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RESUMO 

O presente trabalho teve como objeto de pesquisa os aspectos do feminino n’Os 

Lusíadas, de Luís de Camões, com as figuras de Vênus, Téthys, as ninfas e como no 

canto III as rainhas D. Teresa, D. Maria, D. Inês e D. Leonor possuem equivalências de 

sentido às entidades míticas. A análise centrou-se em apresentar os principais aspectos: 

a contextualização da mulher na Antiguidade e no Medievo, demonstrando como os 

tempos Humanistas carregavam em si extensões do pensamento das duas épocas e não 

somente dos clássicos, como é considerado por muitos estudiosos; a compreensão das 

noções de que a Idade Média não se encerra no século XVI, mas se manifesta de modo 

híbrido à cultura humanista no tempo de Camões e as possíveis leituras de Homero, 

Aristóteles, Platão, Virgílio como referências clássicas; das Crônicas Geral de Espanha 

e de Fernão Lopes como elemento do medievo e de Orlando Furioso, de Ariosto, como 

obra contemporânea ao épico trabalhado. Tais leituras são as que aqui mais interessaram 

e as que possivelmente o poeta teria acessado; como o feminino mítico colabora 

igualitariamente para a empreitada lusíada das navegações, quando as tríades homem – 

terra – guerra e mulher – mar – amor se colocam: à primeira vista, oposições, que 

contudo mostram-se elementos colaboradores entre si para a concepção da viagem 

lusíada, em que seu ápice ocorre no episódio da Ilha dos Amores, quando as tríades se 

unem pelo amor e pela cópula embora temporariamente. Ainda nesse aspecto, o 

feminino se mostra conhecedor de um saber misterioso, mas que é revelado a Vasco da 

Gama no episódio da Máquina do Mundo; por fim, a análise das rainhas do Canto III, 

um elemento medieval e carregado de concepções morais do capitão, mostra-se como 

um equivalente do feminino grego em tempos medievais. Dessa forma, as 

representações literárias do medievo não aparecem como um hiato entre os gregos e os 

portugueses, mas uma transfiguração de concepções conciliadas sobre a mulher 

histórica e a mulher imaginada, que deságuam em uma perspectiva plurissignificante do 

feminino na obra. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Feminino – Mar – Os Lusíadas – Idade Média – Classicismo 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present thesis had as research object the aspects of the feminine in Os Lusíadas, by 

Luís de Camões, with the figures of Venus, Téthys, the nymphs and how in the Chant 

III the queens D. Teresa, D. Maria, D. Inês and D. Leonor have equivalences of 

meaning to mythical entities. The analysis focused on presenting the main aspects: the 

women contextualization in Antiquity and the Medieval, demonstrating how humanist 

times carried within themselves the extensions of thought from both eras and not only 

from the classics, as considered by many scholars; understanding of the notions that the 

Middle Ages did not end in the 16th century, but also manifested in a hybrid way to the 

humanist culture in the time of Camões and the possible readings of Homer, Aristotle, 

Plato, Virgil as classic references and the General Chronicles of Spain and by Fernão 

Lopes as an element of the medieval and Orlando Furioso, by Ariosto, as a 

contemporary work to the worked epic. Such readings are of interest here and possibly 

the poet would have accessed; how the mythical feminine collaborates equally for the 

lusíada voyage of navigations, when the triads earth - man - war and water - woman - 

love arise: at first sight, oppositions, which nonetheless prove collaborating elements for 

the conception of the voyage lusíada, in which its apex occurs in the episode of the 

Island of the Loves, when the triads are united for the love and the copulation although 

temporarily. Still in this aspect, the feminine is aware of a mysterious knowledge, 

however that is revealed to Vasco da Gama in the episode of the World Machine; 

Finally, the analysis of the queens of Chant III, a medieval element loaded with the 

captain's moral conceptions, shows itself as an equivalent of the Greek feminine in 

medieval times. Thus, the literary representations of the medieval do not appear as a gap 

between the Greeks and the Portuguese, but a transfiguration conciliate conceptions 

about the woman and the imagined woman, which fall into a plurisignificant perspective 

of the feminine in the work. 

 

KEYWORDS: Feminine- The Lusiads-Sea- Medieval Age- Classicism. 

 

 

 

 



RESUMÉ 

Le présent travail avait pour objet de recherche les aspects du féminin dans 'Os 

Lusíadas', de Luís de Camões, avec les figures de Vénus, Téthys, les nymphes et 

comme dans le coin III les reines D. Teresa, D. Maria, D. Inês et D. Leonor ont des 

équivalences de sens à des entités mythiques. L'analyse s'est concentrée sur la 

présentation des principaux aspects: la contextualisation des femmes dans l'Antiquité et 

au Moyen Âge, démontrant comment les temps humanistes ont entraîné des extensions 

de la pensée des deux époques et pas seulement des classiques, comme le considèrent de 

nombreux chercheurs; la compréhension des notions que le Moyen Âge ne se termine 

pas au XVIe siècle, mais se manifeste de manière réconciliée avec la culture humaniste 

du temps de Camões et les lectures possibles d'Homère, Aristote, Platon, Virgílio 

comme références classiques; Chroniques générales de l'Espagne et Fernão Lopes 

comme un élément du médiéval et Orlando Furioso, de l'Arioste, comme une œuvre 

contemporaine à l'épopée a travaillé. Ces lectures sont celles qui intéressent le plus ici et 

celles auxquelles le poète aurait pu avoir accès; comment le féminin mythique collabore 

également pour le voyage portugais des navigations, où se placent les triades homme - 

terre - guerre et femme - mer - amour: à première vue, des oppositions, qui montrent 

pourtant des éléments qui collaborent entre eux pour la conception du voyage lusíada, 

dans lequel son apogée se produit dans l'épisode de la Ilha dos Amores, lorsque les 

triades sont unies par l'amour et la copulation bien que temporairement. Toujours dans 

cet aspect, le féminin connaît un savoir mystérieux, mais qui est révélé à Vasco de 

Gama dans l'épisode de la Machine du Monde; enfin, l'analyse des reines de Canto III, 

élément médiéval chargé des conceptions morales du capitaine, se révèle comme un 

équivalent du féminin grec à l'époque médiévale. Ainsi, les représentations littéraires du 

médiéval n'apparaissent pas comme un hiatus entre les Grecs et les Portugais, mais 

comme une transfiguration de conceptions mixtes sur la femme historique et la femme 

imaginée, qui se jettent dans une perspective plurisignifiante du féminin dans l'œuvre. 

 

MOTS CLÉS: Féminin - Mer - Les Lusiades - Moyen Âge - Classicisme 
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INTRODUÇÃO  

 

A presente tese tem como objetivo responder em que medida as heranças 

medievais afetaram as concepções acerca das rainhas do Canto III, n’Os Lusíadas. 

Neste sentido, torna-se indispensável compreender os processos discursivos, históricos e 

sociais que caracterizaram a prática do cristianismo na regulamentação do feminino no 

final da Antiguidade e na Idade Média e como elas circulavam pela Europa Ocidental. 

O empenho do cristianismo, que trazia a cultura patriarcal judaica, também influencia 

de forma direta naquilo que Simone Beauvoir (2016) defendeu como aprender a ser 

mulher, que pode ser percebido nas sociedades em que a necessidade de se dominar a 

terra e os instrumentos para cultivá-la passa a reger não só a economia desses lugares, 

mas também do modo como se lida com o feminino. Isso afetará as sociedades que 

seguiram um modelo patriarcal e que deu origem à cultura ocidental, oriunda dos 

preceitos greco-romanos e do cristianismo, que sintetizou algumas dessas concepções e 

práticas. 

Desse modo, interessa aqui apresentar leituras sobre os modelos femininos 

medievais, como de Isabel de Aragão, elevada à canonização por seus feitos pautados 

no que propunha o cristianismo daquele tempo. Em contrapartida, tem-se anteriormente 

à Santa Isabel, Alienor de Aquitânia, figura feminina importante para se compreender 

como o poder poderia ser exercido por uma rainha que estava à frente de seu tempo, 

protagonizando episódios históricos que envolviam cavalaria, suposta luxúria, divórcio 

e guerras contra o marido. 

O perfil que mais interessa aqui é o da rainha, proporcionando uma comparação 

entre outras mulheres de outras camadas sociais também no medievo. Aventa-se a 

possibilidade de que à mulher nobre cabe maior regulamentação por questões políticas, 

além de ser proposto o paradigma da Virgem Maria, que a Europa Oriental já cultuava. 

Perceber tais processos justifica-se para compreender o discurso de Vasco da Gama 

sobre as rainhas D. Teresa, D. Leonor, D. Maria e D. Inês de Castro, o que lhes afetará 

significativamente no épico camoniano. 

Em seguida, a leitura da segunda parte fundamenta-se no fato de que Os 

Lusíadas é uma obra moderna que não abriu mão do substrato medieval, em que a 

cavalaria e as batalhas da Cruzada Ibérica se fazem presentes no discurso do capitão da 

armada. Neste sentido, propõe-se a lente de Jacques Le Goff (2008), que problematiza a 



15 
 

 

duração da Idade Média e do Renascimento na periodização histórica não só como a 

forte religiosidade que marca o período clássico, mas também entende-se que 

funcionam como estéticas que se complementam. Ainda há de se considerar que o 

Renascimento do século XVI não foi o único ocorrido na Europa, mas sim como um 

fenômeno tipicamente italiano, que chega à Península Ibérica e ganha ares Maneiristas 

por lá. Camões tem sido enquadrado nesta estética, o que não será aprofundado aqui, 

mas sim a ideia de crise e complexas contrariedades que caracterizam seu épico. 

Assim, interessam a este trabalho as influências que o poeta recebeu em seu 

tempo; as mais evidentes, porém fundamentais, Ilíada e Odisseia, de Homero; 

brevemente a Eneida, de Virgílio; as crônicas fundacionais acerca de Portugal; e as 

Crônicas de Dom Pedro e D. Fernando, de Fernão Lopes, que afetaram em grande 

medida a concepção que o poeta tece no discurso de Vasco da Gama, principalmente 

nos retratos de D. Inês e D. Leonor. 

Em seguida, a proposta traz um aprofundamento do macrofeminino n’Os 

Lusíadas, em que Vênus e as ninfas também protagonizam, com os portugueses, a 

empreitada da viagem, intervindo em momentos decisivos a partir de gestos amorosos. 

A tríade mulher-mar-amor foi proposta para sintetizar a fluidez com que o feminino se 

desloca na obra, seja ao desviar as naus das investidas de Baco, seja presenteando os 

nautas com a Ilha dos Amores ou na revelação de um saber que só o feminino possui 

conhecimento, que é a Máquina do Mundo como uma projeção do funcionamento do 

universo. Desse modo, na terceira parte foram aprofundadas algumas estâncias os 

Cantos I, II, VI, IX e X onde figura o mítico feminino e sua ação na diegese da obra. 

Na quarta parte, chega-se ao objetivo principal desta tese, que é verificar a 

dinâmica do feminino no período medieval descrito por Vasco da Gama ao rei de 

Melinde. Para isso, surgiu a necessidade de se propor outra tríade, homem-terra-guerra, 

que sintetiza o domínio do masculino belicoso cristão sobre o feminino. Assim, tais 

concepções afetariam a representação das rainhas que aqui se acredita serem 

equivalentes humanos de Vênus, em que a mensagem amorosa pode ser lida como um 

ensinamento e uma educação dos sentidos. Assim, chega-se ao aprofundamento da 

leitura sobre D. Teresa, D. Leonor, D. Maria e D. Inês de Castro, que transgridem em 

alguma medida as regras de seu tempo, carregadas de sentidos ulteriores àqueles que se 

apresentam numa primeira leitura. 
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1. O FEMININO NO MEDIEVO 

Eva nos foi deitar 
do dem, en sa prison, 

et Ave en sacar; 
et por esta razon, 

entre Av'e Eva 
gran departiment'há. 

(Afonso X; Cantiga de Santa Maria, n.LX) 
 

1.1 A MULHER E O TEMPO 

 

Nos últimos cinquenta anos, as questões relativas ao feminino e, como 

consequência o feminismo, têm ganhado força nos debates acadêmicos e informais 

(como é o caso das redes sociais, das mídias que se lançam no panorama cultural da 

contemporaneidade). É fato que essas são vertentes que necessitam ser debatidas com 

mais intensidade e frequência, trazidas à luz dos avanços no campo dos direitos das 

mulheres. É verdade também que tais avanços ocorreram gradativamente com a luta 

feminina pelo sufrágio universal, pela busca da igualdade no mercado de trabalho, com 

o advento da pílula anticoncepcional e a inserção da mulher no meio acadêmico e 

intelectual. 

Entretanto, na maior parte das vezes em que os direitos da mulher parecem 

avançar, uma onda conservadora e contrária manifesta-se e procura justificar “o perigo” 

de as mulheres provocarem mudanças nesse paradigma há muito tempo consolidado.  É 

o que se pretende demonstrar neste capítulo. Justifica-se esta elucidação para apontar 

como tais discursos são antigos e, ao mesmo tempo, vigentes. Nesse sentido, a literatura 

de Camões apresenta, como poucos em seu tempo, representações do feminino que 

subvertem o comum silêncio e subordinação impostos à mulher. Como aponta Luis 

Maffei, a produção camoniana põe “em cena versões de feminino que possuem clara 

força transgressora e, em certo sentido (lato) da palavra, feminista.” (2017, p. 206).  

Partindo deste contexto e desta visão sobre a obra de Camões, esta investigação tem 

como fim a de leitura de excertos d’Os Lusíadas onde o feminino mítico e suas 

equivalências humanas são preponderantes para o desenrolar da narrativa, analisada sob 

as lentes de teóricos contemporâneos para demonstrar como é possível o diálogo da 

obra com os tempos de hoje.  

Antes de chegar a tal ponto, este capítulo apresenta as construções do feminino 

para, então, traçar um perfil da mulher que chegou ao poeta no século XVI: recorreu-se 

ao que a Idade Média deixou como herdade de cultura, projeções e leitura para que 
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Camões pudesse compor as imagens das rainhas D. Teresa, D. Maria, D. Inês e D. 

Leonor. Serão acessadas a História e a Literatura para evidenciar-se como o imaginário 

medieval cultivou, à luz da cultura teocêntrica, o papel da mulher naquele tempo. Mais 

especificamente, o papel da mulher na Idade Média Central e Baixa Idade Média. 

Ao se empreender uma análise do feminino, é preciso trazer à discussão aspectos 

cristalizados sobre a mulher ao longo da história. Parte-se do pressuposto de que ela 

existe sempre em relação subordinada ao homem: é dele o domínio da escrita, na 

normatização, como aponta Simone de Beauvoir: “está subtendido que o fato de ser um 

homem não é uma singularidade” (BEAUVOIR, 2016, p.12). A mulher é o Outro. Seus 

direitos são menores do que os dos homens, ainda que com avanços políticos e sociais 

no Ocidente. 

