, pois as regras do jogo já foram previamente 

estabelecidas e está ele sujeito a um ordenamento exterior ao qual deve obedecer. É o 

caso do herói trágico, por exemplo. Na tragédia clássica, a imposição ao jugo das 

Moiras é o que leva o herói, inevitavelmente, ao cumprimento de seu destino – nada 

impedirá Édipo de assassinar seu pai e cometer o incesto com sua mãe, nem mesmo o 

aviso acerca de tais fatos por vir. 

 Mas o que ocorre exatamente na poesia de Camões? De fato, o poeta lírico não é 

um autor de tragédias, mas o intercâmbio conceitual da experiência do trágico é 

notavelmente transferível para o plano de sua lírica. Quem há de negar a dimensão de 

angústia e desespero frente ao desencadeamento trágico dos fatos presente nos versos de 

“Erros meus, má fortuna, amor ardente”? Está lá a má fortuna! Todavia, tal 

procedimento deve ser concebido em deslocamento. 

 Sabemos, desde os estudos de Jorge de Sena, da importância do desejo como 

elemento inerente à experiência amorosa na poesia de Camões. E desejo, o sabemos 

também, tem sua raiz latina na expressão desiderium, a qual significa “parar de olhar os 

astros, deixar de por eles se guiar”. Em outras palavras, romper com a lógica do destino 

e afirmar-se como sujeito detentor de uma vontade deliberada. Aliás, é aqui mesmo que 

nasce uma atitude ética, já que somente o homem livre é capaz de tomar decisões. 

Observemos que o gesto ético é indiscernível, neste plano, de uma atitude transgressora 

e que a presença do estereotipo de personagens insubordinados na história da cultura 

ocidental é assimilada correntemente com a figuração do Mal (para citar apenas dois 

nomes, lembro Prometeu e Lúcifer). Aqui, o erro é inerente à busca pelo conhecimento 



e à conquista da liberdade, a qual, todavia, se baseia em um hermético paradoxo. 

Voltemos a ele. 

 Se o desejo é o que determina a condição de liberdade do sujeito, o que lhe 

possibilita tomar decisões, lhe dá poder de escolha, é nele e por meio dele (o desejo) que 

se constrói a ética da poesia de Camões. Por outro lado, é o mesmo desejo que lança o 

sujeito para fora de si e que o faz aproximar-se da loucura. Mais que isso: o faz sentir-se 

sujeito a diversas vontades que fogem ao seu domínio. Em resumo: o desejo, assim 

como é propulsor da liberdade, cerceia o sujeito em sua vontade. Mas como enfrentar 

esta perturbadora contradição? 

 Partindo destas reflexões, e para que não caiamos na mais profunda inércia do 

pensamento dialético que anseia por sínteses redutoras, seria o caso de concebermos, em 

Camões, a consciência de uma nova humanidade. Ou melhor, de um novo modo de 

conceber a sua humanidade, a qual desestabilizava, já no Portugal do século XVI, uma 

frágil lógica antropocêntrica, que séculos depois culminaria nos excessos do Iluminismo 

e da razão cientificista, já posta em suspeita há muito tempo. Ao situar-se em um espaço 

de dúvida e hesitação, a poesia de Camões dá-nos testemunho de um radical exercício 

de devir o qual não é passível de se estabilizar na busca por uma forma, mas apenas 

tangível sob a noção do informe. É neste plano de massas confusas e indiferenciáveis 

que podemos reconhecer os procedimentos da escrita camoniana, a qual nos oferece a 

Figura, ainda que em traços erráticos, desta desejada humanidade. 

 Tal Figura se constitui por meio de uma linguagem fundada na dinâmica dos 

afetos. Sob uma perspectiva espinosana, compreendemos a noção de sujeito não em 

vista de seu autocentrado caráter racional, mas em consonância com sua potência 

afetiva. O sujeito camoniano é aquele ferido por forças exteriores e sujeito a acidentes 

os quais lhe concedem, em um plano de forças em tensão, os meios possíveis de ação no 

mundo; portanto, é a partir de um gesto de responsabilidade à medida da 

desestabilização provocada pelo encontro que Camões forja a sua ética. Veja-se bem: 

não há aqui uma falta de propósito a qual suspenderia o pensamento camoniano sobre 

os abismos do niilismo; pelo contrário, é por buscar se instituir por meio das relações 

intersubjetivas que esta poesia se sustenta, embora menos em vias de estruturação de 

um construto formal, que no sentido de afirmação de um cruzamento entre intensidades. 

A questão pode ser formulada sob os seguintes termos: e se pensarmos o amor como 

campos de força que se chocam, não para suprir qualquer carência, mas para afirmar 

esta falta fundamental que enfim nos move ao encontro dos corpos? 



Ainda no plano da escrita em devir, podemos nos situar, quanto ao problema do 

paradoxo liberdade/destino, tendo em vista a afirmação de Octavio Paz, em seu A dupla 

chama, acerca dos movimentos operados por este duo na relação amorosa. Leiamos o 

que ele diz: 

O amor é um laço mágico que literalmente cativa a vontade e o livre 
arbítrio dos apaixonados. [...] A fatalidade se manifesta só com e por 
meio da cumplicidade de nossa liberdade. O elo entre liberdade e 
destino [...] é o eixo em torno do qual giram todos os apaixonados da 
história. [...] o amor é um mistério no qual liberdade e predestinação 
se enlaçam. (PAZ, 1994, p. 114). 
 

 Poderíamos, aqui, modalizar a concepção de destino e percebê-la como 

construto do imaginário laborado no sentido de dar contorno ao desconhecido. À 

medida que eu não sou capaz de dar forma aos efeitos da experiência amorosa em meu 

corpo e espírito, chamo-lhe mistério, e as veredas que percorri até o encontro de minha 

amada são resultado de uma ação fatal. Nada mais humano. Camões, entretanto, talvez 

por um sentido de justiça, ou medida – se não estou a falar da mesma coisa –, 

contraditoriamente lança-nos em um espaço absolutamente desamparado de qualquer 

ordenamento. Nada mais humano. Pois é justamente neste campo em expansão que 

pode articular, ainda que parcamente, a experiência do desejo a qual projeta a sua 

humanidade afirmando-a na não-coincidência consigo mesma. 

 O soneto que gostaria de destacar mais detalhadamente acerca deste processo 

descreve aquilo que reconheço como a manifestação do informe ao inscrever o sujeito 

lírico em um espaço de absoluto desconhecimento. Vamos ao texto: 

Busque Amor novas artes, novo engenho, 
para matar-me, e novas esquivanças; 
que não pode tirar-me as esperanças, 
que mal me tirará o que eu não tenho. 
 
Olhai de que esperanças me mantenho! 
Vede que perigosas seguranças! 
Que não temo contrastes nem mudanças, 
andando em bravo mar, perdido o lenho. 
 
Mas, conquanto não pode haver desgosto 
onde esperança falta, lá me esconde 
Amor um mal, que mata e não se vê. 
 
Que dias há que n’alma me tem posto 
um não sei quê, que nasce não sei onde, 
vem não sei como, e doi não sei porquê. (CAMÕES, 1973, p. 118). 

 

 Camões decerto não sabe; e pouco importa se as formas fixas da tradição, as 

quais dominava com exímia habilidade, lhe exigiam o uso correto na escrita poética, 



pois, em contrapartida, o seu engenho promovia tal torção da linguagem em 

consonância a um mundo em desconcerto que apenas a afirmação do desconhecimento 

poder-lhe-ia saber a um testemunho possível da crise que o seu discurso incorporava. 

 É assumindo em sua linguagem a experiência da crise que Camões pode dar vida 

à nova concepção de humanidade, que então se labora sob os termos do informe. E é ao 

superar as dicotomias reducionistas que delimitam o homem sob o cogito cartesiano que 

o poeta rompe com o frágil esquema de estruturação que lhe subtrai da esfera do desejo. 

Como bem afirma o ensaísta Luis Maffei, na poesia camoniana, o homem só acede a 

sua condição de humanidade porque ama, e neste amar está implicado uma fundamental 

parcela desejante. Talvez a questão possa se esclarecer a partir da concepção de 

subjetividade de Georges Bataille, cujo “conceito idiossincrático de soberania 

significava a perda de controle voluntário que supostamente teria um agente 

homogêneo” em oposição à submissão a “forças heterogêneas que arrebatam sua 

integridade” (JAY, 2003, p. 282). O mal do soneto camoniano parece dialogar com a 

transgressão de Bataille, ambos em concordância relativamente a um movimento de 

decomposição dos corpos. 

 Há de se destacar a ambivalência da escrita camoniana em seus processos 

produtivos. Parece-me sintomática a conjugação de termos tão contraditórios quanto 

“engenho” (que encontra o seu radical latino na expressão ingeniu), a indicar a ação 

criativa, e “matar”. Repito os versos: “Busque Amor novas artes, novo engenho, / para 

matar-me (...)”. A curiosa articulação entre vida e morte a operar no cerne da escrita 

camoniana indica-nos uma radical consciência da metamorfose, a mesma que move a 

existência. Pois somente o corpo vivo é passível de se decompor e morrer para gerar 

outras vidas. Há, sem ironia, a percepção, por parte de Camões, de uma ideia da alegria, 

em termos nietzschianos, como horizonte de ação. É a alegria adivinhada no informe da 

matéria em decomposição que o impulsiona para além do desespero, para um novo 

espaço onde, sem redenção, possa continuar a clivagem de seus versos. Talvez 

pudéssemos falar de uma ética da alegria, ou do contentamento, se preferirem o dizer 

camoniano, a qual busca angustiosamente o retorno – o verso que porventura ilumine os 

contornos de seu engenho obscuro. 

 

 

* 



Os primeiros passos de uma crítica nova em torno de um complexo universo 

poético, como foi o de Luís de Camões para Jorge de Sena durante aqueles trinta anos 

de severo estudo acerca de suas obras lírica e épica, compreendiam uma postura ao 

mesmo tempo estética e política, no sentido de se realizar uma leitura que reabilitasse o 

poeta quinhentista e o alijasse das mais poeirentas apropriações analíticas que, na altura, 

ainda encobriam os seus versos. Impunha-se, com o gesto do autor de Metamorfoses, 

uma noção de justiça muito própria ao entendimento da poesia camoniana, aliás, poesia 

que, sob o imperativo de desejado mundo em versos concertado, implica, nesta mesma 

confluência entre as palavras e as coisas, a afirmação de um projeto ético igualmente 

imprescindível para um exercício de sua compreensão. Desde então, os caminhos 

abertos por Sena relativamente à crítica camoniana, promoveram, muito justamente, a 

possibilidade de leitura do poeta enquanto poeta, o que nos dirige, inevitavelmente, a 

atenção ao texto e seus processos. A articulação dos tópicos elencados – os quais sejam 

palavra, mundo, ética – não é casual, de modo algum. Há uma veemente pulsão a 

enlaçar estes termos que (procuraremos investigar) se configuram, não como elementos 

fundamentais para a construção de uma hipotética cosmogonia camoniana – estrutura 

que, cremos nós, engessa a natural mobilidade da matéria poética –, mas como 

privilegiadas portas de entrada e saída desta obra, modos de experimentá-la em afinação 

com sua peculiar pluralidade. O reconhecimento de tal gesto de abertura, o qual 

observamos no cerne da poesia de Camões, é o que nos move a emparelhá-lo junto à 

fundamentação de uma atitude ética. 

 É preciso, portanto, determinar em quais coordenadas situaremos as condições 

propícias ao desenvolvimento de tal atitude na obra de Camões. A proposição que 

levantaremos assinala, muito camonianamente, o gesto ético desta poesia em meio a 

uma contradição basilar, embora esta perspectiva fundacional de modo algum encerre os 

versos do poeta em uma leitura sistemática a qual se atribua privilégios de 

exclusividade. Muito pelo contrário, a contradição reivindicada em nosso exercício de 

análise é uma entre tantas; o que nos faz demorar o olhar sobre esta é possivelmente o 

que em si se apresenta como modo privilegiado de se pensar a ação humana no mundo. 

Partimos da premissa de que o que constitui o gesto ético, por excelência, se deve a uma 

imprescindível condição de liberdade de ação em um plano desamparado da presença de 

uma ordem providencial. Aliás, o anseio por ser livre implica, necessariamente, a 

insubmissão ao jugo do destino – e, por extensão, a desobediência a mandos divinos –, 

o que nos expõe um duplo movimento de desconfiança relativamente à ação de Deus e à 



observação de um ordenamento do mundo. O drama camoniano – se pudermos pensar 

nestes termos – consiste, não propriamente, ou diretamente, no angustioso sentimento 

da ausência de Deus, se levarmos em conta que se trata de um homem do século XVI a 

viver em um Portugal católico em meio à Contrarreforma, mas na impossibilidade de 

reconhecer a ação divina como ordenadora da existência.  

A palavra Deus que, n’Os Lusíadas, é evocada quase que exclusivamente por 

Vasco da Gama – à parte o plural deuses (e outros correlatos), que, naturalmente, não 

designa a entidade suprema do cristianismo, e aparece incontáveis vezes na boca do 

narrador – e, em menor número, por outros personagens – Paula da Gama, Monçaide, a 

Ninfa Tethys no Canto X –, ocupa lugares problemáticos quando é dita pelo narrador 

épico ou pelo Poeta. Alguns exemplos são suficientes para demonstrar que a exceção 

faz a regra: no Canto II, Deus ambiguamente se desloca da condição de artífice para 

artifício nas mãos de Baco – “e assim por derradeiro/ O falso Deus adora o verdadeiro.” 

(II, 12) –; na sequência da tormenta que quase leva a embarcação do Gama ao 

naufrágio, o narrador nos informa que “As graças a Deus dava, e razão tinha,” (VI, 94), 

embora os portugueses tenham sido salvos por ação de Vênus e das nereidas que 

apaixonam os ventos de Eolo; em uma breve intervenção da narrativa no Canto VIII, o 

Poeta adverte ao Rei sobre os cuidados relativos aos “negócios do mundo”, os quais 

devem ser tratados por pessoal competente. Talvez uma indireta lançada à influência 

jesuítica sobre D. Sebastião: “E, quando um bom em tudo é justo e santo,/ Em negócios 

do mundo pouco acerta,/ Que mal co eles poderá dar conta/ A quieta consciência, em só 

Deus pronta.” (VIII, 55). Ou seja, uma vida dedicada aos valores santos não é a 

apropriada para um regente. Neste ponto, Deus é mais um problema que uma salvação! 

A questão divina será desenvolvida com mais atenção nos capítulos acerca da 

servidão sagrada, momento em que será problematizada a presença de Deus no poema 

de forma mais detalhada. Por agora, interessa-nos mais a ideia de que a ausência de 

suporte teológico na poesia de Camões se manifesta como problema de linguagem, a 

qual revela uma consciência ora desesperada, ora melancólica. 

Os versos da famosa esparsa ao desconcerto do mundo dão-nos a ver esta 

desesperada busca pelo “bem tão mal ordenado” a que fazemos alusão. O que nos 

impõe a pensar a questão ética da poesia de Camões situa-se na contraditória dinâmica 

de liberdade/destinação, assim como em suas mais variadas repercussões observáveis 

nos movimentos de escrita do autor das Rimas. A partir de tal perspectiva, buscaremos 



ainda compreender a radical contemporaneidade desta poesia em seu encontro com a 

matéria informe da linguagem. Portanto, julgamos urgente volvermo-nos ao texto. 

 A questão da liberdade enquanto horizonte de ação promovida pela vontade 

deliberada do homem envolve, necessariamente, um problema de conhecimento. Há 

aqui um nó a atar o sujeito a sua intrínseca condição de ser de linguagem, de modo que 

a constituição de paradigmas valorativos (morais, estéticos, políticos) é inescapável 

àquele que levanta a palavra. Em outros termos, estar no mundo implica sujeitar-se, por 

meio da linguagem, às intempéries de um período histórico – não escolhemos o tempo 

em que vivemos –, todavia, é nosso dever atribuir tal ou qual sentido a este mesmo 

mundo ao qual fomos condenados a viver36. Camões assumiu para si tal 

responsabilidade, de modo que, à maneira de um espírito insubordinado, fez do desejo 

pelo novo um privilegiado espaço de convivência. Aliás, novo é vocábulo fulcral para 

compreendermos toda a obra camoniana. No soneto “Busque Amor novas artes, novo 

engenho”, citado há pouco, por três vezes repete-se a referida palavra, com variações 

(novo, novas), no primeiro quarteto, sendo que tais incidências no texto atrelam-se a um 

termo central, qual seja o Amor. Ora, como já sabemos, desde Sena a Helder Macedo, 

tal centralidade atribuída ao amor – e aqui o escrevo em minúsculo para subtraí-lo da 

incidência metonímica da figura de Cupido – compreende a elaboração de um universo 

próprio de pensamento por meio do qual se funda uma lógica dos afetos determinante 

da visão do mundo deste sujeito, e a adesão a tal sistema, como norteador da ação 

humana, acarreta uma inescapável mobilidade dos sentidos em qualquer tentativa de 

construção de conhecimento. A dinâmica desejante em que se inscreve a experiência 

amorosa para Camões configura-se, portanto, como deslocamento – de si em direção ao 

outro: para tanto, basta notar, no poema em que nos detemos, a noção de projeto 

implicada nos versos e corroborada, tanto pela almejada novidade das artes, engenho e 

esquivanças, quanto pela dimensão prospectiva do verbo buscar. 

 Trata-se de uma busca pelo conhecimento, afinal, esta poesia, ou como diria 

Helder Macedo, de uma viagem iniciática; mas nos custa, antes de mais, compreender a 

natureza deste saber, posto que se dá, fundamentalmente, como gesto transgressor – 

enfrentamento do medo demarcador de limites à ação humana: “Que não temo 

                                                             
36

Jean-Paul Sartre, em seu O existencialismo é um humanismo, descreve de forma precisa isto que nos 
parece muito pertinente ao pensamento de Camões no que diz respeito à problemática da liberdade e ao 
consequente dilema ético por esta condição desencadeado: “Temos que encarar as coisas como elas são. 
E, além disso, dizer que nós determinamos os valores não significa outra coisa senão que a vida não tem 
sentido, a priori. Antes de começarmos a viver, a vida, em si, não é nada, mas nos cabe dar-lhe sentido, e 
o valor da vida não é outra coisa senão este sentido que escolhemos.” (SARTRE, 2013, p. 42). 



contrastes nem mudanças,/ andando em bravo mar, perdido o lenho”. Já n’Os Lusíadas, 

o episódio de Adamastor é modelar quanto a este aspecto. Nas palavras do próprio 

Gigante: “Ó gente ousada, mais que quantas/ No mundo cometeram grandes cousas 

[...]”; “Pois os vedados términos quebrantas/ E navegar meus longos mares ousas [...]” 

(V, 41, grifos nossos). De fato, o universo de linguagem fundado por esta poesia dá-nos 

indícios de um gesto de superação a partir do embate tumultuoso com a própria escrita, 

esta que se apresenta como espaço de alteração/alteridade em decorrência de sua 

natureza movente, tendo em vista que, em boa parte da poesia de Camões – digamos, 

naquela que mais nos interessa –, o amor é cingido pelo signo do desejo: vale lembrar 

que o citado Adamastor é uma espécie de Esfinge lusíada a meio caminho entre o 

conhecido e o desconhecido, personagem que se dobra ao se revelar... um apaixonado. 

A busca pelo novo em âmbito poético – marca da inegável modernidade 

camoniana –, baseada em uma concepção lírico-amorosa repleta de insinuações (ou 

mesmo deflagrações) de caráter erótico e pouco conformes ao ideário neoplatônico 

vigente nos quinhentos, faz da obra de Camões um testemunho, tanto estético quanto 

político: revolucionário. Se porventura constatamos a derrota de tal empreitada, na 

medida mesmo em que repercute a angústia do erro e da não apreensão dos sentidos 

capazes de atribuir uma ordem ao mundo circundante, fica ao menos o registro de uma 

experiência de vida vocacionada para a afirmação de uma mais justa humanidade. 

 O desespero camoniano situa-se neste limiar, no encontro com o sem sentido. O 

inominável com que se depara, quando sequer lhe restam as esperanças (“um não sei 

quê, que nasce não sei onde, / vem não sei como, e doi não sei porquê.”), é fruto da 

corajosa atitude de afirmação do próprio desconhecimento e da consecutiva busca pelo 

reconhecimento de si no outro, o qual podemos determinar como gesto ético de sua 

poesia. Este soneto, que ocupa na antologia de Álvaro Júlio da Costa Pimpão a posição 

subsequente imediata àqueles que, segundo reza a tradição dos estudiosos da lírica 

camoniana, seriam os poemas de abertura do breve livro (“Enquanto quis Fortuna que 

tivesse” e “Eu cantarei de amor tão docemente”), apresenta um poderoso diálogo com as 

complexas proposições enunciadas nestes primeiros textos. Algo como uma arte poética 

da lírica camoniana é formulado nestes poemas, e elemento fundamental para a 

compreensão dos usos da linguagem de Camões encontramos no soneto que estamos 

lendo. Atentamos ao uso deveras curioso do enjambement que amarra os dois primeiros 

versos: “Busque Amor novas artes, novo engenho,/ para matar-me (...)”. 

Etimologicamente, engenho nos remete à forma latina ingeniu e assinala, portanto, uma 



faculdade inventiva, força criadora. O seu inusitado complemento “para matar-me” nos 

coloca em meio a um inescapável paradoxo, afinal, tão peculiar à poesia camoniana. 

Vida e morte são emparelhadas como a determinar as pulsões criadoras e destrutivas 

que, simultaneamente, (de)compõem este edifício poético. 

 Já afirmamos que o exercício de escrita de Camões se processa em um espaço de 

alteração/alteridade, conforme a dinâmica desejante implicada no próprio gesto que 

reivindica um cantar de amor. Ora, o deslocamento diagnosticado nos versos do poema 

em questão aponta para uma defasagem inerente a própria relação entre mundo e 

linguagem, de modo que a produção engenhosa torna-se, inevitavelmente, enganosa. O 

par engenho/engano podemos encontrar, muito curiosamente, em ponto central da 

argumentação teórico-poética de “Enquanto quis Fortuna que tivesse”. Se por um lado 

Amor possibilita o olhar livre de um novo mundo de conhecimento, por outro torna o 

homem presa de seus caprichos e sujeito a uma condição errante. É o que se nota a 

partir do cerceamento imposto por Amor ao movimento de escrita do eu lírico do 

referido poema: “Porém, temendo Amor que aviso desse/ minha escritura a algum juízo 

isento,/ escureceu-me o engenho co tormento,/ para que seus enganos não dissesse.” 

(CAMÕES, 1973, p. 117). Afirma-se o engano, embora se o negue: a contradição 

implícita nestes versos acena-nos às maneiras de uma arte obscura, maneirista em seu 

hermetismo, e o engano a que se recusa faz-se o motor deste engenho. As duas palavras 

encontram-se, de fato, em posição central dentro do soneto, ocupando os 7 e 8 versos, 

simetricamente na 6 sílaba rítmica, e uma possível aproximação fonética entre ambas 

não nos parece descabida. A ideia de que a escrita camoniana implica o erro, um 

necessário deslocamento, é o que faz com que o poeta busque o encontro na alteridade, 

um espaço de comunhão, mesmo que para tanto seja preciso sacrificar a própria vida37. 

 Em termos gerais, o assunto sobre o qual por ora nos detemos pode ser 

desenvolvido tendo em vista a correspondência do gesto de escrita com os movimentos 

de geração/degeneração. Isto porque a poesia camoniana singulariza-se, não somente 

pelo fato de seus versos se defrontarem com a impossibilidade de dizer o amor, mas por, 

apesar deste impedimento, enunciarem tal dimensão do inominável. Deste modo, o 

poema é objeto de criação forjado em perfeito modelo estrutural, gerado pelo engenho 

                                                             
37O apagamento da subjetividade no soneto “Busque Amor novas artes, novo engenho”, o qual 
procuramos formular, dá-se, por conseguinte, por meio de um gesto sacrificial,que, na paradigmática 
Canção VII, “Manda-me Amor que cante docemente”, ganha a forma mais bem acabada dentro do 
universo de pensamento da poesia lírica de Camões. Sobre o assunto, a obra de Helder Macedo, Camões e 
a viagem iniciática, oferece extraordinária reflexão. 



do poeta, e, simultaneamente, matéria informe, movente, em perpétuo desfazer-se. Esta 

abertura ao descontrole, ou a “um mal, que mata e não se vê” (grifo nosso), sugere a 

evidente presença do elemento erótico na constituição deste fazer poético, que, aliás, e 

em consonância com o que procuramos cuidar acerca do par geração/degeneração, 

afina-se em muito com a ideia de desvio implicada na acepção de Octavio Paz acerca do 

que seja o erotismo. Em uma cadeia de pensamento que enlaça sexo, erotismo e amor, o 

ensaísta mexicano afirma que: 

A sexualidade é animal; o erotismo é humano. É um fenômeno que se 
manifesta dentro de uma sociedade e que consiste, essencialmente, em 
desviar ou mudar o impulso sexual reprodutor e transformá-lo numa 
representação. O amor, por sua vez, também é cerimônia e 
representação, mas é alguma coisa mais: uma purificação (...) que 
transforma o sujeito e o objeto do encontro erótico em pessoas únicas. 
O amor é a metáfora final da sexualidade. Sua pedra de fundação é a 
liberdade: o mistério da pessoa. (PAZ, 1994, p. 96-97). 
 

 Na poesia de Camões, o cantar de amor, tantas vezes clamado, é 

sintomaticamente erótico, não apenas porque seja representação (afinal, toda arte o é), 

mas porque se constrói, do fim ao cabo, como impossibilidade desta representação – 

degenerescência do projeto de um sujeito que se deseja guiar por vontade própria e que, 

fatidicamente, falha, curvado frente às cruezas sofridas por pena de amor. Todavia, por 

meio desta mesma falha indigna-se o sujeito a laborar a sua fala, consequentemente 

transgressora. A liberdade, que é precondição à experiência amorosa e que Paz assimila 

ao “mistério da pessoa”, é o que reconhecemos como determinante à atitude ética – o 

que, camonianamente falando, podemos dizer se tratar de uma ética amorosa. 

 O paradoxo fundamental desta relação, e que assinala o sujeito como portador de 

um mal, estabelece-se em meios às tensões entre liberdade e destino. Se, por um lado, o 

desejo é que o determina o sujeito como portador de vontade própria, por outro, é o que 

o subjuga perante forças que desconhece; o outro em mim, o estranho tão próximo, é o 

objeto de conhecimento por excelência, e a alteridade se faz um caminho propício na 

busca por entendimento, de si, do outro e do mundo. As contradições do amor fazem 

deste percurso um espaço de troca, permutação entre as condições de sujeito e objeto 

(que Camões já descrevera no famoso soneto “Transforma-se o amador na cousa 

amada”) a qual é determinante na busca por (auto)conhecimento e na formulação de 

uma premissa ética fundamentada na ideia de produção de sentido. 

Tratando-se da poesia de Camões, o real que nos cabe é um obstáculo a(o) saber. 

É, portanto, superação, pois canta o sujeito mais que o que entende, no intuito de 

ultrapassar as dicotomias inerentes ao amor: meio pelo qual acederia (ascenderia?) a um 



entendimento pleno da vida. Uma reflexão acerca desta tentativa de sobrepujar a 

distância entre as palavras e as coisas encontramos nas trovas “a ua Dama que lhe 

mandou pedir alguas obras suas”: 

 Senhora, se eu alcançasse 
no tempo que ler quereis, 
que a dita dos meus papéis 
pola minha se trocasse; 
e por ver 
tudo o que posso escrever 
em mais breve relação, 
indo eu onde eles vão, 
por mim só quisésseis ler; 
 
 Despois de ver um cuidado 
tão contente de seu mal, 
veríeis o natural 
do que aqui vedes pintado; 
que o perfeito 
Amor, de que sou sujeito, 
vereis áspero e cruel, 
aqui com tinta e papel, 
em mim co sangue no peito. 
 
 Que um contino imaginar 
naquilo que Amor ordena, 
é pena que, enfim, por pena 
se não pode declarar; 
que, se eu levo 
dentro n’alma quanto devo 
de trasladar em papéis, 
vede qual milhor lereis: 
se a mi, se aquilo que escrevo? (CAMÕES, 1973, p. 3) 
 

 A força perturbadora deste poema circunscreve-se entre a condicional se do 

primeiro verso, assinalando a forma verbal no pretérito imperfeito do subjuntivo que, 

não só indica ação inconclusa, como revela a consciência de um projeto, para todos os 

efeitos, improvável, e a interrogação final. Entre dois sinais de incerteza emparelham-se 

vida e linguagem, tema, aliás, caro a um poeta que primou pela aquisição do saber por 

meio da experiência. O intercâmbio desejado dos pensamentos e emoções escritos em 

papel pelos realmente pensados e sentidos é bem visto pelo eu lírico e, possivelmente, 

pela Senhora a quem interpela, entretanto, a pergunta que encerra o poema, 

retoricamente irônica, fica sem resposta: afinal, se as marcas de amor estão gravadas na 

alma (e no corpo) do sujeito que o viveu, não seria, de fato, melhor lê-las no próprio 

amador? (“se eu levo/ dentro n’alma quanto devo/ de trasladar em papéis,/ vede qual 

milhor lereis:/ se a mi, se aquilo que escrevo?”). Conhecer o “natural”, como descreve o 

eu lírico, certamente seria mais acertado, contudo, o homem é um animal cultural – 



testemunho de tal caráter irrevogável é o próprio poema, o qual nos faz conhecer, por 

meio de palavras, os impasses desta estranha condição. 

Espantoso é notar, acerca destes versos, a radical modernidade de Camões no 

que diz respeito a um entendimento crítico da linguagem poética e seus processos 

constitutivos a partir de uma reflexão sobre os problemas da escrita e da recepção. São 

muitos os vazios a traspassar por meio da escrita, desde as palavras às coisas e destas à 

compreensão do outro (interlocutor), aos quais o eu lírico deste poema se submete sob o 

risco do próprio apagamento: se naturalmente não posso conhecer os dramas de amor 

porque passou o homem que amou e com palavras apenas tenho acesso a um 

entendimento enganoso da experiência vivida, que espaço restou a este sujeito? 

Segundo as modernas acepções críticas acerca da questão da autoralidade, tal inscrição 

lacunar é precisamente o que torna possível a construção de sentido; este espaço 

incaracterístico, informe, é o próprio poema. O paradoxo entre liberdade e destino, que 

anteriormente indicamos, coaduna-se a esta perspectiva, de modo que a impossibilidade 

de escrever é aquilo que torna o texto possível, ou seja, uma escrita movida pelo desejo 

como a camoniana é tão livre para penetrar em recessos de amor quanto fatalmente 

submetida aos limites da linguagem e condenada à errância dos discursos de uma vida: 

“Que um contino imaginar/ naquilo que Amor ordena,/ é pena que, enfim, por pena/ se 

não pode declarar;”. 

O ordenamento que lemos nestes versos sugere o consequente tópico de estudo 

acerca da ética da poesia de Camões: trata-se do problema da servidão. Ou servidões, se 

preferirmos a expressão via a leitura feita pela publicação do poeta contemporâneo 

Herberto Helder: “dos trabalhos do mundo corrompida / que servidões carrega a minha 

vida” (HELDER, 2013b, p. 19). O livro que, sintomaticamente, se inicia com um dístico 

de camonianos decassílabos pode nos servir (na mais pertinente das acepções) de 

poderosa chave de leitura para a obra do poeta de quinhentos, na medida em que aposta 

em uma profunda inscrição do sujeito em seu tempo. Também Camões foi poeta de 

aguda consciência histórica e desesperadamente laborou um mundo à dimensão de seu 

projeto de humanidade. É-nos possível ler esta vida dedicada aos trabalhos do mundo 

(e, portanto, alterada, conquanto possamos compreender a corrupção herbertiana como 

alteração) de forma a reconhecê-la como gesto de responsabilidade, do poeta enquanto 

homem entre outros homens, em relação ao seu tempo histórico. 

Como sabemos, a servidão camoniana também é plural: à poesia, à pátria, aos 

ideias de justiça e liberdade, mas, sobretudo, ao amor, de tal modo que as inclinações do 



poeta neste âmbito alcançam um dimensão utópica, a qual fica evidente n’Os Lusíadas, 

mas que não se espraia em meros exercícios de subjetividade em suas Rimas. Exemplo 

disto são as famosas endechas à cativa Bárbora, em que o eu lírico tece meditações 

poéticas sob o viés de uma revolucionária concepção, não apenas da beleza da mulher 

negra e escrava em pleno século XVI, mas, sobretudo, da possibilidade de atribuição de 

discurso a tal persona: “Pretidão de Amor,/ tão doce a figura,/ que a neve lhe jura/ que 

trocara a cor./ Leda mansidão/ que o siso acompanha;/ bem parece estranha,/ mas 

bárbora não.” (CAMÕES, 1973, p. 89-90). A discussão vem bem a calhar, não apenas 

quanto à força subversiva do amor que transforma paradigmas sociais e altera a 

realidade de acordo com novas perspectivas, mas quanto aos funcionamentos de tais 

processos no seio da escrita camoniana, ao pensarmos no par liberdade e servidão 

inerente a este mesmo gesto.  

 É preciso frisar, a respeito das referidas endechas, que atribuir a Bárbora a 

condição de objeto de desejo, segundo o modelo camoniano, implica, consequentemente 

e de acordo com a dialética amorosa que ora estudamos, a concessão de um status de 

sujeito à cativa. Ora, é preciso não perder de vista que este gesto revolucionário operado 

pela lírica de Camões funda-se, também, no reconhecimento da qualidade humana por 

excelência em uma figura que, para a ideologia vigente e para a paz das consciências 

dos poderosos que precisavam justificar o regime escravista, era, afinal, “desalmada”. 

Conceder à cativa linguagem – “bem parece estranha,/ mas bárbora não (grifo nosso) – 

é projetá-la em um jogo amoroso em que liberdade e servidão enlaçam-se em 

conformidade a uma afirmação ética, posto que, no atar deste nó entre duas vontades, 

constrói-se inevitavelmente um universo de sentido. Mas não de qualquer sentido; trata-

se do desenvolvimento contínuo de um horizonte de ação em um lugar comum, 

sustentado por relações de correspondências que orientam, justamente, os mais variados 

modos de conduta. Correspondência significa aqui o reconhecimento da alteridade 

como manifestação singular de um sujeito portador da possibilidade de escolha, logo, 

configura-se enquanto abertura radical ao outro. É neste campo que se dá a ética da 

poesia de Camões. Ética amorosa, se está de ver, e fundadora de uma política de afetos 

observável nos procedimentos linguísticos que extraviam a lógica de pensamento 

tradicional ao se lançarem no plano da poesia no intuito da busca por um novo valor. 



 Sena já havia mencionado, em seu “Discurso da guarda”, a ideia de um Camões 

(enquanto metonímia do espírito português) “exilado moral”38 e julgamos que esta 

situação marginal é o que lhe confere os meios de laboração de um saber outro. O 

conhecido soneto “Amor é um fogo que arde sem se ver” que, tradicionalmente se 

entende como um estudo acerca da natureza esquiva do amor, pode, no entendimento 

peculiar do ensaísta Luis Maffei, por exemplo, ser compreendido como um poema sobre 

linguagem. Dentre os tantos movimentos em paradoxo por meio do qual se faz o texto 

referido, dedicamos especial atenção àquele verso que enuncia ser o Amor um “querer 

estar preso por vontade”. Assim, circunscrevemos esta passagem não por sua dimensão 

reflexiva acerca da relação amorosa, mas pelo que dela se manifesta como auspiciosa 

abertura para a compreensão dos usos da linguagem camoniana, de modo a fundamentá-

la enquanto formadora de um paradigma ético. 

 Camões, ao reivindicar a parcela desejante inerente à experiência amorosa, não 

está apenas redimensionando um tradicional modelo lírico (o que, aliás, já seria bastante 

coisa no panorama poético dos quinhentos português), mas, demandando a necessidade 

de um novo cantar – inequivocamente moderno –, está a suplantar os limites do que até 

então se compreendia como o humano. O contraditório livre arbítrio de um “querer estar 

preso por vontade” tem em vista justamente a transformação do apetite em razão (como 

o mesmo poeta professará na paradigmática Canção VII), logo, trata-se da busca pela 

enunciação de um discurso inteligível o qual invista na esfera do desejo e seja por ele 

atravessado. A poesia camoniana canta uma nova humanidade – o homem por vir – e, 

para tanto, compreende o seu dever de sujar as mãos na lama da história se colocando 

no mundo em vias de uma experiência que transcenda a ordem precária de sua 

existência. No intuito de deixar de ser sujeito ao amor para se tornar sujeito do amor, ou 

seja, ao se lançar à construção de sentido a partir do suposto domínio de sua volição, o 

homem se depara, em contrapartida, com os limites instaurados por seu novo estado – o 

qual é convite para o contínuo movimento em direção à alteridade. Nas palavras de 

Sartre: 

(...) o homem está constantemente fora de si mesmo; é projetando-se e 
perdendo-se fora de si que ele faz o homem existir e, por outro lado, é 

                                                             
38“Ele [Camões] é, como ninguém, o homem que viajou, viu e aprendeu. O homem que se sente 
moralmente no direito de verberar com tremenda intensidade, as desgraças de viver-se e os erros ou vícios 
da sociedade portuguesa. É o exilado físico de muitos anos mas é, como todos nós, e nisso tanto ou mais 
o somos que outros povos, o exilado moral, clamando por justiça, por tolerância, por dedicação à pátria, 
por espírito de sacrifício, por unidade nacional e universal, lá onde via que o homem é, como ele disse 
mais que uma vez, o “bicho da terra tão pequeno” contra o qual se encarniçam os poderes do mal.” 
(SENA, 1980, p. 261). 



perseguindo fins transcendentes que ele é capaz de existir; sendo essa 
superação e apropriando-se dos objetos apenas em relação a essa 
superação, o homem está no coração, no centro dessa superação. 
(SARTRE, 2013, p. 43). 
 