Tal discussão sobre uma suposta inferioridade da mulher parece ter sua gênese 

no momento da história humana em que o homem desenvolve as ferramentas para 

dominar a terra e a guerra. Como aponta a mesma autora, o homem se coloca em risco 

em nome do clã: mata em nome de um prestígio social, o que lhe oferece um lugar de 

superioridade ao dos animais, alcançado pela guerra. A capacidade de gerar vida não 

seria vista com tal dádiva: “a superioridade é outorgada não ao sexo que engendra, mas 

ao que mata” (id., p. 98). Assim, quando a humanidade deixa de ser nômade, cria as 

normas sociais que regulamentarão a convivência, o Direito e as hierarquias, originando 

as instituições, outorgando à mulher um lugar de passividade, levando em consideração 

sua natureza – menstruação, gravidez, períodos em que seu organismo necessita 

biologicamente de repousos e cuidados –  o que limita-lhe as atividades do clã. 

Ainda segundo Simone de Beauvoir, há teorias que defendem um momento da 

humanidade primitiva em que as sociedades foram matrilineares, o que não se pode 

afirmar com exatidão, já que naquele tempo era frequente a prática de uso da mulher em 

tais sociedades, passando a “mediadora do direito, não a detentora” (id., p.106). Tal 

quimera de uma plenitude social matrilinear não permitiu avanços notáveis para as 

mulheres de um modo geral: ser rainha ou líder de um grupo, quando o caso, não 

significou melhora social para as camponesas, por exemplo. Sob o jugo do pai, do irmão 

ou do esposo, só poderia constituir família com os laços do casamento, condições 

impostas por eles.  

Peça na economia familiar, o homem fará uso dela como essencial e 

permanecerá como senhor da mulher, assim como é senhor das terras férteis, provendo 

vida, mantendo o clã ou sua tribo. Ela não gere sozinha, mas segundo a autora “nela 



18 
 

 

encarnavam-se os inquietantes mistérios naturais” (id., p.110) , quando fica responsável 

pela relação com a terra e com o cultivo. 

Exemplifica-se, aqui, a questão levantada pela teórica: o homem molda suas 

ferramentas, suas espadas e seus artefatos na bigorna em dado momento das sociedades 

primitivas. Em contrapartida, a mulher nada pode fazer para acelerar o crescimento dos 

vegetais ou o amadurecimento do alimento; ainda assim, a vitória do artefato sobre a 

natureza é o que calcará o lugar de prestígio do homem nessa transição de paradigma 

social.  Ela passa a serva, a procriadora, a peça de manutenção dos interesses sociais 

(id., p.111); sua função dentro da economia do grupo é a de cuidar daquilo que se refere 

ao doméstico: a casa, a terra, o culto aos deuses. Quando o homem percebe que a 

agricultura não é um ato misterioso ou milagroso, reivindicará para si o direito sobre o 

trabalho da mulher e de seu papel como geradora de vida. Terra e mulher são territórios 

em que o homem governará a fim de perpetuar seu poder e seu legado: 

  

Pelo casamento, a mulher não é mais emprestada por um clã a outro; ela é 
radicalmente tirada do grupo em que nasceu e anexada ao do esposo; ele 
compra-a como compra uma rês ou escravo e impõe-lhe as divindades 
domésticas; e os filhos que ela engendra pertencem à família do esposo. (...) 
A mulher não é elevada à dignidade de pessoa; ela própria faz parte do 
patrimônio do homem (id., p. 118). 

 
Em conformidade com o que fora elucidado, a autora aponta que as narrativas 

míticas e lendárias impuseram a força masculina a um custo violento. Ao avançar para a 

Antiguidade tardia, pode-se mencionar a personagem de Hera na Ilíada – cabe destacar 

a antipatia com que Homero a trata. Frequentemente enganada e traída por seu esposo, 

Zeus, passa a ser uma espécie de prosopopeia do ciúme, lançando sua ira às amantes e 

filhos por elas gerados com o marido. Como conta a narrativa, Hera é caracterizada 

também pela vaidade, obstinação e intriga: a esposa principal do deus mais poderoso é 

fundamental para a hierogamia e manutenção da ordem olímpica, muitas vezes como 

força antagônica ao poder patriarcal, ao suposto bem instaurado pelos homens na 

civilização. Há momentos em que desafia o poder do marido, intervindo em causas 

políticas, como podemos ver na Ilíada: 

 

É lícito todavia que meu esforço não fique por cumprir. 
Pois também sou uma deusa, nascida donde tu nasceste, 
e como filha mais velha me gerou Crono de retorcidos conselhos, 
com honra dupla, não só porque sou mais velha, como porque 
sou chamada tua esposa, e tu reges todos os deuses imortais. 
Mas cedamos pois neste assunto um ao outro: 
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eu a ti; e tu a mim. E todos os outros deuses imortais 
nos seguirão. Depressa, ordena tu agora a Atena (...) 
 
Assim falou; e não lhe desobedeceu o pai dos homens e dos deuses. 
(2015, p.181, IV: 58-65) 

 
Também Palas Athena, força a favor de Ulisses na Odisseia e que encerra o 

conflito final na obra, é representada pelos ideais da civilização, sabedoria, astúcia e 

guerra. Não seria estranho verificar no mito que a deusa, uma dos doze do Panteão 

grego, é filha de Zeus por partenogênese. Ao se recuar na narrativa mítica, cabe 

mencionar o que apresenta Junito Brandão (1988, p. 266): Zeus derrota o pai com uma 

poção que lhe foi entregue por Métis, divindade equivalente a sabedoria e prudência; 

assim, Cronos regurgita os outros filhos e é iniciada a insurreição em que Zeus ganha a 

batalha contra o pai, apoiado pelos irmãos libertados. Contudo, ao saber que Métis 

trazia no ventre uma criança sua e que um de seus filhos poderia lhe tomar o poder, 

Zeus é aconselhado por Geia ou Hera1 a enganá-la e, em seguida, engoli-la. Quando é 

chegado o tempo de nascimento do filho, Zeus é tomado por uma forte dor de cabeça, 

aberta seu pedido por Hefesto, quando dali sai Athena, que já nasce jovem, com lança 

em punho, pronta para a guerra.  

Subordinada e deglutida, a filha que venceria o pai é gerida novamente para 

servir à força homem que firmava seu poder na Antiguidade Tardia em detrimento de 

algum resquício das sociedades matrilineares e das religiões ligadas à terra e aos seus 

aspectos hierofânicos. Como aponta o mesmo autor, o poeta Hesíodo contribuirá de 

maneira significativa ao traçar a teogonia dos deuses olímpicos; assim, o antigo culto à 

Gaia, mãe-terra, vai aos poucos sendo substituído pela supremacia do deus 

antropomórfico: 

 

Projetando o social no divino ou tentando modelar o social pelo divino, o 
poeta [Hesíodo] faz o deslocamento do Kháos, (...) das trevas para a luz. 
Trata-se, na realidade, (...) da substituição de um tipo de religião por outro, 
em que o Caos é suplantado por Zeus, o teratomorfismo é substituído pelo 
antropomorfismo; as trevas são vencidas pela luz; os deuses ctônios pelos 
olímpicos. (...) E se a Teogonia foi denominada a "gesta de Zeus" é 
exatamente porque o grande deus olímpico não se apresenta, e nem poderia 
fazê-lo, como criador, mas como conquistador e ordenador. Observando-se 
com atenção as hierogamias, quer dizer, os casamentos sagrados de Zeus, 
nota-se que o grande deus "antropomorfizado", após estabelecer com suas 
lutas e vitórias a justiça e a paz, tornou-se a síntese das qualidades divinas e 
humanas de um governante todo-poderoso, mas justo e civilizado. Engolindo 

                                                           
1 Segundo Junito Brandão, há duas versões ou possibilidades, entre Geia e Hera, que teria aconselhado 
Zeus a engolir Métis.  
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a Métis, tornou-se o detentor da sabedoria e da prudência: a marca é Atená, 
que lhe saiu das meninges (id.,1988, p. 161,162). 

 
A paradoxal subordinação de Athena ao pai conferir-lhe-á o respeito e a força 

em conflitos, que, entretanto, também apontam digressões à regra. Um de seus 

episódios mais conhecidos é quando Medusa, sacerdotisa da deusa, se deixa seduzir por 

Poseidon, forçada a deitar-se com ele no templo. Athena vinga-se, retirando-lhe os 

cabelos e transformando-os em serpentes: Medusa, agora Górgona, é condenada a viver 

só e a petrificar a todos que dela se aproximam, até que Perseu corte-lhe a cabeça 

mágica.  Pode-se interpretar o gesto da deusa como a força do homem que pretende 

manter os valores dele mesmo: a força, a racionalidade e os valores da cultura grega.  

Ainda sob o mesmo fio da narrativa, tomada de ira pelo marido, Hera também dá 

à luz um filho sem copular com o marido ou outro homem. Hefesto, de acordo com uma 

versão do mito, nasce com uma das pernas mutiladas e é lançado fora do Olimpo por 

Zeus. Mais uma vez, este é um exemplo em que a ira da mulher é posta como algo 

terrível e gerador de impasses, ou como encarado pelos gregos, imperfeições, 

ameaçando o equilíbrio proposto por Zeus.  

Em seguida, pode-se também elucidar em Aristóteles sua defesa da 

superioridade do homem, quando posiciona a mulher próxima do domínio da natureza e 

não da cultura – lugar dos homens – uma vez que, para o pensador, estaria ela próxima 

da “selvageria” (PERRAULT, 2016 p.23). Para os romanos, a mulher também possuiria 

direitos restritos, como aponta Rivair Macedo:  

 
Na civilização romana, por exemplo, prevaleceu a ideia de uma suposta 
inferioridade natural da mulher. Elas foram excluídas das funções públicas, 
políticas e administrativas. Suas relações limitavam-se à domus (casa), que 
era sempre governada por um homem (...). As romanas tinham sua autonomia 
pessoal limitada pelos interesses familiares. A “Razão de Estado” imperava 
sobre os desejos individuais, de maneira que as composições familiares, as 
posições no Senado e em outras instituições definiam o casamento e selavam 
o destino dos casais (MACEDO, 2002, p.14). 

 
Outros povos europeus também possuíam normas para regulamentar o lugar da 

mulher: nas sociedades germânicas, que sucederam a ocupação romana após seu 

declínio, a posição da mulher é mais parecida com a do modelo romano, muitas das 

vezes mais rigoroso: Tácito tece elogios à moral das germanas ao mencionar que não se 

deixavam seduzir pelas práticas das festas romanas, consideradas por ele imorais. 

Menciona também que os germânicos aplicavam regras severas de punição para aquelas 

que cometem adultério, levando-as à humilhação em praças públicas. Tais práticas terão 
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influenciado a cultura e o pensamento medievais, resultando na desconfiança em relação 

a tudo que fosse feminino. 

Entretanto, ao voltar-se o olhar para os celtas – dos territórios da antiga Gália e 

atuais França, Bélgica e Holanda – percebe-se como a configuração social se distinguia 

dos outros povos: segundo o autor, as mulheres desfrutavam de relativa liberdade no 

critério matrimônio. A elas era permitido o direito de escolha do cônjuge, de 

administração dos bens herdados e do divórcio, quando fosse o caso. Para exemplificar 

outro modelo, Rivair Macedo (id., p. 16) aponta que, na Irlanda, por exemplo, tal lugar 

dependia da posição social do homem e da mulher na relação, o que resultava na 

igualdade dos sexos: quem dispusesse de maior capital tinha o poder da casa.  

Cabe, ainda, destacar o que mostra Francisco Gonçalves a respeito da mulher no 

mundo celta: 

Não se trata, portanto, aqui, do que se poderia chamar de matriarcado como 
muitos afirmam erroneamente, mas de uma sociedade que propunha certa 
igualdade de direitos. Embora os homens detivessem grande poder e as 
divindades masculinas também fossem assaz importantes, a imagem das 
mulheres era a mesma das sociedades ginecocráticas do paleolítico superior 
(GONÇALVES, 2016, p. 68). 

 

Dessa maneira, pode-se indagar como se deu a restrição ao feminino na medida 

em que o tempo avançou. As evidências apontam para a retomada do pensamento grego 

na Idade Média, que resgata o raciocínio aristotélico, respaldado também nas cartas de 

Paulo aos Apóstolos, quando exorta às mulheres o silêncio, a discrição e a reclusão. 

Uma punição da herança de Eva em seu gênero: saída da costela e via do pecado 

original, na lógica do Cristianismo que ganhava cada vez mais regras elaboradas e 

androcráticas, ela não poderia liderar, opor-se ou posicionar-se. Tal pensamento seria 

crucial para a história da mulher, representada e descrita pelo homem medieval. Assim, 

a seguir será apontado como se delineou ao longo do medievo as projeções do 

imaginário acerca do feminino, bem como as representações sobre a mulher.  

 

1.2 A MULHER MEDIEVAL: CRISTIANIZAÇÃO DOS COSTUMES 

   

Este trabalho não ignora que a construção cultural acerca da inferioridade da 

mulher tenha surgido somente na Idade Média. Conforme elucidado, Aristóteles 

apontou uma imanente superioridade masculina e a distinção de gênero, que 

rapidamente se consolida ao ganhar adeptos do Cristianismo, respaldado na tradição 
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judaica do discurso bíblico sobre pecado original. Na Bíblia, lê-se que Eva seduz o 

homem a fim de transgredir a ordem do Éden até a expulsão, de ambos, do Paraíso. 

Entretanto, cabe mencionar que, no Novo Testamento, Cristo não promove tal discurso 

do patriarcado judaico: antes, o Messias defende a igualdade, a justiça e a elevação 

espiritual sem mencionar regras ou dogmas para a vida privada.  

Outra curiosa amostra presente nos evangelhos canônicos é o trecho da sua 

crucificação, ocasião em que as mulheres acompanham o sofrimento de Jesus, seguidas 

somente do discípulo João. Quando o Mestre por fim morre, são elas que cuidarão de 

seu corpo: paramentam-no para o sepultamento com a mortalha e os perfumes, seguindo 

os costumes daquele tempo, um indicativo das obrigações da mulher na vida privada. 

Outro trecho não condizente com o posterior posicionamento da instituição cristã frente 

à mulher é o da ressurreição. Na narrativa, Jesus aparece primeiramente a uma mulher 

para, só então, se revelar aos seus discípulos, escondidos desde o dia de sua 

condenação: 

 

No primeiro dia da semana, foi Maria Madalena ao sepulcro, de manhã, 
sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada. (...) Entretanto, ela conservava-se da 
parte de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para o 
sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados no lugar onde fora 
posto o corpo de Jesus (...). Eles disseram-lhe: ‘Mulher, por que choras?’ 
Respondeu-lhes: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. 
Ditas estas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus: de pé; mas não sabia que 
era Ele. (...) Disse-lhe Jesus: ‘Maria!’ Ela voltando-se, disse em hebraico 
‘Rabbouni!’. Disse-lhe Jesus: não me toques, (...) mas vai a meus irmãos e 
dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso pai (...). Foi Maria Madalena dar a nova 
aos discípulos (BÍBLIA, 1989, p. 1180-1181). 

 
Tais aspectos levam o leitor mais atento a pensar que o Cristianismo, ao passar 

pelo processo de institucionalização, culminado no Cristianismo primitivo, teria adotado 

preceitos propagados por seu inspirador. Parece que o controle sobre o corpo da mulher 

permaneceu como prática, somada às ideias de São Paulo que, por sua vez, teve uma 

educação grega que aqui se crê ter recaído filosofia aristotélica de que a mulher existiria 

para servir ao homem: “As mulheres sejam sujeitas a seus maridos, como o Senhor, 

porque o marido é a cabeça da mulher” (id., p.1282). Percebe-se, aqui, a gênese do 

pensamento que parece ter norteado as práticas sociais no medievo: a de que a mulher é 

um indivíduo a ser guiado – devido a sua condição de gênero –, dominado e educado, o 

que será reforçado por pensadores da Igreja. 

Para contextualizar a mulher daquele tempo, é importante destacar que a 

sociedade na Europa medieval foi marcada pela cultura da oralidade: são raras as 
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ocorrências encontradas em que a população dispunha do acesso à escrita. No caso dos 

registros sobre as mulheres, este é um fato ainda mais trabalhoso de se verificar, ficando 

a cargo dos monastérios e tabeliões dos reinos tal atividade. Traçar um retrato da mulher 

medieval é tatear no escuro, como reconhece Georges Duby: 

 
A verdade corporal que túnicas e mantos deixavam a descoberto e envolviam 
escapará sempre ao seu olhar [do pesquisador]. Com efeito, os artistas, da 
mesma forma que os poetas, não se preocupavam então com realismo. 
Representavam símbolos e se atinham a fórmulas convencionais. Não 
esperemos, portanto, descobrir a fisionomia particular dessas mulheres nas 
efígies muito raras, e são as das mais poderosas dentre elas que chegaram até 
nós. (...) Toda informação provém do escrito (DUBY, 2013, p.09). 

 

A riqueza daquilo que circulava como saber popular passado de geração a 

geração procurava representar o imaginário local. Mesmo nos casos de homens notáveis 

no medievo, como Francisco de Assis, sabe-se muito pouco das suas imagens de fato 

(Id., p.10). Assim, é possível dizer que há uma literatura muito mais próxima do folclore 

misturada aos processos de cristianização. É também o caso do apóstolo São Tiago, que 

teria chegado à Galiza para divulgar o evangelho de Cristo e lá teria morrido; seu 

suposto túmulo está na Catedral de Santiago de Compostela, centro de peregrinação 

medieval que se encontra na mesma região norte da atual Espanha. Tais lendas seriam 

amalgamadas com o imaginário local – há teorias e evidências de que os celtas tenham 

habitado a região – e circularam pela Europa, como tantas outras lendas.  

Ainda dentro do universo celtibero, cabe destacar as cantigas de mulher, que 

podem fazer o leitor vislumbrar determinados aspectos sobre o feminino naquele tempo. 

Como aponta Maria do Amparo Maleval, tais cantigas: 

 
Galaico-portuguesas constituem um imensurável tesouro literário, não apenas 
pelas suas qualidades estéticas, pelo poder de evocação, como também pelo 
contributo que sem dúvida trazem para os estudos feministas. Nem podemos 
nos esquecer que as jovens nelas representadas não se enquadram na 
passividade “respeitosa” e anuladora, que caracterizou o modelo feminino 
proposto desde as leis do amor cortês, e que durante séculos vigorou no 
Ocidente (MALEVAL, 1996, p.21). 

 

A autora defende que a cristianização da Europa não teria conseguido anular a 

tradição dos imaginários celtas locais, uma vez que a romanização das Ilhas Britânicas 

obteve sucesso parcial; ao se refugiarem nessas ilhas, os celtas conseguiram preservar 

suas narrativas sem as marcas da superioridade de gênero e das empreitadas do Império 

Romano (id., p.11). Mesmo no século V d.C., os religiosos que teriam conseguido se 

instalar na Irlanda, Gales e Escócia, propagaram pelo continente as narrativas 
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cavaleirescas que marcaram o medievo europeu. Segundo Francisco Gonçalves (2016, 

p.14), tal aspecto recai no que defende como bifrontismo das personagens femininas, ou 

seja: a Igreja, recorrendo ao verniz didádico-moralizante, tentou encobrir aspectos pré-

cristãos da obra. Retirar o protagonismo da mulher em quaisquer instâncias dentro de 

tais textos literários parece ter sido o esforço notório que o catolicismo empreendeu para 

combater os imaginários e lendas locais. Não somente a figura feminina sofreu com tais 

vernizes: a própria figura do rei Arthur, herói celta, recebeu “vestes cristãs” (id., p.35), 

quando chegam à Península Ibérica já modificadas. Assim, a mulher druida é extirpada 

para que o androcentrismo cristão tome seu lugar e reconfigure as culturas locais. 

Cabe destacar também que, diante de tais fenômenos eclesiásticos com 

finalidade de reconfigurar o pensamento popular desses territórios, logo se criou a 

necessidade popular de uma devoção ao feminino. Maria do Amparo Maleval afirma 

que:  

A necessidade ancestral de culto a uma divindade feminina, que poderia 
eclodir a qualquer momento, teria sido canalizada para a mãe de Jesus, da 
qual tão raramente se ocupam os evangelhos. No entanto, tal culto, se à 
primeira vista colocava o feminino no centro da devoção, o fazia de uma 
forma subalterna e castradora, (...) a “dona” que salvaria os homens dos 
amores pecaminosos, o espelho de virtudes para as mulheres (id., p.17). 

 
Assim, tal devoção não se limitou somente ao aspecto religioso, mas dentro da 

poesia trovadoresca: com Afonso X, as cantigas de Santa Maria narram poeticamente os 

feitos da Virgem, seus milagres e intervenções diretas, próximas do que a autora chama 

como a imagem da “Grande Deusa, e não como advogada ” (id., ibd.). Algumas de suas 

intervenções nas cantigas parecem possuir mais aspectos humanos do que da mansidão 

defendida pelo catolicismo. 

Contudo, há indícios de que estes vernizes deixaram transparecer aspectos do 

protagonismo feminino naquelas culturas. Como apontado, tanto as novelas de cavalaria 

como as cantigas de amigo, e mesmo as de Santa Maria, permitem entreolhar o papel da 

mulher nesses âmbitos, amalgamados de imaginário e cristianização. Dessa maneira, 

esta pesquisa pretende elucidar como viviam as mulheres após tais processos culturais, a 

fim de se compreender mais claramente como se configuravam as relações de gênero e 

sociais na lógica da Idade Média Central e Baixo Medievo, após o ano 1000 d.C. 

(DUBY, 1993, p.172).  

Partindo dessa premissa, procurar-se-á elucidar o papel de mulheres medievais 

para apontar a distinção dos estamentos sociais que se percebe no período feudal, em 

que senhores de terras clamam para si o direito de governar, guerrear, criar regras e 
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reunir camponeses dentro de seus territórios, a fim de expandir a produção agrícola. Foi 

dessa maneira que as aristocracias parecem ter firmado poder para a consolidação das 

nobrezas locais, pois, a partir daquele ano, as configurações sociais que se percebe na 

produção histórica e literária ficarão mais marcadas e evidentes.  

Cabe apontar que a Igreja também aderiu a tal movimento e o clero, o que 

parece ter sido um fato que se estendeu por toda Idade Média Central e baixo medievo, 

o que é de grande relevância não somente porque a Igreja exercia forte poder religioso, 

mas principalmente por incitar movimentos bélicos, políticos e culturais, culminando 

nas práticas privadas das famílias. Dispondo desta estratégia, a Igreja Ocidental 

enriqueceu notoriamente com o pagamento de impostos, doações das casas reais, 

indulgências e heranças materiais; assim como as terras passaram a ser dominadas e 

cultivadas, o controle sobre a mulher também atenderia aos mesmos propósitos dentro 

das economias e políticas locais. 

 

1.2.1 Mulheres na sociedade 

 

Ao tratar-se da leitura da mulher no medievo, percebe-se não ser tarefa fácil, 

pelo contrário: conforme dito anteriormente, a dificuldade em representar a mulher 

deste tempo reside nos escassos documentos existentes sobre elas e, o mais importante 

destacar, é que prevalece a leitura do homem sobre tal tema, como afirma Georges 

Duby, “toda nossa documentação, (...) é de proveniência masculina” (2011, p.111). 

Conforme o autor avança em sua hipótese, aponta que estudar a história da mulher nas 

sociedades é também estudar a história dos homens, dado que não é possível dissociar o 

progresso do homem ao da mulher, ou seja, as poucas conquistas femininas são reflexos 

de avanços para os homens. Da mariologia à cristologia, percebe-se a distância entre os 

sexos e as configurações de pensamento no medievo. 

É importante também destacar que a estrutura da família, nas condições feudais 

e pós-feudais, era o centro de organização do modus operandi. A vida privada e a vida 

pública eram demarcadas por gênero: ao homem cabia a vida pública, às mulheres, o 

ambiente doméstico. A domus era a norteadora da lógica em que se inseriam homens e 

mulheres: relegadas aos segredos da procriação, da criação dos filhos, do preparo dos 

alimentos, do cuidado com o corpo dos mortos, dos recém-nascidos, dos cuidados com 

os velhos etc. Segundo o autor, “o interior da casa se encontrava naturalmente em 

correspondência metafórica com o corpo feminino” (id., ibd.). 
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Era na domus que a ideologia da inferioridade das mulheres se fortalecia e 

entranhava nos discursos e práticas sociais: como aponta Paulette Leclercq, , “ não se 

lhes impunha a submissão; eram elas as primeiras a ensiná-la aos seus filhos, e na 

língua materna, persuasiva (...). Eram antes demais as mulheres que reconduziam o 

sistema hierárquico, e a revolta devia ser rara ” (LECLERCQ, 1993, p.325).  Assim, não 

era incomum que as mulheres reproduzissem o discurso que as oprimia, que lhes punha 

em relação ao homem: a herança recebida, o marido que a desposara, o Cristo que a 

recebia, a vida governada. 

Há ainda que considerar que nem sempre elas estavam em condição de perigo, 

pois a ideia que os documentos legam sobre as mulheres é a de que precisavam de 

proteção e estavam, de fato, numa relação exclusivamente de submissão, o que não é 

totalmente verdade. Para não se recair neste equívoco, cabe destacar como Georges 

Duby lança mão de uma abordagem não positivista: para compreender esse período do 

tempo, deve-se voltar o olhar para as estruturas domésticas ainda que com limitações 

dentro desse ambiente: 

 

              Nós percebemos o mundo das mulheres fortemente estruturado como uma 
pequena monarquia, essa monarquia exercida pela esposa do senhor, “a 
dama”, que domina as outras mulheres da casa. (...) Existe bem um poder 
feminino rival do poder dos homens, e o espaço doméstico pode ser 
considerado como o campo de um conflito permanente, de uma luta dos 
sexos. Esse conflito interno determina essa atitude de temor que é, nesse 
tempo, um dos componentes principais da psicologia masculina. Temor 
diante da mulher, temor em particular diante de sua mulher, (...) nostalgia do 
seio materno (DUBY. 2013, p. 112). 

 
Assim, o desprezo ao feminino teria advindo do receio do homem e de suas 

suposições sobre as mulheres, manipuladoras da vida, da morte, do acolhimento e da 

necessidade de ser submetida. Ao prosseguir na análise, o autor demonstra que o medo 

das mulheres por parte dos homens se dava a um fato na vida dos meninos ainda muito 

cedo: até os sete anos, eles viviam com as mães em casa, envoltos na lógica doméstica. 

Quando atingiam tal idade, eram retirados bruscamente do seio materno para 

aprenderem, com os homens adultos, a se portarem como as exigências sociais e 

culturais de uma sociedade androcrática. De certa maneira, o trauma refletir-se-ia na 

vida adulta dos homens, ensinados a desconfiarem do feminino, a submeterem as 

mulheres; logo, esse comportamento ensinado e perpetuado deixava marcas na forma 

como os homens lidavam com a mulher ao longo da vida, um ciclo que se repetia, 
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resultando muitas vezes na misoginia, a repulsa àquilo que fosse ligado ao mundo 

feminino: 

 
Temor diante da mulher, temor em particular diante de sua mulher, temor de 
ser incapaz de satisfazer esse ser que é tido como devorador e também como 
veículo de morte, usando, como seres fracos que são, armas perversas, 
venenos, sortilégio. Inquietude superada pelo desprezo à mulher, mas que 
não é dissociável de outro sentimento: a nostalgia do seio materno. (...) A 
análise de algumas biografias (...) mostra que os homens se recuperavam com 
dificuldade desse traumatismo, cujos traços, comandavam por toda a vida, 
algumas de suas atitudes fundamentais em relação às mulheres (DUBY, 
2011, p.112). 

 
Como aponta Francisco Gonçalves (2016, p. 98), considerando que o patriarcado 

ganhou força na medida em que oprimiu a mulher e calcou a imagem pré-concebida do 

feminino a partir da patrística, herança judaica e romana, gênese do Cristianismo, fica 

evidente que a misoginia é legado de culturas mais antigas e não uma “invenção” 

medieval, como parece acreditar uma espécie de senso comum vigente entre leigos e 

críticos em relação às construções socioculturais daquele tempo. Quando se considera 

que tais períodos – Idade Média Central e Baixa Idade Média – foram significativos 

para os avanços econômicos, seguidos por um período de guerras e escassez, como a 

peste e as dificuldades de se plantar numa terra já exaurida pelo período de bonança 

agrária e climática –, percebe-se que a força de uma economia que se desenhava como 

proto-capitalista 2 ganhará amplitude ao mesmo tempo em que relega a mulher ao lugar 

de manutenção de economias familiares e do próprio patriarcado, baseados nos laços 

matrimoniais. 

Cabe destacar que a lógica do casamento naquele tempo não se pautava pela 

paixão ou por sentimentos de afeto mútuo como hoje é frequente; mas, antes de tudo, 

pelas condições de conveniência e reprodução: o amor poderia ser um acréscimo como 

consequência daquilo que era socialmente relevante. Entre marido e mulher era exigida 

a hierarquia: o homem tinha o poder sobre sua mulher, cabendo a ele não somente 

exercer tal direito, como o de dedicar seu afeto à esposa; a ela cabia a obediência como 

a lógica entre suseranos e vassalos. 

 Aqueles que se deixavam levar pela paixão eram tidos por loucos: somente aos 

homens jovens eram permitidos os delírios arrebatadores de um amor que 

provavelmente não seria a gênese de um casamento aceitável pelos paradigmas lançados 

                                                           
2Termo usado por Maria do Amparo Maleval em relação aos avanços de um proto-capitalismo, 
comandado pela burguesia portuguesa em ascensão,final do século XIV, que atuou com força política ao 
atuar como protagonista na transição da dinastia Afonsina para a de Avis. 
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pela Igreja, que aponta o amor como perturbação, desordem da mente, enfraquecimento 

do “siso” e divertimento: 

 

Da relação entre o esposo e a esposa, os moralistas da Igreja julgam 
naturalmente que esse sentimento (...) que eles chamam em latim de amor, 
deve ser rejeitado do quadro matrimonial, localizado no espaço do jogo, da 
gratuidade (...). O casamento é coisa séria; ele exige austeridade; a paixão 
não deve misturar-se aos assuntos conjugais (DUBY, 2011, p.113). 

 

Diante de tais exigências e de regulação do corpo, era preciso encontrar brechas 

para dar vazão aos impulsos sexuais e amorosos das populações, principalmente entre 

os nobres. Assim, um padre, André Capelão, de suposta origem francesa e de que se tem 

poucas notícias, teria redigido o Tractatus de amore, conhecido em língua portuguesa 

como o Tratado do Amor Cortês, chamado de amor delicado pelos seus 

contemporâneos (id., p. 68). Segundo André Capelão, este seria um manual de 

comportamento amoroso entre homens e mulheres de diferentes origens sociais que, 

assim como as cantigas e narrativas medievais, contribuiu significativamente como 

monumento literário para auxiliar na compreensão da lógica daquele tempo, das 

manifestações artísticas e de como se relacionavam homens e mulheres. Conforme 

enunciado anteriormente, tal tratado e sua adesão artística vigoraram não somente no 

medievo, como ganhou espaço na produção poética ocidental. Assim, não é raro 

encontrar-se letras de músicas ou poemas de diferentes épocas em que se vê a 

vassalagem amorosa como sofrimento do sujeito lírico. 