A radical modernidade observada na poesia de Camões pode ser demarcada por 

esta consciência da precariedade da linguagem, a qual é sobrepujada pela volição de 

uma nova configuração do humano. O homem que, segundo Sartre, é essa superação 

encontra-se em flagrante desencontro consigo mesmo, na medida em que almeja a 

alteridade como meio para o (auto)conhecimento. Voltamos, portanto, ao princípio 

deste capítulo. O movimento projetivo desencadeado pela poética camoniana que leva o 

sujeito ao conhecimento de si e do outro por meio da experiência amorosa circunscreve 

uma busca pelo novo – “Busque amor novas artes, novo engenho”. Todavia, é este 

mesmo movimento que leva à percepção de um inevitável estado de incerteza na relação 

do eu com o outro e o mundo circundante e que, consequentemente, conduz o sujeito a 

reconhecer-se em desconhecimento: “Que dias há que n’alma me tem posto/ um não sei 

quê, que nasce não sei onde,/ vem não sei como, e doi não sei porquê.”. A ética da 

poesia de Camões começa aqui, quando o mundo se insurge em desconcerto contra o 

poeta e se faz necessária a tarefa de atribuir aos descaminhos da existência um sentido à 

altura de seu desejo de humanidade, que é essa própria superação de si mesmo no 

encontro com o outro. 

Os resultados deste projeto são, no entanto, imprevisíveis. Aliás, é a própria 

imprevisibilidade reativa que institui tal deslocamento enquanto gesto ético, na medida 

em que desarticula a linguagem de seu âmbito normativo – as causas que atestam ser 

razão ter a razão vencida pelo desejo. Ora, o que vislumbramos ao acompanhar este 

movimento é algo similar ao que afirma Giorgio Agamben, sem seu “O autor como 

gesto”, quando descreve um espraiamento dos limites da subjetividade demarcado pelo 

ilegível no texto. Em outras palavras, e tomando-as de empréstimo ao ensaísta italiano: 

“Ética não é a vida que simplesmente se submete à lei moral, mas a que aceita, 

irrevogavelmente e sem reservas, pôr-se em jogo nos seus gestos.” (AGAMBEN, 2007, 

p. 61). Este “pôr-se em jogo” remete-nos, naturalmente, à constituição de um saber de 

experiências feito; ética camoniana, o sabemos, e que, afinal, antecipa a dinâmica 

estruturadora de um procedimento de escritura contemporânea. Mas antes de mais, 

“pôr-se em jogo” implica, sobretudo, o reconhecimento do ininterrupto deslocamento 

dos sentidos, o qual desfaz qualquer acepção logocêntrica para esta poesia e que, 

consequentemente, acaba por instaurar um espaço vazio no próprio texto: abertura 



propícia para a alteridade. Portanto, é porque assimila o desejo como particularidade 

inerente ao humano e suas dimensões exorbitantes, que esta poesia, tão modernamente, 

busca o fora da linguagem, se funda na exteriorização. 

O torpor do descentramento volitivo experimentado por Camões o faz aceder, 

com especial ímpeto, ao desespero existencial, o qual só pode se redimir na própria 

vivência amorosa enquanto concerto do mundo. A dimensão de fatalidade inerente ao 

amor torna-se o único discurso possível, posto que enfrenta, face a face, a esfera do 

desconhecido. À ordem que não conseguimos encontrar no mundo atribuímos uma 

causa externa, seja a Fortuna, a Divina Providência, ou mesmo Deus: “mas o que é 

Deus, ninguém o entende,/ Que a tanto o engenho humano não se estende.” (X, 80). 

Para se estender à alteridade, é preciso romper com os limites da linguagem, cisão que 

Camões encena por meio de sua escrita (“sem Deus mas com transcendência própria”, 

dirá o ensaísta Luis Maffei) turvada pelo desejo, porém ávida por um novo valor. Ainda 

nas palavras de Luis Maffei, Camões nos  

ensina que a única maneira de a poesia ser ética é (...) percebendo-se 
em relação; caso contrário, ela praticará autocentramento em nada 
poético, pois em nada fingido, em nada ficcional. Além disso, a uma 
poesia que se queira ética é exigida uma consciência antes de tudo 
estética, não no mero plano do discurso, mas na gama de aberturas que 
oferece a um leitor que, diante de muitas portas, se vê a um passo da 
reinvenção da leitura e de si mesmo. (MAFFEI, 2015b, p. 108). 
 

Promovendo relações, portanto, funda esta poesia uma ética muito afim à 

concepção agambeniana, tendo em vista a imperfeição da linguagem que enseja a 

inevitável partilha dos sentidos. Lemos o fundamental papel da interlocução no 

conhecido soneto já citado: “Quando lerdes/ num breve livro casos tão diversos,// 

verdades puras são, e não defeitos.../ E sabei que segundo o amor tiverdes,/ tereis o 

entendimento de meus versos!”. Para Camões, o ideal amoroso – fundado na 

experiência do corpo – depende da reciprocidade, logo, do outro para se efetivar. Deste 

modo, a linguagem poética só pode ser em falta, pois é abertura para o encontro, para o 

jogo em que se constroem os sentidos em movimento. É este o processo que também 

observamos no estudo de Agamben, aquando de sua reflexão sobre o problema da 

autoralidade. O movimento dos signos no poema desencadeia uma instabilidade dos 

sentidos a qual o autor de Profanações diagnostica no gesto operado pelos agentes do 

discurso: “O lugar – ou melhor, o ter lugar – do poema não está, pois, nem no texto nem 

no autor (ou no leitor): está no gesto no qual autor e leitor se põem em jogo no texto e, 

ao mesmo tempo, infinitamente fogem disso.” (AGAMBEN, 2007, p. 62-63). Posto em 



jogo os sentidos, arrisca-se uma imobilizada integridade em nome da experiência de 

desagregação do eu, a qual, na épica e na lírica camonianas, identificamos na relação 

erótica e que, em um plano estendido à ação ética de compreensão do lugar do sujeito 

no mundo, pode ser formulada como projeto político-existencial.  

No que diz respeito à poesia de Camões, a leitura que busca um entendimento 

dos limites do engenho humano é levada, forçosamente, à concepção mais prospectiva 

e, neste sentido, mais transgressora. Sendo assim, a ética camoniana configura-se como 

luta – “Pera servir-vos, braço às armas feito;/ Pera cantar-vos, mente às Musas dada;” 

(X, 155), acende o Poeta o peito do rei Dom Sebastião n’Os Lusíadas –, embate no 

próprio espaço do texto o qual emparelha servidão e canto, assim como Herberto Helder 

o recantou (já referimo-nos à obra deste poeta neste estudo) e, antes dele, Cesário 

Verde, o moderno Cesário o cristalizou nos versos de “O sentimento dum ocidental”39. 

Mais recentemente, o poeta Luis Maffei publicou obra que reúne doze poemas versando 

em torno da poesia de Camões, cada qual indicado por um signo da roda zodiacal40. A 

questão que o autor de Signos de Camões levanta não é mero joguete para diversão do 

leitor, mas profunda reflexão acerca do deslocamento epistemológico operado pela 

consciência do desejo como inerente à constituição subjetiva. Sabemos que desejo (do 

latim desiderium) indica o deixar de olhar os astros, portanto, assumir uma ação no 

mundo movida pela ação deliberada. O segredo por trás da etimologia, contudo, está em 

que, embora deixemos de agir segundo os astros, não deixamos de a seus movimentos 

estar sujeitos. Em outras palavras, defrontamo-nos, inevitavelmente, com alguma 

margem do desconhecido e nele somos absorvidos como que por capricho do destino. 

Deste modo, inventariar as muitas possibilidades significantes em torno da persona 

camoniana implica algo como o que Agamben aponta como o “pôr em jogo” da 

linguagem e da subjetividade, arriscar a própria vida no espaço do poema. Maffei, no 

poema relativo ao signo de Sagitário, arrisca algumas designações: 

Na vida, a grande luta, 
eu grito ao homem surdo 
enquanto eu tiver força, e ainda a tenho, 
é estar aberto à escuta 
e dar à luz o absurdo 
pois arte eu mais que a estimo, eu a contenho; 
portanto, ao mundo venho 

                                                             
39 Lembrando os versos de Cesário: “E evoco, então, as crónicas navais: / Mouros, baixéis, heróis, tudo 
ressuscitado! / Luta Camões no Sul, salvando um livro a nado! / Singram soberbas naus que eu não verei 
jamais!” (VERDE, 2010, p. 200). 
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 O jogo se faz a partir do mistério da data de nascimento de Luís de Camões e do consequente 
desconhecimento de seu signo zodiacal. 



e posto nos murais 
conjunto em que delira 
ao som da intensa lira 
o andar com raiva e fleuma mais capaz. 
Setas inteligentes 
serão no mundo aurora de outras gentes. (MAFFEI, 2013, p. 35-36). 
 

 A “grande luta” cantada por este sujeito lírico repercute outras, que em cadeias 

sincrônicas apresentam-se no corpo do texto maffeico (desde Camões a Cesário, 

passando por Herberto Helder – “soldado aos laços das constelações,/ eu passo as 

multidões/ do Rio até Lisboa”), e se projeta ao infinito: “Setas inteligentes/ serão no 

mundo aurora de outras gentes.”. A evidente noção prospectiva apontada na imagem das 

“setas inteligentes” não só indica um caminho para a alteridade (a “aurora de outras 

gentes”) como um percurso de construção de sentido, exercício que o poeta lê com 

argúcia na obra de Camões. O jogo de alterização, o qual constatamos no 

desencadeamento sintático e em inversões que sabem às estruturas maneiristas de 

pensamento, se processa na abertura do sujeito lírico à interlocução e à interpenetração 

de vozes em dissonância: “Na vida, a grande luta,/ eu grito ao homem surdo/ enquanto 

eu tiver força, e ainda a tenho,/ é estar aberto à escuta/ e dar à luz o absurdo”. Há, nesta 

rede polifônica de falas em contradição, um notável desacordo entre o sujeito que, não 

mais canta, mas grita “ao homem surdo” e, por outro lado, é receptivo ao outro; este 

desconcerto que resulta do rompimento com a relação de reciprocidade na interlocução 

não deixa de assinalar as fronteiras intransponíveis do que reconhecemos como o 

mistério do humano. O poema de Maffei pode nos ensinar o quanto a tarefa assumida 

como gesto ético da poesia de Camões constitui-se como rompimento das barreiras que 

reduzem o entendimento do mundo aos limites ordinários da linguagem. É neste 

movimento de transgressão que se dá a afirmação do novo tão almejado pela poesia 

camoniana. 

O sujeito que se confronta com os limites da própria volição, os quais são 

rompidos na busca por um novo valor (poético, humano, amoroso), afinal depara-se 

com outras fronteiras ainda por derrubar. A inevitável sujeição do homem à linguagem 

faz com que ele, na esperança de ilusório êxito na laboração de uma escrita transparente, 

coloque em jogo não apenas palavras, mas a própria vida de homem – que sonha outros 

mundos mais justos e dignos – ofertada em sacrifício. E se porventura erra em seus 

discursos, não poderemos, nós leitores, negar ao poeta a coragem de com ele também 

errar junto a sua pena de engenho tão obscuro, tão humano. 
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2.3 Farmacopeia camoniana 

 

Helder Macedo, em sua mais recente recolha de ensaios batizada Camões e 

outros contemporâneos, declara, em “Nota introdutória” a este livro, a premissa teórica 

que rege o seu posicionamento crítico em uma sentença quase aforística: 

“Contemporâneos são todos aqueles com quem vivemos.” (MACEDO, 2017, p. 11). 

Podemos compreender tal afirmação tendo em vista a ideia de que contemporaneidade 

assimila-se à noção de convívio. Mas de que tipo de convívio fala o ensaísta? Penso em 

outro notável estudioso da obra de Camões para aventar, não uma resposta à pergunta 

de Helder Macedo, mas um desdobramento problemático desta proposição. Refiro-me a 

Jorge de Sena que, em sua poesia, desenvolveu muitas vezes temas e questões 

intrinsecamente camonianas41. 

 Neste caso, não trato daqueles poemas que exploram um evidente jogo 

intertextual com a obra de Camões (e estes são vários), mas de outros que, 

tangencialmente, tocam em problemas que interessam à leitura do autor d’Os Lusíadas. 

A palavra convívio, que destaquei da frase de Helder Macedo, leva-me a um poema cuja 

intertextualidade remete a tempos muito anteriores aos Quinhentos camonianos – “Os 

trabalhos e os dias”, de Jorge de Sena, realiza um diálogo com a Antiguidade Clássica 

de Hesíodo. Cito a estrofe final do poema: 

Uma corrente me prende à mesa em que os homens comem. 
E os convivas que chegam intencionalmente sorriem 
e só eu sei porque principiei a escrever no princípio do mundo 
e desenhei uma rena para a caçar melhor 
e falo da verdade, essa iguaria rara: 
este papel, esta mesa, eu apreendendo o que escrevo. (SENA, 2013, p. 
88) 
 

 A ética seniana de escrita deve a vida à poesia de Camões. O testemunho, a 

experiência, o trabalho ainda que, neste caso singular, tenham a obra de Hesíodo como 

horizonte interlocutório, são tópicos incontestáveis do pensamento camoniano, e não 

seria disparatado ler estes versos com o poeta quinhentista em mente. O próprio elogio 

da verdade (“e falo da verdade, essa iguaria rara”), entendida como realidade vivenciada 

                                                             
41 Tenho a delicadeza de apontar, em nota de rodapé, com o intuito de que soe mais como comentário 
marginal de particular impressão do que como à parte explicativo, o meu interesse pela poesia de Jorge 
de Sena que, por muitas vezes, me parece encontrar caminhos de pensamento crítico mais ousados e 
inventivos do que o seu próprio trabalho ensaístico, no que diz respeito aos estudos sobre a obra de 
Camões. 



e apreendida pelos dêiticos pronominais este e esta, faz remontar ao valor atribuído à 

veri-dicção42 reivindicada por Os Lusíadas.  

De todo modo, o que mais nos interessa é a ideia de convívio forjada por este 

poema: “E os convivas que chegam intencionalmente sorriem”. Que convivas são estes? 

São literalmente aqueles que se juntam à mesa com o poeta e, consequentemente, com o 

poema. Os primeiros versos de “Os trabalhos e os dias” são: “Sento-me à mesa como se 

a mesa fosse o mundo inteiro/ e principio a escrever como se escrever fosse respirar/ o 

amor [...]” (SENA, 2013, p. 88), indiciando uma clara cena de escrita. Mas este mesmo 

objeto escrito (matéria da cultura) transfigura-se em alimento (entre a cultura e a 

natureza): “Uma corrente me prende à mesa em que os homens comem.” O verbo comer 

por si só traz em sua etimologia a ideia de comunhão – o poema, assim como o 

alimento, divide-se à mesa entre os convivas. 

Aos poucos podemos reconhecer na formulação de convívio de Helder Macedo, 

via Sena, algo da ordem da partilha, da troca. O poema-alimento seniano é portador de 

uma energia vital – o poeta escreve “como se escrever fosse respirar/ o amor”. Há uma 

candente potência de eros a fazer percorrer por laços de sangue a matéria da cultura. O 

trânsito Hesíodo-Camões-Sena, ensejado por esta leitura do poema, nos faz reconhecer 

que a matéria poética comungada pelos três (e por muitos outros) estabelece um tipo de 

convivência que suprime a ordem cronológica. 

Este mesmo quadro revela-nos que a comunhão poético-erótica movida pela 

palavra é um gesto de servidão amorosa: “Uma corrente me prende à mesa...” (grifos 

nosso). Há, porventura, a imbricação de duas servidões: uma delas é amorosa, posto que 

esta corrente seja também corrente sanguínea que, de geração em geração, constrói um 

laço de amor entre os homens; a outra nos remete à servidão poética, uma vez que o 

poeta é impelido à escrita. O sujeito lírico afirma que a poesia “Vem, teimosa, com a 

alegria de eu ficar alegre,/ quando fico triste por serem palavras já ditas/ estas que vêm, 

lembradas, doutros poemas velhos.” (SENA, 2013, p. 88). Esta teimosia ou 

inconveniência da poesia faz ecoar as mil vontades de Amor que manda, na lírica de 
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 Faço referência ao termo usado por Fernando Gil, em seu O efeito-Lusíadas, para designar as marcas 
da evidência, conceito filosófico que o ensaísta determina como os índices textuais que asseveram a 
verdade, ainda que esta verdade seja produto da ficção. O ensaísta esclarece as suas ideias: “Desde o 
exórdio, Camões salienta que é a verdade que distinguirá os Lusíadas dos seus equivalentes estrangeiros 
[...]. Nem as narrações de fundação nem o relato da viagem abrigarão «vãs façanhas,/ Fantásticas, 
fingidas, mentirosas» (I, 11). A verdade apresenta diferentes facetas, que resultam das diferentes 
articulações da fundação com a viagem. Chamar-se-ão existência em acto, presentificação, 
desdobramentos da narração feita na primeira pessoa, com um efeito de testemunho. A verdade é 
neste domínio veri-dicção: as narrações são verdadeiras.” (GIL, 1999, p. 13). 



Camões, o poeta cantar. Mas atento, sobretudo, às “palavras já ditas/ estas que vêm, 

lembradas, doutros poemas velhos.”. A novidade da poesia, no sentido que lhe confere 

Ruy Belo, é sempre uma revificação de sentido atribuída a uma palavra prática43; o 

convívio de que trata o poema de Sena é uma partilha com a tradição, com os “poemas 

velhos”, a partir dos quais, como este mesmo homônimo ao épico de Hesíodo, criamos 

sentidos divergentes, promovemos leituras outras. Esta troca que nos ensina o poema de 

Sena é, afinal, um intercâmbio vital. Mas, segundo o entendimento camoniano do amor 

e da linguagem, não há vida que não se constitua sem o seu elemento negativo: a morte. 

Há uma frase muito curiosa de Jorge de Sena, e propícia ao que intenta este 

capítulo, que diz o seguinte: “A literatura é, e deve ser, um veneno ministrado 

sabiamente”. (SENA, 1984b, p. 92). A frase consta em um ensaio de título “Amor da 

literatura”; título, poderíamos dizer, camoniano, não apenas por ser Camões 

reconhecidamente detentor de uma lírica sobretudo amorosa, mas também, e 

principalmente, por amor da literatura ser expressão que evoca a íntima imbricação 

entre dois elementos fundamentais para uma compreensão do funcionamento deste 

projeto poético. De fato, é o amor (e sua ínsita parcela desejante) o que move esta 

poesia, mas o que da citação seniana mais nos interessa para o momento é a adição de 

outro ingrediente na fórmula amorosa: o veneno. Se a literatura, e mais especificamente 

a poesia, “é um veneno administrado sabiamente”, e se, assim podemos constatar a 

partir dos muitos estudos camonianos como as incontornáveis leituras de Sena, poesia e 

amor confundem-se, é possível destacar um laço de afinidade entre estes três elementos, 

quais sejam: veneno, amor, poesia. 

 Partimos desta premissa e das reflexões de Jacques Derrida, em A farmácia de 

Platão, para observar como, em Camões, a consciência da linguagem e da escritura em 

diferença é, enquanto ação de um phármakon (para já usarmos o vocabulário platônico), 

índice da inevitável errância do discurso. Antes de adentrarmos a questão, um breve 

excurso propedêutico acerca do pensamento derridiano no citado livro: como já 

sabemos, desde o Fedro, de Platão, e a fábula de Tamos, rei do Egito, a quem é 

oferecida a arte das letras pelo deus Thoth, a escritura é uma espécie de dom 

ambivalente, pois, na medida em que faz, supostamente, exercitar a faculdade da 

memória, impele o seu cultor ao esquecimento e à aparência da sabedoria. A grande 
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 Em seu ensaio “Poesia nova”, Ruy Belo nos informa de seu entendimento sobre poesia, e se refere à 
criação moderna como transformação da palavra prática (ou seja, palavra de mera funcionalidade 
comunicativa e corrompida por uma sensibilidade comezinha) em palavra poética (palavra original, sem 
outra finalidade senão a expressão de si mesma).  



questão para Platão diz respeito ao domínio do logos como instância que desvela a 

verdade e faz aceder o homem ao conhecimento do Bom, do Belo e do Justo. O nó do 

pensamento platônico consiste no fato de este mesmo logos, quando manipulado pela 

linguagem escrita, ser falseado, posto que, simulado em caracteres externos ao sujeito, 

ofereça apenas a aparência da verdade. A poção de Thoth, portanto, o seu phármakon, 

conduz à superfície e ao conhecimento da propriedade enganosa da linguagem, tendo 

em vista a sua qualidade aparente de simulacro da realidade. 

 No que diz respeito à poesia de Camões, é notória esta tensão verdade/aparência 

a qual é desenvolvida por uma consciência angustiada perante o mundo. Será o mesmo 

Sena que, em seu famoso “Ensaio de revelação da dialética camoniana”, diagnosticará 

esta perturbação ambivalente como fruto de um espírito maneirista, o qual busca 

engendrar uma aliança entre opostos de modo a arregimentar “cada um com seu 

contrário num sujeito”. Trata-se de uma consciência eminentemente trágica, já que a 

afirmação da realidade material (em termos platônicos, do mundo sensível) leva o 

sujeito que a manipula em vias de um conhecimento transcendente (a aletheia, o 

desvelamento do ser e da verdade) à inevitável errância. Se como sabemos, a partir de 

Derrida, que o phármakon é esta substância que, em si, comporta simultaneamente o 

remédio e o veneno, a memória e o esquecimento, o bem e o mal, a vida e a morte, 

custa-nos atentar que a percepção trágica do projeto camoniano situa-se no ponto em 

que o poeta, modernamente pensando-se a si mesmo e a sua poesia, nota que, tanto a 

verdade do amor quanto a da linguagem, são o seu próprio engano. Derrida nos ajuda a 

compreender esta questão quando afirma que o phármakon é  

o que resiste a todo filosofema, excedendo-o indefinidamente como 
não-identidade, não-essência, não-substância, e fornecendo-lhe, por 
isso mesmo, a inesgotável adversidade de seu fundo e de sua ausência 
de fundo. (DERRIDA, 2005, p. 14). 
 

 A resistência de que fala Derrida é evidente na poesia camoniana em versos, por 

exemplo, como os do conhecido soneto “Amor é um fogo que arde sem se ver”, versos 

que, aliás, apresentam uma espécie de súmula do pensamento de Camões acerca da 

natureza do amor, a qual pode igualmente transferir-se para o âmbito da linguagem. A 

verdade do amor, que nesta poesia se funda na vária experiência do desejo, torna-se, por 

fim, uma premissa em absoluto descabida; antes devemos falar de verdades, e, neste 

sentido, de um deslocamento do paradigma filosófico neoplatônico, o que, ao ver de 

Sena, estabelece o seu caráter maneirista. Lembro os versos do pórtico das Rimas: 

“Quando lerdes/ num breve livro casos tão diversos,// verdades puras são, e não 



defeitos...” (CAMÕES, 1973, p. 117). É espantosa tanto a constatação da pureza destas 

muitas verdades, quanto o seu corolário lógico, de que ela não é mentirosa, o que, em 

um primeiro momento, ao apresentar a face mais otimista desta poesia, já aponta para 

uma múltipla perspectiva sobre a realidade e para uma autoconsciência da linguagem 

enquanto simulacro, o que, ademais, também é observável no poema que com o 

supracitado faz par na lírica. Afirma o sujeito: “Eu cantarei de amor tão docemente,/ por 

uns termos em si tão concertados,/ que dous mil acidentes namorados/ faça sentir ao 

peito que não sente.” (CAMÕES, 1973, p. 117); sabe desde então o homem moderno 

que concertos de amor são por termos, apenas em si, arranjados – fora de si, eis o 

desconcerto do mundo. 

 Por isto mesmo a linguagem e, com maior evidência na lírica camoniana, o amor 

são venenosos. E são inúmeras as recorrências de expressões que remetem ao campo 

semântico do phármakon, as quais atribuem a este universo discursivo-amoroso um 

caráter como que de feitiçaria. É preciso lembrar, a este respeito, que o primeiro poema 

lírico publicado por Camões, dos três que trouxe à lume em vida, consta como elemento 

paratextual da obra Colóquios dos simples e drogas da Índia, de Garcia de Orta44. O 

poema é a ode, dedicada “A D. Francisco Coutinho, Conde de Redondo, vice-rei da 

Índia”, de incipit “Aquele único exemplo”. Trata-se de um pedido de publicação do 

livro do médico e naturalista português, mas como declara Maria do Céu Fraga, o texto 

“ultrapassa em muito o que se poderia esperar de um poema deste tipo.” (FRAGA, 

2011, p. 653). 

 Não são recursivas as manifestações do veneno como propriedade ambivalente 

n’Os Lusíadas, mas é interessante observar o ponto em que os portugueses, chegando à 

Ilha de Mombaça, ainda não preveem a armadilha preparada pelos mouros e intuída por 

Baco: “O recado que trazem é de amigos,/ Mas debaixo o veneno vem coberto,/ Que os 

pensamentos eram de inimigos,/ Segundo foi o engano descoberto.” (I, 105). Esta 

passagem antecede precisamente aquela fala do Poeta ao final do Canto I: “Oh! Grandes 

e gravíssimos perigos [...]”. O que em especial nos interessa é a relação entre engano e 

discurso, e o modo como o engano se instaura pela destilação do veneno. 

                                                             
44 Como nos ensina Maria do Céu Fraga, “À época, o livro, que Orta redigira em Português para lhe 
garantir utilidade, não foi muito conhecido. No entanto, os seus ensinamentos foram divulgados na 
Europa a partir da adaptação que Clusius dela fez em latim. Os Colóquios inscrevem-se no quadro do 
experimentalismo que caracterizou o Renascimento português, na valorização das «verdades vistas» e 
da «longa experiência», resultado mais de um espírito prático do que de uma deliberada posição 
filosófica.” (FRAGA, 2011, p. 652). 



 A linguagem camoniana, movida de amor ardente, é um convite ao engano, ao 

erro. Guiados pelas mãos de Vênus, os lusíadas cruzam os mares da perdição, até se 

encontrarem na Ilha dos Amores. Este ideal da utopia amorosa de Camões também se 

serve da imagem do veneno como phármakon, propriedade daquele filtro que, 

simultaneamente, dá a vida e a morte. Enquanto os Amores cuidam de alvejar as Ninfas 

na Ilha namorada, o narrador nos descreve as feridas amorosas provocadas por suas 

setas: 

Fermosas são algũas e outras feias, 
Segundo a qualidade for das chagas, 
Que o veneno espalhado pelas veias 
Curam-no às vezes ásperas triagas. 
Alguns ficam ligados em cadeias 
Por palavras sutis de sábias magas. 
Isto acontece às vezes, quando as setas 
Acertam de levar ervas secretas. (IX, 33). 
 

 Notemos que as palavras de amor “de sábias magas”, como nos informa o 

narrador, faz com que alguns fiquem “ligados em cadeias”. As servidões poética e 

amorosa conciliam-se em um só movimento de submissão, que aqui lembram o condão 

de feitiçaria de Circe, a maga que aprisiona Ulisses na Ilha de Eana, segundo reza a 

narrativa da Odisseia. Esta mesma personagem irá aparecer na lírica camoniana, porém 

sob outras condições.   

Versos como o do soneto “Um mover d’olhos, brando e piadoso” que, após 

remeterem apaixonada e metodicamente às partes do corpo da amada por meio de jogo 

metonímico próprio do tempo, fazem literal referência à tradição clássica na figura de 

Circe45, provocam ainda uma leitura em deslocamento em relação a esta mesma 

tradição, quando assim é encerrado o poema: “esta foi a celeste fermosura/ da minha 

Circe, e o mágico veneno/ que pôde transformar meu pensamento.” (CAMÕES, 1973, 

p. 161). Pergunto-me se esta metamorfose não é similar à lida no soneto “Transforma-se 

o amador na cousa amada”, a qual também desencadeia um deslocamento relativo ao 

pensamento neoplatônico, do espírito à matéria e novamente ao espírito, sem nunca se 

encerrar em uma síntese redutora.  

A beleza da amada do soneto “Um mover d’olhos, brando e piadoso” é 

indiscutivelmente divina, mas mágica e venenosa, portanto destituída, segundo o 

próprio pensamento platônico, da verdade inerente ao plano ideal. Para além de uma 

apropriação expressiva notada no pronome minha Circe, que pouco tem de jogo 
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Feiticeira que, na Odisseia, seduz e transforma em animais os marinheiros de Ulisses. 



retórico, a transformação do pensamento do amador alcança um nível conceitual que 

excede o mero jogo estilístico de imitação dos modelos vigentes. Será Sena quem 

observará este dado com precisão, quando afirma ser o gênio de Camões “génio 

abstracto, que reduz sempre as emoções a conceitos, conceitos que não são ideias, mas 

a vivência intelectual delas.”(SENA, 1980, p. 26). E é o que lemos em Camões, ao 

transcorrer de uma poética que exercita esta prática até o desespero, até a própria morte, 

como se a dosagem de amor fatidicamente estivesse condenada ao excesso. 

 Creio que se faz premente a citação do fragmento completo do texto de Sena 

com que iniciei esta fala. 

A literatura é, e deve ser, um veneno ministrado sabiamente; uma arte 
de prestidigitador, capaz de, com elegância ou com violência, levantar 
um sujeito acima do chão, ou tirar-lhe, como quem tira um tapete, o 
chão de debaixo dos seus pés; e a literatura não tem obrigação alguma 
de conservar o sujeito no ar, em qualquer dos casos: a 
intencionalidade da literatura consiste mesmo em suspender a acção 
mágica e em deixá-lo cair, perplexo e perdido, de quanto mais alto 
melhor. (SENA, 1984b, p. 92-93). 
 

 A parte toda a veemência afirmativa cheia de deveres do ensaísta, tal passagem 

adiciona mais um ingrediente para uma reflexão acerca desta poção mágico-poética, ou 

melhor, subtrai a própria “acção mágica”. As irremediáveis mágoas, “mortais feridas,/ 

Qu’amor fez sem remédio” (CAMÕES apud CUNHA, 1995, p. 156)46, ao mesmo 

tempo que fatais, não levam à derradeira morte, antes fazem penar ainda mais o amador 

que as sofre, ou suspendem perversamente seu efeito se porventura o sujeito dele se 

regozija em sua coita de amor, ou, ainda, como no soneto “Passo por meus trabalhos tão 

isento”, a ação venenosa consiste na própria impossibilidade do sofrimento: “Mas vai-

me Amor matando tanto a tento,/ temperando a triaga co veneno,/ que do penar a ordem 

desordeno,/ porque não mo consente o sofrimento.” (CAMÕES, 1973, p. 127). A 

percepção de tal qualidade inerentemente esquiva é o que, nas palavras de Derrida, 

como já vimos, compõe a propriedade insubstancial do phármakon, a sua não-essência, 

ou ainda a sua não-coincidência consigo mesmo. A propriedade suspensiva que Sena 

nota na ação mágica interrompida assimila-se, não somente ao torpor a que fica 

abandonado quem experimenta do veneno, mas também, ao meu ver, àquele mesmo 

“mal, que mata e não se vê” da poesia de Camões, pois há implicada nesta sábia 

administração um segredo, algo da ordem do mistério que, de todo, não pode ser 
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 Faço referência ao soneto “Depois de tantos dias mal gastados”, presente na edição de 1595 das 
Rhythmas, de Camões, e ausente da edição de Álvaro Júlio da Costa Pimpão. O poema compõe a parte 
adenda ao Índice analítico do vocabulário dos sonetos da 1ª edição (1595) das Rhythmas de Camões, de 
Antônio Geraldo da Cunha. 



compreendido, não pode ser visto e, portanto, apresenta-se apenas em sua forma 

aparente. 

 A ação do phármakon desencadeia na poesia de Camões, precisamente, a 

constatação das sem-razões das leis que regem a ordem do mundo e, neste sentido, o 

espírito maneirista do poeta responde com justeza àquilo que Sena denominará 

(definindo o que entende por maneirismo) “crise céptica do chamado Renascimento.” 

Na perspectiva do ensaísta português, o deslocamento relativo aos paradigmas do 

pensamento clássico é o que, ainda sem alcançar o equilíbrio das formas barrocas, 

relega ao abandono angustiante o homem maneirista e o que faz suscitar uma especial 

atenção aos efeitos expressivos enquanto “virtualidade autónoma”. Em outras palavras, 

as derivas desenvolvidas em relação aos modelos da imitatio latina e do neoplatonismo 

petrarquista promovem não só um afastamento do ideal clássico (ainda que as formas e 

motes poéticos sejam os mesmos), como – e aqui destacamos o que mais nos interessa – 

um sentimento de desamparo que, inevitavelmente, faz este homem recorrer a uma 

busca desesperada por si mesmo – uma vez que Deus parece de todo esquecer deste 

mundo. Cito versos dos tercetos de “Correm turvas as águas deste rio”:  

Tem o tempo sua ordem já sabida; 
o mundo, não; mas anda tão confuso, 
que parece que dele Deus se esquece. 
 
Casos, opiniões, natura e uso 
fazem que nos pareça desta vida 
que não há nela mais que o que parece. 
 

 Por fim, a aparência; o simulacro, diria Derrida. A consciência trágica, 

modernamente trágica, de Camões reconhece, por meio desta crise cética, a sinistra face 

da ausência de Deus no que no homem é, simultânea e paradoxalmente, princípio de 

falência do projeto humanístico clássico e afirmação – digamos maneirista – da potência 

criativa em um mundo em que não há “mais que o que parece.” Eis o phármakon 

provado por Camões, vítima de sua própria experiência, e a nós, leitores, legado em 

versos, porque envenenados, consequentemente desautorizados, alheios, comuns. É 

este, afinal, o sacrifício do poeta que nos permite, ainda que parcamente, construir com 

ele um espaço de conhecimento, de sabedoria, e com ele também morrer docemente ao 

sabor de poções que porventura nos deem a vida. 

 

 

 



 

 

__________________________________________________ A via crucis de Camões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 A via crucis de Camões 

 



Toda a escrita poética é, em alguma medida, um ato apocalíptico. Do latim 

tardio apokalypsis, esta palavra literalmente significa revelação. O último livro bíblico, 

atribuído a João, que compõe o Novo Testamento, é, de fato, o livro das revelações: 

leitura das predições de caráter escatológico assinaladas nas Escrituras Sagradas. Disse 

que, em certa medida, a escrita poética é também apocalíptica, porque efetua um 

desvelamento (aletheia), ou seja, um ato de tirar do esquecimento e trazer à presença. 

Herberto Helder fala de uma “escrita exercida como caligrafia extrema do mundo, um 

texto apocalipticamente corporal.” (HELDER, 2013a, p. 10). Aqui, o apocalipse realiza-

se como desnudamento, de modo que não somos remetidos a uma revelação 

transcendente.  

 Mas, afinal, o que revela uma escrita? Qual o objeto de seu desvelamento? Nada 

mais que a palavra é a realidade que se explicita diante dos olhos daquele que escreve. 

A nudez da linguagem diz somente que, por trás da palavra, há somente outras palavras. 