Encontrando ecos em outras fronteiras além França, o amor cortês foi tema entre 

as primeiras manifestações literárias de um Portugal ainda em gênese, sob a necessidade 

de se criar uma identidade nacional, envolto em conflitos das Cruzadas na Península 

Ibérica, disputas de poder com Castela e a delimitação e anexação de territórios. Não se 

pode ignorar o fato de que o primeiro documento registrado em galaico-português é 

uma cantiga de amor, a Cantiga da Ribeirinha, que pode ter sido registrada em 1189 ou 

1198, marco fundador da língua portuguesa. Tais cantigas ilustram a vassalagem e o 

sentimento amorosos demonstrados pelo lirismo masculino: o homem que sofre da coita 

de amor contempla a mulher como senhora de sua vida e do seu pensamento, com os 

olhos para o alto: à época, era considerado humilhação colocar-se numa posição inferior 

à da mulher como ilustrado nos versos de D. Dinis: 
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Amor fez a mim gram bem 
querer tal molher ond'hei 
sempre mal e haverei; 
ca em tal coita me tem 
que nom hei força nem sem; 
por en rog'e rogarei 
a Deus, que sabe que vivo 
em tal mal e tam esquivo, 
que mi queira dar guarida 
de mort'ou dê melhor vida. 
(https://cantigas.fcsh.unl.pt/cantigasautor.asp?cdaut=25) 

 
A organização da sociedade medieval estava inserida nos registros literários da 

lógica do amor cortês: venerar uma mulher proibida, casada, nobre, ou camponesa. Mas 

o que teria motivado o padre a redigir tal tratado? Em tese, a ideia proposta por André 

Capelão reuniria dois propósitos, que seria o de ensinar o refinamento aos homens 

rudes, habituados à peleja, a se portarem diante das mulheres; para os inexperientes no 

amor, o gosto residia em um jogo de sedução que apresentava perigo e que, quanto 

maior a iminência, tanto maior seria a vitória, como acontece na lógica dos torneios de 

cavalaria: 

[Era] modelo de relação entre feminino e masculino. O amor delicado é um 
jogo. Educativo. É o correspondente exato do torneio. Assim como no 
torneio, cuja grande voga é contemporânea da manifestação do erotismo 
cortês, o homem bem-nascido arrisca sua vida nesse jogo, põe em aventura 
seu corpo, (...) não sua alma (...). Assim como no torneio, o jovem arrisca a 
vida na intenção de completar-se, de aumentar seu valor (DUBY, 2011, p. 
69). 

 
Tal modelo funcionava como uma pedagogia, resultado do impulso e do 

progresso econômico que marcou o século XII na França, uma espécie de educação para 

a não selvageria ou a ideia de civilização dos costumes. Corrobora-se com a ideia que 

Georges Duby levanta acerca do lugar da mulher: ao contrário do que poderia se julgar 

como um avanço sociocultural para elas, o amor cortês trouxe poucas inovações na 

maneira como o homem medieval enxergava o sexo feminino. Dizia mais a respeito ao 

que o homem era capaz do que meras gentilezas para com a mulher. Tal afirmação 

parece ser confirmada ao se verificar as narrativas medievais: os heróis são todos 

homens, cavaleiros, de origem nobre, imbatíveis, sustentados pela fé cristã.  

Assim, na versão galaico-portuguesa da Demanda do Santo Graal, verifica-se o 

ideal do cavaleiro santo em Galaaz e do mau exemplo de Lancelote, que cometeu 

traição ao rei Artur ao se envolver com Genebra. Nos episódios da novela relativos ao 

adultério, o narrador mostra a grande culpa que o primeiro cavaleiro carrega; à Genebra, 

nada de novo além daquilo que já mencionou-se como ideal de mulher daquele tempo. 
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Em um dos seus sonhos ou visões – não está claro para o leitor qual seria entre ambos –, 

Lancelote se vê no inferno, com uma turba de demônios liderada por Morgana, irmã de 

Artur, a quem é imputada a culpa pela queda de Camelote, e vê a amada sofrer, como 

mostra Francisco Gonçalves: 

 
O cavaleiro parte do inferno em direção ao céu; e, neste caminho, vai se 
deparando com personagens femininas que ilustram as projeções do feminino 
dentro da perspectiva medieval dos oratores. Cada visão, inserta em seu 
sonho, o conduz a um exemplum diferente, mostrando todas as 
consequências de seu pecado: as mulheres são os fautores destes exempla, 
são “gatilhos”, que puxam o fio da trama narrativa, sempre com a finalidade 
de indicar uma lição. (...) Este conjunto de visões que compõem o “sonho” do 
cavaleiro tem por objetivo operar uma conversão de seus atos, isto é, fazer 
com que os seus atos e sua postura (vistos em outros ciclos com naturalidade, 
reitere-se) se enquadrem nos parâmetros propostos pelo Cristianismo 
reformista medieval (GONÇALVES, 2012, p. 09). 

 
Assim, as narrativas medievais podem mostrar a tentativa de legitimação do 

discurso cristão que passava por modificações e trazia também a virgindade feminina 

como valor primeiro, conforme aponta Paulette L’Hermite Leclercq: “ a característica 

do cristianismo foi colocá-lo no pináculo da perfeição (...). As recompensas celestes são 

muito maiores para as virgens. E o evangelho fornece à mulher o arquétipo de Maria ” 

(LECLERCQ, 1993, p. 284). Tal pensamento, ainda segundo a autora, seria o resultado 

da ideia de que estariam no fim o mundo, pautada na espiritualidade monástica 

masculina, nas reformas clericais e o surgimento e intensificação do culto mariano. 

Assim, o ambiente tornou-se propício para que o clero encontrasse maneiras de 

propagar seus receios e perspectivas em relação à mulher, que trazia em si opostos 

planificadores, Eva ou Maria. O comportamento feminino era medido por essas 

projeções díspares, pois a ideia do pecado original imanente na mulher parecia ser um 

fato para os criadores desses discursos. Entretanto, pode-se perceber que, na prática, 

havia alguns subterfúgios femininos, ainda que pífios, diante da opressão do patriarcado 

cristão.  

Dentre as poucas vantagens que a mulher adquiria na vida adulta, uma era a de 

dar à luz: isso a punha em um status acima daquelas que não tinham filhos, pois seu 

destino biológico fora cumprido, era sua garantia de que não estaria sozinha que lhe 

assegurava não correr perigos, pois estar fora do ambiente doméstico ou religioso era, 

de fato, um perigo iminente. E, para que isso não ocorresse, havia os mosteiros e os 

bordéis. Cabia ao poder do rei oferecer-lhes proteção ou casamentos vantajosos diante 

das ameaças de ser órfã ou viúva. Quando se considera que o que há são escritos que 
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partem do olhar masculino ou do fingimento poético nas cantigas, como por exemplo, 

em que se percebe um ideal feminino a ser seguido, nota-se novamente uma distância 

entre o que idealizavam os homens e o que ocorria de fato. Como demonstra Francisco 

Gonçalves (2016, p.87), nem sempre os modelos clericais de conduta configuravam-se 

na prática social, marcada pela origem dos indivíduos.  

Dessa maneira, a sociedade se desenhava como o que Georges Duby nomeia por 

três ordens sociais: “os que oram, os que combatem e os que trabalham” (DUBY, 1994, 

p.261). Assim, o surgimento dos feudos, comandados por castelos senhoriais, sustentará 

não só a economia, como também a ordem social a partir do trabalho dos servos, 

protegido pela cavalaria – que obtinha títulos de nobreza em combates pela Europa e 

depois, em Jerusalém, com as Cruzadas – e guiados moral e socialmente pela Igreja, 

reforçando no matrimônio sua força geradora de mais homens, mantedor dos negócios e 

hierarquias. O amor não era o norteador de uniões, como se conhece hoje, pois no 

medievo era sinal de fraqueza e o casamento um importante evento para a manutenção 

deste modelo social. 

Em meio a significativas mudanças, questiona-se se as mulheres pertencentes a 

tais estamentos dispunham de algum privilégio ou se haveria restrições maiores; a 

representação e a representatividade da mulher terão algumas disparidades entre si, 

como aponta Rivair Macedo: 

 
Além das estratificações sociais, outras características distinguiam as 
mulheres entre si. Os próprios pregadores e moralistas (...), dirigiam-se em 
seus sermões de modo particular às meninas, moças, solteiras, casadas, 
viúvas, laicas, religiosas, rainhas, princesas, damas, virgens, camponesas e 
artesãs.Assim, convém não concebermos o sexo feminino como um grupo 
compacto oprimido pelos homens. Na sociedade medieval, as distinções 
sociais sempre foram tão fortes quanto as sexuais (MACEDO, 2002,p.31). 

 
 Vêem-se aqui ecos de uma cultura que trazia predominantemente a palavra 

ligada à oralidade e em menor ocorrência da escrita. Tal período tratará as mulheres de 

diversas origens e condições de maneiras distintas; um exemplo desta diversidade era a 

opressão exercida, muitas vezes, por outra mulher ou outras mulheres.  

 

1.2.1.1 A camponesa e a doméstica 

 

Se há escassas notícias factuais de rainhas, que é o propósito desta tese, mais 

raras são as ocorrências das camponesas dentro da documentação medieval. Peça 

indiscutível na economia, sua força de trabalho era importante para a manutenção 
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daquilo que medievalistas da Nova História consideram como “as três ordens”, e 

também como o modelo econômico de família. Entretanto, a literatura forneceu indícios 

do que hoje se conhece sobre tais mulheres: sabe-se que deveriam casar-se e estar ao 

lado de seus maridos no cuidado com a terra.  

Como aponta Leclercq, “pelo facto de a mulher estar presente em todo o lado ou 

ser indispensável, não resulta que ela seja igual ao homem ” (LECLERQ, 1993, p.307). 

Plantavam, semeavam, colhiam, cosiam, cuidavam da casa, do preparo dos alimentos, 

estavam sob a possibilidade de serem solicitadas pelos senhores feudais para trabalhos 

domésticos ou, no caso das abadias, a prestarem serviços como tecer, lavar, cuidar das 

roupas, mantê-las em ordem. Para isso existiam os gineceus, locais reservados 

exclusivamente ao trabalho exercido por mulheres dentro do feudo. Neste espaço, eram 

responsáveis pelo artesanato – sabão, pentes e outros objetos de uso exclusivo dos 

castelos –, pela fabricação de tecidos e, muitas das vezes, dos moinhos de cereais, 

movidos pela força das mulheres até a Baixa Idade Média. 

Um das poucas exceções que se pode destacar é o caso da região da Catalunha, 

como aponta Paullete Leclercq: 

 
No século XI, esta região está ainda demasiado perto do inimigo mulçumano. 
Numeroso e livre, o seu campesinato apoia o conde e está menos sujeito à 
aristocracia do que em outras zonas europeias. Ele herda também instituições 
visigóticas que asseguram à mulher uma posição relativamente privilegiada. 
Os bastardos são excluídos da herança, mas todos os filhos, incluindo as 
raparigas, têm direito à herança paterna (id., ibd). 
 

Percebe-se que os processos de cristianização marginalizaram a mulher e seu 

papel no contexto europeu. De fato, a Igreja empenhou sua força para dominar e regrar 

aquilo que se referisse ao feminino, doutrinando populações e, principalmente, a 

aristocracia, formas de como a Igreja ganhou gradativamente força política, que culmina 

com seu patrimônio e poder exercidos no momento das grandes navegações. 

Ao recuar no tópico, torna-se importante mencionar a situação das domésticas 

naquele tempo: eram, geralmente, moças muito jovens e pobres, levadas das cidades ou 

do campo para os castelos, para viverem sob o regime de servidão ou até mesmo de 

escravidão (entre os séculos XIV e XV). Seus principais papéis eram o de cuidar da casa 

e das crianças e o de estar à disposição do senhor feudal. Já as mulheres livres tinham 

um contrato firmado com os senhores, mediado juridicamente e recebiam pelo seu 

trabalho ou quitavam dívidas das famílias com o senhorio. Muitas delas terminam 

agregadas nas famílias senhoriais, chegando mesmo a receberem um dote do amo para 
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se casarem. As escravas não dispunham deste modesto privilégio: sua comercialização 

no Mediterrâneo pelos genoveses e pelos ibéricos nas regiões de porto era um negócio 

comum no final do medievo. Segundo Rivair Macedo, (2002, p.39) essas mulheres eram 

oriundas de terras distantes da Europa e Oriente e consideradas como bens móveis. 

 

1.2.1.2 A dama 

 

Esposa de um senhor feudal, da alta nobreza ou da nobreza rural, a dama 

necessitava dispor seu tempo a fim de organizar a propriedade. Era ela a responsável 

pelos empregados pela supervisão do trabalho deles, como verificar os tecidos. Como as 

guerras eram frequentes, muitas das vezes assumiam o papel dos maridos no 

recolhimento de impostos para a manutenção do feudo em todos os aspectos. Dessa 

maneira, seus trabalhos eram intensos e demandavam astúcia e estratégia. Segundo 

Rivair Macedo (id., p.36), tal fato não era estranho, pois “na França, existiram pequenas 

e grande senhoras feudais. Entre 1152 e 1284, na região da Champanha, dos 279 

possuidores de domínios feudais, 58 eram mulheres – senhoras ou donzelas.” Assim, 

muitas delas tiveram de enfrentar o poderio dos homens, em geral oficiais do reino, 

contra as investidas de roubo das propriedades. Algumas chegaram a acionar 

judicialmente tais homens por usurpação de territórios e bens, situação em que saíram 

vitoriosas das disputas.  

Além disso, era preciso exercer sua autoridade na ausência do marido, que ao se 

deslocar para a guerra, deixava sua propriedade desguarnecida de guerreiros. Era 

preciso, assim, conter as ameaças de revoltas dos vassalos e vizinhos de terras. Neste 

ponto, as damas dispuseram de um pouco mais de poder dentro da lógica da propriedade 

privada medieval, sendo articuladoras entre as crises e a bonança. 

 

1.2.1.3 A religiosa 

 

Em seu livro As damas do século XII, Georges Duby apresenta histórias de 

notáveis mulheres na França do centro medievo, período em que se inicia o culto a 

grandes matronas, como Maria e outras santas, dado que é nessa época, que o 

Cristianismo começa a se “feminizar” (DUBY, 2013, p.90). Essas abadessas e 

religiosas, de um modo geral, eram de diversas origens e estavam estritamente ligadas à 

escrita, uma vez que nos mosteiros se reproduziam as obras teológicas e literárias. 
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Grandes nomes se destacaram na vida religiosa, como Hildergade de Bingen, influente 

entre as lideranças de seu tempo, tendo redigido tratados de medicina e, sobretudo, da 

lírica religiosa. Mas o que exatamente significava, nessa época, ser religiosa? 

 Um caso exemplar é o de Juette e parece ilustrar bem essa exposição sobre a 

mulher religiosa medieval: conforme apontam os documentos, casara-se ainda cedo, 

como de costume, fora maltratada pelo marido, gerara três filhos homens e, por fim, 

ficara viúva quando percebeu que estava livre do sofrimento conjugal. Entretanto, tendo 

herdado os bens, sua família pretendia casá-la novamente, a fim de estabelecer alianças 

sociais vantajosas. É neste ponto que interessa a peculiar guinada de Juette: ela se 

recusa a voltar para a condição de esposa e decide consagrar-se religiosamente, o que 

sua família não poderia recusar, como aponta Duby: 

 
Como podiam forçá-la, disse, a aceitar um novo esposo? Ela própria havia se 
dado um, e melhor: o Cristo. A defesa era inquestionável. Existia na Igreja 
uma ordem particular, a ordem das viúvas. A Igreja, desconfiada em relação 
a segundas núpcias, honrava as mulheres que, fatigadas do casamento, 
escolhiam terminar sua vida na continência. O bispo aquiesceu. Abençoou 
Juette. Ela estava livre (DUBY, 2013, p.91). 

 

A partir deste ponto, a narrativa sobre sua vida ganha contornos mais 

maravilhosos: temendo ser violada por um parente em determinada ocasião festiva, 

Juette roga à Virgem que a livre do mal, ao que Ela atende: a viúva vislumbra Maria 

repelir o homem de seus aposentos. Como afirma Duby, a aparição mariana “evoca a 

visão de uma mulher que se interpõe como protetora das mulheres e a violência 

masculina. Satã de novo era vencido.” (id., p.92).  

Depois de ter sua fortuna tomada pelo pai, aos 23 anos, Juette se retira da vida 

social e tenta ingressar em um convento feminino, ainda raro em seu tempo. Dedicou-se 

aos doentes, aos pobres, mas isso ainda parecia não lhe satisfazer: dez anos depois, 

ingressou em uma ordem de reclusas, queria a solidão. Mandou construir uma cela 

quase inacessível: um piso superior em que somente ela habitava e, abaixo, uma serva 

para lhe prestar os serviços. Raramente recebia padres, e quando ocorria, era feito em 

dois ou três religiosos. Juette reuniu um séquito de meninas jovens, ensinando-lhes a 

ler, a boa educação e o mais importante, a livrá-las do casamento, preservar-lhes a 

inocência. A viúva relatou, ao longo da vida, ter visões de santos, do Cristo e da Virgem 

Maria, conforme dito, tornando-se famosa e respeitada. Logo ganhou mais seguidoras, 

impedidas pelo clero de repetir o ato solitário de sua senhora, que caiu no esquecimento. 
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A história ilustra o ponto a que pretende-se chegar: no tempo de Juette, houve 

um movimento feminino que buscava arregimentar mulheres em mosteiros para que, 

assim, evitassem as obrigações a que seu gênero era imputado. Como mostra o autor: 

 
No seio da sociedade burguesa, mais fluida e mais antiga que a aristocracia, 
mulheres em número cada vez maior, adolescentes, viúvas e até mesmo 
esposas, em busca de mais independência, começavam a se agrupar em 
comunidades de autodefesa, sob a forma de pequenos círculos de devoção 
(id., p. 96). 

 
O caso de Juette ilustra o de outras mulheres, como o de Catarina de Sena e a 

própria Hildergarde de Bingen: nas moradas coletivas, tais mulheres poderiam fugir das 

pretensões masculinas em alguma medida, pois dispunham de regras e certa liberdade 

dentro daquele espaço. Espécie de gineceus onde os homens não poderiam acessar, 

esses espaços tornaram-se espaço não somente das projeções do feminino cristão; para 

além disso, no século XIII tais lugares eram vistos como os de pecadoras arrependidas. 

O modelo de vida exemplar conferia às mulheres respeito diante da sociedade, como 

defende Francisco Gonçalves: 

 

O estereótipo da “pecadora arrependida” fora cristalizado por Gregório 
Magno. Além deste, outro é adicionado à figura de Maria Madalena: o da 
mulher eremita. (...) Do século XIII em diante, a figura firma-se no Ocidente 
cristão como representação modelar da pecadora arrependida e penitente não 
só para as mulheres, mas para todos os cristãos. (...) A espiritualidade dos 
novos tempos adotara também para si a figura patronal, a Santa Maria 
Madalena , ex- prostituta e arrependida: a penitente das penitentes 
(GONÇALVES, p.107,108). 

 

Assim, o exemplo de Maria Madalena passa a ser seguido por aquelas que 

desejam uma vida no claustro ou dedicada aos pobres: filhas, viúvas, solteiras ou 

rainhas. O claustro era, antes de tudo, um subterfúgio para uma vida regulamentada e 

exigente. Ainda assim, foi no recolhimento que muitas mulheres encontraram-se 

intelectual e humanamente, uma vez que a feminização do catolicismo ganhou 

contornos mais fortes, dando voz a mulheres notáveis, como a já citada Hildegarde de 

Bingen, Heloisa e, posteriormente, Catarina de Sena que deixaram um legado intelectual 

através da possibilidade em que acederam à cultura erudita e à escrita. 
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1.2.2 As mulheres: uma projeção masculina 

 

Há que se destacar, como dito anteriormente, que falar da mulher no medievo é, 

inevitavelmente, falar do homem; como defendem Duby e Perrault (1990, p.7), traçar 

um retrato da mulher e de sua história é, antes de tudo, traçar a história dos homens, 

posto que as representações do feminino passavam pelas lentes que se ajustavam à 

medida em que as conveniências sociais e religiosas se formulavam e reformulavam. 

Categorias como bruxa, santa, feiticeira ou deusa foram criadas por homens, 

sobretudo religiosos, desejosos do poder de controle sobre a mulher e do corpo 

feminino. Como visto, a Igreja passara, no século XII, por reformulações doutrinais, 

galgando espaço na política e nas práticas sociais, ganhando poder principalmente entre 

a aristocracia. Logo, era preciso regular os corpos, ordenar dinastias, ter influências 

sobre o comportamento, domesticar aquele ser que não se sabia ao certo como gerava, 

mas que, segundo sua concepção, dispunha de segredos temíveis.  

Os clérigos atuaram contundentemente para isso, impondo modelos a serem ou 

não seguidos; estudiosos de hoje, de um tempo já distante daquele, buscam 

compreender ecos e vultos do que de fato eram tais mulheres, tão diferentes entre si 

socialmente, mas cerne dos debates e, com visto, também reprodutoras do discurso 

misógino que se instaurara. Mas a perspectiva deste trabalho não pretende ser 

essencialista: o intuito é contextualizar a mulher para se compreender o que relatam a 

literatura e as representações dessas esquecidas ou memoráveis mulheres medievais, 

especialmente, sob uma perspectiva do pensamento daquele tempo. 

Cabe mencionar, ainda, a fala de Cristina de Pisano, escritora do século XV – 

uma das poucas que deixam a este tempo algum olhar sobre o feminino no medievo – 

que comenta sobre a má sorte de ter nascido mulher e seu sobre gênero3, o que 

Christiane Klapish-Zuber se refere como uma busca que “disseca as raízes de sua 

miséria e descobre na série das autoridades, os artesãos do seu mal-estar” (KLAPISH-

ZUBER, 1993, p.9) , questionando esses discursos: 

 
              Eis uma mulher que não se satisfaz nem em repisar nem em se deixar atingir 

pelos lugares comuns sobre a ‘imbecilidade feminina’, essa fraqueza a que 
suas semelhantes se resignam depressa demais. Cristina compreende que elas 
usam roupas vermelhas talhadas por outras: foram os homens que as 
designaram como ‘essencialmente más e atraídas pelo vício’. Intrépida, vai 

                                                           
3 Há quem defenda que Cristina de Pisano teria sido precursora do feminismo ainda em gênese, no século 
XV, considerando sua obra Cidade das Damas e outras críticas literárias escritas, criticando o discurso 
contra a mulher em obras como o Roman de la Rose. 
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contra-atacar, levar a espada para o terreno onde os homens se batem entre 
eles há séculos. A verdadeira ‘querela’ das mulheres acaba de nascer (id., 
ibd.). 

  

Assim, questionamentos sobre o lugar da mulher serão levantados com o 

aparecimento de Joana D’Arc, cuja trajetória a própria Cristina de Pisano teria se 

debruçado em sua produção literária: a escritora dedicaria parte da sua vida a debater e 

debater-se contra os homens e sobretudo, sobre a misoginia. É o momento histórico do 

crepúsculo medieval, em que se verifica o surgimento do Renascimento italiano, tempo 

de novas idéias e de debates entre intelectuais da virada de pensamento que caracteriza 

aquela época.  

Entretanto, o olhar aqui ainda pretende aprofundar-se nas representações da 

mulher nos séculos XI-XII para se compreender como Vasco da Gama conceberá seu 

discurso lírico sobre as rainhas Teresa, Maria, Inês e Leonor. Antes disso, será 

demonstrado como ocorriam as representações discursivas da mulher no medievo. 

 

1.2.2.1 Representações discursivas da mulher no medievo 

 

É importante mencionar que entre os séculos XI e XIV a Igreja se ocupou em 

modelar o comportamento feminino; aquilo que se dizia a tais mulheres era de grande 

importância na medida em que as palavras proferidas a elas demonstram como os 

esforços da Igreja sobrepuseram-se com certa insistência discursiva. Dessa maneira, 

religiosos se ocuparam em traçar modelos a serem seguidos pelas mulheres, fossem 

religiosas, leigas, nobres – como moedas de troca e de estabilidade política – ou 

mulheres do povo. Dos seus nomes pouco resta ao século XXI, mas sabe-se quem foram 

aqueles que redigiram manuais pedagógicos do comportamento feminino. Tais 

documentos podem fazer o leitor de hoje entrever como o trabalho discursivo da Igreja 

coibiu com a pujança do pensamento moral cristão ao afetar não somente o baixo 

medievo, que deixa resquícios de tais práticas até os dias. 

Ao buscar um método para falar às mulheres e colocar-lhes sob custódia – termo 

utilizado por Carla Casagrande (1993, p.99) – os clérigos buscaram em textos do antigo 

Cristianismo justificativas para suas propostas pedagógicas, embasados na tradição 

filosófica, teológica e hagiográfica que lhes oferecesse material para criar um modelo 

ideal feminino, “imbuído da autoridade que vinha do passado, fosse capaz de funcionar 

no presente e se projectar no futuro” (CASAGRANDE,1993, p.101). 
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Dessa maneira, os religiosos se depararam com um problema: a diversidade de 

mulheres que faziam parte do corpo social. De fato, era trabalhoso criar tipologias para 

tantas mulheres: religiosas, viúvas, casadas, princesas, rainhas, prostitutas, camponesas, 

artesãs e o que mais pudessem tentar. A cada uma os religiosos procuraram traçar aquilo 

que era condenável e louvável de acordo com sua classe social, o que demarcava de 

maneira definitiva o modo como deveriam se comportar, e com a idade: 

 
Há no confronto com o público feminino uma curiosidade descritiva e um 
esforço de classificação até então insólitos; todos aqueles que se dirigem às 
mulheres com um propósito moral e pedagógico preocupam-se em elaborar 
uma tipologia das suas interlocutoras. (...) Na passagem da ‘mulher’ às 
“mulheres” produz-se um desconcerto. (...) Nesta fase experimental, 
destinada a durar todo o século XIII, as mulheres invadem (...) os textos 
pastorais e didácticos que se esforçam por encontrar um critério unânime 
para individualizar e classificar o auditório feminino a que se dirigem (id., p. 
102). 

 
Embora houvesse tal dificuldade, um aspecto do discurso era comum: a mulher 

é, por natureza, via do pecado pela luxúria e, para sanar tal mal, era preciso ensiná-la a 

virtude e a ser intermediária da salvação. Contudo, a dificuldade reside em se colocar 

em prática um ideal discursivo, como visto, dada a diversidade de mulheres na 

sociedade. Carla Casagrande (id., p.104) apresenta uma ideia do Regimento e costumes 

das mulheres, de Francisco de Berberino, que defende que somente aquelas 

“enquadradas” em uma categoria por ele criada, poderiam ter alguma potência no 

quesito da virtude, ficando as pecadoras, como as prostitutas, à margem social. Como 

defende a autora, as mulheres “suportam uma sociologia que é em grande parte 

ideologia, uma descrição que existe quase sempre em função de uma moral” (id., ibd.). 

Podem-se elucidar aqui alguns comentários desses manuais, que apontam o 

modo de proceder de cada mulher ao longo da vida, que era determinado desde seu 

nascimento. O desafio das mais jovens se dava diante da dificuldade da natureza, pois 

de acordo com os moralistas, havia a natural falta de disciplina e por um sentido moral 

bastante débil e irreconhecível, calcados nos princípios de Aristóteles mencionados 

anteriormente ; às velhas, era advertida a tagarelice, o ensinamento de feitiços ou 

encantamentos às mais jovens, o uso de cosméticos e os prazeres exigidamente 

recusados pela idade avançada ou a prática da alcoviteira, que fica à janela a espreitar a 

vida alheia, pois interessar-se no exterior é desnecessário e bastante perigoso para a 

lógica da família. 
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Quanto a esse último fato, aqui interessa destacá-lo pelos vestígios de tal lógica 

nos dias atuais e que tem sido debatido pelos movimentos feministas: a quase proibição 

da mulher ir à rua. Como ainda aponta Carla Casagrande, (id., p.116), o discurso da 

custódia feminina era calcado no trecho do Gênesis, capítulo 4, em que Dina, filha de 

Lia e Jacob, sai de casa sob distração e é raptada pelo rei de seu país e, mesmo diante do 

posterior pedido de casamento como reparação ao dano, sua honra é vingada com 

mortes e desordem pelos irmãos, que também assassinam o sequestrador da moça. Aqui 

os moralistas encontram um argumento praticamente irrefutável naquele tempo, o da 

Sagrada Escritura, para culpar a mulher com o conhecido pensamento de que, se ela não 

saísse de casa, estaria a salvo de si mesma, evitando a tragédia para sua gente. Assim, o 

recurso discursivo que os padres encontram é exortá-las da exibição pública: 

 

Nas praças e nas ruas, no percurso que conduz de casa à Igreja, a mulher 
pode ser vista e, no dizer dos pregadores e dos moralistas, provocar nos 
homens, sobretudo se forem jovens, inesperados desejos de luxúria; daí 
resultam violências, enganos, adultérios que semeiam a desordem e a 
discórdia no núcleo familiar e na comunidade social. (...) Arrisca-se, de facto, 
a comprometer ou mesmo a perder aquela castidade que todos, pais, maridos 
e clérigos, consideram o bem supremo das mulheres (id., p. 116,117). 

 

Dessa maneira, tais descuidos ou potenciais erros se dariam no âmbito da 

convivência social da mulher nas celebrações religiosas, que mesmo assim poderiam 

utilizar o seu “natural” jogo de sedução nas missas, com olhares insinuantes, 

estimulando a luxúria nos locais sagrados. Mais que isso, perigo maior incidia sobre 

aquelas que se permitiam frequentar festas e danças, o que os padres viam como 

potenciais lugares de transgressão da virtude, como na afirmativa de Peraldo, que a 

autora ainda lança: “a festa favorece encontros e desencadeia os desejos, o movimento 

circular das danças torna belas e febris mesmo as mulheres pálidas e feias” (id., 1993, 

p.118). Todo o comportamento feminino deveria ser comedido, mesmo à mesa, com a 

alimentação reduzida, na dança, com movimentos controlados e vigiados e o 

desinteresse diante das pessoas, principalmente dos homens, ainda que fingido.  