Esta suposição, entretanto, pode resguardar uma brecha para outras perspectivas. O 

caráter heurístico da poesia procede de modo distinto da razão filosófica que entende o 

logos como acesso à Verdade. O ato poético revela a duplicidade da linguagem: é um 

simultâneo movimento de presença e ausência.47 

 A consciência moderna dos usos da linguagem compreende que a revelação 

poética não é apenas um gesto de tirar do esquecimento, pelo contrário, pode ser a 

explicitação da própria marca de esquecimento inscrita na palavra. Esta negatividade 

inerente à linguagem nos ensina, também, que a revelação poética é um movimento 

contínuo, indefinido, lançado ao abismo da morte, quando percebemos que a Verdade 

por trás da palavra é um fundo vazio onde os sentidos se perdem. Diferentemente da 

concepção bíblica, o apocalipse da poesia não é, em si, um fim; a sua finalidade está 

sempre fora de si, porque o seu ser é ser em estado de alteridade. Este quadro 

desencadeia um curioso paradoxo, que, segundo Jean-Luc Nancy, pode ser entendido de 

acordo com os seguintes termos: 

A poesia é, por essência, mais do que e algo de diferente da própria 
poesia. Ou antes: a própria poesia pode perfeitamente encontrar-se 
onde não existe propriamente poesia. Ela pode mesmo ser o contrário 
ou a rejeição da poesia, e de toda a poesia. A poesia não coincide 
consigo mesma: talvez seja essa não-coincidência, essa impropriedade 
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privado de ser. Ela é a ausência desse ser, seu nada, o que resta dele quando perdeu o ser, isto é, o 
único fato que ele não é.” (BLANCHOT, 2011, p. 331). 



substancial, aquilo que faz propriamente a poesia. (NANCY, 2005, p. 
10-11) 
 

 O nosso interesse maior em relação ao pensamento do ensaísta francês está 

naquilo que designa por “impropriedade substancial” da poesia, e, sobretudo, nas 

possibilidades de investigação da moderna realidade subjetiva por meio deste jogo de 

presença e ausência. O eu lírico é, no poema, uma voz que se apaga no momento 

mesmo em que é proferida. Toda a experiência moderna de alteridade em poesia 

circunscreve-se em torno deste mistério fundamental. Portadora de um condão mágico, 

a poesia faz no texto falar a voz do mundo, como se o mundo próprio se levantasse 

diante do leitor e dissesse: “aqui estou!”. Mas este mesmo mundo, por ser feito de 

palavras, é um fantasma de si mesmo. 

 A experiência camoniana de alterização no texto é resultado de intercâmbio vida 

e arte. Isto não significa uma estratégia de leitura biográfica da sua poesia, mas a 

consciência de que é a vida própria que fala no texto, e esta é, desde sempre, uma 

transfiguração da linguagem. Em vez do autor se desrealizar por meio da escrita, 

fazendo-se outro, o eu lírico nos dá conta de uma existência textual que supomos 

previamente cindida, ou seja, o poema é, em termos senianos, o testemunho de uma 

vida dissoluta, vida que novamente se desdobra no texto como elaboração poética. 

“Aqui, nesta remota, áspera e dura/ parte do mundo, quis que a vida breve/ também de 

si deixasse um breve espaço,/ porque ficasse a vida/ pelo mundo em pedaços repartida.” 

(CAMÕES, 1973, p. 221). 

 Os famosos versos que cito, presentes na Canção IX, “Junto de um seco, fero e 

estéril monte”, são exemplares no sentido de tornar explícita esta relação entre vida e 

obra, mas vida que é, antes de tudo, uma bio-grafia. E o relato desta vida é uma 

operação dilacerante, justamente porque nos conta de um fenômeno histórico cruel. A 

diáspora colonial é um fato, da qual, sabemos, Camões fez parte; todavia, não nos 

importa um trabalho de reconstituição da verdade por trás do texto, até porque a única 

verdade que encontraríamos é a de uma realidade disjuntiva, apresentada “em pedaços 

repartida”. Uma vez que tal fragmentação torna-se o ponto de partida, faz-se possível 

um jogo de leitura desautorizado. 

 A servidão poética constitui um deslocamento do foco do sujeito para a escrita 

como movimento de alterização no texto. A obra faz nascer o autor, porque o eu de que 

tomamos conhecimento é o espectro de uma pena que avança por conta própria, e que, 

por consequência deste movimento, mata o eu que fala: “Canção de cisne, feita n’hora 



extrema:/ na dura pedra fria/ da memória te deixo, em companhia/ do letreiro de minha 

sepultura;/ que a sombra escura já m’impede o dia.” (CAMÕES, 1973, p. 209). Destaco 

os versos do commiato da Canção III, “Já a roxa manhã clara”. O commiato ou envoi é a 

estrofe final das canções, em que o sujeito lírico se volta ao próprio texto e, em franca 

atitude dialógica, reflete sobre si e sobre a matéria cantada. No caso citado em questão, 

o sujeito nos dá parte de uma “canção de cisne”, ou seja, um cântico mortal, tornando 

evidente a relação entre poesia e morte, que ainda se corrobora na imagem lapidar da 

inscrição funerária. 

 Esta relação entre linguagem e morte está fundada em uma concepção analítica 

do conhecimento (como já destacamos a partir da leitura foucaultiana no início desta 

Parte 3), em que a palavra, desdobrada sobre si mesma, assinala um abismo em relação 

às coisas. Um dos aspectos contraditórios do episódio do Velho do Restelo está 

intimamente associado à consciência desta defasagem linguística (problema já 

antecipado por este estudo). Mas antes de adentrarmos especificamente neste âmbito 

crítico, lembremos desta passagem d’Os Lusíadas – durante a dolorosa despedida, em 

meio a lágrimas e rogos das “Mães, Esposas, Irmãs, que o temeroso/ Amor mais 

desconfia” (IV, 89), ouvimos a voz de uma anônima mãe: 

Qual vai dizendo: «Ó filho, a quem eu tinha 
Só pera refrigério e doce emparo 
Desta cansada já velhice minha, 
Que em choro acabará, penoso e amaro, 
Porque me deixas, mísera e mesquinha? 
Porque de mi te vas, ó filho caro, 
A fazer o funéreo enterramento 
Onde sejas de pexes mantimento?» (IV, 90) 
 

 A fala anônima desta mãe (curiosamente mãe e anônima) cumpre um papel de 

memória dos personagens desassinalados. À mãe se segue uma esposa (ou seja, 

mulheres), depois de quem virá o Velho: todos personagens socialmente desprovidos de 

poder no jogo social da época. Mas, talvez, justamente por ocuparem uma posição 

marginal, a estas figuras seja concedida a possibilidade de dizer o que a outras não 

caberia. Esta mãe (“mísera e mesquinha”, como Inês é adjetivada), sob a pena do 

desamparo na velhice, acusa a vesânia da aventura ultramarina e fala da iminência da 

morte diante dos perigos do mar, que, aqui,é apresentado como um imenso cemitério: 

“Porque de mi te vas, ó filho caro,/ A fazer o funéreo enterramento/ Onde sejas de pexes 

mantimento?”. Lembro a leitura da decrépita Vênus de Camilo Pessanha, “fúlgida 

visão” da morte através das águas cristalinas do oceano: “Róseas unhinhas que a maré 

partira.../ Dentinhos que o vaivém desengastara.../ Conchas, pedrinhas, pedacinhos de 



ossos...” (PESSANHA, 2009, p. 89). A morte se afigura como protagonista de uma 

viagem trágica, já que seu destino foi antevisto na hora da partida. 

 O Velho do Canto IV, outro peito desvalido, consubstancia em sua crítica morte 

e discurso, não só porque a sua fala trata da morte premente dos lusitanos – “A que 

novos desastres determinas/ De levar estes Reinos e esta gente?” (IV, 97) –, mas 

principalmente porque é na linguagem que se dá a ver uma defasagem catastrófica. A 

“vá cobiça/ Desta vaidade, a quem chamamos Fama” (IV, 95), como já pudemos 

constatar, assinala tanto a acusação do erro histórico, mediante a aguda consciência 

crítica do Velho, como, na linguagem, revela um engano: toma-se uma coisa por outra. 

Este engano é crucial para o desencaminhamento da narrativa, pois os portugueses se 

recusam a ouvir aquele “velho, de aspeito venerando” (IV, 94), e venerável é palavra 

que, entre alguns distintos significados, quer dizer “o que deve ser acatado”. Portanto, o 

Velho, literalmente, tinha de ser ouvido... mas não o foi. 

 O desentendimento apontado pelo Velho aos portugueses se transforma em uma 

falha capital que será cobrada pelo Poeta no final do poema, quando igualmente critica 

o “gosto da cobiça” da “gente surda” (X, 145). A beleza deste quadro deve muito ao 

sentido mítico que a empreitada lusitana simboliza, e é o próprio Velho do Restelo – 

aquele que está “nas praias, entre a gente” (IV, 94), ou seja, na terra – quem lembra os 

episódios da tragédia humana, daqueles que ousaram superar seus limites, aos nautas 

(que se aventuram no mar). Esta dicotomia terra/mar está nas bases de um imaginário 

cultural que fez dos portugueses os primeiros e os últimos heróis da modernidade. A 

História da Literatura Portuguesa se confunde com uma extensa narrativa do mar; e, 

quando assim não é, apresenta-se como o desejo de negação do mar por afirmação da 

terra (o que não deixa de ser uma afirmação às avessas). 

 Teresa Cristina Cerdeira, tendo em vista um estudo sobre a tradição do mar e da 

terra na Literatura Portuguesa, afirma que Os Lusíadas foram alvo de uma “inversão 

diabólica”. Ciente do sentido de mitificação da História que o seu poema empreendia, o 

que Camões não poderia prever era justamente o movimento contrário: algo como uma 

historicização da ficção. O poema que, progressivamente, se constituiu como símbolo 

de uma identidade nacional adquiriu, para o imaginário cultural português, um sentido 

diabólico. 

Nascida a escrita poética de uma necessária convivência com os feitos 
heroicos da nacionalidade e da maturação dessa tradição na alma do 
poeta, tornar-se-ia ela própria, para um povo ávido de manter presente 
a glória que se esfacelara, não mais a ficção sonora e belicosa da 
História, mas a fonte de onde a própria História se recuperaria. Se a 



História gerara a ficção de modo a fazê-la “símbolo” de um tempo, 
por um processo já agora não mais “simbólico” – no sentido grego de 
symbolos (lançar junto, jogar o mesmo) – mas “diabólico” – de 
diabolos (lançar contra ou através) – do discurso, a ficção se tornava 
ela própria História, a partir da qual se fundaria o imaginário da pátria. 
(CERDEIRA, 1999, p. 10) 
 

 Pelos sentidos propostos pela ensaísta acerca da palavra diabolos, fica-nos a 

ideia de que o poema que mais nos interessa não é aquele que canta as glórias da 

fundação de um “novo Reino”, mas o que descreve sub-repticiamente as cenas da sua 

derrocada. Nos inter-ditos da linguagem, assoma outro poema que, através da viagem, 

vai aos poucos destilando o veneno da tragédia. As vozes em contradição vão 

progressivamente se acumulando na narrativa, nas figuras do velho, do Adamastor, de 

Baco, até se precipitarem na do Poeta. 

 Modernamente, Os Lusíadas cantam e descantam a mesma história. Esta 

contradição fundamental se singulariza em um complexo processo de escrita que, ao 

mesmo tempo em que elogia as vitórias portuguesas, chora a sua derrota. O poema, 

portanto, faz se desfazendo: é ele, em si, a sua própria crítica, o seu próprio diabolos. 

Aqui seria interessante lembrar do elenco de personagens míticos, castigados por suas 

desmesuras, que o Velho do Canto IV traz à tona: é feita a referência a Adão e à Idade 

de Ouro perdida (IV, 98), assim como a Prometeu (103) e Ícaro (104). Todos estes 

personagens foram punidos por terem descumprido regras ou por terem transgredido 

algum limite. Marcadas pela desobediência, não seria um exagero estabelecer um 

paralelo entre elas e Lúcifer. 

 O caráter diabólico desta viagem é lembrado desde o início, na referenciação de 

insubordinados que fatalmente receberam como castigo a queda (literal ou simbólica). 

Na empreitada marítima está inscrito um desejo de superação humana pelo advento da 

técnica: o fogo que forja e transforma é também o fogo da danação. Condenados, os 

portugueses seguem até o fim, e junto deles o Poeta, submetido ao seu canto. O ponto 

mais agudo desta problemática está inscrito na estância 77 do Canto VII. Paulo da 

Gama, já em terras indianas, se propõe a recontar a História de Portugal por meio da 

referência às bandeiras que remontam a personagens importantes da sua pátria. Junto 

dele estão o Coelho, um Catual, que recebe a frota lusa em Calecut, e o Monçaide – 

mouro que já havia passado pelas terras de Espanha (e por isso conhecia a língua 

portuguesa) e que se encontrava exilado na Índia –, na função de intérprete: 

Alça-se em pé, co ele o Gama junto, 
Coelho de outra parte e o Mauritano; 
Os olhos põe no bélico trasunto 



De um velho branco, aspeito soberano, 
Cujo nome não pode ser defunto, 
Enquanto houver no mundo trato humano; 
No trajo a Grega usança está perfeita; 
Um ramo, por insígnia, na dereita. (VII, 77) 
 

 A figura descrita é a de Luso (filho de Baco ou um seu vassalo), personagem 

mítica fundadora de Portugal e, por isso, referenciada por Paulo da Gama como o, por 

assim dizer, primeiro dos barões assinalados. Mas o sinal que traz por identificação, 

assim como Baco, é um ramo. Ora, a insígnia de Luso é a mesma usada para reconhecer 

o principal dos contendores da viagem? Luiza Nóbrega, em um vasto estudo sobre a 

função de Baco n’Os Lusíadas, discute este momento crítico do poema em que, 

estranhamente, a narrativa é interrompida. 

 É abrupto o corte. A estrofe 78, que se segue à descrição de Luso (na ordem do 

texto, o leitor ainda não sabe que se trata do personagem que batiza os lusitanos), é 

radicalmente quebrada, com uma fissura no meio do primeiro verso: “Um ramo na mão 

tinha... Mas, ó cego [...]” (VII, 78). O vazio que se instaura no texto é uma marca 

visível: daqui em diante o Poeta toma a palavra em uma dolorosa confissão que lhe 

custará a vida. O corpo em estado de flagelo submete-se à mais dura das servidões, a 

qual seja cantar sem o retorno merecido da devida glória daquele que canta. 

 Luis Maffei, em seu ensaio “Camões e o real”, a respeito de um posicionamento 

ético da poesia camoniana, trata da escrita poética como de um salto de fé, pois, ainda 

que o real experimentado pelo sujeito se encontre no limite do indizível – como a 

vivência do exílio, por exemplo –, é preciso cantá-lo. Para além do entendimento – “e se 

é mais o que canto que o qu’entendo” –, a poesia é um compromisso selado com a vida. 

Como afirma o autor de Despejo quieto, notamos, na obra de Camões, “uma continuada 

autoconstrução do sujeito poemático, perto da morte mas comprometido fidedignamente 

com cantar o que canta, ainda que seja um canto desgostoso.” (MAFFEI, 2017, p. 16). 

No caso d’Os Lusíadas, este fidedigno comprometimento assume as feições de uma via 

crucis poética, que por um instante vacila e estremece diante do horror do canto, em 

uma interrupção suicida. 

Um ramo na mão tinha... Mas, ó cego, 
Eu, que cometo, insano e temerário, 
Sem vós, Ninfas do Tejo e do Mondego, 
Por caminho tão árduo, longo e vário! 
Vosso favor invoco, que navego 
Por alto mar, com vento tão contrário, 
Que, se não me ajudais, hei grande medo 
Que o meu fraco batel se alague cedo. 
 



Olhai que há tanto tempo que, cantando 
O vosso Tejo e os vossos Lusitanos, 
A Fortuna me traz peregrinando, 
Novos trabalhos vendo e novos danos: 
Agora o mar, agora exprimentando 
Os perigos Mavórcios inumanos, 
Qual Cánace, que à morte se condena, 
Nũa mão sempre a espada e noutra a pena; (VII, 78-79) 
 

 Cánace, personagem mítica, filha de Éolo e Enarete, em virtude de uma paixão 

incestuosa com seu irmão, Macareu, foi condenada ao suicídio por seu pai, que lhe dá 

uma espada com a qual deve se matar. O verso camoniano “Nũa mão sempre a espada e 

noutra a pena” assume um sentido diverso daquele que recorrentemente tem (relativo ao 

elogio das armas e das letras), pois que a espada, costumada à usança em casos de 

“perigos Mavórcios”, aqui é referida como instrumento de suplício. Mais problemático 

ainda é o fato de que a espada se acompanha da pena (palavra de caráter multissêmico 

na poesia camoniana), de modo que se confundem os termos escrita, sofrimento e 

condenação.  

 A espada de Camões, personagem que suspende a narrativa para lamentar os 

duros trabalhos porque vem passando, não é aqui usada para guerrear. Muito antes de o 

poema acabar, o Poeta, em gesto radicalmente moderno, encena a própria morte. 

“Pertenço a um género de portugueses/ Que depois de estar a Índia descoberta/ Ficaram 

sem trabalho. A morte é certa./ Tenho pensado nisto muitas vezes.” (CAMPOS, 1999, p. 

12): os versos do poema “Opiário”, de Álvaro de Campos – porventura o mais 

camoniano dos heterônimos pessoanos –, poderiam ser proferidos por Camões, nesta 

altura do Canto VII. O desemprego poético de Campos (o poeta sem trabalho) cai bem 

com o seu torpor narcótico de viajante entediado no século XX, “No canal de Suez, a 

bordo”, como informa o paratexto do poema. Camões, por outro lado, teria de inventar a 

sua morte do autor, para que outros mortos-vivos, depois dele, cantassem. 

 Por isso mesmo continua o poema, alevantando o seu canto de cisne. Eis o seu 

trabalho: a sua servidão. Em súplica às “Ninfas do Tejo e do Mondego”, o Poeta revela 

a fusão entre a viagem e o texto: “Vosso favor invoco, que navego/ Por alto mar, com 

vento tão contrário,/ Que, se não me ajudais, hei grande medo,/ Que o meu fraco batel 

se alague cedo.” Os trabalhos guerreiros do Poeta-soldado (“Novos trabalhos vendo e 

novos danos”) tornam-se, consequentemente, trabalhos poéticos: “Apolo e as Musas, 

que me acompanharam,/ Me dobrarão a fúria concedida,/ Enquanto eu tomo alento, 

descansado,/ Por tornar ao trabalho, mais folgado.” (VII, 87). É sintoma grave da 

frustração do Poeta que, n’Os Lusíadas, o Canto mais curto seja o que descreve a 



chegada dos portugueses à Índia. A escrita como servidão compromete-se com o canto, 

apesar do “vento tão contrário”. 

 Naufragados a viagem e o poema, resta ao Poeta o abismo da morte que é a 

escrita como escravidão. Nas palavras de Fiama Hasse Pais Brandão, podemos ler esta 

tragédia da modernidade: “Depois de tantos séculos posso afirmar/ que a escrita é uma 

escravidão dura./ Sei que é inútil e desumano mover as mãos/ assim. Nem estou 

convicta de que seja digno/ escrever desta maneira; é uma manufactura triste [...]” 

(BRANDÃO, 2006, p. 298-299). Também para Camões, a dignidade do canto converte-

se em duvidosa e melancólica questão. Em irônico registro, declara o Poeta, ainda no 

Canto VII “Vede, Ninfas, que engenhos de senhores/ O vosso Tejo cria valerosos,/ Que 

assi sabem prezar, com tais favores,/ A quem os faz, cantando, gloriosos!/ Que 

exemplos a futuros escritores [...]” (VII, 82). Fiama, “Depois de tantos séculos”, sabe 

que “é uma manufactura triste” a sua criação, como antes o fora para Camões que, na 

certeza da morte, também pensava muitas vezes. Ora, é este o silenciamento do Poeta de 

que fala Jorge Fernandes da Silveira: a sua premente morte se adivinha na ausência de 

recepção. 

E ainda, Ninfas minhas, não bastava  
Que tamanhas misérias me cercassem,  
Senão que aqueles que eu cantando andava 
Tal prémio de meus versos me tornassem: 
A troco dos descansos que esperava, 
Das capelas de louro que me honrassem, 
Trabalhos nunca usados me inventaram, 
Com que em tão duro estado me deitaram. (VII, 81) 
 

 Camões inventa a poesia moderna em português, mas paga um preço altíssimo 

pelo seu pioneirismo. Desbravar os mares do desconhecido – “andando em bravo mar, 

perdido o lenho (CAMÕES, 1973, p. 118) – e adentrar a noite escura da morte foi a 

condenação a que se submeteu. Como sub-produto desvalorizado na cultura mercantil, a 

poesia ocupa um estado de marginalidade no plano social, é um resíduo da produção 

humana desviado do circuito de consumo com finalidade rentável. A crise dos valores 

da cultura já é sentida, neste alvorecer da Idade Moderna, quando cotejados com os 

empreendimentos mercantis que a tudo reduzem ao valor do dinheiro. “Veja agora o 

juízo curioso/ Quanto no rico, assi como no pobre,/ Pode o vil interesse e sede immiga/ 

Do dinheiro, que a tudo nos obriga.” (VIII, 96): assim clama o Poeta em sua fala no 

final do Canto VIII, em uma severa crítica à corrupção no Oriente. E a crítica incide no 

ponto nevrálgico da questão. “Este deprava às vezes as ciências,/ Os juízos cegando e as 

consciências.// Este interpreta mais que sutilmente/ Os textos; este faz e desfaz leis;” 



(VIII, 98-99): o dinheiro é um fatal elemento de degradação da cultura; ele que, assim 

como o amor (!), a “tudo nos obriga”, neutraliza as atividades ociosas da criação e as 

afasta do jogo político, inutilizando-as. Porque, em termos modernos, não há política 

descolada da economia, senão em estado de guerrilha. 

 Para um Poeta que necessita do mecenato como meio de sobrevivência cultural, 

a valorização dos bens comerciais em detrimento da vida do espírito significa uma 

verdadeira falência. Em virtude deste quadro, à poesia resta atuar como instrumento de 

resistência, nem que, para tanto, tenha de afirmar a sua própria inutilidade. 

O termo poesia, que se aplica às formas menos degradadas, menos 
intelectualizadas da expressão de um estado de perda, pode ser 
considerado como sinônimo de dispêndio: significa, com efeito, do 
mais preciso, criação por meio da perda. Seu sentido, portanto, é 
vizinho do de sacrifício. (BATAILLE, 2013, p. 23) 
 

 O prêmio pela aventura dos nautas só poderia ser uma recompensa ficcional. Os 

deleites da Ilha dos Amores buscam emendar a lógica de funcionamento do “mundo 

revelde” daqueles que amam “cousas que nos foram dadas/ Não pera ser amadas, mas 

usadas.” (IX, 25). Amar um objeto que possui simplesmente um valor de uso, segundo o 

pensamento camoniano, corresponde a um mal uso do amor, que deveria ser aplicado na 

valorização do que é puro dispêndio. Podemos compreender, assim, que a servidão 

poética corresponde à aptidão de uma técnica que é negação da própria técnica, porque 

a sua função é voltar-se contra o uso. 

 A arte camoniana aproxima-se de um gesto sacrificial porque é um canto de 

quem espreita o vazio: “Digamos mal tamanho/ a Deus, ao mundo, à gente e, enfim, ao 

vento,/ a quem já muitas vezes o contei,/ tanto debalde como o conto agora;” 

(CAMÕES, 1973, p. 223). Nestes versos da Canção X, “Vinde cá, meu tão certo 

secretário”, é possível reconhecer esta arte vocacionada para o abismo que é a poesia 

camoniana.  

 O ut pictura poesis (sentença latina que designava as qualidades estéticas 

intercambiáveis da pintura e da poesia, nas artes clássicas) recomenda o caráter 

figurativo da escrita poética, avaliando-a de acordo com a capacidade do poeta de 

representar, em palavras, o mundo. O autor nasce em meio ao intervalo criado (ou a 

partir dele criado) entre as palavras e as coisas, de maneira que a ideia de representação 

passa a resultar, não mais de um instrumental retórico e objetivo, mas de um olhar 

subjetivo. Em outras palavras, poderíamos dizer que o eu, como nós o conhecemos hoje, 

é uma invenção moderna. E não é curioso que as referências a “A muda poesia” (VII, 



76) e “À pintura que fala” (VIII, 41) estejam situadas em meio ao momento crítico da 

obra em que o Poeta decide se matar? 

 Ao encenar um gesto suicida na sua obra, o Poeta dá à luz um autor natimorto. 

Grosso modo, são causas modernas aquelas que levam Camões a uma morte cultural, 

pois, diante dele, o mundo como representação apresenta-se como um mundo em ruínas, 

e não é mais possível habitá-lo. Na solidão de uma existência desconcertada – “É tudo 

quanto sinto, um desconcerto” (CAMÕES, 1973, p. 118) –, a morte do Poeta lhe vale a 

consciência da autonomia da linguagem e, por conseguinte, a percepção de que, por 

meio dela, pode criar mundos possíveis para viver. A partir desta consciência moderna 

da criação, a escritura, e não mais o autor, assume um lugar central na construção de 

sentido: “[...] a escritura é a destruição de toda voz, de toda origem. A escritura é esse 

neutro, esse composto, esse oblíquo pelo qual foge o nosso sujeito, o branco-e-preto em 

que vem se perder toda identidade, a começar pela do corpo que escreve.” (BARTHES, 

2004, p. 57). 

Roland Barthes, em seu ensaio “A morte do autor”, que acabamos de citar, 

revela o elemento propiciador da alteridade presente no texto, entendido como processo 

(escritura). No entanto, o texto por si só é um meio e precisa do leitor para que se 

movimente, pois somente nele a sua pluralidade de sentidos pode falar. A ausência de 

recepção provoca, portanto, uma paralisia monológica; significa, em termos de uma arte 

que tem na interlocução um fundamento estético, a impossibilidade da arte. E enfrentar 

esta impossibilidade equivaleu, para Camões, a um pacto diabólico. 
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3.1 A servidão sagrada 

 

N’Os Lusíadas, ainda que a viagem de descobrimento assuma as feições de uma 

empreitada coletiva de caráter patriótico, é mais precisamente à imagem de poeta inserta 



no texto que a dinâmica da servidão relativa a esta mesma aventura se volta. Como já 

bem assinalou Eduardo Lourenço, no seu ensaio “Camões e o tempo ou a razão 

oscilante”, é diante da consciência de sua fragilidade individual em relação à força 

destrutiva do tempo que o poeta d’Os Lusíadas, ao projetar-se subjetivamente em sua 

obra, busca salvar-se do esquecimento. A potência de Eros, que já na sua lírica é muito 

mais do que mera manifestação do desejo no jogo entre amantes à moda cortesã, mas 

verdadeira expressão humanista de um núcleo irradiador de sentidos capaz de conferir 

inteligibilidade à existência, é no poema épico de Camões o horizonte de ação em vias 

do qual o poeta arrisca o seu corpo histórico na promessa de alguma eternidade. 

 O prodígio de Camões n’Os Lusíadas consiste em distender o caritas patriae a 

uma dimensão universal, de modo que, salvando os seus heróis da “lei da Morte” (I, 2), 

seja possível salvar a si mesmo enquanto individualidade histórica. A liberdade, que 

buscamos compreender como problema nuclear da sua poesia, esbate-se com a questão 

de uma singular consciência acerca do tempo, e, a este respeito, é preciso ter em vista a 

relação com um novo entendimento da História como norteador da ação humana. 

O tempo da inocência literária [...] findara, não pertence à exigência 
mais radical da nova época. Entre Camões e o seu projecto criador há 
agora um mundo autónomo, ressuscitado e recriado, uma espécie de 
hipóstase cultural, representativa de uma sensibilidade, de uma ética, 
de uma visão de beleza, estrangeiras ao mundo da experiência 
espontânea e a-histórica da Idade Média. (LOURENÇO, 2002, p. 38). 
 

 Compreendo a apóstrofe a-histórica conferida ao medievo por Lourenço, não 

como cerceamento de uma consciência da realidade histórica em seus objetos de 

cultura, mas como um deslocamento desta mesma realidade, em um mundo cuja 

epistémê está salvaguardada pela ordem das semelhanças e analogias. Uma vez que o 

homem moderno se arrisca como protagonista no palco da História, a sua relação com o 

tempo necessariamente muda, tendo em vista a incapacidade da sua existência precária 

e finita conferir sentido a um mundo que lhe escapa porque em muito o excede. O 

drama do homem moderno é o drama do homem no tempo dividido entre duas noções 

particulares de temporalidade: a profana e a sagrada. 

 Em certo sentido, o anseio camoniano por uma automitificação heroica em seu 

poema converge para um entendimento deste tempo cindido. Em um mundo desabitado 

de deuses, a esfera mítica emprestada da Antiguidade renascida figura a possível 

continuidade pela memória enquanto objeto de ficção. E creio ser este um dos 

problemas fundamentais d’Os Lusíadas: ao escrever uma epopeia em tangência radical 

com o plano histórico – de acordo com um projeto estético que visa cantar a verdade, e 



não “vãs façanhas” (I, 11) –, Camões dá o pontapé inicial a uma nova concepção de arte 

em que à dimensão do mito só podemos aceder sob o risco de desmantelá-lo como 

aparato ficcional. Camões traz o seu canto ao rés do chão, empreendendo um 

movimento de queda que – não é exagero afirmá-lo – antecipa o decadentismo 

finissecular oitocentista a la Baudelaire que só a vida burguesa pós-industrial irá 

conhecer como expressão do seu paroxismo em um âmbito estético de largas 

proporções. Tenhamos em vista que o Poeta d’Os Lusíadas não deixa a sua auréola cair 

na lama e nem assume um pacto de hipocrisia com o seu irmão leitor; contrariamente a 

este cinismo enfadado, Camões pretende dolorosamente os píncaros da glória e julga 

verdadeiramente que seu canto é capaz de alevantar todo um povo. Mas é inegável que 

este alevantar-se perspectiva o atravessamento de um tempo corrompido de “austera, 

apagada e vil tristeza” (X, 145), e é nele mesmo que o Poeta, sem reservas, se inscreve. 

 O desejo de “transfiguração mítica”, de que fala Jorge de Sena em seu A 

estrutura de Os Lusíadas, corresponde a este anseio por conceder uma realidade eterna 

ao que é passageiro. A passagem da História para o Mito é o que dimensiona a 

transformação do tempo profano em tempo sagrado, de modo que, na Idade Moderna, 

este último carece cada vez mais de uma espessura tangível. Ora, o nascimento da 

modernidade acompanha, dentre outras coisas, o processo de desencantamento do 

mundo pela razão científica, ao dar adeus à féerie medieval. Este condão de feitiçaria, 

entretanto, não é de todo abolido nas sociedades que viveram certo progresso 

civilizatório – pelo contrário, é um movimento complementar da ação tecnocrática e, em 

última instância, uma resposta trágica ao seu triunfo. 

 De acordo com certa perspectiva mítica, na narrativa lusíada, a viagem do Gama 

é, em um quadro geral, a culminância da História de formação e dilatação de um Reino 

que, no encadeamento de uma genealogia de barões assinalados, experimenta a sua 

glória máxima no feito da comunicação entre Ocidente e Oriente. Mas é preciso ter em 

vista a sua mais estrita causa histórica a qual nos direciona o olhar para a crise dinástica 

no último quartel do século XIV, que leva ao poder a Casa de Avis, e, por conseguinte, 

a assunção da classe burguesa mercantil que, junta do novo Rei D. João I, após a 

Batalha de Aljubarrota, deixará preparado o terreno para a expansão marítima. Em 

outras palavras, a razão de ser da viagem cantada pelo épico tem motivações 

estritamente econômicas. Nada menos heroico para um poeta que traz na sua formação 

de militar e aristocrata pobre um candente espírito de aventura. “Camões crê na visão 

heroica da vida, participa nela, frequenta os últimos actores da epopeia real ou os seus 



descendentes.” (LOURENÇO, 2002, p. 43). Esta réstia de crença em um modo de vida 

exemplar (que em Camões assume as feições da cortesia cavalheiresca), já perturbado 

pelos novos tempos, não deixa, entretanto, de afetar o Poeta d’Os Lusíadas. Antes da 

História se repetir como a farsa quixotesca de Cervantes, repete-se como a tragédia 

camoniana da viagem heroica para a Índia. 

 A resposta ao furor cientificista da Idade Moderna é o último suspiro do encanto 

heroico épico. Em Camões, estas duas correntes debatem-se e se mantêm em perpétua 

tensão. Este emergir da consciência histórica no seio da obra literária abre uma fenda no 

tecido mítico que o Poeta, simultaneamente, procura tecer, na tentativa de emendar dois 

tempos separados por um abismo. Se por um lado, a viagem do Gama parte da História 

de glórias e conquistas para a sua consagração mítica na Ilha de Vênus do Canto IX e X, 

por outro, esta mesma viagem descreve uma curva descendente (tal qual Baco no Canto 

VI), quando se despede de todo heroísmo do passado mítico para se inscrever no tempo 

histórico. Ambas as viagens ocorrem no poema. Como bem se questiona Eduardo 

Lourenço, e vale aqui relembrar: “Já se viu um poema «épico» assim tão triste, tão 

heroicamente triste ou tristemente heroico, simultaneamente sinfonia e requiem?” 

(LOURENÇO, 2013, p. 26). 

 À modernidade camoniana é relegado um tempo de triste heroísmo, talvez por o 

Poeta já ter em mente que, por mais que dilate a Fé, que derrame o sangue mouro, que 

sirva com extrema lealdade os ideias aristocráticos que lhe ensinou a vida cortesã, não 

há garantias de que os seus trabalhos sejam recompensados (muito menos com o amor 

de ninfas seminuas em ilhas paradisíacas). O grande dilema ético que esta poesia enseja 

é a de que as virtudes humanas são jogadas na experiência e não determinadas por um 

julgamento externo. Neste sentido, a comédia entre o Bem e o Mal, assim como a 

ordem da justiça que recompensa os bons e pune os maus, fica em suspenso – tudo isto 

é sublevado no plano estético, de maneira que a arte se torna o espaço de ponderação 

dos valores humanos e à Beleza é concedido o voto de Minerva sobre questões 

irresolutas. Lembremo-nos da atitude de Marte no consílio olímpico em prol dos 

navegantes: “Mas Marte, que da Deusa sustentava/ Entre todos as partes em porfia,/ Ou 

porque o amor antigo o obrigava,/ Ou porque a gente forte o merecia,/ De antre os 

Deuses em pé se levantava [...]” (I, 36). Em favor de Vênus, o Deus da Guerra alia-se 

aos portugueses, o que nos é descrito por meio de uma construção singularmente 

problemática. Se tomarmos as conjunções alternativas “ou, ou” dos versos citados, 

tendo em vista uma função aditiva, a sentença é claríssima: Marte luta por amor e por 



favorecer os merecimentos lusos. Se, contudo, lermos as conjunções em função 

alternativa (que é a que elas gramaticalmente desempenham), a frase se complica: o 

Deus Mavorte aprova o êxito da viagem ou porque ama ou porque os portugueses de 

fato merecem. Caso tivermos em conta os lugares que amor e merecimento possuem na 

poesia de Camões, de acordo com uma leitura coerente de sua obra, podemos chegar a 

alguma conclusão. 

 A Beleza é a prova dos nove. E o amor, que dela encarece o quanto pode do seu 

valor, é o caminho privilegiado para a ascese divinizante do poeta humanista. Para que 

compreendamos o papel da potência de Eros nesta poesia, é preciso reconhecer a sua 

força sobre deuses e homens, a qual age inadvertidamente. Assim como Marte é 

obrigado pelo “amor antigo” de Vênus, em outro passo distinto, Lionardo, “cavaleiro e 

namorado”, e que “tinha já por firme prosuposto/ Ser com amores mal afortunado” (IX, 

75), também é submetido às vontades de Cupido. Esta caprichosa entidade mítica, “cuja 

potestade/ Os Deuses faz descer ao vil terreno/ E os humanos subir ao Céu sereno” (IX, 

20), de acordo com a descrição camoniana, possui, por inevitável coerção amorosa, a 

capacidade de desestabilizar a hierarquia divina, que se rompe sob a forma da hybris 

clássica. Na poesia de Camões, é por amor (e, sobretudo, por amor à beleza) que se 

cometem os maiores atrevimentos. 

«Sempre eu cuidei, ó Padre poderoso, 
Que, pera as cousas que eu do peito amasse, 
Te achasse brando, afabil e amoroso, 
Posto que a algum contrairo lhe pesasse; 
Mas, pois que contra mi te vejo iroso, 
Sem que to merecesse nem te errasse, 
Faça-se como Baco determina; 
Assentarei, enfim, que fui mofina. 
 
Este povo, que é meu, por quem derramo 
As lágrimas que em vão caídas vejo, 
Que assaz de mal lhe quero, pois que o amo, 
Sendo tu tanto contra meu desejo, 
Por ele a ti rogando, choro e bramo, 
E contra minha dita, enfim, pelejo. 
Ora pois, porque o amo, é mal tratado, 
Quero-lhe querer mal: será guardado. [...]» (II, 39-40, grifos nossos). 
 

 Na conhecida cena em que se inscreve a fala de Vênus a Júpiter, no Canto II, 

ressalto, pelos grifos, as exclusivas causas de amor que movem a Deusa. Destaco 

propriamente a fala de Vênus, em que a palavra amor, sob a forma de seus cognatos, é 

repetida quatro vezes e reiterada por desejo. A Deusa Cípria fala em nome dos lusitanos 

como se se tratasse de um corpo amante (“Este povo, que é meu [...]”, grifos nossos) e, 

afora a reiteração amorosa de seu discurso, todo o seu perfil divino e a circunstância em 



que se apresenta a Júpiter são carregados de tensão erótica. Se acaso se supõe a função 

alegórica de Vênus como representante da Virgem Santa ou qualquer que seja dentre as 

entidades da mitologia católica cristã, é preciso fazer a ressalva da qualidade do amor 

dedicado por esta deidade ao de Luso arnês. Sobra corpo e sensualidade na composição 

desta cena, o que, como já vimos, desencadeia a crise de uma perspectiva concertada do 

mundo.  

Os versos finais da oitava citada repercutem, em alguma medida, a ideia 

formulada pelas famosas esparsas: “Ora pois, porque o amo, é mal tratado,/ Quero-lhe 

querer mal: será guardado”. Neste passo d’Os Lusíadas, o pensamento camoniano não é 

levado aos limites do contorcionismo maneirista, como aquele inscrito na suma ao 

desconcerto do mundo, mas aponta para o mesmo sentido e, em alguma medida, na 

extensão do épico, esta mesma contradição inerente ao amor e à experiência humana 

também vem à tona. Interessa, sobretudo, o entendimento de que, por meio do encontro 

carnal (que nesta passagem singular se dá entre deuses, aliás, pai e filha que não 

observam nenhum tipo de interdição sexual relativa ao incesto), é possível vivenciar 

uma espécie de ascese do corpo que revela aos amantes uma dimensão do sagrado. 

A manifestação da divindade venusiana é claramente apresentada pela exposição 

da sua beleza, o que, em última instância, implica a ideia de desvelamento. Vênus, “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.” (II, 35). É a nudez da Deusa, 

junto de seu apelo eroticamente hipnótico, que comove Júpiter e que, por conseguinte, 

determina o futuro da viagem48.  

E destas brandas mostras comovido, 
Que moveram de um tigre o peito duro, 
Co vulto alegre, qual, do Céu subido, 
Torna sereno e claro o ar escuro, 
As lágrimas lhe alimpa, e, acendido, 
Na face a beija, e abraça o colo puro; 
De modo que dali, se só se achara, 
Outro novo Cupido se gèrara.  
 
[...]  
[E] Por lhe pôr em sossego o peito irado, 
Muitos casos futuros lhe apresenta [...] (II, 42-43). 
 

Como teremos a oportunidade de observar, o sentimento do sagrado, na poesia 

de Camões, em suas manifestações mais efusivas, está intimamente atrelado ao 
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 Se podemos descrever um percurso de transfiguração mítica operada n’Os Lusíadas, o qual culmina na 
Ilha dos Amores dos Cantos IX e X, este caminho pode ser assinalado por várias etapas no transcorrer do 
poema: neste episódio protagonizado por Vênus no Canto II, em Inês, Adamastor, na tormenta do Canto 
VI e etc. 



erotismo. Este episódio crucial para a vindoura divinização mítica dos portugueses 

revela a tão candente força de Eros, que o encontro entre os deuses é capaz de gerar 

novo Cupido. A tensão sexual, que já é preparada pela cena em que o narrador nos 

descreve o corpo seminu de Vênus – “Cum delgado cendal as partes cobre/ De quem 

vergonha é natural reparo;/ Porém nem tudo esconde nem descobre/ O véu, dos roxos 

lírios pouco avaro;” (II, 37) –, explode nos braços de Júpiter que, “acendido,/ Na face a 

beija, e abraça o colo puro;”. Ardência e pureza confluem nesta perspectiva amorosa, 

que me possibilita o jogo de sentido na ambivalência das palavras acendido e 

ascendido, de modo que o flagrante tesão incestuoso de Júpiter em nada recusa a esfera 

sublime deste mesmo desejo49. Pelo contrário, a aura divina desta cena consiste 

precisamente no seu caráter transgressor implicado na relação pai/filha, que, por sua 

vez, se desloca igualmente para a dinâmica mãe (Vênus)/filhos (portugueses). 

O corpo amante a[s]cendido é, aqui, o nosso principal objeto de estudo. A 

ascese erótica, último tópico de pesquisa deste trabalho, deve ser o corolário lógico do 

desenvolvimento dos capítulos relativos às servidões amorosa e poética, de maneira que 

a investigação em torno desta ideia nos revele a servidão sagrada. Uma vez que 

tenhamos em vista que por servidão compreendemos uma afirmação do desejo na 

experiência do abandono de si no corpo do outro, ao tratar da noção de sagrado, 

deveremos igualmente abordar a questão do êxtase místico. Mas antes de adentrarmos 

por estas veredas, destaco a concepção de sagrado com a qual tentaremos articular a 

poesia camoniana. 

Segundo Bataille, o sentimento do sagrado está intimamente associado à maneira 

como o mundo animal se apresenta ao humano. O interesse na leitura do pensamento do 

ensaísta francês decorre do fato de que ele apresenta uma ideia de sagrado imanente, 

portanto, associada à experiência corporal. O erotismo, com efeito, não se restringe à 

atividade sexual, ainda que a ela esteja ligada em diversos níveis, e a experiência 

religiosa é um destes âmbitos em que o erotismo atua. Se tomarmos o exemplo 

camoniano de uma ascese corporal por meio do desejo na Ilha de Vênus, a aliança entre 

o sentimento religioso e a pulsão de Eros fica mais do que evidente. Nas palavras de 

Veloso: “Se inda dura o Gentio antigo rito,/ A Deusas é sagrada esta floresta.” (IX, 69, 
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 Em outro momento, será Inês de Castro, submetida às forças do desejo entre o fero e o puro amor – “Tu 
só, tu, puro amor, com força crua [...]” (III, 119, grifos nossos) –, quem chorará. As suas lágrimas não lhe 
salvam da morte e o seu corpo é oferecido em sacrifício para sublimação do desejo interdito – “Queria 
perdoar-lhe o Rei benino,/ Movido da palavras que o magoam;/ Mas [...]” (III, 130). Talvez por D. 
Afonso IV (a quem, por ser humano, são vedadas certas transgressões) sequer supor a possibilidade de 
um enleio erótico com a nora? 



grifo nosso). A sentença do forte navegante, proferida com absoluto espanto diante das 

maravilhas fabricadas por Cupido a mando de sua mãe, precede a descrição dos 

trabalhos pelos quais as Ninfas buscam cativar a vontade dos portugueses. “De hũa os 

cabelos de ouro o vento leva,/ Correndo, e de outra as fraldas delicadas;/ Acende-se o 

desejo, que se ceva/ Nas alvas carnes, súbito mostradas.” (IX, 71, grifo nosso). 

Os versos presentes no reconhecidamente erótico episódio da Ilha dos Amores 

corroboram a ideia de uma consagração do desejo por meio do corpo. É na 

materialidade do sexo feito entre homens e deusas na namorada Ilha que os portugueses 

podem ascender espiritualmente. Mas é preciso questionar o teor de transcendência com 

que, em geral, é lido o famoso episódio. Que haja uma ascese, me parece indiscutível, e 

a cena de Vasco da Gama levado pelas mãos de Tethys para o cume de um “monte 

espesso [...] por um mato/ Árduo, difícil, duro a humano trato.” (X, 76), de onde se 

vislumbra a Máquina do Mundo, é índice inequívoco deste movimento de elevação. 

Entretanto, o quanto há de divino transcendente nesta Ilha é posto em xeque pelo 

desmascaramento da ficção: “Só pera fazer versos deleitosos/ Servimos [...]” (X, 82). Se 

o tempo sagrado corresponde a um tempo mítico (a Idade de Ouro perdida), o tempo 

profano há-de ser relegado à esfera histórica, e, nela, só a poesia é capaz de emendar 

(precariamente) os laços desatados destes dois tempos. 

Em um mundo com um Deus incognoscível – “mas o que é Deus, ninguém o 

entende,/ Que a tanto o engenho humano não se estende.” (X, 80) –, o sagrado imanente 

busca conferir uma face mais tangível à experiência religiosa, embora a aventura 

extática também leve o sujeito que a vivencia ao caos da continuidade, cuja visão 

apenas nos concede um conhecimento informulado. É evidente que a exposição de uma 

religiosidade tão heterodoxa como esta, que leio em Bataille, levaria qualquer homem 

do século XVI para a fogueira, e é por esta razão que vários leitores da poesia de 

Camões observaram que as contradições da sua obra encontram-se, em alguma medida, 

veladas por signos capazes de sustentar a arguição da censura inquisitorial. Jorge de 

Sena chega mesmo a tratar, muito lucidamente, do esoterismo d’Os Lusíadas, indicando 

passo a passo o sentido oculto do poema. O nosso intuito em dialogar com esta 

perspectiva crítica inaugurada pelo ensaísta português consiste no desenvolvimento da 

tese por ele levantada a partir de algumas conclusões advindas de suas leituras 

aritmosóficas. 

Sena afirma muito claramente, em diversos passos do seu A estrutura de Os 

Lusíadas, o caráter de “magnificação histórica” (SENA, 1970, p. 121) exercido pelo 



poema, no que tange a sua função simbólica. Com efeito, esta leitura proposta pelo 

notável ensaísta revela um dos aspectos fundamentais do texto épico camoniano: a 

transfiguração mítica da História. Em tese, toda a viagem do Gama mais não é do que a 

culminação gloriosa de uma trajetória histórica de barões assinalados, portanto, 

destinados a inscrever no tempo profano o percurso de uma apoteose mítica, a qual 

recupera o tempo sagrado. A comédia dos deuses pagãos, que comparece a cada Canto 

do poema, muito mais do que simplesmente figurar alegoricamente as desventuras e 

favorecimentos da empreitada ultramarina, é a representação simbólica, em um plano 

humanista de pretensões universalizantes, das potências míticas de criação e destruição 

inerentes à constituição do cosmos. Emendar o mundo profano de acordo com estas 

diretrizes do mundo sagrado, ou, em outras palavras, fazer da viagem lusíada o 

encaminhamento ascético do plano histórico para o mítico é a principal razão de ser do 

poema. 

Segundo esta perspectiva crítica, Os Lusíadas se insere nos seios de uma 

tradição poética moderna; aliás, em língua portuguesa, é precisamente este poema que 

dá o pontapé inicial à referida tradição. Séculos depois, uma poeta como Sophia de 

Mello Breyner Andresen dará as mãos a Camões na terrífica consciência de que a poesia 

é uma tarefa executada no tempo dividido, “num sítio tão frágil como o mundo.” 

(ANDRESEN, 2011, p. 189). Em sua “Arte poética I”, Sophia nos propõe a imagem da 

ânfora de barro como figuração de um regresso ao tempo mítico50. “Olho para a ânfora: 

quando a encher de água ela me dará de beber. Mas já agora ela me dá de beber. Paz e 

alegria, deslumbramento de estar no mundo, religação.” (ANDRESEN, 2011, p. 837). O 

sagrado de Sophia em muito se aproxima da noção camoniana do divino, porque ambos 

concedem à poesia esta potência sacra de deslumbramento. O passado mítico, em que 

reconhecemos o sentimento do sagrado, se abre para o sujeito que o experimenta como 

religação, mas contraditoriamente por meio da ruptura com a sua condição descontínua 

que este empreende no mundo das coisas. Etimologicamente, sagrado é tudo quanto está 

separado (do mundo das coisas, do mundo profano). A inviolabilidade do que é sagrado 

levou mesmo um ensaísta como Giorgio Agamben a desconfiar da famosa etimologia 

de religio como religar, para apresentá-la como relegere, ou seja, relegar, separar. 
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 É conhecida a imagem do barro como matéria-prima da criação divina na Gênesis bíblica: “Então 
Iahweh Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou em sua narina um hálito de vida e o 
homem se tornou um ser vivente.” (Gn 2,7). O mito judaico-cristão da origem da humanidade remonta-
nos a Prometeu, que, segundo algumas narrativas, modelou os primeiros homens do barro. 



O termo religio, segundo uma etimologia ao mesmo tempo insípida e 
inexata, não deriva de religare (o que liga e une o humano e o divino), 
mas de relegere, que indica a atitude de escrúpulo e de atenção que 
deve caracterizar as relações com os deuses, a inquieta hesitação (o 
“reler”) perante as formas – e as fórmulas – que se devem observar a 
fim de respeitar a separação entre o sagrado e o profano. Religio não é 
o que une homens e deuses, mas aquilo que cuida para que se 
mantenham distintos. (AGAMBEN, 2007, p. 66). 
 

 De fato, se observarmos os índices da experiência sagrada em Camões, 

notaremos que eles estão condicionados a circunstâncias especiais: a festa, a guerra, o 

sacrifício. Entretanto, a intimidade a que se abre o homem que vive a consagração do 

plano mítico atesta o possível entendimento da união como marca de religiosidade. Não 

buscarei me ater a um debate acirrado em torno destas percepções críticas opostas uma a 

outra, até porque julgo que ambas correspondem a duas faces de uma mesma realidade 

as quais podem conviver de acordo com a visada analítica com que se pretende abordar 

dado objeto de pesquisa. De todo modo, creio que o caráter de fascínio advindo tanto da 

união quanto da separação propicia aquele deslumbramento de que falam Sophia e 

Camões. 

 A Ilha dos Amores, núcleo da utopia amorosa camoniana, como vimos tentando 

discutir, é o episódio que permite uma abordagem mais profícua em torno da questão do 

sagrado. É nela que se busca consumar o regresso para a condição mítica a qual os 

homens perderam. Este retorno, naturalmente, compreende a consequente separação, 

todavia, o plano sagrado é, para a consciência moderna, não apenas um mundo perdido, 

mas um reino cujo acesso se encontra em permanente ameaça. Isto porque o plano 

mítico a que pertencíamos enquanto comunidade plena com o Ser, só se revela ao 

homem moderno como lampejo individual de uma unidade com o sagrado atravessada 

pelo devir histórico. “O reino agora é só aquele que cada um por si mesmo encontra e 

conquista, a aliança que cada um tece.” (ANDRESEN, 2011, p. 838). É por esta mesma 

razão que suponho serem, em oposição à suposta apoteose coletiva na Ilha de Vênus, 

muito sintomáticas as lamentações individuais do Poeta. Antes de descrever as profecias 

de Tethys sobre os feitos portugueses na Índia, o Poeta, não pela primeira nem pela 

última vez, interrompe a narrativa e afirma: “Aqui, minha Calíope, te invoco/ Neste 

trabalho extremo, porque em pago/ Me tornes do que escrevo, e em vão pretendo,/ O 

gosto de escrever, que vou perdendo.” (X, 8). 

 Por que é extremo o trabalho do Poeta? E por que às custas da aventura cantada, 

é ele, o Poeta, quem deve ser pago e não os portugueses? Por que é vã a sua pretensão? 

Por que perde o gosto de escrever se a viagem chegou ao seu ápice? As perguntas que 



me suscitam esta estrofe indicam, a meu ver, que, se há transfiguração mítica da 

História, ela só se dá como apoteose trágica diante de sua própria impossibilidade. O 

maior valor alevantado por Os Lusíadas é o do canto da sua queda. “Matéria é de 

coturno, e não de soco,/ A que a Ninfa aprendeu no imenso lago;” (X, 8). O subtexto 

inerente a esta passagem, em que se louva o estilo pomposo em detrimento do trivial, 

consiste na deflagração da tragédia51. Luiza Nóbrega é uma voz forte no que tange a 

discussões relativas ao caráter trágico-lírico (como ela o entende) do poema de Camões. 

E, neste ponto, em que a hybris lusíada opera a reversão na hierarquia divina por meio 

do amor – ele que “Os Deuses faz decer ao vil terreno/ E os humanos subir ao Céu 

sereno” (IX, 20, grifo nosso) –, é menos o elogio da glória que se faz na Ilha de Vênus, 

do que uma apoteótica catarse da queda. 

 Ora, se os Deuses ocupam um lugar de destaque na narrativa épica, e a função 

que desempenham possui um valor mais alto que o dos próprios barões na economia do 

poema, seria, no mínimo, interessante investigar a vileza desta queda no plano terreno. 

Recupero, novamente, a Dedicatória do Poeta: “Vereis amor da pátria, não movido/ De 

prémio vil, mas alto e quase eterno;” (I, 10, grifo nosso). O amor, em sua ambivalente 

potência, move às alturas da eternidade, mas também à vileza do devir histórico, e, por 

isso mesmo, ascensão e queda são dois movimentos complementares de acordo com a 

sua inerente mecânica vital. A servidão sagrada ensejada pela pulsão de Eros é a 

tentativa frustre de buscar a união com o plano mítico dos Deuses, em um tempo em 

que a História já consolidou o seu habitat. Não é à toa que o Poeta utiliza a expressão 

“alto e quase eterno” (grifo nosso), ao falar dos prêmios a que anseia. Uma leitura que 

se queira atenta d’Os Lusíadas tem de se demorar na sutileza dos seus usos da 

linguagem. Estes moduladores expressivos que relativizam o valor de certas palavras 

têm uma função importantíssima na maneirista concepção de mundo de Camões, uma 

vez que dessacralizam certos semas próprios do imaginário cultural renascentista. 

Todavia, tal dessacralização não desprovê o homem moderno da experiência sagrada. O 

que observamos, mais precisamente na poesia camoniana, é uma falência do caráter 

transcendente deste sagrado, proporcionando em seus versos a busca por um sagrado na 

imanência da terra. 

                                                             
51

 De acordo com as notas explicativas da edição de Emanuel Paulo Ramos d’Os Lusíadas, coturno 
refere-se ao tipo de calçado dos autores trágicos, enquanto que soco era o dos atores de comédia. 
Sabemos que, segundo a Arte poética, de Aristóteles, a tragédia é um gênero dramático mais valorizado 
do que a comédia, justamente pela qualidade dos objetos humanos que imita, pela gravidade de seus 
temas e solenidade que faltava ao gênero cultivado por Plauto e Terêncio.  



 A quase eternidade, de fato, é uma não-eternidade. É preciso ter em vista que, 

n’Os Lusíadas, esta negação da transcendência não é vivida em pleno gozo niilista, mas 

nele o Poeta encontra uma abertura possível de exercício para a sua religiosidade 

nefasta. 

No estádio pagão da religião, a transgressão fundava o sagrado, cujos 
aspectos impuros não eram menos sagrados que os aspectos 
contrários: o conjunto da esfera sagrada compunha-se do puro e do 
impuro. O cristianismo rejeitou a impureza. Rejeitou a culpabilidade 
sem a qual o sagrado era inconcebível, uma vez que só a violação da 
proibição lhe dava acesso. (BATAILLE, 1988, p. 105). 
 

 O sagrado impuro de Camões encontra-se na comunhão poética empreendida 

entre Deuses pagãos e lusitanos, na tragédia que é o seu livro. E um dos aspectos 

fundamentais para se compreender o seu caráter trágico é perceptível, justamente, na 

tentativa fracassada de conjugar esta esfera da sagração pagã com o imaginário cristão. 

Camões não compôs um poema cristão nem concedeu ao flagrante paganismo de sua 

cultura humanista a exclusividade de uma visão de mundo que o norteasse em suas 

criações. A síntese impossível entre estes dois planos é, talvez, a consumação de um 

sagrado imanente, operado diante da perspectiva trágica de que sequer o amor é capaz 

de conduzi-lo à contemplação de Deus. 

 Aliás, onde está Deus n’Os Lusíadas? “Quem cerca em derredor este rotundo/ 

Globo e sua superfície tão limada,/ É Deus;” (X, 80). Em torno da máquina do Mundo, 

portanto, fora do mundo, está o Deus cristão. É sabido que esta visão teológica é bem 

conforme ao pensamento filosófico do século XVI, o que torna evidente que não 

estamos diante de um poema herético. É, entretanto, sintomático que esta estrofe 

anteceda em duas aquela em que os Deuses pagãos são desmascarados como obra de 

ficção e referidos como representação da mitologia cristã. E, mais adiante, o problema 

da nomeação é trazido à tona, deflagrando o objeto linguístico em sua qualidade 

histórica, logo, sujeito a erros e à transformação. 

Quer logo aqui a pintura que varia, 
Agora deleitando, ora insinando, 
Dar-lhe nomes que a antiga Poesia 
A seus Deuses já dera, fabulando; 
Que os Anjos da celeste companhia 
Deuses o sacro verso está chamando; 
Nem nega que esse nome preminente 
Também aos maus se dá, mas falsamente. (X, 84). 
 

Compreendendo que há impureza no sagrado camoniano, porventura o 

encontraremos nesta identificação dos maus entre o panteão dos Deuses de seu poema. 

Mas que tipo de malignidade está aqui em jogo? Se o Deus cristão está fora do mundo, 



naturalmente, o Diabo é quem se ocupa dele. O Anjo Caído é quem, efetivamente, terá 

um papel fundamental na narrativa lusíada, ainda que o seu nome seja menos referido 

que o de Deus. Esta leitura se fundamenta no entendimento de que o adeus que a 

modernidade acena ao passado mítico se manifesta como triunfo da História. O 

desenvolvimento técnico fez com que o homem perdesse de vista a sua relação de 

encanto com o mundo, e toda interação possível com o que lhe é exterior se dá, então, 

por meio da razão lógica. Em novos tempos, é à poesia que fica designado o papel de 

transmissora deste conhecimento informulado que se vislumbra na produção de imagens 

pela linguagem em registro analógico, de modo que a transgressão poética desencadeia 

a abertura deste canal para uma experiência sagrada. 

Esta relação da poesia com o sagrado é bem própria do sentimento moderno de 

perda do passado mítico e de impotência para recriá-lo. O humanismo renascentista, 

principalmente em sua versão neoplatônica, concebe o último suspiro de uma visão 

epistêmica do mundo pautada na relação cósmica entre as coisas. É preciso lembrar que 

Camões foi testemunha deste tempo que desatou os laços de encantamento do homem 

com a terra, o céu e as estrelas. Em certo sentido, podemos dizer que a poesia 

camoniana é o ruído na comunicação do diálogo amoroso que o universo entretinha 

consigo mesmo. Todo o esforço da arte d’Os Lusíadas é por conceber uma engenharia 

de correspondências que espelhasse uma equilibrada visão de mundo, o qual, entretanto, 

já havia perdido a sua harmonia original. 

Se a poesia moderna recompõe o universo do sagrado é, desde já, como lampejo, 

fulguração – em alguma medida, como o fantasma do que quer que seja sagrado, e que 

agora tem de emergir de um tempo cada vez mais alheio a sua dinâmica. A beleza, 

enquanto elemento transgressor da ordem histórica, rompe com o tempo profano da 

razão produtiva e instaura uma via de acesso para o plano mítico. Eduardo Lourenço 

afirma que 

Numa perspectiva diferente da dos românticos mas que a anuncia, a 
obra poética é a linguagem divina por excelência [...]. O tempo 
cultural e espiritual de Camões é, de facto, o de todo o Humanismo 
[...], tempo da autonomia da obra de arte, ou mais propriamente, da 
autonomia da beleza, equivalente analógico do nome e essência do 
Divino. (LOURENÇO, 2002, p. 41). 
 

 Segundo a ordem da analogia, a manifestação da beleza é signo da divindade. 

No caso camoniano, dizer a beleza é reatar uma aliança mítica já rompida. Mas vivendo 

em um tempo dividido, como não supor que as palavras ditas não são apenas mero 

falseamento do sagrado, puro fingimento? Toda a angústia existencial da poesia de 



Camões está contida na terrível ambivalência sintática daqueles versos que descrevem a 

armadilha de Baco, quando este, metamorfoseado em um sacerdote cristão natural de 

Mombaça, constrói um altar: “e assim por derradeiro,/ O falso Deus adora o 

verdadeiro.” (II, 12). É evidente que a leitura corrente da ordem sujeito (“O falso 

Deus”)/verbo (“adora”)/objeto (“o verdadeiro”) prevalece segundo uma exegese 

ortodoxa, que tenha Baco por falso e Cristo por verdadeiro; mas a inversão sintática 

(aliás, também corrente no Latim, língua com que Vênus confunde o português) ecoa 

diabolicamente por todo o poema. O Diabo no texto é a constatação desta 

impossibilidade de discernir o falso do verdadeiro – é, em outras palavras, o modo 

próprio de ser moderno que Camões fundou em poesia. Os Lusíadas como que traça um 

percurso de investigação sobre a natureza humana, apresentando-nos, a partir da 

descoberta de um novo mundo, novos modos de inquirição acerca do velho problema da 

luta entre o bem e o mal. 

A reflexão ética, intimamente associada à questão do sagrado, se dá, portanto, no 

âmbito da linguagem. Uma vez desestabilizado o universo de relações que rege e ordena 

o quadro epistemológico conhecido pelo poeta, os valores humanos implicados nestas 

mesmas relações igualmente oscilam e se perdem. Faz-se, aqui, necessária a experiência 

como fundamento de um ethos poético. É por esta razão que a poesia camoniana se 

lança uma aposta, busca forjar uma “Aliança ameaçada. Reino que com paixão 

encontro, reúno, edifico. Reino vulnerável. Companheiro mortal da eternidade.” 

(ANDRESEN, 2011, p. 838). Este jogo entre eternidade e mortalidade é o mesmo que 

dinamiza as interseções de bem e mal, Deus e Diabo; jogo que se enraíza no lugar tenso 

da mais inquietante aporia. Eis o porquê de sua vulnerabilidade: o Reino que a palavra 

poética funda é repleto de incertezas, é uma ponte para atravessar o abismo que, no 

entanto, a engole. 

Para a consciência moderna, a beleza (estética) só se apresenta como problema 

ético porque se põe em questão diante das flutuações do tempo histórico. Não é mais 

possível fazer da beleza um caminho seguro para a consagração da verdade e do bem, e, 

ainda que para Camões seja o sentimento do belo que o guie apaixonadamente pelas 

veredas do conhecimento, “as sombras da História e os avatares incomuns da Fortuna 

introduziram no seu canto uma consciência quase enraivecida do abismo que separa o 

sonho da realidade.” (LOURENÇO, 2002, p. 41). Em outros termos, poderíamos dizer 

que a distância a se superar n’Os Lusíadas não é tanto aquela que separa os portugueses 



“da desejada parte Oriental” (V, 69), como a que difere as palavras do mundo mítico 

por elas perdido. 

A palavra nome aparece duas vezes naquela oitava que dá continuidade à 

revelação da máquina do Mundo e que, entretanto, parece nos oferecer muito mais uma 

noção de máquina poética: “Quer logo aqui a pintura que varia” (grifos nossos). As 

reflexões sobre a natureza da linguagem que este episódio nos concede são bastante 

profícuas e, de um modo geral, conduzem-nos àquela dimensão que Eduardo Lourenço 

reconhece como a da autonomia da obra de arte. É precisamente por haver uma 

defasagem entre as palavras e as coisas que se faz possível a elaboração ficcional como 

jogo capaz de transformar os sentidos da realidade. Camões inaugura, com o mundo 

moderno, tal concepção de poesia em língua portuguesa, que, aliás, em um nível muito 

mais descolado de um comprometimento com a verdade tal qual desejava o autor d’Os 

Lusíadas, dará na poética do fingimento de um Fernando Pessoa. O fingimento 

camoniano, entretanto, busca dolorosamente a responsabilidade com o que seja 

verdadeiro, em um tempo em que a factualidade discursiva oscila entre os signos que 

referem o mundo. 

 Em outras palavras, já não há mundo per si, uma vez que toda referenciação 

inteligível para o homem está sujeita aos desvios da linguagem. O nome proeminente de 

Deus é dado, inclusivamente, aos maus Deuses, e há a adversativa “mas falsamente”. 

No entanto, se desta falsidade pode se dizer que funciona como devida vênia à censura 

inquisitorial, não é possível dizer dela o mesmo sob a perspectiva da organização 

estrutural do poema. Ou seja, tendo em vista o poema enquanto poema, nada garante um 

atestado de verdade ao que é dito, se não, parcamente, o seu desejo de testemunhar do 

mundo o que viveu. Estamos, evidentemente, em um lugar tenso entre a poética do 

fingimento pessoana e a poética do testemunho de Jorge de Sena. E tratar de tais 

questões nestes termos implica em um anseio por reabilitar a poesia camoniana no que 

ela tem de mais atual. Por isso mesmo este trabalho quer convidar a contemporaneidade 

para dialogar com Camões, dizer Os Lusíadas na sua condição de poema sobrevivente. 
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3.2 A alegria trágica d’Os Lusíadas 

 

“Escrevo estas linhas agora 
outrora, olhando de frente 

o crepúsculo (...)” 
 

Manuel de Freitas, “Cronofobia” 



 
 Não é um despropósito, ou mal disfarçado chamariz para diálogo intertextual, o 

uso de versos do poeta contemporâneo Manuel de Freitas como epígrafe para um 

capítulo que se propõe tratar da atualidade crítica da poesia de Luís de Camões. Aliás, 

tampouco a contemporaneidade camoniana justifica-se meramente pela sua presença 

constante na obra de autores portugueses do século XX e XXI, embora este seja traço de 

inequívoca constatação do interesse que até hoje os versos do poeta quinhentista 

despertam. O que porventura se encontra no cerne da questão que pretendo levantar 

pode ser apontado em dois tópicos cuja apropriação do fragmento do poema de Freitas 

sugere, os quais sejam tempo e alteridade. 

 Tema central na poesia de Camões, o tempo é, em suas muitas manifestações 

líricas, inscrição de morte e transformação no corpo do poema. Basta lembrar, à guisa 

de exemplo, o famoso soneto “Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades” e sua 

indisfarçável melancolia frente a angústia da passagem das horas. A dimensão trágica 

que não dispensa a poesia camoniana apresenta-se na implacável consciência da finitude 

e na impossibilidade de arregimentar, sob um logos racional, os disparates de 

acontecimentos tão contraditórios quanto inevitáveis. Desde já, o que observamos na 

poesia de Camões é uma radical crítica histórica, ou melhor, um modo de pôr em crise o 

discurso histórico tido como evolução em progresso. O movimento consequente a esta 

percepção descreve, portanto, um deslocamento das unidades temporais, as quais, a 

princípio, encontram-se sob o regime fatídico da cronologia. Na tentativa de lidar com a 

fragilidade da existência, o júbilo inerente à condição trágica do homem acaba por 

assumir um papel, ainda que depauperado, de resistência, ao projetar as fundações de 

um tempo outro52. E é justamente em poesia que nos custa situar tal universo temporal. 

Ora, a ideia de alegria trágica, a qual reportamos da filosofia de Friedrich 

Nietzsche, é sim o ponto nevrálgico destas observações e aquilo que nos levará a 

conceber uma ética da poesia de Camões. Para tanto, partimos de uma leitura das 
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como a fundação de um tempo outro, a que a cronofobia manuelina aponta projetivamente. Neste 
sentido, já não se trata do tempo cronológico; a recusa assinalada pela sufixal fobia indica um novo 
pensamento sobre a dimensão temporal a qual sustenta, no presente, uma simultaneidade de passado 
e futuro. Repito os versos: “Escrevo estas linhas agora / outrora, olhando de frente / o crepúsculo (...)” 
(FREITAS. Portugal 0,1, p. 67, grifos nossos). De fato, o que lemos no fragmento do poema de Freitas nos 
aproxima da noção de tragédia, naquilo mesmo que há nele de irremediável, de dolorosamente 
inexorável na condição humana, de modo que o crepúsculo, horizonte perante o qual se escreve, é a 
consciência do fim e da precariedade da existência, instância que, entretanto, é a mesma a mover os 
sentidos da linguagem poética. 



funções simbólicas exercidas pelos antagonistas (?) Vênus e Baco n’Os Lusíadas, de 

modo a assinalar o papel transgressor que ambos desempenham, em comunhão, na 

utópica Ilha dos Amores do Canto IX. Julgo que não seria demais, tendo em vista os 

propósitos deste trabalho, uma breve passada de olhos sobre os personagens e sua 

localização na diegese do poema. 

Há de se destacar, apesar da obviedade do comentário, que se trata das figuras de 

dois deuses da mitologia clássica (aqui inscritos sob a nomenclatura romana). Vênus, 

deusa do amor e da fertilidade, compreende a potência feminina, enquanto Baco, deus 

do vinho e da loucura, a potência masculina – aquela está do lado dos portugueses em 

sua empreitada marítima, e este é o maior opositor da viagem. Grosso modo, é este o 

quadro que devemos ter em mente para compreendermos a narrativa épica em seu plano 

diegético. Todavia, e é este o nosso maior interesse de estudo, torna-se premente para 

um entendimento d’Os Lusíadas a função simbólica dos dois personagens que, em 

articulação, compreendem aquilo que podemos denominar como o paradigma utópico 

da poesia de Camões e que, por fim, designa a sua ética. Portanto, o primeiro ponto que 

devemos destacar é a instabilidade de tais figuras no poema em questão: Vênus e Baco 

de modo algum se encerram na frágil descrição relatada acima; pelo contrário, a 

mobilidade de suas funções no texto indica a contradição do perfil de ambos. Neste 

sentido, constata-se uma defasagem entre o que Luiza Nóbrega, numa dicção 

deleuziana, chama plano da expressão e plano do conteúdo. Ou seja, aquilo a que Baco, 

por exemplo, corresponde no campo superficial da narrativa não condiz com a sua 

profunda função simbólica, gerando tensões a princípio irreconciliáveis, tanto com a sua 

opositora Vênus, como consigo mesmo53. 

 No nosso caso ainda, é preciso destacar que as forças em contradição no poema, 

consubstanciadas nos dois personagens em questão, espraiam-se por todo o poema, de 

modo a engendrar uma articulação entre os movimentos de vida e morte, criação e 

destruição, o que, em uma palavra, denominamos como (de)composição das formas54. O 

procedimento gerativo-destrutivo que conforma a estrutura d’Os Lusíadas é marca de 

sua modernidade, pois, já nos primeiros versos do épico (os quais didaticamente 

compõem a Proposição da epopeia), defrontamo-nos com a condicional que coloca em 

estado de ameaça todo o projeto da viagem poética. O Poeta, que começa por exortar os 
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Ocorre, como veremos, que, por outro lado, será justamente nesse desencontro presente na própria 
intimidade que os dois personagens se encontrarão. 
54

 Aspecto que já tivemos a oportunidade de discutir no Capítulo 3 do nosso trabalho, sobre a “Servidão 
poética”. 



trabalhos dos barões assinalados, depara-se com a suspensão do próprio canto em sua 

primeira evocação. Assim, a marca mais substancial da modernidade d’Os Lusíadas 

encontra-se no que Camões, e nós leitores, temos de enfrentar quanto à incerteza na 

efetivação de tal projeto (poético). Mais do que isto, e julgo que esta é a contradição 

fundamental do poema: o que torna possível a sua escrita é justamente a perspectiva de 

sua impossibilidade. 

 Estamos, portanto, frente a uma obra que se desfaz enquanto se constrói, e que 

deve lidar com as ruínas, os restos culturais de uma civilização já extinta há séculos. 

Não é à toa que a ideia de um épico moderno só se torna concebível sob a égide da 

tragédia (o que, por conseguinte, lhe relega uma atual condição de sobrevivência), 

enquanto que a noção de imortalidade promovida pela memória dos feitos grandiosos 

quando cantados à altura de suas proeminências apresenta-se como o espectro da 

eternidade clássica ungida pela amargura de um quase: “Vereis amor da pátria, não 

movido/ De prémio vil, mas alto e quase eterno;” (I, 10, grifos nossos). Quase eterno, 

em outras palavras, significa não eterno, mortal. Como procuraremos distinguir neste 

capítulo, é da mortalidade, todavia, que se insurge a força maior de afirmação da 

existência – aqui está em causa a questão da alegria como paradigma ético da poesia de 

Camões. 

 Antes de enfrentarmos mais detidamente este tópico, voltemos aos personagens 

tomados como objetos de estudo. Para uma análise acurada das funções de Vênus e 

Baco n’Os Lusíadas, partimos do primeiro dos concílios presentes no poema: o 

olímpico55. Mal se inicia a narrativa épica e ela é interrompida com o aviso conclamado 

do colegiado divino (dentre os deuses, Júpiter, Marte, Mercúrio, Vênus e Baco 

inclusive). Assim, enquanto os portugueses singram o mar, a cena é deslocada para 

Quando os Deuses no Olimpo luminoso, 
Onde o governo está da humana gente, 
Se ajuntam em concílio glorioso, 
Sobre as cousas futuras do Oriente. 
Pisando o cristalino Céu fermoso, 
Vem pela Via Láctea juntamente, 
Convocados, da parte do Tonante, 
Pelo neto gentil do velho Atlante. (I, 20) 
 

 O aspecto reluzente da imagem da convocação dos deuses é evidenciado a partir 

da seleção semântica que privilegia uma atmosfera rutilante: luminoso, cristalino, Via 
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 Há n’Os Lusíadas dois concílios divinos: o olímpico e o marítimo. Cada um deles representa, em 
pontos simétricos da obra (respectivamente os Cantos I e VI), confusas manifestações simbólicas de alto 
e baixo, ordem e caos, luz e escuridão, criação e destruição, e tem como protagonistas precisamente os 
dois deuses, cada um a sua vez. 



Láctea. E este mesmo quadro se corrobora por todo o concílio por meio de um universo 

vocabular associado à luz que, na ordem de grandeza, descende de Júpiter para os 

demais deuses que “Em luzentes assentos, marchetados/ De ouro e de perlas” (I, 23) se 

acomodam. Baco, por sua vez, a voz sobremaneira dissonante do poema, é a daquele 

que discorda da empreitada marítima por perceber que seus feitos no Oriente seriam 

esquecidos em contrapartida ao dos portugueses, razão, aliás, muito justa na economia 

de um poema eivado de uma lógica de conduta aproximada da epistéme da Antiguidade. 