A suposta inquietude feminina era desafio para os homens que buscavam 

custodiá-las dentro da moral cristã que se disseminava até entre o povo, que a partir do 

século XII passa a ser alvo de preocupação evangélica. Os padres das ordens 

mendicantes, como os franciscanos, se ocuparam em ensinar e disseminar entre as 

pessoas mais simples os ensinamentos cristãos. Mais que isso, era uma forma, após a 

Reforma Gregoriana, de vigiar a vida dos indivíduos e aumentar o poder sobre os 
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feudos; dessa forma, como coube às ordens pequenas os papéis mencionados, ao clero 

coube vigiar a vida dos nobres e se encarregarem de influenciar a política dos reis e 

rainhas.  

Assim, a curiosidade “tipicamente” feminina era também objeto de proteção, 

dada a crença que se tinha diante da mulher como ser imperfeito, como homem pela 

metade (id., p.119), incapaz de manter-se quieta e de controlar suas paixões, sua 

fragilidade e racionalidade. 

Carla Casagrande destaca também que a palavra latina custodia está presente 

em textos que tratam do tema, que apontam para a necessidade de a mulher ser salva. 

Assim, o campo semântico a que tal palavra se liga é a vigia: “reprimir, vigiar, encerrar, 

mas também proteger, preservar, cuidar. As mulheres guardadas são amadas e 

protegidas como tesouro frágil e precioso, vigiadas como perigo sempre imanente 

(id.,p.121).” Outro exemplo a que recorreu o clero é novamente o da Bíblia, agora no 

novo testamento, nos evangelhos canônicos: a figura de Maria Madalena, que 

exemplifica claramente o pensamento dos homens daquele tempo. Tendo vivido uma 

vida de pecado, a primeira discípula de Cristo é prova de que toda mulher é redimível se 

assim o desejar.  

A seguir, serão trazidas personagens bíblicas e/ou históricas para elucidar os 

discursos sobre a mulher forjados na Idade Média Central e na Baixa Idade Média. 

 

  a) Maria Madalena 

 

Como aqui apontado, é importante considerar que a arte medieval também se 

encarregou de representar a mulher conforme as concepções sociais que perpassam 

inevitavelmente pelo cunho moralizante da Igreja. Essa informação será preponderante 

para se pensar como o homem imaginava a mulher, como a representava: o ser herdeiro 

de Eva e que deveria seguir o modelo de vida da Virgem Maria. O paradoxo era um fato 

para estes homens, sobretudo clérigos, que viam na figura de Maria Madalena um 

modelo que poderia ser seguido: o da pecadora arrependida. Nem Eva, nem Maria, mas 

um entrelugar.  

Como apontado, lendas sobre a santa tornaram-se populares no medievo, 

sobretudo porque houve uma combinação narrativa entre as Marias seguidoras de Jesus, 

apontadas nos evangelhos canônicos; à exceção de Maria de Nazaré, mãe do Cristo, as 

demais se apresentam pecadoras arrependidas e que se colocam a serviço do mestre por 
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um amor devocional e quase erótico, como aponta Georges Duby: Maria que lava os pés 

de Jesus com perfume e os seca com seus cabelos não é a mesma Maria pobre que teria 

pedido uma graça; nem Maria Magdala, aquela mencionada ter vislumbrado Cristo 

ressuscitado. Como aponta o teórico, o primeiro dos discípulos é Madalena: 

 
Três personagens distintas, portanto. Todavia, essas três mulheres 
derramaram, ou se dispuseram a derramar, um perfume sobre o corpo de 
Jesus vivo (ou de Jesus morto, mas trata-se do mesmo, ele o disse). Todas as 
três se mostraram prosternadas diante do mestre, ajoelhadas, numa postura de 
contemplação, de adoração amorosa (DUBY, 2013, p. 30). 
 

O que se pode vislumbrar diante desta narrativa sobre o feminino importante 

para pensar a mulher no medievo é o fato de que a santa, segundo as citações dos 

evangelhos anteriormente elucidadas, não temeu diante da ausência do corpo de Cristo 

no sepulcro. Como ainda aponta Duby “a efervescência da feminidade é apresentada 

(...) como virtude maior. Nela assentam a constância, a perseverança da santa ” (id., p. 

34). Seu gesto não é o mesmo dos apóstolos, mas sim de amante: lançar-se aos pés do 

mestre mostra sua força, confiança e resiliência femininas. 

O resgate ou o molde de uma personagem feminina no medievo requer um olhar 

apurado, pois a Igreja criou um paradigma: pecadora arrependida, vassala do Cristo, 

Madalena era a possibilidade real de uma vida arrependida e de retidão que toda mulher 

poderia seguir. A partir disso, a Igreja francesa, suas subdivisões e forças políticas 

criaram o amálgama de narrativas que compuseram a devoção à santa, parte destes 

esforços dos religiosos e da necessidade material que a Igreja medieval apresenta à 

época, dado que era preciso ter o túmulo de discípulos, relíquias, ossos e vestes.  

Os únicos apóstolos de que se têm notícia de que teriam ido para a Europa 

Ocidental foram Tiago e Madalena. Desse modo, tão cedo os supostos túmulos foram 

consagrados ou forjados pelas autoridades eclesiásticas como santuários de 

peregrinação. Dentre eles, o de Maria Madalena, na França, foi um dos mais visitados 

por peregrinos. 

Dessa maneira, ela passa a ser instrumento da reforma de costumes que o 

catolicismo propunha, com o sacramento da confissão – uma eficaz maneira de 

controlar os corpos e os costumes, sobretudo da aristocracia, em que pesavam questões 

do poder e influência política da própria Igreja – foi instituído para que o gesto de 

penitência se disseminasse como prática de reparação pelos pecados cometidos. Neste 

sentido, Maria Madalena figurava como imagem ideal a ser seguida, representada nos 

discursos eclesiásticos como a santa cujo choro de arrependimento nunca cessa. 
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Origina-se, assim, a lenda das lágrimas da santa que logo induziam os fiéis à 

contemplação de seu túmulo. Duby elucida: 

Madalena (...) ‘vertia lágrimas tão abundantes que o pavimento da capela não 
apenas era regado com suas lágrimas, mas ficava tão molhado que em certos 
lugares havia poças de água no pavimento’. (...) Para Vitry, ao pregar sobre o 
tema da Madalena, não há dúvida: essas lágrimas são de compunção, sua 
fonte está na ‘dor dos pecados’. Maria Madalena é, doravante, em primeiro 
lugar, a mulher pública arrependida. Assim ela aparece nos modelos 
elaborados pelos mestres das escolas parisienses para uso dos pregadores, 
nestes escritos que se multiplicaram durante o século XIII e nos quais se 
exprimem as intenções do aparelho eclesiástico quanto a figura da bem-
aventurada que devia ser difundida em meio ao povo (id., p.48). 

 

Entretanto, o que poderia ser um indício de que tal comportamento incentivado 

pela Igreja pudesse ser uma promoção da mulher ou que tais discursos refletissem uma 

exortação a toda comunidade cristã, o modelo de vida de Maria Madalena seria, 

posteriormente, utilizado pelos clérigos para promoção da misoginia. Pelo mesmo fato 

de não se encaixar em uma das “categorias” idealizadas pela Igreja, logo a imagem da 

santa serviu para mostrar aos homens o perigo do feminino: 

 
Nem virgem, nem esposa, nem viúva, Madalena permanecia a própria 
marginalidade, e mais inquietante, por todos os pecados que seu ser se deixou 
cativar por muito tempo. Peccatrix, meretrix. (...) os pregadores não falavam 
da Madalena aos homens para despertá-los do seu torpor, para fazê-los corar 
de suas fraquezas. (...) O motivo da exortação jaz, com efeito, numa 
misoginia fundamental. A Madalena, nessas homilias, é no fundo a 
antimulher. Entretanto, mais mulher que todas, por seus pecados e seus 
atrativos (id., p.49). 
 

De fato, tal acontecimento reforça a fala de Simone de Beauvoir mencionada no 

início deste capítulo: todas as vezes em que se ensaia uma promoção do feminino, as 

forças do patriarcado rapidamente se organizam para rechaçar qualquer avanço no 

direito da mulher ou, principalmente, na reformulação de discursos.  

O exemplo de Cristianismo nos evangelhos a que o amálgama narrativo de 

Maria Madalena teria se entregado é diferente do Cristianismo dos apóstolos: o gesto de 

vassalagem a que se submete ao derramar perfume nos pés do Cristo e secá-los com 

seus cabelos não poderia ser aceito pela Igreja como erótico e de entrega mística, que 

não é recusado por ele. Seu amor é, segundo as lendas medievais francesas, maior do 

que o do supremo apóstolo, Pedro, que negou Cristo quando pressionado a declarar se 

era seu discípulo ou não, como aponta o evangelho de Lucas. A doutrina acatará a 

postura do fariseu que a condena diante deste gesto, levando pouco em consideração o 
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fato de que Cristo a perdoara. De fato, as construções discursivas sobre a mulher no 

Cristianismo passaram por um rigoroso controle emitido pelos homens daquele tempo.  

É perigoso ver uma mulher sem véu; é perigoso imaginar que esta mulher 

seduzisse o Cristo; é perigoso que homens se deixem seduzir; é perigosa uma mulher 

despida, perfumada, adornada. Dessa maneira, o feminino implica a fraqueza do 

homem, expõe sua humanidade, desejo e vontades naturais dos seres humanos que, 

aculturados em tal lógica, não poderiam jamais liberar seus impulsos. 

Para que as representações sobre a mulher medieval pudessem ganhar adeptos e 

verossimilhança, o clero empenhará seus esforços também no campo artístico. Tal 

imaginário representou Madalena como uma mulher ambígua nas artes: as lendas 

cunhadas pelos religiosos franceses narravam que a santa teria vivido dezessete anos em 

penitências, castigos e jejuns, sob preces. Seus cabelos passam a ser o tema central das 

representações, no século XV, como nos afirma Jacques Dalarun (1990, p.58). Neste 

movimento, o quantitativo de santas aumenta, o de prostitutas arrependidas também, o 

que lhes restitui o lugar da virgindade entre as mulheres mais exemplares no 

catolicismo. 

Mais uma vez, poder-se-ia recair na ilusão de que posteriormente à reforma 

gregoriana, o modelo feminino dentro do catolicismo pudesse ter seus dias de 

igualdade. Ledo engano: a desconfiança diante da mulher aumentará. Embora já 

enunciada Catarina de Sena com seus escritos e pensamento inovadores, na Baixa Idade 

Média, a condição do feminino não atingiu o que se poderia esperar. De fato, tal 

movimento culminou nos tribunais da inquisição que, semeando a desconfiança e 

fomentando o medo e a misoginia, atingiram um dos mais tristes episódios dentro da 

história: mulheres místicas, curandeiras ou sábias da cultura popular e antiga foram 

torturadas, mortas, queimadas. O discurso atingiu, assim, seu objetivo.  

 

b) O modelo de rainha 

 

Diante dos esforços do clero em construir um discurso coeso e coercitivo sobre 

o comportamento feminino, destaca-se aqui o que mais interessa: o da rainha. Esta 

mulher que se configura da mais importante dentre todas as outras, pertencente a 

famílias e círculos sociais muito mais importantes do que meras camponesas ou 

religiosas enclausuradas em mosteiros perdidos em caminhos isolados pela Europa. A 
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estas mulheres era dirigido com mais pujança ainda o discurso sobre a custódia 

feminina. Como retoma Carla Casagrande:  

 
Rainhas, princesas, damas da corte e aristocráticas de vária linhagem são 
frequentemente as principais interlocutoras dos discursos pastorais e 
pedagógicos que estamos a examinar, e algumas delas saem também do 
anonimato em que todas as mulheres se mantêm (CASAGRANDE, 1993, p. 
108). 

 

Dispondo de mais destaque social, algumas rainhas ficarão marcadas na história 

por transgredirem algumas destas regras 4, justamente por lhes ser cobrado uma postura 

dentro dos padrões do Cristianismo mais energicamente, pois elas “têm, aos olhos dos 

pregadores e moralistas, a possibilidade de se tornarem exemplo concreto e modelo vivo 

para todas as mulheres, porque a posição social que Deus lhes concedeu obriga-as, (...) a 

um respeito mais rigoroso” (id. ibd.). Assim, diferente dos ideais de Santa Maria e 

Maria Madalena, a rainha era a manifestação viva e atemporal da possibilidade de uma 

vida de virtudes e de santidade.  

Desse modo, elas encarnam o modelo que as mulheres de qualquer extrato social 

poderiam vislumbrar: a prática de uma vida correta, uma vez que poderiam ser a 

personificação do modelo perfeito que as demais nobres, burguesas e camponesas 

devem tentar imitar “nos limites consentidos pelo estado de inferioridade em que se 

encontram. À medida em que se desce na escala social, destemperam-se os valores, 

diluem-se as normas, (...) mas para todas as mulheres, permanece uma contínua tensão 

para olhar para o alto (id.,p.110).” 

Contudo, pode-se recair na quimera de que a vida de uma rainha fosse mais 

amena do que demais mulheres. Mas importa lembrar que o ambiente do castelo foi 

frequentemente palco de intrigas políticas e domésticas, disputas por lealdade dos 

poderosos, maledicências e muitas das vezes, detração. Conforme aponta Paulette 

L’Hermite-Leclercq, “ a felicidade não tem história. (...) A enorme maioria dos 

casamentos são arranjados. (...) A dama pode ter compensações, ocupar-se utilmente 

quando o marido estava em guerra, em torneios ou nas Cruzadas, manter sua casa, gerir 

seus bens” (LECLERCQ, 1993, p. 315). Assim, a bastardia e o adultério eram fatos para 

aqueles que dispunham de posição social, uma vez que muitas das jovens permaneciam 

solteiras ou sozinhas ao longo da vida.  

                                                           
4 Ao nosso trabalho interessam as escassas, mas significativas transgressões que algumas destas mulheres 
notáveis promoveram no medievo. 
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Antes de mencionar sobre as rainhas que interessam  a este trabalho – aquelas 

que transgrediram a ordem de seu tempo em alguma medida – cabe apresentar um caso 

português que parece ter seguido a regra da moral cristã controlada pelas ordens 

mendicantes. 

 

c) Isabel de Aragão e o modelo de santidade 

  

A figura da rainha de Portugal, Isabel de Aragão (1270-1336) é importante para 

se verificar como os discursos sobre o feminino ganhavam força e modelagem. 

Proclamada santa pela Igreja no século XVIII, e ainda em vida louvada por sua 

benevolência com os pobres, comedimento e compreensão diante dos inúmeros casos de 

amor extraconjugais a que seu marido expôs, Isabel recebeu o mesmo nome de sua tia, 

Santa Isabel de Hungria – também rainha e dedicada aos pobres, tornando-se padroeira 

da ordem franciscana. Teria nascido em meados de 1270 e recebeu consolidada 

formação religiosa franciscana ainda na infância, sendo instrumento de consórcio 

político entre Aragão e Portugal. Em sua casa real, recebeu ainda cedo o título de 

conciliadora, como aponta Ana Rodrigues Oliveira: 

 
Como que antecipando a sua tendência pacificadora, o seu nascimento pôs 
fim às discórdias que lavraram a corte de Aragão, onde o avô, que a 
apelidava de “rosa da casa de Aragão”, fez as pazes com o filho, pai da 
pequena infanta. (...) Após a morte do avô, em 1276, Isabel terá passado aos 
cuidados dos pais, continuando a receber uma formação educacional e 
religiosa segundo os princípios franciscanos (OLIVEIRA, 2010, p.155). 