Trata-se da voz daquele que “Teme agora que seja sepultado/ Seu tão célebre nome em 

negro vaso/ De água do esquecimento, se lá chegam/ Os fortes Portugueses que 

navegam.” (I, 32). A exclusão experimentada por Baco está intimamente associada ao 

negrume e ao esquecimento, como elementos metonímicos da morte, de cuja lei se 

libertam os barões assinalados por um canto em suspensão. Todavia, não se trata de 

qualquer esquecimento; Baco teme que seja esquecido “Seu tão célebre nome” (grifo 

nosso). Trata-se, portanto, de um problema de linguagem e identificação (menos 

identidade do que distinção pela fama), o qual logo se funda em um campo simbólico. 

No Canto III, aquando da narração de Vasco da Gama para o Rei de Melinde de 

toda a história portuguesa até o presente, no momento em que é apresentado o Reino 

Lusitano, lemos o seguinte: “Esta foi Lusitânia, derivada/ De Luso ou Lisa, que de Baco 

antigo/ Filhos foram, parece, ou companheiros,/ E nela antam os íncolas primeiros.” 

(III, 21). Não nos interessa aqui rever todo o extenso trabalho já investido na figura 

ambígua do deus do vinho, cumpre-nos somente destacar o caráter contraditório nele 

implicado enquanto opositor da viagem. Ora, em que sentido Baco é antagonista dos 

portugueses se de Luso (o qual dá nome aos lusitanos) foi pai ou companheiro? Não 

estariam os de Luso celebrando, por extensão, o próprio Baco? Lembremo-nos: a 

inquirição do deus contra os defensores da viagem está indicada como um problema de 

linguagem e identificação – desde o primeiro concílio, há um interesse em questões de 

representação as quais, no decorrer deste trabalho, serão relativizadas tendo em vista o 

papel dos deuses enquanto ficção. Baco é contraditório em si mesmo e comporta tal 

contradição naquilo que nele é, segundo a mitologia clássica, símbolo da loucura e do 

extravasamento. Guardemos estes elementos para, a seguir, estabelecermos os pontos de 

contato com a ideia de alegria. 

Focando a personagem Vênus, no mesmo concílio, observamos que as razões 

que a movem a sustentar sua opinião a favor dos portugueses não são tão diferentes dos 

argumentos de Baco. Para além das tantas qualidades dos seus romanos que via a deusa 



do amor nos lusitanos, a atenção dirigida à “língua, na qual quando imagina,/ Com 

pouca corrupção crê que é a Latina” (I, 33) é sintomática de um desejo de afirmação por 

meio de valores culturais. Nas dobras da linguagem, entretanto, a mesma deusa do amor 

(do impulso criador, do desejo de perpetuação) irmana-se aos portugueses e seu espírito 

guerreiro (ou se preferirmos o viés da contradicção báquica: o seu espírito falso e 

roubador). “Estas causas moviam Citereia,/ E mais, porque das Parcas claro entende/ 

Que há-de ser celebrada a clara Deia,/ Onde a gente belígera se estende.” (I, 34, grifos 

nossos). A contradição venusiana não é menos flagrante, embora no âmbito de relações 

complementares entre interdição e transgressão, a dinâmica entre sexo e assassínio não 

seja tão disparatada. Georges Bataille, em seu O erotismo, afirma muito claramente: “O 

desejo de matar situa-se em relação à proibição de matar como o desejo de uma 

actividade sexual qualquer em relação ao complexo de proibições que a limitam.” 

(BATAILLE, 1988, p. 62). Esta estranha paridade se corrobora n’Os Lusíadas de forma 

a acentuar o potencial destruidor dos portugueses, aliados à Deusa do Amor. Caso é, por 

exemplo, da batalha na Ilha de Moçambique, quando, depois de vencido o combate, a 

frota do Gama deseja ainda aniquilar seus inimigos: “Não se contenta a gente 

Portuguesa,/ Mas, seguindo a vitória, estrue e mata;/ A povoação sem muro e sem 

defesa/ Esbombardeia, acende e desbarata.” (I, 90). A violência do extravasamento 

erótico latente nesta cena, a qual nos dá a ver um pérfido sentido do contentamento 

descontente, é, talvez, a abertura à contradição inerente à Vênus – e por extensão Eros – 

que nos lança a um entendimento da ideia do trágico na obra camoniana. 

Tendo em vista o apresentado acerca da ambiguidade concernente a Vênus e 

Baco, a partir de alguns comentários que introduzem ambos na circunstância do concílio 

do Olimpo, faz-se necessário notar o como, no transcorrer da narrativa, os personagens 

podem ser tomados como forças complementares a mover o próprio poema. 

Resguardando em si as potências de criação e destruição, tanto uma como outro 

estabelecem zonas de tensão que, postas em choque, tecem a trama contraditória d’Os 

Lusíadas. 

Como veremos, a ideia de alegria trágica comporta, naturalmente, dois termos 

que se irmanam naquilo que Camões poderia assimilar sob o signo do desconcerto do 

mundo. A suposição do sem-sentido da existência, advinda da consequente consciência 

da finitude da vida, é o laço que lia, no entender de Clément Rosset, alegria e tragédia. 

A complementaridade aqui observada é ratificada pelo ensaísta que afirma estar, não só 

persuadido de que “a alegria consegue acomodar-se com o trágico, mas ainda e 



sobretudo, que ela consiste apenas neste e por este acordo com ele.” (ROSSET, 2000, p. 

25). Em outras palavras, só há legítima experiência de júbilo no convívio com o trágico. 

N’Os Lusíadas, as faces do trágico estão inscritas justamente nas imperscrutáveis 

interrogações que permeiam os seus versos, na dúvida acerca do que pode o engenho 

humano e na única e implacável certeza que sonda o poema: a morte. O Canto I, que se 

inicia com a promessa, ainda que suspeita, de louvor dos feitos heroicos portugueses, se 

encerra com a amarga consciência da pequenez do homem frente aos fenômenos do 

acaso. E o poema que se investe de um pendor épico, aos poucos vai revelando as 

feições de um canto trágico-lírico (se quisermos utilizar a expressão de Luiza Nóbrega). 

 A passagem da celebração dos feitos mais que humanos ao melancólico atestado 

dos limites do homem frente a caso, fortuna, tempo e sorte descreve a inequívoca 

tragicidade do poema camoniano. Os versos que ecoam aquele famoso “Errei todo o 

discurso de meus anos” apontam, em negativo, o aspecto totalitário de que fala Rosset 

acerca da alegria56 e que permeia, julgo eu, a experiência da tragédia. Também o 

sentimento trágico é sentido como uma generalidade – a mesma que faz o sujeito lírico 

do conhecido soneto errar todo o discurso de seus anos e que leva o Poeta, na fala do 

final do Canto I, lamentar o “Caminho da vida nunca certo”. 

Jorge Fernandes da Silveira já havia notado, embora sob outro viés, o caráter de 

totalitarismo trágico que permeia os versos de Camões quando destaca, acerca da poesia 

de Camões, “a atração e a repulsa por uma arte que, no desejo de ser moderna, seja a 

expressão de uma semântica das totalidades.” (SILVEIRA, 2003, p. 57). Atração e 

repulsão descrevem instâncias ambivalentes as quais, no dizer do próprio Silveira, 

“movem” o poema – e poderíamos nós, em consonância com o ensaísta, completar – em 

direção ao seu destino trágico. Há de se ressaltar que tal “expressão de uma semântica 

das totalidades” nada tem que ver com uma ideia de plenitude; total é a alegria visada 

no horizonte de expectativas que funda o paradigma ético da poesia camoniana, assim 

como o horror experimentado na falência deste mesmo projeto. 

 Advém deste quadro e da consciência de existente daquele que vivencia a alegria 

trágica o seu caráter intimamente errático. É porque sabe que existe e é capaz de 

                                                             
56 O totalitarismo da alegria (e que sugiro concernente à tragédia) é notavelmente distinto do 
totalitarismo comum, como nos ensina Rosset. “O que distingue, em profundidade, o totalitarismo 
comum do “totalitarismo” da alegria é que o primeiro, diferentemente da alegria, que se contenta com 
sua própria faculdade aprovadora, existe apenas sob a condição e pelo requerimento de uma incessante 
aprovação por parte do outro.” (ROSSET, 2000, p. 17). O totalitarismo da tragédia é igualmente sentido 
como reprovação e descontentamento que se basta em si; o trágico independe da infelicidade alheia. 



dimensionar a sua existência no plano histórico que o homem percebe a sua pequenez e 

insignificância – esta mesma que o motiva a superar os limites de sua vida precária. 

Camões, em pleno século XVI, foi simultaneamente o homem que viveu alegremente 

um mundo por se descobrir e conheceu, com um saber de experiências feito, a trágica 

derrota a que o seu engenho demasiado humano não soube concertar57. Aliás, é esta 

condição intrinsecamente contraditória que indicia a modernidade do poeta de 

quinhentos; no espaço tenso entre a percepção da existência e o seu caráter irrisório 

desencadeia-se a inflexão basilar de sua poética. Rosset, acerca deste paradoxo, afirma 

que 

A coisa que existe, aqui e agora, comparada com tudo o que existiu, 
existe e existirá aqui como noutra parte, é, se posso dizer, 
infinitamente pequena demais para pretender a uma consideração 
qualquer; mas, no entanto, essa coisa existe. O paradoxo da existência 
(...) é pois, de uma só vez, de ser alguma coisa e de não contar para 
nada. (...) É o que acontece com toda coisa existente: inapreciável 
porque pequena demais, tal qual uma sombra que não se conformasse 
com corpo algum. (ROSSET, 2000, p. 96) 
 

 No final do Canto I d’Os Lusíadas, a pequenez do bicho da terra opõe-se 

flagrantemente à serenidade de um Céu que, enquanto maiusculizado, indica a dimensão 

do divino ininteligível. A questão de Deus (especificamente o católico) na poesia de 

Camões demandaria um estudo à parte... Cabe-nos, sobretudo, ter em vista a Sua 

surpreendente ausência nesta obra, tendo em vista que, para Camões, como para 

qualquer outro homem a viver a Contrarreforma em Portugal, não havia escolha senão a 

de comungar com o catolicismo cristão. Deus não é chamado para o universo 

camoniano senão em negativo, indicado com o sinal de ausência ou ininteligibilidade. 

 Tratemos de deuses, portanto. Voltemos a Vênus, Baco e a função simbólica de 

ambos na urdidura do texto. Luis Maffei, em “Gloriosos pois fingidos: o esvaimento dos 

deuses e o consílio marítimo”, faz comentário muito acertado a respeito desta questão, 

observando a tangência entre o papel dos deuses no poema e os processos de 

fingimento. No mundo da técnica, os deuses são criação humana para dar a ver o 

ininteligível da existência – interesse maior da poesia de Camões: “(...) degredados de 

um poder que já pertence, num século XVI forçosamente monoteísta, a Deus, os deuses 

tornam-se invenção humana, e é de invenção humana que se faz o projeto camoniano.” 

(MAFFEI, 2014a, p. 187). O alcance prospectivo desta obra se dobra sobre o 

                                                             
57Neste âmbito, e ao se tratar d’Os Lusíadas, referimo-nos não simplesmente à derrota delineada pela 

viagem do Gama, mas a que, no campo simbólico do poema, circunscreve os desbaratos sofridos pelo 
Poeta na busca por (auto)conhecimento. 



absolutamente outro, o desconhecido, o qual assume muitas faces: desde os mouros de 

Moçambique e Melinde ao monstruoso Adamastor e os nativos de Calecut. Tais 

encontros são resultados de inequívoca abertura à alteridade, a qual é desencadeada pela 

pulsão desejante que alia criação e destruição, vida e morte, na busca por uma 

linguagem nova que dê conta da experiência do ininteligível por vir. 

Ininteligível, entretanto, que desenreda sutilmente a trama épica até a sua 

irrupção trágica. Baco, a princípio, é sobre quem mais recai o nosso investimento 

analítico, posto que se trate do deus do excesso, da transgressão, da loucura, da alegria: 

figurações que envolvem um intrínseco caráter de violência. O deus que, por fim, terá a 

sua vez, no concílio marítimo do Canto VI, é quem assume uma dicção severamente 

crítica no poema. O discurso da crise incorporado nos versos de Camões, nesta que é 

das passagens mais terrificamente belas do poema, apresenta-nos como que uma 

Máquina do Mundo às avessas, o oposto caótico do concerto almejado pelo engenho do 

Poeta, no momento em que o deus do vinho investe nas profundezas do reino de 

Netuno, “No mais interno fundo das profundas/ Cavernas altas, onde o mar se esconde”, 

em uma catábase que, enfim, nos revela a força da dimensão simbólica de Baco. 

As portas de ouro fino, e marchetadas, 
Do rico aljôfar que nas conchas nace, 
De escultura fermosa estão lavradas, 
Na qual do irado Baco a vista pace. 
E vê primeiro, em cores variadas, 
Do velho Caos a tão confusa face; 
Vem-se os quatro Elementos trasladados, 
Em diversos ofícios ocupados. (VI, 10) 
 

 Exemplar para o mais efetivo entendimento da presença transgressora de Baco 

n’Os Lusíadas é o estudo de Luiza Nóbrega, No reino da água o Rei do vinho. É a partir 

de algumas reflexões da ensaísta que procuraremos formular os argumentos que 

fundamentem a função do deus do excesso como agenciador – junto de Vênus – da ideia 

do trágico no poema camoniano. Tratando, sobremaneira, dos dois deuses que por ora 

nos ocupa a análise, é necessário destacar o ponto crucial que nos permite notar a 

presença trágica na poesia de Camões.  

Supondo-se que Camões, em um gesto absolutamente revolucionário para a 

época em que viveu, fosse um poeta deveras interessado na imanência e na busca da 

experiência que lhe aprouvesse a fruição dos prazeres terrenos, não seria disparatada a 

hipótese de que a sua escrita é movida, dentre uma série de outros possíveis fatores, pela 

implacável consciência da morte. Consciência trágica, afinal, que no mínimo 

problematiza a inclinação ingênua para a crença numa realidade transcendente, a qual 



não perpassasse, antes de tudo, pelos afetos do corpo. O já reiterado erotismo que 

circunscreve tanto a lírica quanto a épica camonianas é índice que nos pode remeter ao 

interesse de ser a alegria o afeto a ocupar um lugar privilegiado no que reputamos ser o 

seu paradigma ético. Em oposição à felicidade e seus laivos de idealização no eterno 

paraíso, a alegria (ou o contentamento, se preferirmos um sema ainda mais camoniano) 

é o horizonte a ser buscado e que se consubstanciará na utópica Ilha de Vênus, bacanal 

oferecido como prêmio aos navegantes que buscavam a desejada parte oriental. 

 Encontramo-nos, aqui, em ponto não exatamente pacífico da crítica camoniana, 

mas tomado como legítimo sob variadas perspectivas: no plano simbólico que perpassa 

a empreitada trágico-marítima d’Os Lusíadas, a Ilha dos Amores é a necessária, ainda 

que fingida de “mortal e cego engano”, catarse poética. E é por se manifestar como 

fingimento, em uma narrativa que se constrói em flagrante tensão entre o mito e a 

história, que revela a sua feição trágica. A Ilha dos Amores antecipa, cheia de júbilo, o 

fim do poema, para, então, prolongar-se agonicamente por todo o anticlímax do Canto 

X, de modo que a suposta transcendência alcançada na visão da Máquina do Mundo 

pelo Gama é pouco mais que a terrível visão da morte, a sua e a dos demais barões 

assinalados, para quem não é mais possível alevantar um canto, afinal, submergido. O 

próprio Poeta vê seu poema naufragado, o que, na leitura de Nóbrega, assimila a 

transubstanciação dionisíaca no sentido de afirmação das feições trágico-líricas d’Os 

Lusíadas:  

Este receberá, plácido e brando, 
No seu regaço o Canto que molhado  
Vem do naufrágio triste e miserando,  
Dos procelosos baxos escapado, 
Das fomes, dos perigos grandes, quando 
Será o injusto mando executado 
Naquele cuja Lira sonorosa 
Será mais afamada que ditosa. (X, 128) 
 

 A passagem remonta ao histórico, mas não menos mítico, naufrágio porque 

passou Camões na foz do Rio Mekong, em seu exílio no oriente, quando haveria 

salvado o único exemplar de seu épico a nado. Interessa-nos ressaltar, entretanto, os 

versos últimos desta oitava, os quais inquirem acercada injustiça recaída sobre aquele 

“cuja Lira sonorosa / Será mais afamada que ditosa.”. A dita camoniana, embora 

malfadada, é apontada, ainda que em negativo, como o guia cego a levar o Poeta, em 

seu dizer, “a parte donde não saiba tornar-me”. O caráter de inexorabilidade, lido no 

referido verso do soneto “Pois meus olhos não cansam de chorar”, aponta para uma 

fatalidade inerente ao sentimento trágico, mas fatalidade enfrentada corajosamente com 



a alegria própria àquele que sabe da precariedade de sua existência, àquele que está 

“persuadido não somente que a alegria consegue acomodar-se com o trágico, mas ainda 

e sobretudo, que ela consiste apenas neste e por este acordo com ele.”58. Deste modo, a 

inequívoca e já discutida falência do canto épico lusíada assim procede por reiterados 

acenos para a almejada alegria no encontro com o desconhecido. 

 São inúmeras as referências ao encontro com os muitos outros do poema que se 

manifestam eivadas de alegria. Não esqueçamos de que Baco, principal opositor da 

viagem, é, dentre outras caracterizações, reconhecidamente o deus do vinho e da 

alegria; e, não por acaso, é justamente assim que os portugueses recebem e são 

recebidos, a princípio, pelos mouros durante todo o percurso da empreitada marítima – a 

qual resguarda, subliminarmente, a presença báquica, única capaz de conhecer “o fundo 

nunca descoberto” do oceano e, por extensão, da viagem poética. Poderíamos citar uma 

série de exemplos presentes no transcorrer da narrativa; escolhemos o primeiro contato 

dos portugueses com os habitantes da Ilha de Moçambique: “Comendo alegremente, 

perguntavam,/ Pela arábica língua...” (I, 50); “Começa a embandeirar-se toda a armada/ 

E de toldos alegres se adornou,/ Por receber, com festas e alegria,/ O Regedor das 

Ilhas...” (I, 59); “Partia, alegremente navegando,/ A ver as naus ligeiras Lusitanas...” (I, 

60); “Recebe o Capitão alegremente/ O Mouro e toda sua companhia...” (I, 61). A lista 

se estende, até que da alegria emirja o veneno do engano. Julgo como basilar este 

aspecto na poética camoniana, posto que apresente o caráter sumariamente precário da 

investida ética assumida pelo poeta em toda a sua obra; o que, em contrapartida, revela-

se como a mola propulsora de sua escrita – traço crítico que lhe confere uma inequívoca 

contemporaneidade. 

 O reconhecimento, pela parte de Camões, da defasagem da linguagem em 

relação ao mundo, da insuperável distância entre as palavras e as coisas, se constata 

como índice de sua atualidade crítica, não apenas porque seja este um dado encenado 

em seu próprio exercício de escrita, mas porque é a partir desta consciência de 

precariedade que a sua poesia se processa. No nível simbólico do poema, Baco é 

indispensável pelo fato de que desempenha uma função destrutiva inerente à escrita 

camoniana, que aposta no desejo de consumação do prazer carnal: prazer, logo, finito. 

Tratamos, portanto, de uma escrita que se constrói à medida que igualmente se destrói, 

como um contínuo processo metamórfico, o qual poderíamos designar como 
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(de)composição poética. É neste nível que a poesia de Camões aproxima-se daquilo que 

Gilles Deleuze chama de informe.  

Parece curiosa tal acepção pensada em termos de uma poética tão próxima da 

cultura clássica. Todavia, um mais detido esclarecimento sobre o conceito filosófico nos 

faz perceber que o seu entendimento pouco contrasta com o apropriar-se de formas fixas 

(que Camões, aliás, conhecia e usava muito bem), mas sobretudo opõe-se ao plano de 

discursos dominantes e, por conseguinte, estabilizados. É precisamente sobre este ponto 

que Deleuze comenta que “Escrever não é certamente impor uma forma (de expressão) 

a uma matéria vivida. A literatura está antes do lado do informe, ou do inacabamento 

(...)” (DELEUZE, 2000, p. 11). Interessa-nos tanto o que o ensaísta declara, 

afirmativamente, a respeito da noção de inacabamento, quanto o que reprova sobre a 

ideia de imposição. Neste sentido, o informe pode se situar em meio à dinâmica de 

interdição e transgressão, na medida mesmo que subentende os usos da linguagem em 

suas zonas liminares, em momentos de passagem, como devir: “Escrever é um caso de 

devir, sempre inacabado, sempre em via de fazer-se, e que extravasa qualquer matéria 

vivível ou vivida.” (Deleuze, 2000, P. 11).  

Ora, estamos a tratar do deus do excesso, portanto, do extravasamento. Baco, se, 

segundo uma leitura tradicional é somente assimilado como detrator da viagem, no 

plano diegético, é, no plano simbólico, o agente maior de transgressão, aquele capaz de 

dar voz a um discurso crítico e impor a sua contraditória fala na trama épica. Se 

podemos falar de informe n’Os Lusíadas, isto é devido, principalmente, à função 

desestabilizadora de Baco a qual permite a abertura do épico para o trágico, 

suspendendo a epopeia camoniana em um campo de tensões entre o louvor e o 

desespero, o qual, por falta de nome mais apropriado, chamamos de modernidade. 

 Vênus, deusa do amor, é quem enlaça a outra ponta do fio narrativo na intenção 

de consubstanciar o enleio mais que humano (entre navegantes e ninfas) na utópica Ilha 

do Canto IX. Forjada por Cupido a mando de sua mãe, a Ilha namorada é ponto crucial 

para a compreensão da alegria trágica n’Os Lusíadas, já que constitui a formulação ideal 

da experiência amorosa camoniana a qual tinha como propósito a fruição dos prazeres 

terrenos os quais ascenderiam homens à dimensão divina. Projeto falho, está evidente, 

posto que baseado na experiência terrena, que levaria o sujeito à inevitável errância. O 

paradoxo da poesia de Camões pode ser resumido nestas sentenças: na impossibilidade 

de conciliar, plenamente, matéria e espírito, e de transformar o apetite em razão. 



Impossibilidade sentida nas muitas perdições a que foi levado por seu desejo de 

conhecimento, mas pressentida enquanto ficção na poesia.  

É neste âmbito que a escrita, para Camões, deve ser concebida como um espaço 

de resistência; porque, enquanto matéria humana, a linguagem – e não só a poética – é 

inevitavelmente construção de sentido. Se por um lado, Baco é a expressão maior do 

descontrole, da loucura e do não sentido, a potência transgressora por excelência, 

Vênus, oposto complementar daquele, é quem restitui a ordem e oferece os meios 

possíveis de expressão do ininteligível – é ela, afinal, quem protege os portugueses em 

favor da língua. Helder Macedo, em leitura exemplar desta relação ambivalente entre 

Vênus e Baco, reconhece na Ilha dos Amores o ápice desta união: 

A Ilha do Amor seria, em suma, o triunfo de Vênus que apoiou a 
aventura e também o triunfo de Baco cujos ancestrais valores 
míticos59 a mesma aventura (se corretamente entendida e devidamente 
redirecionada) deveria poder implementar no novo tempo da História. 
No plano simbólico do poema teria assim deixado de haver conflito e 
passado a haver “dois contrários num sujeito”, numa reconciliação não 
só entre pai e filhos, mas também entre irmã e irmão, Vênus e Baco, 
na harmonia universal da Ilha do Amor. (MACEDO, 2010, p. 51) 
 

 Os deleites da Ilha dos Amores são, portanto, a expressão ideal do propósito a 

que se lança o poeta na fruição da vida terrena; projeto que levou às últimas 

consequências, sacrificando o próprio corpo e espírito “só por ver que cousa era viver 

ledo.” É preciso rever – e a vasta bibliografia crítica acerca da poesia de Camões 

apresenta-se como meio indispensável para tal proposição –, portanto, os aspectos 

reconciliador e harmônico da Ilha de Vênus. Não se trata, entretanto, de refutar o caráter 

– ainda que precário – de desejado concerto entre contrários, mas de reorientar o sentido 

deste mesmo concerto, na medida em que podemos restituir à dimensão venusiana o seu 

íntimo aspecto delirante. É notória a visada humanista da leitura de Helder Macedo 

naquilo que concerne ao interesse de expurgar da figura de Camões a sua aura sublime e 

conferir-lhe um lugar de poeta, o qual deveria ter por direito. No entanto, o ensaísta não 

deixa de reconhecer certo anseio pelo divino nesta poesia, sobretudo no que diz respeito 

à experiência amorosa, a qual enlaça corpo e alma, segundo a sua proposta analítica. 

Julgo apenas ser necessário redirecionar a vivência do divino para o plano da imanência 

de modo que a ordem adivinhada no concerto de “dois contrários num sujeito” seja 

compreendida como a fundação de um logos erótico, por conseguinte, transgressor. 
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A harmonia da Ilha de Vênus só pode ser entendida sob a égide de um retorno ao 

natural, que nada tem de apaziguador; pelo contrário, expõe o sujeito que o experimenta 

a uma radical violência, apenas assimilada pela perda dos sentidos. E eis que voltamos 

ao paradoxo fundamental da poesia camoniana. Acerca do erotismo, Bataille nos 

explica que “a sua profundidade é religiosa, é horrível, é trágica, é também 

inconfessável. E, não haja dúvidas, quanto mais divina for...” (BATAILLE, 2012, p. 

71). O divino60 descrito enquanto experiência íntima de passagem da descontinuidade 

para a continuidade do ser por meio do ato erótico é, nas palavras do ensaísta francês, 

trágico. Isto porque a abertura para a desagregação dos corpos somente é passível de se 

conceber, enquanto erotismo, por um humano: consciente de sua inevitável 

precariedade. É precisamente o que vislumbramos na Ilha dos Amores, em que 

simultaneamente aos prazeres do corpo em que se lançam os navegantes, é mostrada ao 

Gama (metonímia dos peitos lusitanos) a inexorável visão da morte na Máquina do 

Mundo. 

 Amor e morte são a engrenagem que move Os Lusíadas. Os nossos esforços são 

em vista de apresentar o caráter ambivalente que Vênus e Baco não apenas compõem 

em conjunto, mas carregam em si. Este, sendo o deus do vinho e da loucura, é 

igualmente aquele que preserva os valores naturais, da terra, estabelecendo uma relação 

forte com a cultura pastoril, além de, no poema em questão, assumir um papel 

declaradamente conservador. Aquela, enquanto deusa do Amor e da fertilidade, não é, 

por outro lado, menos colérica e destrutiva, sobretudo se aliarmos a sua potência 

simbólica a Eros, seu filho. É em Eros, aliás, que observamos a sua face mais trágica, 

pois nele é que se manifesta a sua força movida de cego desejo. N’Os Lusíadas, tal 

aspecto é evidente na chamada de Vênus por Cupido, quando esta decide por dar a Ilha 

namorada como prêmio aos lusitanos: “Seu filho vai buscar, porque só nele/ Tem todo 

seu poder, fero Cupido” (IX, 23); ou ainda na fala da própria deusa Citereia: “Amado 

filho, em cuja mão/ Toda minha potência está fundada;/ Filho, em quem minhas forças 
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sempre estão” (IX, 37). Ora, se a potência de Vênus está toda em Cupido (Eros segundo 

a designação grega), há de se constatar uma correspondente ferocidade erótica na ação 

da deusa, a qual, como já viemos tratando reiteradamente, tem íntima relação com a 

violência báquica. É neste projeto, que ambos operam em relação a si e ao outro, que se 

baseia a alegria trágica, em que prazer e dor protagonizam um papel de precária 

complementaridade na utópica Ilha. 

 O júbilo com que os navegantes chegam à Ilha dos Amores, assim como os 

prazeres carnais que nela experimentam junto das ninfas feridas de desejo pelas setas de 

Cupido, corresponde à mesma beatitude com que Vênus a planeja. Baco, deus da 

alegria, é a presença (ainda que ausente) que costura o discurso contraditório que, ao 

fundo, apresenta a face trágico-lírica da epopeia camoniana: “Porém a deusa Cípria, que 

ordenada/ Era, pera favor dos Lusitanos, / (...) pretendia / Dar-lhe nos mares tristes 

alegria.” (IX, 18, grifo nosso); “(...) Quando, juntas, com súbita alegria, / Houveram 

vista da Ilha namorada” (IX, 51, grifo nosso). A mais poderosa manifestação de gáudio 

por meio do encontro amoroso é aquela que descreve a conquista pelo navegante 

Lionardo de sua desejada Ninfa, aventura que claramente aponta um movimento de 

ressignificação dos afetos que operam uma passagem da tristeza para a alegria. 

Já não fugia a bela Ninfa tanto, 
Por se dar cara ao triste que a seguia, 
Como por ir ouvindo o doce canto, 
As namoradas mágoas que dizia. 
Volvendo o rosto, já sereno e santo, 
Toda banhada em riso e alegria, 
Cair se deixa aos pés do vencedor, 
Que todo se desfaz em puro amor. 
 
Oh! Que famintos beijos na floresta, 
E que mimoso choro que soava! 
Que afagos tão suaves, que ira honesta, 
Que em risinhos alegres se tornava! 
O que mais passam na manhã e na sesta, 
Que Vénus com prazeres inflamava, 
Milhor é exprimentá-lo que julgá-lo; 
Mas julgue-o quem não pode exprimentá-lo. (IX, 82-83) 
 

 Estão, portanto, aliados alegria e desfazimento no movimento de encontro com o 

divino desencadeado pela vertigem erótica, em nada disfarçada. O valor da experiência 

como modo de busca pelo conhecimento, tão bem assinalado por Helder Macedo, 

revela-nos a sua intrínseca relação com um entendimento da finitude humana, pois ao 

deslocar o meio de estudo da esfera teórica para a prática, do julgamento para o ensaio, 

volve o cerne da questão para o plano da imanência. Os prazeres vividos na Ilha de 

Vênus são declaradamente carnais, logo, passíveis de todas as intempéries da matéria, 



inclusive a morte. É neste sentido que destacamos a incerteza como elemento 

imprescindível da visada ética da poesia de Camões, a qual não é capaz de prejulgar os 

efeitos do amor que a move, posto que justamente opte por vivê-lo na própria pele. 

 A contínua revisão da tradição crítica sobre a poesia de Camões, que, desde os 

estudos pioneiros de Jorge de Sena, têm sido elaborados por uma série de 

pesquisadores, encontra ponto nada pacífico no que tange à natureza divina da ascensão 

de Vasco da Gama, levado pelas mãos de Tethys. Helder Macedo já havia assinalado da 

ambígua relação da Ninfa com os interesses de Baco, na altura do concílio marítimo do 

Canto VI; ferida pelas setas de Cupido, Tethys encarna a dúplice função de Vênus e 

Baco na Ilha dos Amores, e é nela que se consubstanciam os valores representativos de 

ambos na narrativa. Entre a despedida dos navegantes da Ilha e o seu retorno a Portugal 

há apenas uma estrofe, a qual se basta por indicar a tranquilidade do caminho de volta, 

afinal já desbravado. Estamos, portanto, entre a estrofe 143 e 145 do Canto X, 

exemplares do sentido trágico que assume a obra camoniana, já que, após a fala de 

Tethys, defrontamo-nos com a última irrupção do Poeta na narrativa épica, cujo fim já 

estava a ser postergado, pelo menos, desde o Canto VII – momento em que os 

portugueses chegam à barra de Calecut.  

Na estância em que a Ninfa dá aviso do caminho livre de perigos que os 

navegantes têm para voltar a Portugal, os semas amor e alegria (Vênus e Baco) são os 

usados para designar a Ilha: “«Podei-vos embarcar, que tendes vento/ E mar tranquilo, 

pera a pátria amada.»/ Assi lhe disse; e logo movimento/ Fazem da Ilha alegre e 

namorada.” (X, 143, grifos nossos) O anticlímax que daí se segue – “No mais, Musa, 

no mais, que a Lira tenho/ Destemperada e a voz enrouquecida” (X, 145) – possui 

variedade imensa de interpretações, e não nos cabe ainda neste capítulo discutir este 

aspecto. Todavia, a derrotada viagem é inequívoca consequência do estertor catártico da 

Ilha alegre e namorada, cujo sentido trágico jamais poderia obliterar a visão da morte: 

tanto a da pátria, “metida/ No gosto da cobiça e na rudeza/ De hũa austera, apagada e vil 

tristeza.” (X, 145), como a do poema, naufragado. 

 O reconhecimento da atualidade da poesia de Camões é observável não apenas 

no interesse provocado em poetas-leitores da contemporaneidade, como no que nela 

pode ser presentificado como problema inerente ao homem do século XXI. Se a 

distância histórica de que falava o poeta, já no século XVI, relativamente ao período das 

grandes expedições marítimas, já operava um deslocamento crítico quanto ao seu 

presente, o resultado deste movimento suspende o tempo de sua obra, a qual chega até 



nós como a impossibilidade de suprir um vazio inesgotável. No mesmo “Cronofobia” 

com que iniciamos este capítulo, Manuel de Freitas elege os seus contemporâneos, 

dentre eles Villon, Montaigne e, demarcado com sinal ausente, Camões: “Corre 

entretanto o boato de que/ Castela se apossou de Portugal/ e houve até um poeta 

obscuro/ que preferiu morrer antes disso,/ em versos de imponderável beleza.” 

(FREITAS, 2007, p. 67). A morte com que nos presenteia este “poeta obscuro” é o meio 

pelo qual ele chega até nós, “em versos de imponderável beleza” para que, porventura, 

ponderemos alegremente a inexorabilidade do fim. 
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3.3 O bestiário sagrado de Camões 

 

A atração que o animal exerce sobre o humano remonta a um tempo arcaico. De 

fato, a alteridade que porventura enxergamos no olhar do bicho, cuja transparência 

revela um imenso vazio onde (o) nada se espelha, é, simultaneamente, aterradora e 

cativante. É como se neste olhar reconhecêssemos toda pureza e ferocidade que 

depositamos para sempre em uma ancestralidade perdida. Em certo sentido, no animal 

vislumbro uma terrível inocência, alheia a minha condição de sujeito consciente, mas 

que é, entretanto, segundo uma profunda intimidade sagrada, a minha inocência. 



 O homem separa-se do animal: pela linguagem, pelo trabalho, pelo erotismo – 

pela cultura. Diz-se que o homem é um animal de cultura – interpretação questionável, 

mas que tomarei como referência para o desenvolvimento de algumas ideias neste 

estudo. Como pretendo demonstrar, a partir da leitura de Georges Bataille, é a cultura (o 

trabalho) que funda, para o homem, o mundo profano. Por meio do desenvolvimento 

técnico, o homem primitivo é capaz de reduzir a realidade amorfa, que é o seu exterior, 

em objeto, mundo inteligível. E, uma vez que diferencia o outro como objeto, 

simultaneamente faz nascer, em si, a consciência de sujeito perante ele. Quando um 

objeto é feito instrumento, ou seja, quando é submetido a uma função utilitária, perde o 

seu caráter de finalidade em si mesmo para adquirir um fim sujeito ao desejo de seu 

artífice. O homem transcende a realidade, distinguindo-a como objeto, porque se julga 

capaz de manuseá-la. Neste sentido, o homem é o animal da transcendência. 

 Em oposição a este quadro de gênese do mundo profano, o animal se coloca a 

uma distância inacessível diante de nossa consciência; isto porque ele é justamente esta 

imanência a que não podemos ter acesso se não sob a certeza de nos apagar na 

convulsão desencadeada de sua realidade. Acerca desta questão, Bataille afirma que: 

Nada, para dizer a verdade, nos é mais inacessível do que essa vida 
animal da qual somos resultantes. Nada é mais estrangeiro à nossa 
maneira de pensar do que a Terra no seio do universo silencioso, não 
tendo nem o sentido que o homem dá às coisas, nem o não-sentido das 
coisas no momento em que desejaríamos imaginá-las sem uma 
consciência que as refletisse. Na verdade, só arbitrariamente podemos 
supor as coisas sem a consciência, já que nós, supor, implicam a 
consciência, nossa consciência, aderindo de uma maneira indelével à 
presença delas. (BATAILLE, 1993, p. 21-22). 
 

 O excerto do texto batailliano deixa claro um fato do qual não podemos desviar 

a vista: possuíamos uma filiação animal (“essa vida animal da qual somos resultantes”). 

O desdobramento das articulações do ensaísta francês se encarrega, no entanto, de 

descrever o rompimento com esta filiação – somos como que órfãos de nossa própria 

condição animal, que, todavia, insistentemente nos assola reivindicando a sua 

maternidade. Sob a forma do que nos é necessário e instintivo, o medo, a fome, o sexo 

abrem diante de nós um abismo que nos revela uma luz ancestral que nos liga a este 

passado perdido. Mas esta luz, ao mesmo tempo em que ilumina, cega, impossibilita a 

atividade consciente. O deslumbramento em que consiste a abertura para a animalidade 

é comparável ao retorno a um tempo mítico, em que as dinâmicas do devir histórico são 

suspensas para que deem lugar à imanência de um contínuo presente, e em que as 

categorias de sujeito e objeto se imiscuem em um campo de indiferenciação.  



 Segundo Bataille, o deslizamento de sentido provocado por esta abertura à 

animalidade proporciona uma visão, a contemplação de um conhecimento informulado. 

E este conhecimento, à margem da consciência racional, opera segundo uma ordem 

diferenciada, e só pode ser enunciado se implicado no âmbito da imaginação, do sonho, 

da analogia. É neste ponto que podemos, com efeito, traçar um paralelo entre a 

realidade animal, segundo a percepção humana, e a poesia. Por meio da poesia, o 

homem pode aceder a este outro mundo, sob o modo de uma forma informe. De fato, se 

supusermos que o poético resguarda um conhecimento, este há-de ser inexoravelmente 

aquilo que nos escapa – o saber da poesia, rompendo com a ordem da linearidade do 

tempo histórico, deseja se compor como contínua transformação. 

 A poesia, mais precisamente, a poesia de Camões, no limiar da modernidade, em 

pleno século XVI, conheceu com particular tormento um momento de triunfo da razão 

técnica, decorrente do contexto renascentista, das Reformas, das grandes navegações. O 

adeus ao mundo medieval se dá para o autor d’Os Lusíadas como a consciência da 

perda de uma realidade intelectual fundada em um sistema epistemológico que tinha na 

trama das semelhanças e da analogia o seu principal instrumento de saber. Por outro 

lado, adentrar a Idade Moderna, para Camões, significa viver um tempo em que todo o 

universo lhe é dado como objeto de conhecimento, o qual pode ser investigado por meio 

da análise. O universo d’Os Lusíadas, com o qual de forma mais detida trabalhamos no 

desenvolvimento deste estudo, constitui-se, majoritariamente, como um plano de 

reelaboração nostálgica de uma esfera de conhecimento para sempre perdida. Nesta 

nostalgia não há, de modo algum, uma espécie de ressentimento paralisante que se 

interponha à obra – pelo contrário, a atitude camoniana perante o caos de um mundo por 

se descobrir é própria de um heroísmo trágico. 

 Digo trágico porque o poeta tem, em seu horizonte de conhecimento e ação, a 

crença na possibilidade de emendar, enquanto sujeito singular, o que antes era dado em 

uma esfera cosmológica divina forjada, naturalmente, por Deus. Em outras palavras, o 

poeta acreditava ser possível conferir inteligibilidade a um mundo desconcertado. Este 

mundo (passado, e de que o medievo foi o último suspiro agonizante) era, com efeito, 

incorruptível, não porque nele não fosse viável o erro ou o acaso, mas porque, nele, 

qualquer acidente estaria previamente assimilado ao plano sagrado, de onde nos chega a 

máxima segundo a qual “Deus escreve certo por linhas tortas”. É preciso ter em mente 

que o Portugal do século XVI, ou seja, o Portugal da efervescência Contrarreformista, 

foi terreno privilegiado para ação opressora da doutrinação católica cujo aparelho 



inquisitorial nada deixava passar incólume. Os Lusíadas (não custa lembrar) é resultado 

deste tempo e, por consequência, teve de enfrentar o crivo da censura para ganhar o seu 

Imprimatur. Chamo atenção para a singularidade do caso português, pois foi 

precisamente aqui que a cisão de dois mundos se fez sentir de forma mais aguda: 

Portugal deu adeus à Idade Média com o Mercantilismo movido por uma burguesia em 

franca ascensão, mas dela, ideologicamente, manteve a memória mais obscura. Esta tese 

é exposta com precisão por Antero de Quental, nas suas Causas da decadência dos 

povos peninsulares61. 

 Se levou o país à decadência, preparou o terreno para a realização da obra 

porventura a mais moderna em seu tempo, porque a mais crítica. Não quero com esta 

afirmação justificar os horrores do genocídio, do exílio e de séculos de retrocesso moral 

fomentados pelo Catolicismo do concílio de Trento, mas notar que o poema de Camões 

soube, como poucos, captar o espírito de um tempo em estado de crise, dele emergindo 

contaminado por suas contradições. Neste estudo, precisamente, gostaria de demonstrar 

como, em algumas passagens fundamentais do épico camoniano, a animalidade se 

manifesta como índice de recuperação de uma aliança perdida com o regime analógico 

de conhecimento, próprio da experiência religiosa. 

 Georges Bataille, em dado passo da sua Teoria da religião, declara: 

O animal abre diante de mim uma profundidade que me atrai e que me 
é familiar. Essa profundidade, num certo sentido, eu a conheço: é a 
minha. É também o que para mim está mais longinquamente oculto, o 
que merece este nome de profundidade, que quer dizer precisamente o 
que me escapa. Mas é também a poesia... (BATAILLE, 1993, p. 23) 
 

 Particularmente interessante para a nossa pesquisa é a constatação (analógica, 

por assim dizer) que o ensaísta francês faz da intrínseca relação existente entre animal, 

religião e poesia. Estes três elementos urdidos pela propriedade, segundo Bataille, 

daquilo que me escapa. Camões, a quem não podemos reputar senão a religiosidade 

cristã católica, experimentou em sua poesia outras manifestações da cultura a que 

associamos a esfera do sagrado. Muito modernamente, julgo que para o autor d’Os 

Lusíadas a poesia foi um acesso para a vivência de outros modos do sagrado, por vezes 

muito afins às práticas místicas. Aliás, que este poema seja resultado de uma arquitetura 
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esotérica de caráter ascético, não é exatamente uma novidade, pelo menos desde os 

estudos de Jorge de Sena ou de Vasco Graça Moura62. Mas cumpre destacar o que, a 

meu ver, pode ser descrito como a experiência do sagrado por meio da intermediação 

animal na poesia de Camões. 

 Maria de Lourdes Abreu de Oliveira abre-me o caminho com uma prodigiosa 

leitura do mito de Inês de Castro cantado n’Os Lusíadas, destacando a clave 

neoplatônica desta narrativa amorosa. Segundo a ensaísta, o famoso episódio descreve a 

ultrapassagem da História pelo mito por meio da espiritualização de um amor que só se 

consuma enquanto gesto sacrificial. A fórmula estrutural deste pensamento encontra-se 

circunscrita nas palavras da famosa estrofe: 

Tu só, tu, puro amor, com força crua, 
Que os corações humanos tanto obriga, 
Deste causa à molesta morte sua, 
Como se fora pérfida inimiga. 
Se dizem, fero Amor, que a sede tua 
Nem com lágrimas tristes se mitiga, 
É porque queres, áspero e tirano, 
Tuas aras banhar em sangue humano. (III, 119) 
 

 A beleza da leitura de Maria de Lourdes Abreu de Oliveira consiste, dentre 

outras razões, na observância de uma tensão entre natureza e cultura que atravessa a 

narrativa. De fato, o destino de Inês (e o amor camoniano, de um modo mais amplo) se 

encontra entre o puro e o fero Amor: adjetivos por si só contraditórios que qualificam o 

referido substantivo nesta estrofe63. Chamo a atenção, particularmente, à palavra fero, 

pois é ela que fará a mediação entre a experiência amorosa e a religiosa. Fero significa 

feroz, portanto, indica aquilo que tem a qualidade da fera, do animal. A impetuosidade 

do Amor (Cupido) está implicada na crueza com que se manifesta, isto é, na violência 

com que rompe especificamente com a razão. O amor, entendamo-lo camonianamente, 

está a meio caminho entre natureza e cultura, feridade e pureza; mas de tal modo assim 

radical que só se acede a uma vivência plena deste afeto sob a condição de abarcar as 

duas dimensões que o compõem. 

 De fato, uma vez que Camões não subtrai a dimensão do desejo da experiência 

amorosa, é preciso ter em conta os influxos eróticos que perpassam a sua visão de 
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 Chamo atenção, especificamente, aos trabalhos de Sena publicados em Estudos sobre o vocabulário 
de «Os Lusíadas» com notas sobre o humanismo e o esoterismo de Camões e, no caso de Vasco Graça 
Moura, ao ensaio Camões e a divina proporção. 
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 Não podemos deixar de notar que puro refere-se a amor enquanto que fero a Amor. Não obstante o 
reconhecimento de que o uso da maiúscula altera o valor linguístico da palavra, entendemos que o 
amor enquanto experiência pessoal aqui se identifica com a manifestação do Amor como entidade 
mítica, de modo que a singularidade de um não é alheia à universalidade do outro. 



mundo para além da mera relação sexual. No caso de Pedro e Inês, a pulsão de eros 

enseja uma reconciliação entre vida e morte, até os limites dos estertores da cena do 

sacrifício. É, em outras palavras, um modo de experimentar a obscuridade da morte em 

meio à claridade da vida o que está em jogo na narrativa camoniana: “Mesmo antes de 

ser assassinada, Inês, na possibilidade de ser degredada, já se considera morta. Pedro 

morre também ao coroá-la rainha, pois, como rei de uma rainha morta, assume a morte.” 

(OLIVEIRA, 2000, p. 29). 

 A morte que vislumbramos e da qual participamos ritualmente no sacrifício 

revela-se como lampejo da continuidade relativa à violência gratuita com que o sujeito 

se abandona a si mesmo. Este mundo contínuo o homem associa à natureza imanente, 

em específico aos animais. “A morte perfaz um carácter de transgressão que é próprio 

do animal. Entra na profundidade do ser do animal e é, em seu rito sangrento, a 

revelação dessa profundidade.” (BATAILLE, 1988, p. 72). Inês é uma vítima humana... 

transgressão ainda mais violenta do mundo ordenado da cultura. Mas o que nos 

interessa é o sentido desta morte: o sacrifício descreve o percurso de uma reconciliação 

brutal com a animalidade, a qual, para os sujeitos que vivenciam a cena ritualística, tem 

o caráter de uma abertura para o sagrado. Entre o mito e a História, a leitura de Maria de 

Lourdes desvela, não sem assombro, o caráter simbólico que encerra o nome das 

personagens envolvidas: Pedro como pedra – elemento ligado à tradição alquímica e 

suscitador da “mediação entre vida e morte” (OLIVEIRA, 2000, p. 21) – e Inês como 

cordeiro (de fato, Inês tem sua raiz etimológica em Agnes, que significa justamente 

cordeiro: a vítima sacrificial por excelência).  

 Mas não é tão somente a simbologia do nome do protagonista deste episódio que 

nos remete diretamente à questão da presença animal. Como já destacamos, o amor é 

fero e, talvez por esta razão, seja em meio à bestialidade de criaturas desprovidas de 

razão que Inês busca a piedade que falta aos corações humanos que desejam assassiná-

la. “Põe-me onde se use toda a feridade,/ Entre leões e tigres, e verei/ Se neles achar 

posso a piedade/ Que entre peitos humanos não achei.” (III, 129): assim clama a “mísera 

e mesquinha/ Que despois de ser morta foi Rainha” (III, 118), nesta altura, em momento 

de desespero antes da morte. O aparato retórico utilizado na descrição desta cena pode 

ser compreendido como um processo de inversão valorativa das qualidades humana e 

animais, de maneira que Inês, ao supor a possibilidade de encontrar a compaixão entre 

as feras, consequentemente acusa os algozes humanos de sua atrocidade. Todavia, para 

além deste quadro, é necessário observar que a piedade achada “Entre leões e tigres” é 



uma evidente marca de uma religiosidade outra que atravessa o episódio lusíada e que 

em muito escapa à mera concepção platônica de um amor para além da vida e da morte. 

 Com efeito, piedade (pietate), antes de tudo, quer dizer o respeito pelas coisas 

religiosas. Se nos detivermos em uma análise quantitativa dos usos desta palavra só 

neste episódio d’Os Lusíadas, o resultado encontrado pode causar algum espanto: em 

dezoito estrofes que percorrem a totalidade desta narrativa, encontramos seis 

incidências da palavra piedade e variações, ou seja, proporcionalmente, trata-se de uma 

relação palavra/estrofe de um terço! 

 Algumas destas passagens provocam-me um particular interesse de leitura. No 

excerto há pouco citado, é singularmente sintomática, para além da clara presença 

animal, a rima feridade/piedade, que, como suponho, é um índice manifesto da relação 

intrínseca entre estas duas esferas. Um pouco antes, no momento em que os assassinos 

de Inês encarregam-se de levá-la à presença do Rei D. Afonso IV, lemos o seguinte: 

“Traziam-na os horríficos algozes/ Ante o Rei, já movido à piedade,/ Mas o povo, com 

falsas e ferozes/ Razões, à morte crua o persuade.” (III, 124). A estratégia de Vasco da 

Gama (o narrador deste episódio) de salvaguardar a índole benigna do Rei português é 

transferir a culpabilidade para o povo que “com falsas e ferozes/ Razões, à morte crua o 

persuade. (grifos nossos)”. Há uma adversativa interpondo-se aos polos piedade régia e 

ferocidade popular. De todo modo, ainda que em campos opostos segundo tal sentença, 

notamos que, em seguida, o espírito piedoso oscila de personagem a personagem, assim 

como a crueldade: Inês “com tristes e piedosas vozes [...]/ Pera o céu cristalino 

alevantando,/ Com lágrimas, os olhos piedosos [...]/ Pera o avô cruel assi dizia” (III, 

124-125, grifos nossos). O intercâmbio entre piedade e crueldade, na figura do Rei, 

especificamente, deflagra nestes excertos citados uma tangência possível entre os dois 

sentimentos. Na sequência da narrativa, as palavras de Inês tornam ainda mais clara esta 

relação da animalidade com a experiência do sagrado. 

«Se já nas brutas feras, cuja mente 
Natura fez cruel de nascimento, 
E nas aves agrestes, que sòmente 
Nas rapinas aéreas tem o intento, 
Com pequenas crianças viu a gente 
Terem tão piadoso sentimento 
Como co a mãe de Nino já mostraram, 
E cos irmãos que Roma edificaram: 
 
Ó tu, que tens de humano o gesto e o peito 
(Se de humano é matar hũa donzela, 
Fraca e sem força, só por ter sujeito 
O coração a quem soube vencê-la), 
A estas criancinhas tem respeito, 



Pois o não tens à morte escura dela; 
Mova-te a piedade sua e minha, 
Pois te não move a culpa que não tinha [»]. (III, 126-127). 
 

 Neste excerto da fala de Inês ao Rei D. Afonso IV, parece-me evidente a 

inversão de comportamento esperado, respectivamente, por animais e homens. Nas 

“feras, cuja mente/ Natura fez cruel de nascimento” (grifos nossos) busca Inês encontrar 

a piedade, ou seja, a compaixão religiosa que lhe abrirá caminho para a experiência 

sagrada, enquanto que nos humanos encontra somente a irresponsabilidade relativa 

àquilo que, para Camões, ocupa o mais alto lugar em sua escala valorativa: a sujeição 

amorosa – “Ó tu, que tens de humano o gesto e o peito/ (Se de humano é matar hũa 

donzela,/ Fraca e sem força, só por ter sujeito/ O coração a quem soube vencê-la)”. As 

referências à fabulosa Rainha Semíramis (alimentada por pombas) e à origem mítica de 

Roma com Rômulo e Remo (amamentados por uma loba) reforçam a afinidade entre 

homem e animal que, na economia do poema camoniano, redimensiona a vivência da 

religiosidade para além da concepção exclusivamente cristã. 

 A morte de Inês é comparada à da “linda moça Polycena” (filha de Príamo que é 

imolada por Pirro sobre o túmulo de Aquiles), que, nas palavras de Gama, é 

caracterizada “como paciente e mansa ovelha”. Inês, que também “Ao duro sacrifício se 

oferece” (III, 131), se apresenta como o cordeiro de Deus (agnus Dei) imolado no altar 

do amor, em uma espécie de atualização da eucaristia cristã por meio do ritual 

sangrento. Aliás, este sacrifício só encontra o seu termo na ação de D. Pedro, o Cru, 

quando, após assumir o reinado, manda raptar e assassinar os algozes da sua amante: 

“Este castigador foi rigoroso/ De latrocínios, mortes e adultérios;/ Fazer nos maus 

cruezas, fero e iroso,/ Eram os seus mais certos refrigérios. (grifo nosso)” (III, 137). O 

sentido profundo desta narrativa (como gostaria de dizer Bataille) encontra no conto 

“Teorema”, de Herberto Helder, uma das formas mais bem acabadas. Aqui, Herberto dá 

nova luz à realidade terrível implicada na ação sacrificial que, nas mãos de D. Pedro é 

revivificada e, em certo sentido, complementa – pela vingança – o assassinato de Inês. 

Curiosamente (e a História de Portugal parece estar cheia destas coincidências), 

um dos algozes da Rainha chamava-se Pero Coelho64, e é ele o narrador do conto 

herbertiano, cujo discurso sobrevive à própria morte. Coelho é executado com uma 
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 Parece um exagero interpretativo, mas, de fato, mesmo Herberto joga com este dado: “– Preparem-
me esse coelho, que tenho fome.// O rei brinca com o meu nome. O meu apelido é Coelho.” (HELDER, 
2010, p. 83-84). 



punhalada nas costas, por onde lhe é arrancado o coração, que, por sua vez, é entregue 

ao Rei em uma bandeja de prata: 

– Só o coração – diz. E levanta-o [...], e depois trinca-o ferozmente. A 
multidão delira, aclama-o, chama-me assassino, cão, encomenda-me a 
alma ao Diabo. Eu gostaria de poder agradecer a esta gente bárbara e 
pura as suas boas palavras violentas.// Um filete de sangue escorre 
pelo queixo de D. Pedro, os maxilares movem-se devagar. O rei come 
o meu coração. (HELDER, 2010, p. 85, grifos nossos). 
 

 A cena de cardiofagia representada no conto explora, em um nível extremo, a 

imagética da comunhão religiosa, em que provar da carne do sacrificado é participar da 

sagração de um amor que só se efetivou porque morreu. Herberto nos explicita que a 

passagem da vida para a morte nada tem que ver com uma visão idealizante do amor, 

paralisado na eternidade dos céus; pelo contrário, esta passagem significa um retorno à 

terra e à animalidade, um elogio da transformação. Por isso mesmo, por negar a 

transcendência do desejo, esta estranha religiosidade se afina com uma dimensão 

nefasta: “Matei por amor do amor – e isso é do espírito demoníaco.” (HELDER, 2010, 

p. 84-85). O Mal, segundo o mesmo Bataille que vimos citando neste trabalho, está 

associado ao desregramento e, sobretudo, à improdutividade: aberrações que perturbam 

a ordem do mundo profano, isto é, do mundo da cultura. O trabalho organiza o mundo 

profano e toda atividade gratuita (sem fins produtivos) é julgada pelo homem como uma 

ameaça à manutenção da vida. Por outro lado, as proibições criadas pela vida em 

sociedade revelam outra face obscura: o desejo da transgressão. Isto porque o homem 

reconhece que, para além dos limites do que lhe é permitido, existe aquela palpitação 

ardente de vida na qual vislumbra um prolongamento do seu ser na totalidade cósmica 

do Ser. Por isso mesmo o Mal é tão tentador; em outras palavras, bataillianamente 

falando, ele nada mais é do que a margem interditada dos nossos desejos. 

 O simultâneo medo e fascínio que temos em relação ao animal consiste na 

consciência de que nele reconhecemos a nós mesmos sem as travas da interdição. Que o 

cristianismo – cuja ritualística buscou a purificação segundo uma assepsia que eliminou 

por completo a vertigem do derramamento de sangue e que se caracteriza, dentre outras 

coisas, por uma cultura de abstinência e regrados jejuns – associe a personificação do 

Mal com a animalidade, não é de se espantar. Não é à toa que o Diabo é o cão, o bode, 

etc. de acordo com a tradição pagã de que o cristianismo roube a imagética religiosa. 

 No Canto VII d’Os Lusíadas, assim que Vasco da Gama adentra o palácio do 

Samorim, as imagens dos deuses hindus provocam estupefação nos portugueses: “Ali 

estão das Deidades as figuras,/ Esculpidas em pau e em pedra fria,/ Vários de gestos, 



vários de pinturas,/ A segundo o demónio lhe fingia.” (VII, 47). O fingimento 

demoníaco de que nos dá parte o narrador é revelado, logo na sequência, como 

representação zoomórfica: “Um na cabeça cornos esculpidos,/ Qual Júpiter Amon em 

Líbia estava; [...]/ Outro fronte canina tem de fora,/ Qual Anúbis Menfítico se adora. 

(VII, 48). Aqui referido com todas as letras, o Demônio surge intimamente associado 

com a animalidade e sem contradição aparente alguma em relação ao cordeiro-Inês! 

 Herberto Helder apreende a lição camoniana e manifesta a indiferença entre o 

puro e o fero (amor): “Eu gostaria de poder agradecer a esta gente bárbara e pura [...]” 

(grifos nossos). Revela-nos o autor d’Os passos em volta que a barbaridade, ou a 

selvageria, é também índice de pureza: assim como falamos da pureza de uma criança 

que ainda não foi educada no mundo da cultura. Caso particularmente interessante para 

observarmos esta figuração é, n’Os Lusíadas, a personagem de Cupido. Na primeira 

aparição do filho de Vênus no poema, o adjetivo que lhe é conferido destaca, não por 

acaso, o seu ímpeto... animalesco. Vênus, enquanto cuida de convocar as Nereidas para 

receberem os portugueses na Ilha dos Amores, “Seu filho vai buscar, porque só nele/ 

Tem todo seu poder, fero Cupido” (IX, 23, grifo nosso). Classicamente, Cupido é 

representado como uma criança cega com asas, cujas setas lançadas de seu arco fazem 

apaixonar o vitimado. A mesma gratuidade da ação animal pode ser associada às 

travessuras infantis de Cupido que, não por acaso, é chamado também o próprio Amor. 

Sendo assim, uma vez assumida a potência erótica do amor feito na poesia camoniana, 

não é demais relacioná-la (tal potência) com uma força diabólica – segundo uma 

perspectiva cristã, naturalmente. 

 Em um poema de Manuel de Freitas que se inicia com o verso “Ferozmente 

sobre ti quase lambendo” é possível notar uma evidente relação entre a prática erótica, a 

animalidade e o Mal. Para além da ferocidade do sujeito lírico, o “quase lambendo” 

indicia a atividade humana nos limites da sua própria humanidade: lamber é ação que 

somente se efetua nos contextos da alimentação e da sexualidade, portanto, em 

circunstâncias sujeitas aos movimentos instintivos. Leiamos o poema de Freitas: 

Ferozmente sobre ti quase lambendo 
quando um estremecimento dorsal 
obriga aos sítios húmidos, demandados 
em vão. Deténs-te nesse frenesi 
de carne, subitamente recolhida numa  
ríspida mudez sem perdão. Perde-se 
em breve a febre colérica e tropeçante. 
Os corpos regressam de não ter 
partido, desfaz-se o lume 
num insuportável deserto de sentir 



não sentir. 
 
O sexo é o mal 
mas não só. (FREITAS, 2007, p. 40). 
 

 O texto, que descreve menos o orgasmo sexual que o sentimento advindo do 

desvanecimento do prazer após o gozo, encerra-se com uma máxima concentrada em 

dois versos: “O sexo é o mal/ mas não só.” A identificação da sexualidade, e mais 

especificamente do erotismo, com o maligno está associada ao fato de estes movimentos 

desencadearem uma ameaça ao mundo da razão e do cálculo. Mas, segundo o poema de 

Freitas, talvez a face mais terrível do Mal seja a constatação de que os corpos, que se 

perdem uns nos outros em situação erótica, depois regressam. E regressar significa ter a 

consciência da própria perda: “Os corpos regressam de não ter/ partido, desfaz-se o 

lume/ num insuportável deserto de sentir/ não sentir.” A angústia da transgressão, 

ensina-nos Freitas, não se situa tanto no prazer da ruptura quanto na lembrança de ter 

rompido. “O sexo é o mal/ mas não só” (grifos nossos), porque a lembrança da 

violência, com a qual angustiadamente nos identificamos, é atravessada por um 

sentimento de prazer.  

Na Ilha do Canto IX d’Os Lusíadas, esta contradição alcança o seu paroxismo na 

dinâmica entre Vênus e Baco, como agentes do puro e do fero amor. É neste episódio 

que se desvela, sob a sua forma mais radical, uma experiência do sagrado em poesia. 

Jorge Fernandes da Silveira declara em ensaio que “Sintática e semanticamente, literal e 

simbolicamente, é o amor que move o poema. No fundo, uma maravilhosamente bem 

urdida sequência textual impulsiona o progresso da viagem.” (SILVEIRA, 2003, p. 

108). Tendo em vista a carga dispendiosa inerente à experiência erótica da poesia de 

Camões, compreender que “é o amor que move o poema” nos abre os horizontes para 

uma legibilidade simpática a sua parte maldita. 

Uma religiosidade sombria habita os interstícios do texto camoniano, a qual 

pode ser notada atravessando a claridade edênica da Ilha de Vênus. Que haja, a par da 

feição luminosa inerente à Deusa Cípria no poema, uma sua contrapartida de turvação 

representada por Baco, é trabalho a que se dedicou especialmente Luiza Nóbrega. Com 

efeito, o erotismo flagrante do prêmio português parece-me índice perturbador do 

equilíbrio e ordem do locus amoenus com que se costuma pintar o famoso episódio 

lusíada. A harmonia em que se encontram flora e fauna em sua comunhão natural é 

descrita nas estâncias 56 a 63, esta última culminando em um desfile de cisnes, 

rouxinóis, cervos, lebres, passarinhos, todos em plena conformidade idílica com um 



gesto de erotização cósmica proporcionada por Vênus: “Em derredor da Deusa, já 

partida,/ No ar lascivos beijos se vão dando./ Ela, por onde passa, o ar e o vento/ Sereno 

faz, com brando movimento.” (IX, 24). No entanto, serenidade e brandura participam da 

lascívia venusiana neste excerto que, afinal, aponta para a vindoura desordenação dos 

sentidos desencadeada pelo prazer sexual. 

Eros traz em si as potências de criação e destruição; e é por isso mesmo que se 

coaduna a Baco, deus presente nos rituais de fertilização da terra assim como nos 

festejos em celebração do vinho e da loucura. Não é à toa que, em seguida às 

amenidades paisagísticas da Ilha de Vênus, sejam descritas as Ninfas em usanças pouco 

tranquilizadoras do espírito... e sobretudo do corpo:  

De hũa os cabelos de ouro o vento leva,  
Correndo, e de outra as fraldas delicadas; 
Acende-se o desejo, que se ceva  
Nas alvas carnes, súbito mostradas. 
Hũa de indústria cai, e já releva, 
Com mostras mais macias que indinadas, 
Que sobre ela, empecendo, também caia 
Quem a seguiu pela arenosa praia. (IX, 71). 
 

 Em seu literal sentido de desvelamento, a nudez assume como que um caráter 

poético de incorporação de um saber novo, propiciado, naturalmente, por um 

movimento descendente, de queda: “Hũa de indústria cai...” (grifo nosso). Notemos que 

o desejo “se ceva/ Nas alvas carnes, súbito mostradas”, isto é, o desejo se nutre, é 

fomentado pela corporeidade que, uma vez desnudada, a(s)cende-o. Vida e morte, 

ascensão e queda, espírito e corpo fundem-se por meio de uma sagração erótico-báquica 

que encontra na realidade animal um meio de expressão. 

 Ao chegar à Ilha namorada, a frota do Gama estupefaz-se com a riqueza natural 

do novo porto, e a primeira impressão dada por Veloso acerca deste cenário diz respeito 

ao objeto da caça que ali encontram. “Dá Veloso, espantado, um grande grito:/ 

«Senhores, caça estranha (disse) é esta!/ Se inda dura o Gentio antigo rito,/ A Deusas é 

sagrada esta floresta.” (IX, 69). Veloso não clama nem louva ou simplesmente afirma, 

mas grita, expressão da voz humana talvez a mais próxima do som emitido pelo animal. 

Portanto, no limite da articulação significativa, o navegante faz menção à “caça 

estranha”, inusual, e, por isso mesmo, extraordinária. O objeto da caça são as Ninfas, 

em uma estreita aproximação entre erotismo e animalidade. 

 De fato, existe um profundo vínculo entre a prática dos povos caçadores e a 

atividade erótica: ambas participam da ambiguidade religiosa da vida, em que proibição 

e transgressão se alinham em um mesmo processo. Ensina-nos Bataille que a caça, 



primitivamente, é anterior à distinção do homem relativamente aos animais, o que 

impunha aos nossos ancestrais o selo da interdição no que diz respeito à morte da 

criatura perseguida. O objeto da caça como realidade proibida irmana-se ao corpo 

desejado, igualmente envolto por uma aura religiosa determinada pelo impedimento da 

ação transgressora que deseja – em prol da própria sobrevivência – se efetuar, ainda que 

sob normas reguladoras.  

Nem a caça, nem a actividade sexual puderam ser efectivamente 
proibidas, pois que a proibição não pode suprimir actividades 
necessárias à vida, limitando-se, outrossim, a dar-lhes o sentido da 
transgressão religiosa. A proibição submete a transgressão a 
determinados limites, regulamenta as formas e impõe uma expiação 
àquele que se torna culpado dela. Por matarem, o caçador e o 
guerreiro eram sagrados. (BATAILLE, 1988, p. 63-64) 
 

 O caçador, o guerreiro e o amante são sagrados, pois, no momento da 

transgressão, participam de um mesmo torpor divino desencadeado pela angústia. É, 

para o homem, o profundo sentimento experimentado como que um regresso a sua 

íntima animalidade: “Fugindo as Ninfas vão por entre os ramos,/ Mas, mais industriosas 

que ligeiras,/ Pouco e pouco, sorrindo, e gritos dando,/ Se deixam ir dos galgos 

alcançando.” (IX, 70). Aqui não há distinção entre caçador e amante; os portugueses são 

referidos como galgos, por estarem tomados por uma espécie de delírio do desejo, em 

nada distinto do êxtase promovido pelas bacantes. Assim, Luiza Nóbrega se pergunta: 

“Qual gentio antigo rito se cumpria em cortejos eróticos dançantes, senão o dionisíaco? 

Que o rito pagão (gentio rito) remete a Dioniso, denuncia-se até na rima de rito com 

grito, o grito arrancado dos mortais que se deparavam com Pã, divindade dionisíaca.” 

(NÓBREGA, 2013, p. 98). Vale ressaltar que também as Ninfas, “Pouco e pouco, 

sorrindo”, dão gritos, em uma espécie de feroz comunicação ritual. 

 Um pouco mais adiante, neste mesmo Canto IX, assalta-nos a mesma imagem da 

caça que, entretanto, parece espelhar outras estrofes do poema: “Qual cão de caçador, 

sagaz e ardido,/ Usado a tomar na água a ave ferida [...]” (IX, 74). Eduardo Lourenço 

chama atenção à reincidente presença, na narrativa lusíada, de Actéon, personagem 

mítico investido na arte da caça e que, em certa ocasião, aventurando-se pelos bosques 

de Citéron, avistou a pudica Deusa Diana (também chamada deusa caçadora) banhando-

se nua em uma fonte. Como punição pela afronta, é metamorfoseado em cervo e 

devorado por seus cães. 

 Se regressarmos ao princípio do episódio da Ilha dos Amores, notaremos que 

Vênus, ao reivindicar a ajuda de Cupido, descreve uma série de cenas em que o desejo e 



suas interdições arranjam um universal desconcerto. Grosso modo, o mito de Actéon 

serve aqui como narrativa exemplar para a descrição dos malefícios advindos da 

austeridade e abstinência, em contraposição ao investimento libidinal incorporado aos 

trabalhos amorosos de Cupido65. 

Via Actéon na caça tão austero, 
De cego na alegria bruta, insana, 
Que, por seguir um feio animal fero, 
Foge da gente e bela forma humana; 
E por castigo quer, doce e severo, 
Mostrar-lhe a fermosura de Diana. 
(E guarde-se não seja inda comido 
Desses cães que agora ama, e consumido). (IX, 26). 
 

 A licenciosidade camoniana no que tange à experimentação do corpo na 

realidade da cultura é clara neste excerto: a consumição de Actéon por seus cães é 

evidente índice do inadequado uso dos afetos. Antes de tudo, o caçador é devorado por 

seus desejos, revelando Camões uma inequívoca consciência da sua condição de sujeito 

desejante e, por conseguinte, submetido à imperiosa força do Amor. Fato é que, ainda 

que nos entreguemos aos caprichos amorosos como singular modo de busca por 

conhecimento – como fez o poeta d’Os Lusíadas –, nada nos garante que obtenhamos 

algum êxito em tal empreitada. Pelo contrário, o que desta poesia fica-nos de 

experiência é o tormento de uma peleja infinita, todavia, “Milhor é exprimentá-lo que 

julgá-lo;” (IX, 83). O convite para viver o amor em sua realidade corpórea, e não apenas 

como matéria de juízo intelectual, faz desta obra um caso excepcional em seu tempo, 

nos ensina a mais moderna crítica camoniana. Gostaria de ressaltar neste quadro o 

caráter de radical desagregação subjetiva experimentado pelo sagrado nefasto a partir da 

presença animal n’Os Lusíadas. Actéon, como símbolo da ambiguidade religiosa 

instaurada entre a necessidade e a condenação do prazer desencadeado pela atividade 

sexual, atravessa o poema oscilando em sua dúplice condição. 

 No Canto II, aquando da aparição de Vênus a Júpiter, seminua e em fogo acesa, 

o narrador refere-se também ao mito de Actéon, afirmando que: “Se a vira o caçador, 

que o vulto humano/ Perdeu, vendo Diana na água clara,/ Nunca os famintos galgos o 

mataram,/ Que primeiro desejos o acabaram.” (II, 35). Vênus, menos dada a jejuns, 

provocaria no mítico caçador outro tipo de morte, que afinal é a mesma: a pequena 

morte. Como é sabido, a visita da Deusa do Amor ao Olimpo é quase desencadeadora 
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 Declara Eduardo Lourenço: “O Mito de Actéon é a figura do Desejo, do mais óbvio e radical Desejo, 
que Freud renomeou Líbido, embora seja um pouco mais que isso. A nós parece-nos a transparente 
«verdade» de Camões, Camões-Actéon, homem de Desejo, da sua fome inapaziguável e sem cessar 
renascente, que vive no fogo do que não alcança e morre do que abraça.” (LOURENÇO, 2002, p. 34). 



da transgressão do incesto, visto ser Júpiter pai de Vênus, esta que muito industriosa na 

sedução, almeja a salvaguarda dos portugueses. Após a sua comovente fala, cai em 

choros a Citereia nos braços de seu genitor: “De modo que dali, se só se achara,/ Outro 

novo Cupido se gèrara.” (II, 42). Se tomarmos como ponto assente o fato de que Vênus 

protagoniza algo como uma função exemplar da realidade amorosa na economia d’Os 

Lusíadas, é preciso ter em vista o seu caráter absolutamente transgressor, e que, nos 

versos citados, revela a sua mais potente manifestação de um sagrado nefasto. É na 

impureza de Vênus e em sua desordenada pulsão desejante que podemos reconhecer um 

regresso (ainda que precário e passageiro) à sagrada animalidade. 

 Alguns excertos os mais relevantes foram destacados, segundo o percurso de 

pensamento que se desejou traçar neste estudo. São variados os exemplos que podem 

vir à tona acerca da questão da animalidade n’Os Lusíadas, e decerto faltaram aqui 

alguns momentos igualmente importantes. De todo modo, julgo ter apresentado um 

quadro geral dos índices do sagrado em sua relação com a vida animal, segundo a 

perspectiva batailliana, como maneira de revelar parte do mosaico de referências 

culturais que compõem – e decompõem – o poema de Camões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ Os Lusíadas, poema diabólico 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Os Lusíadas, poema diabólico 

 

“Aqui, é preciso discernimento! 
 Quem é inteligente calcule o número da Besta, 

pois é um número de homem:  
seu número é 666!” 

 
Ap. 13-18 

 

A História da filosofia ocidental é a História da metafísica. A obsessiva demanda 

pelo ser é, não só o horizonte de todo o pensamento clássico como aquilo que chega 

para o homem moderno como o fundamento de sua visão de mundo. Tanto é assim que, 

para os cristãos prenhes de idealismo platonizante, a suprema força criadora, a razão 

primeira de todas as coisas, ou seja, Deus confunde-se com o Ser absoluto. Os 



princípios teológico-metafísicos do cristianismo estão pautados, para além do divino 

incognoscível, em um necessário ordenamento do mundo dirigido por uma lógica de 

causa e efeito que, por fim, garante a crença da manutenção do ser em sua pura 

qualidade ôntica.  

Para o cristianismo, o mundo organizado sempre esteve associado ao bem e as 

deturpações no seu dinamismo, por outro lado, foram sempre observadas com 

desconfiança. Decerto há algo de nefasto no erro de cálculo gerador dos excessos (e das 

faltas) que, afinal, só poderia ser obra humana, pois Deus, em sua onisciência, não pode 

errar. A maior das falhas no concerto do mundo resume-se em inaptidão humana para 

conceber o plano divino, afinal, Deus escreve certo por linhas tortas, e o homem, 

segundo a precariedade de seus sentidos e de sua existência, não está a par da razão 

escatológica capaz de conferir legítimas causas aos desconjuntados efeitos que observa. 