 
Sendo assim, os efeitos dos esforços da Igreja para se entranhar nas práticas 

sociais e privadas começavam a dar seus frutos entre os nobres. Posteriormente, casou-

se com D. Dinis e exerceu influência política no casamento de sua filha, assegurando-se 

de que a morte do genro nas Cruzadas ibéricas não deixaria prejuízo financeiro. Tal 

estratégia mostra-se pouco eficaz, pois Constança, sua filha, morre em 1313 e a dinastia 

afonsina perde influência na corte castelhana.  

Isabel também foi importante mediadora no conhecido episódio da guerra entre 

seu filho, D. Afonso IV, e D. Dinis, que pretendia deixar o trono português a um de seus 

filhos ilegítimos, Afonso Sanches. Quando o rei bloqueou seus bens, Afonso IV sentiu-

se ofendido e tentou retomar as propriedades da mãe que, a cabo, interveio para mediar 

a guerra civil e assegurar a paz e o trono ao filho, o que de fato ocorreu. Após 

constantes pedidos de ajuda da rainha a seu irmão Jaime II, ele se deslocou a Portugal 
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aconselhar o cunhado a não prosseguir com os eventos de guerra civil, uma vez que o 

Papa João XXII emitiu uma intervenção no conflito. 

Assim, a guerra entre Afonso IV e D. Dinis tem seu fim em um episódio mais 

uma vez marcado pela concórdia com que a rainha é lembrada. Depois de desterrada 

pelo rei em Alenquer e privada de seus poderes políticos, a obstinação da guerra levou 

D. Dinis a cercar Coimbra, onde estavam instalados D. Afonso IV, sua esposa D. 

Beatriz e o infante Pedro, ainda criança. Como ainda aponta a teórica, Isabel, 

“desrespeitando as do rei, saiu de Alenquer com a determinação de pôr termo às 

divergências” (OLIVEIRA, 2010, p. 183), pediu ao infante Afonso que solicitasse ao 

pai a devolução das terras da rainha, o que D. Dinis acata. Contudo, as contendas não 

encontrariam fim neste episódio e em 1323:  

 
Desta vez nos campos de Santarém e Lisboa, novamente a intervenção da 
rainha Isabel pôs fim ao combate entre pai e filho, no conhecido episódio em 
que, montada numa mula por ela conduzida, e indiferente ao perigo que 
corria, se interpôs entre os dois exércitos. (...) Em fevereiro de 1324, assinou-
se a paz, desta vez definitiva (id., ibd.). 

 

Tal relato é extraído da Crônica de 1419, que ganhou repercussão como uma 

antecipação das virtudes da rainha: a coragem e a temperança e claro, da sua santidade. 

Entretanto, cabe demonstrar que a influência política de Isabel se deu também dentro da 

sua privacidade: suas cartas aos aliados do reino naquele momento, Aragão e Castela, 

são abundantes, o que aponta para um exercício político contundente da rainha, que 

“viabilizava negócios e reclamava dívidas e penhoras” (id.,p. 164). Também há 

registros de que tivesse conhecimentos de latim, catalão, castelhano e português; 

envolveu-se na construção do seu túmulo, trabalhando ativamente com os arquitetos, 

além do provável conhecimento em enfermagem, dado seu serviço aos pobres. Cabe 

mencionar que a rainha ordenou a construção de um hospital anexo ao convento de 

Santa Clara que pudesse atender os mais pobres e possuía espaço para receber cerca de 

trinta doentes, o que para a época, era um número bastante significativo.  

Neste sentido, D. Isabel e D. Dinis convergiam no fortalecimento das políticas 

promovidas pelo rei para nacionalizar o reino e sua estrutura. A criação da Universidade 

de Coimbra, a adoção da vulgata nos documentos oficiais, o incentivo às artes e à 

cultura mostram como o empenho do rei e da rainha para fortalecer o poder no reino, 

como ao doar terras que pudessem ser habitadas por portugueses cristãos – uma 

estratégia para afastar o “perigo mouro” – , levou Portugal a ser reconhecido por sua 
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força política entre os reinos vizinhos, que frequentemente buscaram no rei trovador 

conselhos políticos. De um lado, o monarca conduzia a estrutura do reino, do outro, a 

rainha também promovia seus esforços políticos, calcando seus passos na religiosidade. 

Em seu leito de morte, D. Dinis recebeu os cuidados médicos da esposa, que segundo 

Rui de Pina, demonstrou seu conhecimento da área ao perceber a doença mortal que 

acometia o marido. 

Depois da morte do rei em 1325, a rainha recolheu-se ao Convento que mandou 

construir, onde hoje está em Coimbra, Santa Clara-a-Velha, sem tomar hábito, mas 

intensificando seu serviço aos pobres, contudo, sem deixar de exercer sua influência 

política. Já idosa, como menciona Ana Rodrigues Oliveira, a rainha pôs-se numa 

peregrinação a Santiago de Compostela: 

 
Rodeada de um numeroso séquito e acompanhada por uma mula carregada de 
joias e belas peças de ourivesaria, que contrastavam fortemente com o seu 
ideal de pobreza de inspiração franciscana. A sua entrada triunfal no templo, 
no próprio dia da festa maior do santo, e as riquezas que levava causaram 
grande admiração. Entre as oferendas, contava-se a copa de ouro de D. Dinis, 
diversos cálices, mantos e tapeçarias. Como sinal de tudo a que renunciara, 
colocou uma de suas coroas de ouro, ornamentada com pedras preciosas, nas 
mãos do arcebispo da catedral, simbolicamente depondo toda a sua opulência 
de mulher-rainha, determinando o seu abandono da vida mundana (id., p. 
192). 
 

 Ainda assim, Isabel buscou criar no Mosteiro de Santa Clara uma extensão da 

corte onde, apesar dos trabalhos intensos, sempre esteve a par e atenta às tensões que 

rondavam o reino português, sobretudo na questão entre seu filho e Afonso Sanches e as 

Cruzadas ibéricas, que causavam prejuízos ao reino. Mais à frente, redigiu em seu 

segundo testamento o desejo de ser enterrada ali, contrariando a prática de se sepultarem 

reis e rainhas consortes lado a lado, em lugares de destaque e exclusivos em catedrais, o 

que Joaquim Veríssimo Serrão aponta: 

 
Tal mudança supõe que o sentimento religioso, dominado por completo S. 
Isabel nos últimos anos de vida, não lhe impôs a obrigação de repousar ao 
lado de seu marido na capela-mor da Igreja de Odivelas, traduzindo essa 
separação perante a morte o que talvez não tivesse sido uma união ideal 
durante a vida (SERRÃO, 2001, p. 263). 

 

Apesar dos dissabores conjugais, das intrigas políticas, o discurso da Igreja teve 

a eficácia que os moralistas buscavam, uma vez que Isabel passou a ser reconhecida, 

ainda em vida, pela abnegação e forte serviço à cristandade, o que demonstra, mais uma 

vez, como os discursos da subserviência feminina e do ideal de modelos vivos a serem 

seguidos eram endossados. De fato, ao se comparar a vida das duas rainhas santas, cujos 
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os milagres atribuídos aqui mencionaram-se, denotam uma imagem paradoxal, a de 

esposa e santa.  

Antes, cabe destacar o episódio do milagre das rosas que a hagiografia medieval 

apresenta em ambos os casos: tanto Isabel de Hungria quanto Isabel de Aragão teriam 

sido surpreendidas pelos seus maridos ao sair do castelo com a roupa cheia de pães 

escondidos para os pobres e, ao serem interpeladas do volume das roupas, ambas 

respondem “são rosas, meu senhor”, o que de fato se revela ao levantar-lhes seus 

mantos, que intriga tanto D. Luis quanto D. Dinis, uma vez que em ambos os casos era 

inverno, tempo em que não brotam rosas. Verdade ou não, a lenda ganhou rapidamente 

os relatos orais pela Europa, no caso da primeira, e foi criada forte devoção em Portugal 

por sua sobrinha, que teve vida muito semelhante. 

Isabel de Hungria, de acordo com os relatos, sofreu com a radicalidade da sua 

religiosidade, pois não era bem vista entre os nobres da casa do marido. Ao falecer o 

cônjuge, em decorrência da peste, expulsam-na do castelo com os três filhos. Fora 

também repudiada pela população que acolhera outras vezes. É então recolhida pelos 

nobres fiéis ao falecido marido, que lhe restituem os bens, o que não provoca efetiva 

mudança na sua prática de vida. Por fim, decide entregar a educação dos filhos às 

ordens religiosas e dedica seus últimos dias ao trabalho aos pobres. Morre em 1231 e é 

rapidamente canonizada em 1235, o que demonstra mais um esforço da Igreja em 

cristalizar sua força moral e didatizante e do modelo de rainha que pode atingir a virtude 

de maneira plena. 

Voltando a Isabel de Aragão, se o primeiro impulso de leitura é sentir-se 

indignado quanto ao comportamento infiel de D. Dinis – conhecido por ser um homem 

culto, dado aos prazeres da carne e banqueteador – uma leitura mais aprofundada no 

contexto desta moral que a Igreja empenhava seus esforços em implementar deixa claro 

como não se pode recair no erro de “culpar” o rei trovador em suas aventuras amorosas. 

Tal comportamento era endossado pelos clérigos, que propunham, como dito 

anteriormente, que o homem governa a mulher, é dono de seu corpo e não há mal em 

exercer sua sexualidade, que precisa ser saciada. Tal pensamento ganha mais força 

quando fundado nos ensinamentos de Paulo e no Antigo Testamento, nos diversos 

relatos sobre casamentos que se pôde mencionar, ou ainda, uma verdadeira miríade de 

aporte teórico para os moralistas medievais. O direito do homem e seus possíveis erros 

eram perdoáveis pelo fato de serem homens, salvos os casos de heresia e anulação de 

casamentos, que era assunto para ser decidido pela casta mais alta no medievo, o clero. 
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Por outro lado, se havia tais esforços em controlar as famílias reais, a Igreja 

também abrandava algumas questões que eram práticas comuns nas cortes no tempo de 

D. Dinis. Nos livros de linhagens e registros jurídicos, eram comuns os pedidos de 

reconhecimento de filhos ilegítimos. Em geral, recebiam bens para compensá-los ou 

mais: no caso de Isabel de Aragão, foram-lhe entregues três filhos bastardos do marido, 

quando mostrou-se preocupada com a educação dos jovens. Acostumada a lidar com os 

filhos advindos do adultério de seu pai, o comportamento da rainha demonstra como tal 

aspecto era um fato e prática recorrente entre as casas reais, como Ana Rodrigues 

Oliveira defende: 

A mancebia não se revestia, portanto, do mesmo grau de imoralidade com 
que posteriormente foi classificada pela sociedade. A prová-lo está, por 
exemplo, a doação da vila de Mirandela feita por D. Dinis a uma das suas 
mancebas, Branca Lourenço, usando na abertura da carta a habitual fórmula 
de protocolar de a fazer com o consentimento da rainha e do infante herdeiro, 
do arcebispo, bispo e ricos-homens. O interessante desta doação é que ela é 
justificada pelo rei “pela compra do seu corpo”, doação que se transmitira aos 
filhos da manceba, se dela tivesse algum (id.,p. 188, 189). 

 

Fica claro que ao rei, ícone máximo das relações senhoriais, era permitido o 

adultério com mulheres de linhagem, que prestavam uma espécie de serviço, a 

mancebia, até em casos de dificuldade de a rainha gerar herdeiros que garantissem a 

linhagem da casa real, além de, geralmente, ser com estas mulheres que dividiam e 

dedicavam relações de fato amorosas. Por fim, as famílias nobres da barregã fortaleciam 

seus laços e estratégias dentro da corte, situações em que se beneficiavam, ganhando 

influência junto do rei e estabelecendo ligações de sangue, o que lhes serviria para 

outras gerações. (id,. p.190). Assim, não é custoso pensar que D. Dinis não fosse muito 

afeito à exacerbada dedicação religiosa de D. Isabel, frequentemente ocupada com as 

tarefas da caridade Eram de temperamentos opostos, como mostram os registros 

históricos e as crônicas. 

Por fim, mais um milagre atribuído à rainha santa seria o fato de, ao morrer em 

Estremoz, realizar o seu funeral fora um desafio, dado o longo caminho até seu túmulo, 

no Mosteiro de Santa Clara. Segundo a hagiografia, conta-se que, em virtude do calor e 

da distância, havia o receio de seu corpo entrar em estado de decomposição antes dos 

ritos fúnebres. Houve, então, um preparo para que o mau cheiro não acometesse seu 

séquito e os ritos, entretanto, “conta-se que a meio da viagem o ataúde começou a abrir 

fendas, pelas quais escorria um líquido que todos supuseram provir da decomposição 

cadavérica. (...) A surpresa quando notaram que em vez do mau cheiro esperado, daí 
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saía um aroma suavíssimo” (id., p.196). Um relato muito comum entre outros santos, 

que não só as hagiografias medievais narram, mas o de outras pessoas que buscaram a 

virtude em vida: o corpo de um indivíduo proclamado santo ou suas relíquias (objetos 

como terços ou vestes) não entrariam em estado de putrefação, dada a vida de santidade 

que levaram.  

Cabe destacar um importante aspecto que esbarra nos exemplos das rainhas 

mencionadas anteriormente: a questão da sexualidade. Uma vez casadas, como 

poderiam aceder à santidade se a prática sexual era direito do marido? A mudança de 

pensamento acerca dos direitos do marido passa por reformulação no século XV, mas 

tem sua gênese no seguinte pensamento trazido por Silvana Vecchio: 

 
A alma da mulher pertence a Deus, o corpo ao marido. (...) No interior deste 
conflito, que não coloca apenas o problema de uma conciliação prática das 
competências femininas, mas repensa o papel e o sentido da escolha 
matrimonial, não pode deixar de reabrir a questão da sexualidade. (...) 
Caracterizada como elemento passivo, apenas com a possibilidade de travar 
as iniciativas sexuais do marido, pode então ser proposto um novo tipo de 
castidade matrimonial, aquela que tende, com a persuasão ou mesmo com o 
subterfúgio, a reduzir e no limite a abolir toda a atividade sexual, e que 
encontra os seus modelos na Virgem Maria ou em Santa Isabel de Hungria. 
(...) a vida de santidade passa, para a mulher, pela renúncia a toda a atividade 
sexual (VECCHIO, 1993, p. 175-178). 

 

Dessa maneira, o caso de Isabel de Hungria e de Isabel de Aragão parecem 

corresponder a tal mudança de pensamento em relação ao feminino. Com tais exemplos 

de abnegação pessoal em favor da causa cristã, este discurso ganhou força e encontrou 

em ícones do século XV, como Isabel de Castela, a católica, a junção entre interesses de 

Estado e da Igreja nas mesmas empreitadas, seja na Inquisição ou na promoção das 

navegações que mudariam a virada do século XV para o XVI.  