A poesia camoniana confronta-se longamente com este problema, 

designadamente, com a percepção de que os fundamentos filosóficos que compõem a 

visão de mundo do homem no século XVI parecem estar em desacordo com a realidade 

experimentada. Até porque o mundo, em extensão, havia se ampliado 

consideravelmente e, junto com ele, as suas perspectivações do que seja o humano, a 

cultura, a religião. A positividade em que se alicerçava o ser de tudo o que é, para um 

olhar inquieto como o de Camões, começa a ruir diante da consciência de um devir 

histórico que leva à bancarrota os pilares do pensamento ocidental. Neste ponto, 

podemos assistir ao terrível espetáculo em que Deus, o Homem, a Verdade se deslocam, 

da sua unidade concêntrica, para uma multiplicidade excêntrica, abandonando o mundo 

à negatividade do fluir temporal em que nada mais é seguro. 

Deste tempo em crise, Os Lusíadas é um testemunho perturbador. Não só por 

suas evidentes contradições ou pelo caráter quase subliminar do seu texto que, por 

vezes, veicula mensagens que, na superfície do que está dito, jamais poderiam passar 

pelo crivo da censura inquisitorial, mas porque, no arranjo estrutural do poema, há de 

fato uma concepção manifesta do Mal. Falar do Mal, ou do Diabo, que seja, implica, 

neste caso, partir de uma premissa cristã; o contraponto do Ser absoluto há-de coincidir 

com a sua mais radical negatividade: o não-ser, o vazio.   

De acordo com esta mesma lógica, Marilena Chauí, em ensaio intitulado “Sobre 

o medo”, declara o seguinte: 

[...] o cristianismo não pode conferir positividade ao mal sem correr, 
de um lado, o perigo de atribuir a Deus a origem dos males físicos e 
morais e, de outro, sem incorrer no dualismo com a posição de um 



princípio positivo para o bem e um outro, igualmente positivo, para o 
mal [...]. Assim, o mal há de ser o não-ser. Pura privação e negação, o 
diabo é essa paradoxal não-entidade que só vem ao ser pela mediação 
de outrem, carecendo que alguém lhe faça a doação de si para que 
venha à existência [...]. (CHAUÍ, 1987, p. 40-41). 
 

 As palavras da ensaísta são esclarecedoras do modo como o cristianismo 

concebe a realidade maligna, e, para nosso exercício de leitura, particularmente 

propícias para um entendimento do aspecto diabólico do poema de Camões. Estando do 

lado do não-ser, o Diabo, esta “paradoxal não-entidade”, dirige o olhar canhestro do 

poeta na notação de um mundo subtraído de razão transcendente, e, neste sentido, 

podemo-lo afirmar, a primeira marca diabólica d’Os Lusíadas se dá a ver no flagrante 

enfrentamento do texto com o caos da existência. Pois, conjuntamente à noção de 

essência, a filosofia ocidental organizou a relação entre sujeitos e objetos a partir de 

uma ordem de causa e efeito determinada por um logos racional, de modo que a 

alteração deste implique na perda daquela. 

 Porventura, uma das passagens mais sintomáticas e que melhor exemplificam o 

que estamos discutindo se encontra naquele final de Canto I. “Oh! Grandes e 

gravíssimos perigos,/ Oh! Caminho da vida nunca certo,/ Que, aonde a gente põe sua 

esperança,/ Tenha a vida tão pouca segurança!” (I, 105). É notável a marca da angústia e 

da melancolia, a par do que se espera de um épico, não tanto relativamente à profunda 

contradição que tanto faz d’Os Lusíadas um poema errado, mas sobretudo no que tange 

ao espaço que ocupam estes versos citados. Se o Canto I descreve como que uma 

espécie de metonímia de todo o poema camoniano, de maneira que nele encontramos 

em estado de latência o que será distribuído em ato pelos demais nove Cantos, é no 

mínimo curioso perceber que ele se encerre em tom menor. Em contraposição à 

altissonante promessa de um Poeta que assevera cantar por toda parte se a tanto o ajudar 

o engenho e arte, esta primeira decepção chega rápido – o canto descreve um 

movimento descendente, uma queda (demarcada, outrossim, já naquela conjunção 

condicional que suspende o furor épico) que se confirma na incerteza dilacerante deste 

desfecho. 

 “Oh! Caminho da vida nunca certo”: este verso, que é glosa ao epigráfico “Errei 

todo o discurso de meus anos” (CAMÕES, 1973, p. 170, grifo nosso), esclarece o texto 

camoniano de uma luz baça, ao mesmo tempo clarão e trevas. Arriscaria dizer uma luz 

luciferina, posto que tratemos de um rebaixamento: “Onde pode acolher-se um fraco 

humano,/ Onde terá segura a curta vida,/ Que não se arme e indigne o Céu sereno/ 



Contra um bicho da terra tão pequeno?” (I, 106). Não é jogo de retórica nem recurso 

para intensificar o suspense narrativo o encerrar do Canto I por uma interrogação. A 

pergunta – que até onde me consta, fica sem resposta – é, antes de tudo, marca de real 

desespero para quem, assumindo para si a responsabilidade de perscrutar um mundo 

desconhecido, depara-se com uma insondável diferença que lhe extrapola os seus 

instrumentos investigativos. 

 Ao contrário do que supostamente possa-se imaginar, há uma energia potente 

nesta fala camoniana, a qual subjaz o flagrante tormento de “um fraco humano” abaixo 

do Céu, por fim, imperiosa e terrivelmente sereno. O homem, também referido nestes 

versos como “bicho da terra tão pequeno”, só é submetido à punição de um impassível 

desgoverno divino porque se atreveu a desejar mais – há o rompimento de uma hybris 

n’Os Lusíadas que lhe confere a tonalidade trágica, de uma tragédia, entretanto, 

moderna, em que a serenidade do Céu assimila-se ao seu vazio. As forças contrárias ou 

favorecedoras à natureza humana no poema de Camões são desempenhadas pelos 

deuses pagãos, em um mundo já desabitado de deuses. A ficção divina, aqui, ocupa uma 

lacuna de sentido, tanto religioso quanto existencial.  

Em certa medida, assim como nos ensina Jorge de Sena, a partir da asserção do 

censor Frei Bartolomeu Ferreira, este quadro reitera a ideia de que “os deuses são 

demónios”. (SENA, 1970, p. 60). Demônio ou daemon no sentido de um espírito tutelar 

que nos acompanha o destino e que, para o pensamento cristão, ganha a forma mais bem 

aceite de anjo da guarda. Na voz de Vasco da Gama, no Canto II, por exemplo, a 

salvação é seguida de um agradecimento que sustém a ambiguidade daquela pergunta 

sem resposta: “Quem poderá do mal aparelhado/ Livrar-se sem perigo, sàbiamente,/ Se 

lá de cima a Guarda Soberana/ Não acudir à fraca força humana?” (II, 30). Estes versos 

que recuperam a indagação feita pelo Poeta no final do Canto I respondem à pergunta 

com outra pergunta, ou melhor, com a mesma pergunta. O mal, este sim, é muito bem 

afirmado, e com muito menos ambiguidade é observável no mundo como realidade 

empírica. Continua o Gama: “Bem claro temos visto na aparência/ Que era enganada a 

nossa confiança.” (II, 31, grifo nosso). 

O que não deixa de ser um dado diabólico n’Os Lusíadas é esta percepção de 

que, para os personagens no texto implicados (penso aqui também e, sobretudo, no 

Poeta) só existe o plano das aparências. Tudo no poema de Camões parece se debater 

com uma desconcertante constatação da superfície de todas as coisas. A impossibilidade 

da transcendência – que só se efetua como deflagrada ficção – aponta, a meu ver, a 



presença de um Diabo nesta obra que, ainda que quase inominado, projeta nela a sua 

sombra. Em certa medida, o diabolos inerente ao poema cumpre tal movimento de 

queda que suspende a sublimação mítica dos atores da viagem, impondo-lhes um 

inexorável condicionamento ao tempo histórico. 

É curioso notar que Vilém Flusser, em seu estudo A história do Diabo, faz 

confundir o Anjo das trevas com a própria assunção do tempo e suas irrevogáveis 

transformações. O Diabo, assim, funciona como uma força desagregadora do que é 

essencial, violando, em função do devir histórico, a segurança e manutenção de tudo 

que, sem ele, permaneceria votado à inércia do paraíso edênico. A sua expulsão dos 

céus pode ser lida como narrativa bíblica emparelhada a do pecado original. Eis a nossa 

maior identificação e simpatia com ele: ambos fomos punidos por desejar conhecer e 

poder mais. 

[...] a Divindade é intemporal. Ela simplesmente é, e a correnteza dos 
acontecimentos transcorre alhures. O diabo é possivelmente imortal, 
mas certamente surgiu em dado momento. Ele nada na correnteza do 
tempo, quiçá a dirige, ele é histórico no sentido estrito do termo. É 
possível a afirmativa de que o tempo começou com o diabo, que o seu 
surgir ou a sua queda representam o início do drama do tempo, e que 
“diabo” e “história” são dois aspectos do mesmo processo. 
(FLUSSER, 2008, p. 21). 
 

 Que outro aspecto poderia ser mais característico da falha da viagem lusíada? A 

inequívoca imersão no tempo histórico coincide, no poema de Camões, com a posse da 

“desejada parte oriental” em um momento basilar para o entendimento estrutural do 

texto: a chegada dos portugueses à Índia. Não creio tanto que ocorra aqui a consumação 

de um destino, ou os primeiros passos para um enlace da História com o mito, quanto 

julgo haver, ao que tudo indica, uma desmitificação da História. Diferentemente de um 

mais nobre passado narrado nos Cantos III, IV e V, a Índia “conquistada” nos Cantos 

VII e VIII compreende o intervalo menos heroico do poema, o qual é recheado de 

traições, desconfianças, negociações comerciais, para se encerrar com o pagamento do 

resgate do Gama que havia sido sequestrado: “Se mais que obrigação, que mando e 

rogo,/ No peito vil o prémio pode e val,/ Bem o mostra o Gentio a quem o entenda,/ 

Pois o Gama soltou pela fazenda.” (VIII, 94). Nada menos épico do que uma aventura 

mercantil, e, no entanto, Camões se empenha em extrair da viagem que foi uma nova, 

poeticamente concebida segundo a sua vontade de dignidade humana e seus elevados 

anseios de aventura.  

 Por outro lado, o caráter testemunhal com que se alicerça nas puras verdades 

para cantar seja o que for impede que Camões inconsequentemente rasure o que 



pertence à História. E é aqui que o Poeta realiza o seu pacto de sangue com Satã. De 

acordo com o pensamento flusseriano, poderíamos conceber o caráter diabólico d’Os 

Lusíadas precisamente neste ponto em que a sublimação metafísica relativa à 

magnificação histórica lhe é vedada. O índice de que o Poeta radica-se de forma visceral 

no tempo histórico ao narrar a viagem à Índia é sugerido matematicamente pelo fato de 

que, contadas as estâncias desde o início do poema, aquela que descreve a chagada ao 

Oriente soma o número 666. 

Já se viam chegados junto à terra, 
Que desejada já de tantos fora, 
Que entre as correntes Índicas se encerra 
E o Ganges, que no Céu terreno mora. 
Ora sus, gente forte, que na guerra 
Quereis levar a palma vencedora: 
Já sois chegados, já tendes diante 
A terra de riquezas abundante! (VII, 1) 
 

 Menos assustador seria este fato se tal estrofe não fosse a primeira do Canto VII, 

e esta não viesse na sequência de um Canto VI que conta 99 oitavas, como se a fatídica 

estrofe 666 fosse aquela que completa o Canto anterior, ou melhor, aquela que foi 

subtraída do Canto antecedente para que nele se destacasse a falta, a falha. A estrofe 1 

do Canto VII é, portanto, e para além do exposto, o ponto em negativo d’Os Lusíadas, 

uma espécie de não-estrofe, diabólica enquanto demarcadora de uma lacuna no texto. 

 Notemos ainda o que dizem estes versos. Chegados à terra desejada, os 

portugueses são saudados pelos rios que, antropomorfizados em dois velhos sábios no 

sonho de D. Manuel, profetizam a viagem. O Ganges, especialmente, é apostrofado 

como aquele “que no Céu terreno mora”. Parece-me curiosa a constatação de que, uma 

vez chegados os portugueses ao Oriente, o narrador faça menção à cultura pagã e chame 

aos de Luso “gente forte”. Aqui, o fraco humano de quantas passagens d’Os Lusíadas 

revela a sua força: negativo do desespero existencial tantas vezes observado no poema. 

Basta lembrar que poucas estrofes antes desta chegada, a frota do Gama enfrenta a pior 

das tormentas da viagem, e, em um momento de absoluto desengano, o facundo Capitão 

clama aos céus e a Deus por ajuda: “No fim de tantos casos trabalhosos,/ Porque somos 

de Ti desemparados,/ Se este nosso trabalho não Te ofende,/ Mas antes Teu serviço só 

pretende?” (VI, 82). Vênus prontamente o atende. 

 A ideia de serviço que perpassa a fala do Gama tem um sentido estritamente 

religioso, não obstante o eco bíblico das suas palavras, mas no âmbito da aventura 

textual que é Os Lusíadas pode ser deslocada também para um plano poético. O ofício 

órfico do Poeta impele-o a uma descida ao profundo para que dela possa ressurgir 



purificado pelo próprio fogo em que forja a massa do seu poema. Vasco da Gama (e 

também o Poeta) vê “ora o mar até o Inferno aberto,/ Ora com nova fúria ao céu subia,/ 

Confuso de temor, da vida incerto,/ Onde nenhum remédio lhe valia” (VI, 80). Queda e 

ascensão são elementos interpolados no poema de Camões, e sucedem-se 

continuamente em busca de um arranjo concertado. Por isso mesmo o Poeta demanda, 

incansavelmente, um novo valor, uma nova viagem. 

Esta viagem nova é a tarefa porvir, o poema futuro prometido ao Rei no final 

d’Os Lusíadas: “A minha já estimada e leda Musa/ Fico que em todo o mundo de vós 

cante” (X, 156). Grosso modo, é apontado o intento de um novo poema porque este que 

se encerra porventura não alcançou aquilo a que se propôs; como já dissemos, fez-se um 

poema errado. E é sobretudo porque erra que podemos manter com o texto uma atitude 

de profícua legibilidade: para Camões, os círculos do Inferno são formas imperfeitas, 

abertas, e configuram-se, portanto, como espaço de rasura, intervalo em que o Diabo 

espera para assistir a nossa queda. 

Das leituras mais argutas, em poesia, do poema de Camões, “O sentimento dum 

ocidental”, de Cesário Verde, como exemplar de uma perspectivação decadente da 

História de Portugal em fins do século XIX, ensina-me a catábase lusíada na imagem 

ordinária e menorizada de um épico, que só é épico outrora: “Mas, num recinto público 

e vulgar,/ Com bancos de namoro e exíguas pimenteiras,/ Brônzeo, monumental, de 

proporções guerreiras,/ Um épico doutrora ascende, num pilar!” (VERDE, 2010, p. 

201). A vulgaridade, acentuada pelo eu lírico, destes “bancos de namoro”, relembrando 

as estúrdias juvenis de um Camões herói “doutrora”, levam forçosamente o leitor a 

tomar consciência de que o espaço do heroísmo é, hoje (ou já em 1880), legado a um 

canteiro exíguo, como as pimenteiras que cercam uma obra de estatuária. 

 Mas não deixemos de lado a fatídica estrofe 666; por ora, façamos dela o nosso 

específico objeto de estudo. Para além de seu posicionamento estratégico na arquitetura 

do poema, a estância 1, VII possui algumas particularidades que podem nos instruir para 

a sua leitura. O seu entorno é especialmente singular: por exemplo, é notável que a fala 

do Poeta nos últimos momentos do Canto VI seja eivada de um moralismo de pendor 

católico – dado invulgar, posto que uma exceção na poesia de Camões.  

Uma vez salvos da tormenta Vasco da Gama e seus comandados (não custa 

lembrar: pelas mãos de Vênus e da força feminina das ninfas aquáticas, e não pela 

Divina Guarda), o Poeta se devota a uma incisiva exortação das virtudes sacrificiais da 

abnegação do desejo. A fama e a glória épicas são alcançadas “Por meio destes hórridos 



perigos,/ Destes trabalhos graves e temores” (VI, 95) – sentença com a qual o Poeta 

refere a tempestade pré-Calecut. Na sequência, estrofe 96, são elencados todos os vícios 

os quais impedem ou desvirtuam o ato heroico e virtuoso, por meio de uma série de 

negativas que chamam a atenção justamente por seu caráter proibitivo. A palma da 

vitória pode sim ser alcançada, mas 

Não cos manjares novos e esquisitos, 
Não cos passeios moles e ouciosos, 
Não cos vários deleites e infinitos, 
Que afeminam os peitos generosos, 
Não cos nunca vencidos appetitos, 
Que a Fortuna tem sempre tão mimosos, 
Que não sofre a nenhum que o passo mude 
Pera algũa obra heroica de virtude. (VI, 69)66 
 

 Nesta singular estância, o Poeta condena aquilo tudo que, em outros passos, 

louva e vive alegremente: os manjares, os passeios, o ócio, os deleites da vida sensual, 

os apetites. Aliás, não precisaríamos ir tão longe para encontrar um exemplo que dê a 

ver a flagrante contradição: no início deste mesmo Canto VI, os portugueses partem de 

Melinde em meio a uma imensa festa, em que fartamente encontramos exercitado cada 

um destes pecadilhos. Nesta gloriosa despedida, em que se selavam os tratos 

diplomáticos entre o Rei de Melinde e o Rei de Portugal (aqui representado por Vasco 

da Gama), nenhuma destas práticas ociosas é tomada por falta de virtude. Pelo 

contrário, a festa celebra o encontro e a troca: valores tão caros à poesia de Camões. 

Com jogos, danças e outras alegrias, 
A segundo a polícia Melindana, 
Com usadas e ledas pescarias, 
Com que a Lageia António alegra e engana, 
Este famoso Rei, todos os dias, 
Festeja a companhia Lusitana, 
Com banquetes, manjares desusados, 
Com frutas, aves, carnes e pescados. (VI, 2) 
 

 Poderia se criticar esta reflexão tendo em vista que a festa, aqui, indicia a 

celebração do fim e não o meio pelo qual se alcança a virtude. Creio, entretanto, que 

independente do contexto em que se dá a festividade, segundo a própria perspectiva 

camoniana nas objurgações contra o sensual, é a valoração do tipo de prazer o que mais 

deve ser levado em conta. E neste âmbito, a despedida realizada pelos melindanos é um 

portentoso festim diabólico. Diabólico precisamente naquele sentido que nos ensina 
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Vilém Flusser, o qual pode ser compreendido como preservação e valorização do fluxo 

temporal terreno, e, portanto, histórico. 

 Os prazeres do corpo com que os portugueses se deleitam, antes da partida para 

a etapa final da viagem de ida, demarcam não apenas a alegria como aspecto fulcral de 

um ethos muito mais potente, para Camões, que o rigor proibitivo da moral católica, 

mas também como índice de uma simpatia báquica de caráter diabólico. Neste ponto, 

convém ressaltar o fato de que não é nossa intenção estabelecer uma análise 

comparativa entre Baco e o Diabo, segundo uma ortodoxia de leitura que concebe o 

Deus do vinho e da alegria como o antípoda da viagem, logo, como o Inimigo por 

excelência. Jorge de Sena, na esteira de Faria e Sousa, observa que “Diabolos, em grego 

[...], significava realmente «caluniador». (SENA, 1982, p. 405), e Baco, com efeito, é 

um ardiloso fabricador de enganos. No entanto, a dimensão diabólica do poema de 

Camões é muito mais complexa do que a mera representação simbólica de um Deus em 

um jogo evidentemente maniqueísta. Se, porventura, Baco se manifesta diabolicamente 

é menos por clara oposição no jogo de interesses e de poder no Oriente do que por 

confusão e obscuridade. 

 Neste sentido, devemos nos perguntar por que a insígnia de Baco recebe os 

portugueses quando estes aportam em Calecut: “Ora sus, gente forte, que na guerra/ 

Quereis levar a palma vencedora” (VII, 1, grifo nosso). A resposta pode ser simples: ao 

chegar ao Oriente, os portugueses psicanaliticamente destronam o Pai, e a aquisição da 

palma vencedora demarca como que uma passagem simbólica da dinastia.67 Trata-se, 

portanto, de um sinal de poder. Mas que tipo de poder seria este? 

 Haveríamos de conceder que o empoderamento lusitano, uma vez alcançada a 

meta da viagem, seria de ordem religiosa transcendental, tendo em vista que a 

empreitada do Gama almeja a dilatação da Fé e do Império. Primeiro a Fé, depois o 

Império – ao menos está assim n’Os Lusíadas (I, 2). A constatação de que o encontro 

com a “desejada parte oriental” acontece, subliminarmente, em uma estância maldita 

não é mera coincidência. O poder adquirido nesta viagem, como bem destaca Baco, no 

discurso desesperado que dirige a Netuno, é diabólico, não tanto por ser fraudulento, 
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mas por seu caráter transgressor: “Vistes, e ainda vemos cada dia,/ Soberbas e 

insolências tais, que temo/ Que do Mar e do Céu, em poucos anos,/ Venham Deuses a 

ser, e nós, humanos.” (VI, 29). 

 O que naturalmente é posto em questão, neste excerto da fala de Baco no Canto 

VI, é uma inversão, resultante de uma passagem ascética que compreende o seu oposto 

dialético, o movimento de decadência: homens tornam-se deuses que, por sua vez, 

tornam-se homens. Mas o discurso que está subjacente à própria narrativa lusíada é 

ainda mais ousado do que supõem os deuses. Segundo uma concepção moderna de 

leitura, para além da conquista do Oriente, os portugueses buscam, principalmente, a 

superação dos limites da volição humana, como bem atesta o Velho do Canto IV, 

rememorando mitos fundadores da cultura cristã e clássica.68 Ocorre, portanto, que os 

homens não querem apenas ser maiores que os deuses, eles desejam, sobretudo, estar 

acima dos Fados. 

 O problema da servidão e da liberdade assume uma dimensão existencial neste 

ponto de nosso estudo. O que está em jogo, com efeito, são valores clássicos – “E 

aqueles que por obras valerosas/ Se vão da lei da Morte libertando” (I, 2, grifo nosso): 

trata-se de reverenciar no poema a memória dos barões assinalados inscrita nas obras de 

valor que, atravessando eras históricas, libertam-se do jugo do esquecimento (lei da 

Morte) projetando-se no plano mítico. N’Os Lusíadas, é posta em xeque uma noção de 

liberdade conforme ao pensamento clássico e, ao mesmo tempo, é testada outra forma 

moderna desta mesma ideia, visto que o passado mítico seja apresentado como paraíso 

inexoravelmente perdido. 

 Poderíamos apresentar este quadro por meio da tensão entre liberdade e destino, 

que igualmente é figurada no poema de Camões. Segundo Maria Vitalina leal de Matos, 

Na época, a questão liberdade ou destino não era de modo algum fácil 
de resolver. Desde a mais remota antiguidade, a maior parte das 
crenças e das filosofias afirmava a dependência da vida humana da 
conjunção astrológica do nascimento. Era uma crença que se estendia 
à medicina, aos climas, à história, às religiões, etc. Uma ordo rerum 
que abrangia tudo e era consensualmente aceite pela mentalidade 
vigente. (MATOS, 2011, p. 503). 
 

 Segundo a ensaísta portuguesa, até mesmo a Igreja Católica estava sujeita a 

negociar com crenças deterministas desta ordem, o que tornava particularmente 

problemática a questão do livre arbítrio, tão cara ao cristianismo. Entretanto, como a 
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própria obra camoniana atesta muitas vezes, a Fortuna apresenta-se como entidade 

mítica onipresente nos intercursos da ação humana. Lembremos, por exemplo, da 

melancólica récita confessional da “Canção X”, “Vinde cá, meu tão certo secretário”: 

“As sem-razões digamos que, vivendo,/ me faz o inexorável e contrário/ Destino, surdo 

a lágrimas e a rogo.” (CAMÕES, 1973, p. 223). O que é interessante notar neste passo é 

a caracterização do Destino como contrário. Assim é, sobretudo, como ele aparece 

figurado na poesia de Camões: como força adversa a ação humana, justamente porque 

só se dá a ver no instante em que qualquer projeto falha. A boa Sorte simplesmente não 

existe, senão como engano que, por ser engano, impede o sujeito de se perceber nas 

mãos da própria Sorte, afinal pérfida e ferina.69  

Trata-se da máxima já inscrita nos versos do famoso soneto e já citada neste 

trabalho: “Enquanto quis Fortuna que tivesse/ esperança de algum contentamento [...]” 

(CAMÕES, 1973, p. 117). É a Fortuna quem quer e, portanto, obriga o poeta as suas 

condições. Ao mesmo tempo, o Amor surge como personagem aliado a Fortuna, na 

medida em que também ele sujeita as intenções do poeta: “Ó vós que Amor obriga a ser 

sujeitos/ a diversas vontades!” (CAMÕES, 1973, p. 117). Mas que legibilidade possível 

podemos conferir a este problema? 

No tempo de Camões, o pensamento filosófico acerca deste tópico, como já 

tivemos a oportunidade de conhecer com o comentário de Maria Vitalina, instaura-se 

junto à crença nesta “entidade misteriosa” que é a Fortuna. Se avançarmos ao século 

XVII com Spinoza, por exemplo, notamos que a fortuna nada mais é do que uma ilusão, 

e a servidão humana a qualquer condicionamento exterior mera incapacidade de 

gerência dos seus afetos. Marilena Chauí, em comentário a respeito da filosofia 

espinosana, afirma que 

A servidão é definida por um negativo: impotência humana [humanam 
impotentiam] para impor medida [moderandis] e freio [coercendis] 
aos afetos. Em lugar de submetê-los, o homem está submetido 
[obnoxius] a eles. Essa impotência tem como contrapartida um 
poderio que o domina, a fortuna [fortunae júris, fortunae potestate], 
contingência desagregadora, pois, como no verso de Ovídio, é ela que 
nos obriga a dizer: “Vejo o melhor e o aprovo, mas sigo o pior”. 
(CHAUÍ, 2011, p. 205). 
 

 A citação ovidiana ao final do excerto do texto de Marilena Chauí faz ressoar a 

nossos ouvidos camonianos aqueles versos da “Canção X”, já na “Introdução” deste 
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trabalho mencionados: “Quando vim da materna sepultura/ de novo ao mundo, logo me 

fizeram/ Estrelas infelices obrigado;/ com ter livre alvedrio, mo não deram,/ que eu 

conheci mil vezes na ventura/ o milhor, e pior segui, forçado.” (CAMÕES, 1973, p. 

224). O que faz com que este sujeito siga o pior, ainda que reconheça o que é melhor 

para ele? Se o ethos humano é natural inclinação para o bem, há aqui uma profunda 

contradição. Por que não seguir o melhor? Talvez Camões adivinhasse na positividade 

do bem uma franca manifestação do poder, realidade contra a qual tantas vezes lutou. 

Aquilo que supostamente se lhe afigurava como melhor, afinal era o império do mesmo. 

O ethos camoniano é prenhe de pathos; é uma ética apaixonada. 

 Camões se aventura ao absoluto desconhecido, pois nele adivinha a maior das 

aventuras humanas: a experiência da alteridade. E reconhece na potência de eros o mais 

efetivo meio para a realização deste movimento. O passo problemático está em que 

também o desejo erótico é uma força que subjuga, que faz do sujeito agente, paciente. 

Neste sentido, o Amor faz a mais perversa das ofertas: concede a homem o desejo (de 

liberdade), mas o lança para dentro de um jogo fechado, espaço em que somente o 

Amor é soberano. “Chegai, desesperados, para ouvir-me,/ e fujam os que vivem de 

esperança/ ou aqueles que nela se imaginam,/ porque Amor e Fortuna determinam/ de 

lhe darem poder para entenderem,/ à medida dos males que tiverem.” (CAMÕES, 1973, 

p. 224). 

 Se o Destino é, como afirma o eu lírico deste poema, “surdo a lágrimas e a 

rogo”, este mesmo sujeito conclama aqueles que considera os seus pares, os 

desesperados, para o ouvirem, em um procedimento que faz ressoar em negativo a 

lógica do soneto “Enquanto quis Fortuna que tivesse”. O poder alcançado é somente 

poder no espaço restrito em que Amor e Fortuna determinam, logo, é potência limitada, 

coercitiva: “porque Amor e Fortuna determinam/ de lhe darem poder para aprenderem”. 

Se os versos se encerrassem aqui, o pensamento de Camões cairia na armadilha do 

poder que constrange; mas o único poder que interessa ao poeta das Rimas é o poder 

que liberta. Para se libertar, o sujeito precisa se desprender de si para se abrir ao 

encontro inesperado, ao acidente do outro: “Mas esta linda e pura semideia,/ que, como 

um acidente em seu sujeito,/ assi co a alma minha se conforma” (CAMÕES, 1973, p. 

126). O “acidente em seu sujeito” significa a entrega amorosa ao imprevisível que é o 

corpo do outro. 

 Este caráter acidental do amor nas Rimas confunde-se com a “desejada parte 

ocidental” n’Os Lusíadas. A viagem impele aquele que a inicia a um abandono de si, e é 



somente na alteridade que este eu perdido pode se reencontrar. Não é à toa que Camões 

concede aos nautas uma (fictícia) Ilha dos Amores, posto que apenas nela pudesse 

consubstanciar o seu ideal utópico de um mundo concertado pela potência de Eros – 

potência que não subjuga, mas desagrega. Assim a ninfa Efire é descrita ao ser possuída 

por Lionardo, ele que “tinha já por firme prosuposto/ Ser com amores mal afortunado” 

(IX, 75, grifos nossos): “Volvendo o rosto, já sereno e santo,/ Toda banhada em riso e 

alegria,/ Cair se deixa aos pés do vencedor,/ Que todo se desfaz em puro amor.” (IX, 

82). 

 Esta deliciosa passagem do episódio da Ilha de Vênus é, enquanto magnífica 

expressão de um serviço amoroso, uma das mais bem acabadas manifestações do desejo 

erótico-demoníaco d’Os Lusíadas. Trata-se, como é evidente, de uma cena de possessão 

carnal em que o plano sagrado do amor é explorado em seus contrários como furor 

religioso fasto e nefasto (santo e decaído). Sobretudo a queda de amor (“Cair se 

deixa...”) é indício de um anseio muito mais experimental pela vivência do desejo, 

movimento que, entretanto, não deixa de ter o plano transcendente como horizonte de 

ação. É curioso observar também que o ato de deixar-se cair corrobora ainda mais a 

noção de que esta ética é fundamentada em um pathos, além do que, é notável que o 

vencedor todo se desfaça. A desagregação dos corpos amantes é resultado direto deste 

encontro com a alteridade – e é somente nela e por meio dela (da alteridade) que o 

poder se converte em dom. 

Quando Ficino escreve que o amante se esquece no si-mesmo de 
outro, mas nesse desvanecer-se e esquecer-se volta a “reencontrar-se” 
ou até se “possui”, nessa posse está o dom do outro. A primazia do 
outro distingue o poder de Eros da violência de Ares. Na relação de 
poder enquanto relação de domínio eu me afirmo e me estabeleço 
frente ao outro, na medida em que o submeto a mim. Mas o poder de 
eros, ao contrário, implica uma impotência na qual, em vez de me 
afirmar, me perco no outro ou me perco para o outro, ele que depois 
volta a me colocar de pé [...] (HAN, 2017, p. 49). 
 

 O excerto de Agonia de Eros, de Byung-Chul Han, recupera Ficino (e boa parte 

da tradição filosófica ocidental que pensou o amor) e nos ensina que é precisamente a 

negatividade do desejo erótico o que nos concede uma verdadeira experiência de 

alteridade. Nas palavras do ensaísta coreano nacionalizado alemão, o mundo regido pela 

lógica do capital (aquele mesmo que já se afigurava medonhamente no tempo de 

Camões) impõe a todo objeto um valor de mercadoria, busca fazer de todo bem sócio-

cultural um bem de consumo. A redução valorativa do capital, que interdita a diferença 

e a submete à positividade, aniquila a própria ideia de valor como particularização: 



“Evita-se toda e qualquer negatividade, todo sentimento negativo. Sofrimento e paixão 

dão lugar a sentimentos agradáveis e excitações sem maiores consequências. [...] Ao 

amor hodierno falta toda e qualquer transcendência e transgressão.” (HAN, 2017, p. 40). 

Esta falta assinalada por Byung-Chul Han é o que condiciona Camões a optar entre dois 

infernos: ou se escolhe a vida do cinismo mercantil dos vice-reis na Índia (Gama e seus 

sectários, que naturalizam a artificialidade das relações humanas), ou a luta inclemente 

contra os abusos de poder e a injustiça em nome de uma sociabilidade fundada no ideal 

do caritas patriae (a ficcional Ilha de Vênus, paraíso natural somente viável no mundo 

de Camões como inferno artificial, sem nenhuma transcendência). Camões opta por 

lutar, por buscar fazer da História mito. 

Talvez um dos problemas fundamentais encarados pela crítica camoniana em 

torno d’Os Lusíadas corresponda ao que poderíamos designar como a transfiguração 

mítica da História. Jorge de Sena, por exemplo, trata o poema de Camões em termos de 

uma magnificação histórica, cujo ápice está compreendido na apoteose erótica da Ilha 

de Vênus nos Cantos IX e X. A tese revolucionária do autor d’A estrutura de «Os 

Lusíadas» empreende um estudo minucioso da arquitetura do épico, de modo a desvelar 

o poema como forma em ascensão. O que é, entretanto, mais surpreendente na 

formulação crítica elaborada por Sena consiste no entendimento de que tal ascese não 

está atrelada a um juízo moral ou dogmático-religioso, mas, antes de tudo, a uma 

dimensão de conhecimento fundada na experiência. 

 A visão da máquina do Mundo oferecida ao Gama no Canto X corresponde, 

porventura, a esta esfera do saber resultante de um atrevimento que é, principalmente, 

corporal. Diz ao facundo Capitão a Ninfa Tethys: “«Faz-te mercê, barão, a Sapiência/ 

Suprema de, cos olhos corporais,/ Veres o que não pode a vã ciência/ Dos errados e 

míseros mortais. [»]” (X, 76, grifo nosso). E, de fato, para se ter acesso a este 

empreendimento revelador é necessário cumprir uma ascese: imagem prefigurada na 

sequência da citada fala da Ninfa, em que é feito o convite para a elevação. “[«] Sigue-

me firme e forte, com prudência,/ Por este monte espesso, tu cos mais.»/ Assi lhe diz, e 

o guia por um mato/ Árduo, difícil, duro a humano trato.” (X, 76). Mas tal ascensão já 

se não havia realizado no Canto IX? Não era, afinal, o amor o supremo objeto de 

conhecimento concedido aos nautas? Leio a estrofe 87 do Canto IX: 

Tomando-o pela mão, o leva e guia 
Pera o cume dum monte alto e divino, 
No qual hũa rica fábrica se erguia, 
De cristal toda e de ouro puro e fino. 
A maior parte aqui passam do dia, 



Em doces jogos e em prazer contino. 
Ela nos paços logra seus amores, 
As outras pelas sombras, entre as flores. (IX, 87, grifo nosso) 
 

 Há uma sobreposição ascética na economia do poema que me impõe um agudo 

questionamento acerca da sua ordem representativa. Se como o próprio Poeta nos 

adverte, ao declarar que “a Ilha angélica pintada/ Outra cousa não é que as deleitosas/ 

Honras que a vida fazem sublimada.” (IX, 89, grifo nosso), creio não ser 

disparatado o reconhecimento de que o prêmio ofertado aos portugueses participa, em 

alguma dimensão, do âmbito ficcional. Experiência amorosa e conhecimento são 

articulados por meio da palavra criadora, pois, tanto em um caso quanto no outro, é-nos 

dado a ver uma fábrica: “Vês aqui a grande Máquina do Mundo,/ Etérea e elemental, 

que fabricada/ Assi foi do Saber, alto e profundo,/ Que é sem princípio e meta 

limitada.” (X, 80, grifo nosso). O poema nos concede tal espelhamento, promovendo 

uma intersecção entre a materialidade do desejo e a sublimidade da “Sapiência 

Suprema” – e é neste ponto que se torna esclarecido o entendimento seniano da 

transfiguração mítica da História. 

 Para o autor de Trinta anos de Camões, assim como para tantos que depois dele 

também apreenderam a sábia lição de ler o poeta enquanto poeta, o estatuto mítico 

alcançado pelos nautas em sua viagem se manifesta como um empreendimento 

amoroso. O prêmio lusíada é – não o esqueçamos – um bacanal na Ilha de Vênus, 

portanto, qualquer coisa que participa, simultaneamente, da ordem do desejo e do 

delírio extático. Mas é, antes de tudo, uma invenção. 

Em dado passo de seu incontornável ensaio, Sena afirma que 

[...] neste Canto IX, dá-se, de certo momento em diante, uma 
transfiguração mítica que quase suprime a realidade da viagem, para 
torná-la outra realidade de nível, digamos, superior. Este superior não 
significa, e seria absurdo empregá-lo aqui nesse sentido, um juízo 
valorativo; apenas significa que, para Camões, a Viagem só ganhava 
um sentido ético-metafísico, mediante aquela transfiguração. (SENA, 
1970, p. 158). 
 

 De fato, a realidade da viagem é suprimida, dado que o ensaísta atesta 

matematicamente no apontamento das escassas estâncias que dizem respeito à realidade 

histórica das grandes navegações (deixando à parte as profecias da Ninfa Tethys, que se 

dão em um âmbito ficcional). Mas para depreender uma legibilidade coerente destes 

Cantos IX e X como prêmio e ascese mítica dos portugueses em uma Ilha fantástica, é 

preciso, sobretudo, compreender o sentido histórico desta mesma viagem, assim como o 

valor que o mesmo poema lhe confere. 



 Não é uma novidade a afirmação de que Os Lusíadas, enquanto épico moderno, 

se revela um poema falhado. Em tempos de exploração colonialista e expansão 

mercantil, a magnitude heroica dos barões cantados em oitavas sofre um doloroso 

decréscimo em virtude da redução de todo e qualquer objeto da realidade humana a um 

valor comercial. Neste sentido, pouco importa a força ou sagacidade de um Vasco da 

Gama se, em um momento de extremo perigo (como o sequestro de que é alvo no final 

do Canto VIII), para que ele se livre do jugo dos corruptos Catuais, basta que pague por 

sua soltura. A força da fazenda em meio às relações políticas entre Ocidente e Oriente é 

um problemático ponto de interferência na dinâmica aventureira do épico: “Por ela o 

solta, crendo que ali tinha/ Penhor bastante donde recebesse/ Interesse maior do que lhe 

vinha,/ Se o Capitão mais tempo detivesse.” (VIII, 95). 

 Com efeito, a ação narrativa d’Os Lusíadas nos Cantos VII e VIII concentra-se 

majoritariamente no plano histórico da viagem à Índia. Após o seguimento dos 

primeiros Cantos do poema aos quais se sucede a fala do Gama ao Rei de Melinde, em 

que é contada toda a História de Portugal, desde sua origem mítica com Luso até o 

presente exegético, regressamos ao ponto da viagem em que se torna a buscar a 

“desejada parte oriental”. Possivelmente a última grande aparição de Baco no poema 

ocorre nesta altura – a catábase do Deus do vinho, submergindo às profundezas do 

oceano em busca de ajuda, é uma das passagens mais sintomáticas do que buscamos 

formular neste trabalho. 

 Luiza Nóbrega, ensaísta a que mais detidamente se propôs o estudo das 

figurações báquicas no poema de Camões, afirma que o consílio marítimo convocado 

no Canto VI “é, em última estância, o lugar e momento em que à descida de Baco 

corresponde a imersão da narrativa, do canto, do discurso, do poema; e, com ela, a 

transfiguração d’Os Lusíadas.” (NÓBREGA, 2013, p. 542). Ora, o que este excerto 

crítico nos revela é que a transfiguração mítica talvez tenha outro lugar na narrativa e, 

mais do que isso, o movimento que descreve é não tanto ascendente quanto 

descendente. 

 Ao conferir a Baco um lugar primacial na estruturação simbólica que compõe o 

poema de Camões, Luiza Nóbrega desloca o luminoso centro irradiador de sentidos que 

se pode notar em Vênus para um espaço de sombras turvado pela presença contraditória 

do Deus da tragédia. Tal deslocamento, aliás, cumpre, de acordo com a tese da ensaísta, 

um movimento trágico, visto que a glorificação dos heróis se converte em melancólico 

comentário sobre a inviabilidade do Canto. Os Lusíadas apresenta-se progressivamente 



como um poema impossível, cuja revelação simbólica encontra na figura da queda a 

constatação de se não poder alevantar mais alto outro valor. 

 Neste sentido, o campo semântico que envolve o poema em suas passagens 

fundamentais deflagra antes uma dimensão diabólica, porque contrária a si mesma. A 

modernidade d’Os Lusíadas talvez consista neste aspecto luciferino com que Camões 

abraça a decadência. Sobretudo no Canto VI, em que a imagem da queda é tornada 

evidente, podemos observar a irmanação de Baco (mas também do Poeta, do discurso, 

do poema, etc.) com Satã: “Do Olimpo dece, enfim, desesperado;/ Novo remédio em 

terra busca e toma:/ Entra no húmido reino e vai-se à corte/ Daquele a quem o Mar caiu 

em sorte.” (VI, 7, grifos nossos). 

 É preciso ter em vista que tal queda implica, necessariamente, em uma 

revelação. Baco “Descobre o fundo nunca descoberto” (VI, 9), e, em seguida, “[...] vê 

primeiro, em cores variadas/ Do velho Caos a tão confusa face;” (VI, 10). Este quadro 

repercute a cena bíblica da expulsão do Paraíso, a qual decorre do atrevimento humano 

que deseja saber mais ao provar da árvore do conhecimento. Desde o princípio, a ação 

do homem traz consigo tanto a feição divina quanto a marca da Besta, ou seja, a 

desmedida, o descontrole. Romper as profundezas dos mares, tarefa (em certa medida, 

até hoje) inexecutável pela humanidade, é, segundo a ordem do poema, o absoluto 

interdito. Sendo assim, somente a um Deus é concedida a transgressão, da qual, 

entretanto, participamos, na medida em que, pela leitura, também com o poema 

submergimos. 

 O sentido desta transgressão não se me afigura, todavia, como empresa mítica. 

Ao escaparem da tempestade ordenada por Baco e Netuno no consílio marítimo, os 

portugueses encontram a sua frente o que, afinal, buscavam: 

Já a manhã clara dava nos outeiros 
Por onde o Ganges murmurando soa, 
Quando da celsa gávea os marinheiros 
Enxergaram terra alta pela proa. 
Já fora de tormenta e dos primeiros 
Mares, o temor vão do peito voa. 
Disse alegre o piloto Melindano: 
«Terra é de Calecu, se não me engano; 
 
Esta é, por certo, a terra que buscais 
Da verdadeira Índia, que aparece; 
E, se do mundo mais não desejais, 
Vosso trabalho longo aqui fenece.» (VI, 92-93). 
 

 Nesta altura da narrativa, após a principal invectiva báquica contra os lusíadas, é 

que destaco o momento em que o poema, literariamente, cai na real, ou seja, na 



História. Não é uma consagração mítica que Camões concede aos seus, mas a 

constatação de uma queda histórica, que Portugal carregará consigo como emblema de 

um imaginário cultural. O final do Canto VI é marcado por uma série de advertências do 

Poeta sobre o caminho da virtude, fala que, aliás, soa estranha aos ouvidos por seu 

caráter moralizante em um livro recheado de passagens, por assim dizer, pouco pudicas. 

Alcançam-se “As honras imortais e graus maiores” (VI, 95), sacrificando-se duramente 

com a dedicação viril aos forçosos trabalhos: “Destarte se esclarece o entendimento,/ 

Que experiências fazem repousado,/ E fica vendo, como de alto assento,/ O baxo trato 

humano embaraçado.” (VI, 99). Estas palavras encerram o Canto, que contém curiosas 

99 estâncias, para abrir uma nova porta no poema: com a estrofe 666 d’Os Lusíadas, 

segundo Jorge de Sena, a “estrofe da Besta Triunfante” (SENA, 1982, p. 400), os 

portugueses chegam efetivamente à Índia. 

 A radical ausência dos deuses pagãos no texto é acompanhada das singulares 

presenças do Diabo. Com efeito, há um “espaço diabólico” n’Os Lusíadas, que 

compreende justamente os Cantos VII e VIII, isto é, a parte do texto que condiz com a 

estada portuguesa na Índia. Sena demonstra como é possível notar uma concentração de 

palavras do campo semântico diabólico “desde VII, 47 a VIII, 83” (SENA, 1982, p. 

393), o que é, no mínimo, sintomático do caráter contraditório que a narrativa assume 

neste intervalo. Esta queda no plano histórico, com as devidas descrições de roubos, 

traições, manipulações, é o avesso da mitificação heroica almejada pelo gênero épico, 

de forma que nada nestes referidos Cantos justifica a subsequente premiação lusíada. 

 É precisamente enquanto aparato ficcional que a Ilha de Vênus, assim como toda 

a fábula divina, funciona no poema. O caráter fingido dos deuses corresponde a uma 

percepção da linguagem como representação falhada, modernamente concebida em um 

mundo cujos laços de sentido com o Todo estão rompidos. Em outras palavras, o 

cosmos lusíada se apresenta como a própria nostalgia de um tempo mítico para sempre 

perdido, e como a consciência de que restauração deste tempo só é viável como 

deflagrada ficção. O engenho e arte camonianos são, a priori, submetidos ao engano, e a 

verdade “ético-metafísica” que supostamente a transfiguração mítica conferiria ao 

poema revela-se como a impossibilidade dela mesma se efetuar em um plano que não 

seja o das aparências. Entendo mesmo que a ética da poesia camoniana está 

fundamentada na imanência e sujeita às alterações do tempo histórico. 

 Sena nos ensina que “Diabolos, em grego [...], significava realmente 

«caluniador».” (SENA, 1970, p. 405). Se há um elemento diabólico n’Os Lusíadas, 



suponho ser ele indubitavelmente a linguagem – para uma notação deste problema, 

basta um atento olhar para a aproximação entre as ideias de engenho (assim como 

demais palavras relativas à construção ou fabrico) e engano na estrutura do poema. 

Possivelmente, o mais famoso exemplo deste caso é aquele em que Baco forja um altar 

cristão para enganar os portugueses em Mombaça, ainda no Canto II: 

Mas aquele que sempre a mocidade 
Tem no rosto perpétua, e foi nascido 
De duas mães, que urdia a falsidade 
Por ver o navegante destruído, 
Estava nũa casa da cidade, 
Com rosto humano e hábito fingido, 
Mostrando-se cristão, e fabricava 
Um altar sumptuoso que adorava.  
 
Ali tinha em retrato afigurada 
Do alto e Santo Espírito a pintura, 
A cândida Pombinha, debuxada 
Sobre a única Fénix, Virgem Pura. (II, 10-11, grifos nossos) 

 

O que é fundamental na leitura desta passagem do poema é a compreensão da 

ideia de fingimento segundo Camões, a qual não deixa de estabelecer relações com um 

profundo entendimento das artes miméticas na modernidade. Para o maneirismo 

camoniano, a linguagem passa a manifestar uma desconcertante maleabilidade de 

sentido que perturba as noções de verdade, de Bem, de justiça, o que, por fim, 

desencadeia um angustiante estado de incerteza. A religiosidade perpassa do princípio 

ao fim esta questão: “e assim por derradeiro/ O falso Deus adora o verdadeiro.” (II, 12). 

O “falso Deus” seria Baco, como nos ensina a leitura mais ortodoxa? Ou seria este Deus 

afigurado, debuxado, o Espírito Santo, portanto? Este modo de se manifestar como o 

Caluniador, aquele que urde enganos, faz com que Baco seja entrevisto como o próprio 

Anticristo: aquele mesmo que recebe os portugueses na estrofe 666 empunhando a 

“palma vencedora”. 

A identificação de Baco com o Deus das Trevas não é nenhuma novidade; os 

primeiros comentadores da obra camoniana já se detiveram nesta discussão70. O que eu 

proponho, no entanto, é algo diverso: partindo da premissa de que Os Lusíadas é um 

poema moderno, concebo o seu aspecto diabólico não apenas como marca do 

antagonismo de uma viagem que busca dilatar a Fé e o Império, mas, sobretudo, como 

                                                             
70 Manuel de Faria e Sousa, em sua edição monumental das Lusiadas comentadas, declara, em notação 
relativa ao consílio olímpico, que: “[...] aísi se ve claro, que todas las Ierarquias que son obedientes a 
Christo, consintieron em lo que que el dixo estava ordenado; i que ellas, i el son entendidas por esse 
Iupiter, i Planetas, i otros Astros; i que Baco representa el infierno junto, i con singularidad a su Principe 
infernal [...]” (SOUSA, 1972, p. 233). 



elemento constituinte de uma obra decaída, falhada, errada no seu tempo, e, por isso 

mesmo, aberta para a interlocução com os tempos vindouros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE IV 

 

 

 

 

________________________________________________________ Servidão última 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Servidão última 

 

Desde o princípio deste trabalho, optamos por firmar uma metodologia crítica 

que viabilizasse o diálogo intertextual para além da segurança cronológica. Talvez seja 

a altura de me explicar: o dito anacronismo que por vezes descobrimos na abordagem de 

pesquisa da obra camoniana tem como finalidade um posicionamento político, no 

âmbito do que seja uma política das artes. E isto tem que ver não só com uma adotada 

perspectiva de estudo baseada na leitura do poema enquanto poema, como o queria 

Jorge de Sena; trata-se de levar ao extremo as possibilidades de trocas de sentido entre 

os textos, de maneira a suplantar as próprias relações de causa e efeito. Deste modo, 

rompemos com a linearidade histórica, não para negar o que seja de caráter histórico em 

uma obra, mas para propor um meio de interação mais afeito às relações entre os signos 

através da história. O jogo poético, que rege a feitura da obra, transporta-se para o 

universo crítico que, por sua vez, também passa a participar de um plano lúdico. 



 Ora, não se trata de ignorar os procedimentos de investigação teórica e filosófica 

que por séculos se vêm discutindo e laborando. O contributo de tantos outros 

pensadores, ligados à crítica camoniana ou associados a pesquisas em torno de outras 

literaturas, nos tem sido fundamental para encontrar nossa leitura. Nossa empreitada 

deseja ser um processo contínuo de crítica e, por isso mesmo, de autocrítica. A leitura 

de poemas verso com verso, para usar um título de Jorge Fernandes da Silveira, abre o 

exercício crítico para possibilidades de experimentação de certa ordem de pensamento, 

se não poético, analógico.  

O poema é uma obra sempre inacabada, sempre disposta a ser 
completada e vivida por um novo leitor. A novidade dos grandes 
poetas da Antiguidade consiste na sua capacidade de ser outros sem 
deixar de ser eles mesmos. Assim, aquilo de que o poeta fala (o isto e 
o aquilo: a rosa, a morte, a tarde ensolarada, o assalto às muralhas, a 
reunião dos estandartes) se transforma, para o leitor, naquilo que está 
implícito em todo dizer poético e que é o núcleo da palavra poética: a 
revelação da nossa condição e sua reconciliação consigo mesma. 
(PAZ, 2012, p. 198) 
 

 Este revelar-se do que em nós é histórico e almeja suplantar a própria História é 

o que fundamenta, para Octavio Paz, a experiência poética. E tal experiência é trazida à 

tona a partir do necessário passo de construção de sentido que consiste no ato de leitura. 

“O poema é uma obra sempre inacabada” porque, ao dizer de um tempo histórico, diz 

também de “um começo absoluto”. (PAZ, 2012, p. 191). O leitor é este sujeito que toma 

para si o dever de começar indefinidamente e recriar o mundo a partir da matéria lida: 

“Em certo sentido, a interpretação é uma segunda criação. É uma adesão imediata ao 

espírito da arte. A superior dignidade da poesia moderna reside precisamente aqui: em 

dar ao leitor a liberdade de um poeta.” (BELO, 2002, p. 65-66). Mas que liberdade é 

esta de que fala Ruy Belo? 

 Cito o poeta, em uma sua arte poética presente em Homem de palavra[s]: 

“Acontece simplesmente que me sirvo destas palavras/ numa manhã de chuva para falar 

falar por falar/ e não falar de mim ou de uma certa rua/ Não costumo por norma dizer o 

que sinto/ mas aproveitar o que sinto para dizer qualquer coisa” (BELO, 2009, p. 305). 

O poema “Esta rua é alegre”, de Ruy Belo, é o que se poderia chamar uma grave 

reflexão sobre o fazer poético que insinua a liberdade do poeta (“falar por falar”) em 

intrínseca concordância com a servidão. Notemos que o eu lírico diz servir-se das 

palavras, mas aquele que delas se serve, a elas acaba servindo, porque as palavras dizem 

por si e não falam do sujeito, se não do sujeitado. 



 A liberdade que o poeta e o leitor experimentam se dá apenas como troca na 

relação poético-amorosa; e é no espaço do poema que podem consumar esta 

comunidade. Por meio da entrega de si (“não falar de mim”) às palavras, o sujeito 

encontra a sua alterização no corpo do leitor, e ambos podem viver a dita liberdade 

adivinhada na servidão. Se o leitor possui a mesma liberdade do poeta, quer isto dizer 

que ele, em algum nível, participa do processo criativo. Tal processo está intimamente 

ligado às condições históricas da obra e do leitor, sendo tarefa deste último estar à altura 

da “superior dignidade da poesia”, ou seja, fazer com que as palavras, dizendo de seu 

tempo e espaço, saltem por sobre as suas condições de origem. 

 Expressões como “estar à altura” ou “superior dignidade” nada têm que ver com 

uma concepção aristocratizante do saber e da poesia, mas se relacionam com a ideia de 

um conhecimento compartilhado empaticamente. Porque ambas as noções 

fundamentam-se no princípio da troca apaixonada de que se faz a arte moderna. Dizer 

do lugar do leitor no próprio poema significa reconhecer que os signos transmitidos em 

versos não apenas comunicam segundo premissas de retórica, mas também atuam de 

acordo com a diferença inerente à linguagem. 

 O haver esta fenda entre obra e leitor é um dos fatores que determina a 

modernidade de uma obra poética. O caso camoniano situa-se em um momento de 

passagem, de consciência cindida entre dois tempos: fato que torna a experiência 

estética da leitura desta poesia ainda mais sedutora, pois que a sabemos em desacordo 

com o próprio período de renovação em que se inscreve. Neste sentido, Camões 

consegue ser velho e novo ao mesmo tempo, como no singularíssimo exemplo das 

trovas “[Vós] sois ũa dama”, em que o eu lírico elogia e reprova, simultaneamente, as 

qualidades de uma Senhora71. 

 Situo a obra camoniana no seio da crise de um tempo que, por sua ação, fez 

inaugurar um tempo crítico. Em certa medida, a noção de crise nasce do sentimento de 

desajuste perante o novo, em um período que se situa entre duas instâncias temporais 

distintas, caracterizando-se por certo sentido de suspensão. Esta concepção, como hoje a 

conhecemos, remonta aos alvores da Idade Moderna, pois é justamente ali que se situa 

um tenso ponto de viragem da História europeia, o qual é demarcado pelos adventos da 

política expansionista dos descobrimentos, da economia mercantilista e de uma cultura 

humanista reivindicada pelo Renascimento. No caso ibérico, junto a estes fatores, que 
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sancionariam a entrada de Portugal na modernidade, temos as medidas da 

Contrarreforma Católica oriundas do Concílio de Trento e que culminariam com os 

anos de retrocesso cultural e científico decorrentes da ação inquisitorial. 

 A presença de um imaginário simultaneamente pagão e cristão na poesia 

camoniana é uma das contradições mais notáveis da sua obra. Isto no âmbito cultural. 

Mas se levarmos em conta que a política expansionista e a economia mercantil não se 

mantêm ideologicamente por si só, mas, pelo contrário, estão ancoradas em uma ética 

que as justifica e as torna necessárias. Uma das requisições básicas da Reforma 

Protestante, por exemplo, concerne a não culpabilização pecaminosa da aquisição de 

bens materiais. Ora, de acordo com a “ética protestante”, há “um íntimo parentesco 

entre estranhamento de mundo, ascese e devoção eclesial, por um lado, e, participação 

na vida de aquisição capitalista, por outro.” (WEBER, 2004, p. 36). O pensamento de 

Max Weber nos ilumina um aspecto importantíssimo para compreender certas 

contradições lusíadas, posto que um dos objetos principais de crítica do poema é a 

política de exploração e acúmulo desmesurado nas Índias, o que levaria a uma vida 

desvirtuada. 

 Se pensarmos na radical consciência histórica e política revelada n’Os Lusíadas 

pela personagem do Poeta (e também de Baco e do Velho do Restelo...), fica evidente 

que este poema é resultado de uma disposição ética dividida. É preciso cantar a 

dilatação da Fé e do Império, mas, concomitantemente, o Poeta tem de lidar com a 

terrível evidência da ação de “cristãos sanguinolentos” e sua ambição para acumular 

bens materiais. No momento crítico mais problemático d’Os Lusíadas, à chegada dos 

portugueses à Índia segue-se uma singular intervenção do Poeta. Nas palavras de 

Manuel de Faria e Sousa: “Com el motivo de la hazaña de los navegantes en esto 

descubrimento de la India por el Oceano, sucede uma Catolica, i elegante, i hermosa 

exortacion a los Principes Christianos, para semejantes empresas.” (SOUSA, 1972, p. 

209-210). Mas o que, de fato, significa esta exortação aos Príncipes Cristãos? 

 É preciso lembrar que este momento estranhíssimo do poema vem na sequência 

da famigerada estância 666, segundo Jorge de Sena, “a estrofe da Besta Triunfante, que 

é contraditoriamente a da chegada dos portugueses à Índia” (SENA, 1982, p. 400). Ora, 

seria a posição desta estrofe no poema, como afirma Sena, tão contraditória assim? 

Toda a História de Portugal contada por Vasco da Gama nos Cantos III, IV e V tem 

como finalidade reconstituir uma genealogia de generosos peitos lusitanos e, em sentido 

oposto, projetar a redenção mítica desta mesma História em um tempo que reconcilie 



passado e futuro. O que há de perverso e talvez pouco contraditório na estância que 

descreve a chegada dos portugueses à Índia é que Camões, olhando de um futuro 

miserável o passado que prometia a mitificação dos heróis na viagem ultramarina, sabe 

que a queda era já inevitável. 

Vós, Portugueses, poucos quanto fortes, 
Que o fraco poder vosso não pesais; 
Vós, que, à custa de vossas várias mortes, 
A Lei da vida eterna dilatais: 
Assi do Céu deitadas são as sortes 
Que vós, por muito poucos que sejais, 
Muito façais na santa Cristandade, 
Que tanto, ó Cristo, exaltas a humildade! (VII, 3) 
 

 A fala do Poeta nas estâncias que se seguem à que acabo de citar possui um forte 

teor católico e contrarreformista. Mas destaco, com maior relevância, a noção de fratura 

ideológica e religiosa que aqui é acusada. Os “Portugueses, poucos quanto fortes”, estão 

sós em um mundo vasto, submetidos tanto à ameaça árabe – “A Turca geração, que 

multiplica/ Na polícia da vossa Europa rica.” (VII, 12) –, quanto às cisões religiosas 

realizadas pelo protestantismo – “Vedelos Alemães, soberbo gado,/ Que por tão largos 

campos se apacenta;/ Do sucessor de Pedro rebelado,/ Novo pastor e nova seita 

inventa.” (VII, 4) – e à ruptura e corrupção no seio da própria Igreja de Roma – 

“Nascem da tirania inimicícias,/ Que o povo forte tem, de si inimigo./ Contigo, Itália, 

falo, já summersa/ Em vícios mil, e de ti mesma adversa.” (VII, 8). Julgo ser o problema 

mais grave deste quadro a moderna percepção de que os valores (religiosos, mas, em 

outros âmbitos, também culturais, ideológicos...) estão voltados contra si mesmos. 

 A Católica Igreja de Roma é de si “mesma adversa”; por outro lado, os 

anglicanos, em coalizão política com os mouros, dividem as terras de Jerusalém, de 

modo que “Pera os de Cristo tem a espada nua,/ Não por tomar a terra que era sua.” 

(VII, 5). A espada voltada contra o próprio peito, como contra o colo de alabastro de 

Inês, “Arrancam das espadas de aço fino/ Os que por bom tal feito ali apregoam.” (III, 

130), é já antecipação de uma crise histórica de valores que, para a ética da poesia 

camoniana, não poderiam conviver pacificamente. Neste mesmo Canto VII, lembremos, 

o Poeta se mata, virando contra si a espada... e a pena. 

 O paroxismo das contradições que habitam o universo d’Os Lusíadas encontra o 

seu termo neste Canto VII, pois que é neste passo que o poema, afinal, realiza a sua 

catábase histórica (logo após a catábase simbólica de Baco, no Canto VI). A falência do 

projeto mítico lusíada é, portanto, a falência de um projeto político que Portugal recebeu 



de herança do século XVI, e se mostra naquele sonho utópico de uma nação 

transcontinental, ainda que encurralada nos baldios da Europa. 

Mas, entanto que cegos e sedentos 
Andais de vosso sangue, ó gente insana, 
Não faltaram Cristãos atrevimentos 
Nesta pequena casa Lusitana. 
De África tem marítimos assentos; 
É na Ásia mais que todas soberana; 
Na quarta parte nova os campos ara; 
E, se mais mundo houvera, lá chegara. (VII, 14) 
 

 Esta estância encerra a exortação aos cristãos feita pelo Poeta. Em 13 estrofes se 

dedica ele à crítica dos desconcertos do mundo, sobretudo no âmbito religioso. Mas, 

por fim, é Portugal quem está em desacordo com o movimento do mundo. Atesta este 

sintoma o que na estrofe citada acusa a bizarra convivência entre duas feições de uma 

mesma autoimagem: a “pequena casa Lusitana” em oposição às terras de África, Ásia 

e América aonde os portugueses chegaram. 

 Eduardo Lourenço é quem me ensina a ler o irrealismo da autoimagem 

portuguesa em consonância com o que ele irá designar por uma “conjunção de um 

complexo de inferioridade e superioridade”. Como afirma o autor d’O labirinto da 

saudade: “Segundo as contingências da situação histórica internacional ou mundial, 

aparece ao de cima um ou outro complexo, mas com mais constância os dois ao mesmo 

tempo, imagem inversa um do outro.” (LOURENÇO, 2013, p. 25). Esta estranha 

conjunção é marcada n’Os Lusíadas com um sinal diabólico, isto é, com a consciência 

de que o amor da Pátria com que o Poeta canta é já um amor traído. 

 Contudo, tal traição não o impede de cantar: “Com uma flecha em meu flanco, 

cantarei./ [...] Beberei sua boca, para depois cantar a morte/ e a alegria da morte.” 

(HELDER, 2009, p. 20). Estes versos herbertianos, camonianos seriam se em outro 

contexto, mas se irmanam no saber de que o canto se levanta da ferida, no intervalo 

entre o conhecimento e a experiência do novo. Camões cantou a morte como poucos (e 

em língua portuguesa eles são tantos...); mas, como aprendo com Herberto, soube-a 

cantar com “a alegria da morte”. Luis Maffei, em ensaio sobre Herberto e Camões, 

realiza um interessante apontamento sobre a poética destes autores, com um Dante a 

meio do caminho da citação: 

O que vale é uma Babel em que as línguas sejam capazes da 
desobediência da poesia, linguagem que, numa mirada como a 
herbertiana, não pode servir a Deus, ainda que possa conversar, e 
sobretudo discutir, com Deus. Por que Herberto não pode criar uma 
ficção salvífica post mortem, como fez Dante? Porque a morte como 
gesto ético não pode se despir de seu caráter trágico e incerto, de seus 



despojos, do risco que impõe a vozes sujeitas de diversas vontades da 
mais caprichosa senhora das vidas humanas. Essa é uma das muitas 
coincidências entre Herberto e Camões [...] (MAFFEI, 2014b, p. 26). 
 

 Tratávamos há pouco (Capítulo 3.2) da alegria trágica d’Os Lusíadas, o que me 

leva a tomar para mim a pergunta maffeica, realizando uma troca dos sujeitos da oração: 

“Porque Camões não pode criar uma ficção salvífica post mortem?”. A resposta dada 

pelo ensaísta para o caso herbertiano é (im)perfeitamente aproveitável para a situação 

camoniana, em que o sujeito anda às voltas com um mundo por Deus abandonado, mas 

ainda a Ele serve na escuridão de um salto de fé que, no plano tangível da experiência, 

acaba por se direcionar à poesia. 

 Aproveito esta reflexão para tratar da leitura poética de uma passagem bíblica do 

livro do Gênesis resultou, em Camões, na construção de um dos seus sonetos mais 

famosos: 

Sete anos de pastor Jacob servia 
Labão, pai de Raquel, serrana bela; 
mas não servia ao pai, servia a ela, 
e a ela só por prémio pretendia. 
 
Os dias, na esperança de um só dia, 
passava, contentando-se com vê-la; 
porém o pai, usando de cautela 
em lugar de Raquel lhe dava Lia. (CAMÕES, 1973, p. 131) 
 

 Não nos custa lembrar, em meio à tensão de uma poesia profana com uma 

remissão bíblica, da simbologia do número 772, como a consagração do divino com o 

humano, resultante da soma numerológica de 3 + 4. O caráter sagrado implicado no 

tempo em anos sugere que a ação do serviço possui um sentido ascético, notado na 

relação de trabalho, privação e obediência com recompensa. No poema de Camões, a 

sugestão amorosa perverte a dinâmica do trabalho transformando a atitude servil em 

serviço de amor: “mas não servia ao pai, servia a ela”. Servir, aqui, está a meio caminho 

de um entendimento ambivalente da palavra, entre o trabalho (lida) e a vocação 

(paixão). 

 Em língua portuguesa, a leitura desta narrativa assume um caráter quase irônico, 

pois que Lia está a um d de lida. Ou seja, Labão “em lugar de Raquel lhe dava lida”, se 

entendermos que os trabalhos sem fim no campo passados por Jacob são o caminho 

necessário para a conquista do amor, e, neste sentido, se justapõem ao serviço que é 
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uma vocação amorosa. Por isso mesmo, Jacob “começa por servir outros sete anos,/ 

dizendo: – mais servira, se não fora/ para tão longo amor tão curta a vida.” (CAMÕES, 

1973, p. 131). No limite da servidão, eis a morte. A vida é breve, o amor é demasiado e 

busca os limites da existência para se exasperar, tragicamente (lembro Maffei), nos 

braços “da mais caprichosa senhora das vidas humanas”. O trabalho amoroso corrompe 

a lógica de poder que é inerente ao trabalho como práxis, no mundo convertido aos fins 

de produção e consumo. O amor, entendamo-lo assim, é um trabalho sem fim, “se não 

fora...”. É, sobretudo, um trabalho que altera a lógica de produção, porque, como 

sabemos, trata-se de uma operação que reivindica o seu estatuto de dispêndio. 

 Sendo assim dispendioso, ou seja, puro gasto, o amor (assim como a poesia e o 

sacrifício) perturba a dinâmica do poder, uma vez que busca o encontro prodigioso, em 

vez da subordinação coercitiva. A imposição do amor sobre a vontade do amante só é 

efetiva, a final, se desta potência ele fizer o seu dever. Amor, poesia e sagrado são as 

servidões que, n’Os Lusíadas, projetam a sua luta contra o poder. Na voz do Poeta, ao 

final do Canto VII, sabemos que não é o seu plano cantar 

Nenhum que use de seu poder bastante 
Pera servir a seu desejo feio, 
E que, por comprazer ao vulgo errante, 
Se muda em mais figuras que Proteio. 
Nem, Camenas, também cuideis que cante 
Quem, com hábito honesto e grave, veio, 
Por contentar o Rei, no ofício novo, 
A despir e roubar o pobre povo. (VII, 85) 
 

 Os trabalhos em que se deve empenhar o interlocutor da poesia camoniana 

coincidem com um desprovimento do poder: “Nenhum que use de seu poder bastante/ 

Pera servir a seu desejo feio”. A versão mais democrática de um saber poético-amoroso, 

ainda que prenhe de ideologia aristocrática, encontramo-la nesta estância que evidencia 

os princípios pedagógicos de uma arte do bem administrar a coisa pública. A crítica à 

dissimulação e ao roubo do que pertence ao “pobre povo”, se, por um lado, é 

ensinamento para formar uma educação política do jovem Rei, por outro, também pode 

ser entendido como o investimento de uma posição política do seu próprio livro 

enquanto obra de arte. 

 Nas primeiras páginas desta “servidão última”, deixamos claro que a afirmação 

do lugar de leitura que este estudo busca construir tem um sentido político. Por muitas 

vezes em nosso trabalho, destacamos uma ética da poesia camoniana e a ressaltamos no 

sentido de demarcar a característica da troca, da entrega, do abandono de si como ponto 

nevrálgico de seu entendimento. Todos estes elementos nos levaram a crer que esta ética 



necessariamente se empreende em vista de um comprometimento político, porque se 

fundamenta de acordo com uma dinâmica do diálogo e alteridade. A ética da poesia 

camoniana se dá no encontro em que a liberdade do eu se choca e confunde com a 

liberdade do outro. Por isso ela habita um espaço entre, o intervalo necessário para o 

encontro. 

 Neste sentido, se a poesia de Camões nos convoca para o encontro, para habitar 

o entre-lugar em que de nós deixamos a parte mais apaixonada para o diálogo com o 

outro, creio ser coerente intentar uma leitura que se desprenda de um lugar por 

excessivo autoral (autoritário) para fazer deslizar o poder na alteridade. E esta alteridade 

reconheço-a no texto, ou melhor, nos textos que se emaranham a Os Lusíadas e a 

demais obra camoniana, na composição de um concerto de vozes concordadas (ou seja, 

abertas ao encontro passional), ainda que em desarranjo. 

 “li algures que os gregos antigos não escreviam necrológios,/ quando alguém 

morria perguntavam apenas:/ tinha paixão?” (HELDER, 2009, p. 612): tomo, por fim, 

estes versos de Herberto, mais uma vez, para ler Camões. A escrita da morte 

(necrologia) para o autor daquele “poema lírico, espiritual, secreto chamado Os 

Lusíadas, tão soberano que se confunde com a mais nobre pergunta” (HELDER apud 

FARRA, 2015, p. 133) tinha, do princípio ao fim, um sentido passional. Como depois, 

para Cesário, assumiria o caráter patológico de uma cidade náufraga: “E eu desconfio, 

até, de um aneurisma,/ Tão mórbido me sinto, ao acender das luzes;” (VERDE, 2010, p. 

201). A paixão (palavra que curiosamente não aparece n’Os Lusíadas), afinal, é o dever 

da poesia de Camões, pois que é a própria paixão o princípio de responsabilidade pela 

qual ele tanto lutou. Com Herberto, Camões poderia “morrer gregamente”, já que soube 

ardentemente responder ao amor: “Pera que tu recíproco respondas,/ Ardente Amor, à 

flama feminina,/ É forçado que a pudicícia honesta/ Faça quanto lhe Vénus amoesta.” 

(IX, 49).  

Diante do arrebatamento apaixonado, o amador se entrega como que por força 

de uma vontade que, não sendo sua, toma como própria apenas para deixar de ser sua 

propriedade. Por isso o amor nos impele à condição de sujeito, na ambivalência mesma 

dos sentidos opostos desta palavra. Disponíveis à vivência do amor e da leitura, 

continuamente havemos de viver as cenas cantadas no poema de Camões, e assim como 

os Cupidos do Canto IX, também nós, “servidores”, mais uma vez iremos “Beijar a mão 

a Deusa dos amores.” (IX, 36). Tal serviço, enquanto engenho que se alça em busca de 

um concerto do mundo, faz com que nos arrisquemos continuamente à experiência da 



diferença, pois que só nela nos encontramos à altura do sentido último do que seja o 

político, que é a nossa crença na liberdade. 
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ANEXO I 
 

Índice 
 Servidão n’Os Lusíadas 

 
 
Serviço – I, 12 (trabalho/militar) Camões; II, 32 (religioso) Gama; III, 12 (submissão, 
função) Gama; III, 88 (militar) Gama; VI, 62 (militar) Veloso; VI, 68 (militar) Veloso; 
VI, 82 (religioso) Gama; VII, 31 (religioso) Monçaide; VII, 68 
(político/responsabilidade) Narrador. 
 
Servir – II, 75 (abastecer, prover, munir) Narrador; II, 83 (respeito) embaixador do 
Gama; V, 11 (uso) Gama; VII, 21 (uso, função) Narrador; VII, 35 (político/ útil, 
auxílio) Monçaide; VII, 85 (atender, uso) Camões; X, 23 (cavaleiresco/religioso) Ninfa 
Tethys; X, 29 (uso/religioso) Ninfa Tethys; X, 31 (uso) Ninfa Tethys; X, 82 
(função/trabalho) Ninfa Tethys; X, 148 (militar) Camões; X, 151 (militar/cavaleiresco) 
Camões; X, 155 (militar/cavaleiresco) Camões. 
 
Servido/a – VI, 49 (cavaleiresco/amoroso) Veloso; VI, 57 (cavaleiresco/amoroso) 
Veloso; X, 49 (trabalho/cavaleiresco) Ninfa Tethys. 
 
Servil – VII, 86 (escravo/trabalhador) Camões. 
 
Servo – VIII, 51 (escravo/trabalhador) Narrador. 
 
Servidor – IX, 36 (amador/trabalho) Narrador. 
 
 
 
PERSONAGENS: 
 
Camões: 6 
Narrador: 5 
Ninfa Tethys: 5 
Gama: 5 
Veloso: 4 
Monçaide: 2 
Embaixador do Gama: 1 
 
Sentidos: 
 
Função: 12 
Militar: 8 
Religioso: 5 
Amoroso: 3 
 

Total: 28 
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