Já neste momento, é importante mencionar a fala da autora sobre os pensadores 

humanistas,  que começam a reivindicar para as mães a importância da educação, ainda 

que voltada para: 

O desenvolvimento do pudor, dote indispensável em vista do destino 
matrimonial das meninas, mas também para outras qualidades apreciáveis 
pelo futuro marido: mansidão, prudência, engenho, modéstia. (...) Modelo 
desta dupla tarefa pedagógica é Mônica, santa mãe de Agostinho, encarnação 
de todas as virtudes maternas e exemplo de comportamento para todos os 
genitores (id., p. 179, 180). 

 

Dessa maneira, mesmo com a promoção da família ao âmbito da “ideologia 

quatrocentista” (id.,p.181), a mulher viu seu espaço na sociedade ganhar força somente 

com figuras femininas, como a já mencionada Catarina de Sena e outras figuras cujo 
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fenômeno foi nomeado por alguns teóricos de “renascimento feminino”, porém, sob 

forte aspecto religioso. A Igreja atingiria seu objetivo após anos de trabalho discursivo, 

mantendo a mulher sob custódia e vigia. Essas rainhas serviriam de modelo para todas 

as outras mulheres, modelo este o único que restaria à mulher seguir. 

 

d) Alienor de Aquitânia  

 

A justificativa para apontar o caso de Alienor de Aquitânia fundamenta-se no 

interesse pelas poucas mulheres exemplares que o medievo apresenta. Quando se 

passeia pela narrativa da fundação do reino português, as personagens régias femininas 

serão preponderantes como projeções da mulher e do poder à luz da força dos discursos 

históricos que marcam a épica camoniana e o imaginário da Idade Média Central e 

Baixa Idade Média na Europa. Alienor de Aquitânia é um importante exemplo dessas 

personagens, já que parece haver equivalências entre ela e Leonor Teles, a ser analisada 

em capítulo posterior.   

Mulher e rainha influente, ocupou o trono de duas das mais importantes nações 

da Europa Ocidental: França e Inglaterra, ainda no século XII. Há uma miríade de 

lendas que rodeiam a vida de Alienor, uma vez que muitos delas emitem juízo sobre a 

vida da rainha; há também alguns documentos históricos, dada a sua importância 

política. Entretanto, todos eles foram escritos por homens. Tal fato pode ser questionado 

quando se considera a perspectiva em que foram escritos, bem como a já mencionada 

mentalidade que se constituiu com discursos que aqui se buscou entreolhar com o 

material que a história e estudiosos deixam enquanto legado intelectual do medievo. 

Ao se considerar que os escritos medievais estão mais próximos da literatura do 

que da história, percebe-se como a cultura da oralidade deixou marcas nas projeções 

sobre as mulheres daquele tempo. Cabe mencionar que, como aponta Georges Duby, a 

memória coletiva era mais importante do que aquilo que se escrevia sobre determinado 

assunto, dada a escassez de pessoas que tinham acesso à escrita. Assim, era “gente que, 

para garantir o arranjo de todas as relações sociais, não confiava nos textos, mas na 

memória, nessa memória coletiva que era o ‘costume’; (...) era preciso proceder à 

elocução das lembranças” (DUBY, 2011, p. 197).  

Também esse modo de sedimentar a memória numa cultura pode ser verificado 

nas Crônicas de Fernão Lopes, que serão analisadas no capítulo seguinte. O mesmo 

aconteceu com as narrativas da rainha francesa no século XII, herdeira de um território 
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importante e que ficaria marcada por sua suposta ousadia relatada por cronistas homens 

de seu tempo. 

Alienor é das figuras medievais que mais causam curiosidade: tendo originado 

lendas e desavenças entre França e Inglaterra, sendo rainha dos dois territórios, os 

registros de sua vida impelem esse trabalho a falar de sua ousadia e insubordinação. 

Bem nascida, considerada “rainha dos trovadores” (DUBY, 2013, p.15), fora uma 

mulher à frente de seu tempo: casada e insubordinada ao primeiro marido, Alienor 

desafiava a moral que já buscava fixar-se nos meios socais daquele tempo. Cinquenta 

anos após sua morte, uma lenda já circulava na França, que dizia que ela teria entregado 

seu corpo a Saladino em uma das Cruzadas, e que estaria pronta para fugir com ele, 

quando foi impedida pelo marido. É bem provável que tal lenda tenha ganhado 

repercussão dada a infelicidade com que vivia com o rei Luis VII, juntamente com a 

máxima diluída naquele tempo, que Georges Duby aponta como “não apenas volúvel, 

entregando seu corpo de batizada ao infiel. Também traindo, além do marido, seu Deus. 

O cúmulo do impudor ”(id., ibd.). 

Símbolo da traição ao casamento e à fé, uma afronta sem tamanho para aquele 

tempo, figura enigmática para os homens, Alienor de Aquitânia fora fonte de 

imaginação para a lenda que se criou em torno de sua memória, tão reconstruída e 

recontada pelos séculos seguintes não só na França, mas como na Inglaterra, onde as 

narrativas dispunham, segundo o autor, de um status mais elevado. As críticas a Alienor 

podem ter origem ainda na sua família. Ao se voltar o olhar ao seu avô, Guilherme IX, 

percebe-se que os cronistas de seu tempo teriam atribuído um comportamento 

indiferente dele para com o clero. Cabe destacar também que a maior parte desses 

cronistas era justamente composta por homens da Igreja. Logo, há que se ponderarem as 

perspectivas narrativas que se propõem nestes textos, como aponta o autor:  

 
 Alienor foi ora apresentada como delicada vítima da crueldade fria de um 
primeiro esposo, incompetente e limitado, de um segundo esposo, brutal e 
volível, ora como mulher livre, dona de seu corpo, desafiando os padres, 
afrontando a moral dos beatos, porta-estandarte de uma cultura brilhante, 
alegre e injustamente sufocada, (...) contra a selvageria hipócrita, contra a 
opressão do Norte, mas sempre transtornando os homens, leviana, carnuda, e 
se divertindo com eles (DUBY, 2013, p. 14). 

 
 

Essa miríade de discursos faz o leitor perceber o empenho com que os religiosos 

inauguravam a moral cristã; ao que parece, a vida de Alienor teria sido uma exceção à 

regra vigente. É importante mencionar que ela teria sido educada pelo próprio pai a fim 
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de assumir o governo de sua herança, Aquitânia. Os burburinhos de que ela teria 

cometido incesto com um tio acenderam mais a curiosidade de que ela era uma mulher 

sem moral. A narrativa conta que Luis VII levou Alienor contrariada para a segunda 

cruzada, em 1149 e que, no caminho para Jerusalém, o casal teria sido recebido por seu 

tio Raymond, quem o rei viu com olhos ciumentos diante das negativas da rainha em 

seguir seu trajeto para a Terra Santa. Ainda em Antioquia, exigiu separar-se de Luis 

VII: “Alienor era desprovida daquela contenção que convém às esposas, em especial às 

esposas dos reis, e que contrabalança sua tendência natural à luxúria (Duby, 2013, p. 

18).” 

Ao retornarem perdedores das batalhas e com a exigência da rainha em separar-

se, os religiosos logo viram na paixão do rei por sua mulher um problema que afetava a 

política de retomada da Terra Santa. O Papa os recebeu, ouvindo suas reclamações e 

acusações mútuas. A contenda entre o casal havia preocupado os religiosos, uma vez 

que o casamento teria sido proclamado como sacramento há pouco tempo e a Igreja 

buscava manter seu poder dentro da vida privada dos nobres, além do problema maior: 

um possível divórcio em meio às Cruzadas, que poderia abalar a Europa, efervescente 

na luta por Jerusalém. Como Duby aponta, “o Papa chegou a casá-los de novo, 

respeitando de maneira escrupulosa as formalidades e renovando todos os ritos, em 

primeiro lugar o compromisso mútuo” (DUBY, 2013, p. 19).  

Desse modo, a inquietude de Alienor era encarada como insubordinação ao 

marido e a falta de filhos lhe teria rendido comentários maldosos, como a possibilidade 

de ser infértil. O assunto voltou a debates quando se havia percebido a brecha de que a 

rainha e Luis VII dispunham de laços de consaguinidade. E, apesar da gravidez após as 

novas núpcias, o que gerava preocupação era o fato de ter dado à luz a uma menina e 

não de um menino, o que, consequentemente, apontava para a necessidade de um 

herdeiro. 

Por fim, a conselho dos barões de França, fora rejeitada pelo rei, que por fim  

decidiu pelo divórcio. Sua decisão é apontada pelo Menestrel de Reims como “o melhor 

conselho que vos damos é que a deixeis partir, pois é um diabo, e, se a conservais por 

mais tempo, acreditamos que ela vos fará morrer” (in Duby, 2013, p.17). Assim 

prossegue o teórico, e parece ilustrar bem a gênese do pensamento da cristandade latina 

que se fortalecia: “Satanismo, esterilidade: duas faltas verdadeiramente grave”  (id. 

ibd.). 
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Mas Alienor não ficou muito tempo solteira, pois sua herança a tornava cobiçada 

entre os homens nobres da Europa, o que pode demonstrar que os boatos de uma vida 

desregrada teriam na maledicência sua origem: de fato, a questão do incesto com o tio 

não foi levantada no processo de divórcio (o que é de se estranhar, considerando que 

Luis VII teria mais um argumento a seu favor, que não foi sequer mencionado nos 

documentos).  

Outros dois acontecimentos que teriam alimentado ainda mais a já tão vultosa 

maledicência nos boatos direcionados à Alienor são a resistência a mais de um rapto em 

que o Conde de Thibaut teria tentado tomar-lhe à força e, paradoxalmente, a questão de 

este ter provavelmente facilitado um encontro com Henrique de Plantageneta que, 

aconselhado a não tomar Alienor, viu nela a possibilidade de enriquecimento e prestígio 

social. 

Um fato relevante que merece destaque: logo casada novamente, Alienor, com 

vinte e nove anos, o que para a época seria uma idade avançada, tirou a dúvida dos 

moralistas acerca da sua esterilidade: gerou dois filhos homens com Henrique, dez anos 

mais novo, dando à luz Ricardo, posteriormente conhecido por Ricardo Coração de 

Leão, e João de Inglaterra, memoráveis por seus feitos e desfeitos.  

A já conhecida infelicidade matrimonial, anteriormente mencionada (e que não 

teve muito sucesso para além dos herdeiros) fazia coro com a constante ausência de 

Henrique e o seu provável desprezo para com Alienor por conta da iminência da velhice 

da esposa e dos divertimentos do rei com outras mulheres. Entretanto, não seria 

estranho perceber que a astúcia da rainha era ainda uma das suas virtudes, pois 

buscando fortalecer suas forças,  

 

se apoiou em seus filhos e especialmente num deles, Ricardo. (...) Em 1170, 
importunado pelos dois seguintes que cresciam e reclamavam parte de poder, 
Henrique fora obrigado a ceder.(...) A Ricardo, com treze [anos], havia 
concedido a herança de sua mãe, Aquitânia. Alienor estava naturalmente por 
trás do adolescente e, agindo em seu nome, acreditava poder torna-se enfim 
senhora de seu patrimônio ancestral. Na primavera de 1173 ela foi mais 
longe. Apoiou a revolta desses dois rapazes insaciáveis (...) Era raro ver-se a 
mãe dos amotinados a tomar partidos deles e trair seu marido. A atitude de 
Alienor causou escândalo, portanto (id., p.22-23). 

 

Mais uma vez, a rainha fugia do enquadramento que a moral cristã propunha: 

uma vida narrada por episódios que esbarram no imaginário e no fato. Por fim, tenta 

fugir de volta para a França, pedindo refúgio ao ex-marido, vestida de homem – uma 
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falta grave para aquele tempo, com punições legais – e, por fim, fora encerrada no 

Castelo de Chinon e outras fortalezas até as vésperas de sua morte, em 1189.   

Assim, sabe-se que a vida de Alienor não fugiria à regra do destino das mulheres 

nobres. Ainda que o divórcio e a rebelião tenham marcado sua vida com eventos 

singulares, o que se pode verificar é que a mulher, naquele tempo, serviu como moeda 

de troca e que provavelmente fora uma peça do jogo masculino para sua promoção do 

poder, seja de Luis VII, de seu tio Raymond ou de Henrique Plantageneta. Georges 

Duby (id., p. 25) levanta a questão da gravidez, praticamente um fato para as rainhas 

que, exauridas todas as capacidades reprodutivas – no caso de Alienor, foram ao total 

dez filhos em duas décadas –, tornarem-se, em seguida, matronas e administrarem 

casamentos para, ao fim da vida, entregarem-se a vida religiosa, ao esposo máximo, 

Cristo. 

Entretanto, as razões pelas quais Alienor fora mencionada apontam para outra 

direção que não a do papel tradicionalmente exercido pelas mulheres daquele tempo. 

Antes, apontam um patrocínio das artes, com trovadores, e para o fato de ela ter sido 

motivo de inspiração para cancioneiros. Um exemplo é o caso do Roman de Renard, 

que narra as desventuras amorosas de um homem, semelhantes aos dissabores de Luis 

VII a caminho de Jerusalém. Além disso, outro aspecto que rodeia a trama é a bigamia, 

cometida pela personagem de Hersent, que o abandona, levando a outro tema que os 

medievais temiam: o sexo. Entretanto, a lenda de que a própria Alienor teria 

patrocinado artistas parece falsa, como aponta Susan Abernethy, ao levantar o 

comentário de Michael Evans: 

Evans addresses the notion that Eleanor was from the south of France, spoke 
the Occitan dialect of French and brought southern culture to her husband 
Louis’ backward court in Paris. He convincingly argues that Eleanor lived 
and identified with the culture of Poitiers which was on the dividing line 
between the areas of France that spoke ‘langue d’oc’ and ‘langue d’oïl’. 
Evans believes she did not speak langue d’oc and did not convey any special 
culture of the south to the north when she married Louis. Since we don’t have 
any historical evidence about her education as a young girl, we don’t really 
know if she was exceptionally educated. There is also no evidence she was 
any greater patroness of the arts than other medieval noblewomen of the era. 
(2016). 

 

Volta-se, assim, ao ponto de partida: a escassez de evidências de que a rainha 

tenha de fato promovido tantos feitos em vida ou que tenha sido tema dos “escritores 

domésticos que, para agradar os maridos, dedicavam suas obras, bajulavam-nas com 

elogios interesseiros sem serem por isso seus amantes (Duby, 2013, p. 25)”. Por fim, 
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resta promover um balanço e pensar que, antes de dotar sua vida ou os discursos 

decorrentes como atos pré-feministas, cabe perceber novamente a infelicidade de 

mulheres como Alienor ou Isabel, ainda que em tempo e contextos sociais diferentes. 

Fadadas a um destino praticamente inexorável e peças nos joguetes políticos, a única 

diferença que há entre elas e as demais mulheres de seu tempo é o registro histórico, 

ainda que escasso. Tais documentos oferecem ao leitor do século XXI pistas para se 

entreolhar um passado moralista de seus cronistas, o que custa a perceber a verdade dos 

fatos:  passados poucos anos da sua morte, as redações das crônicas já registravam os 

boatos sobre Alienor, “encarnação da luxúria e da sofreguidão” (id., p.27), que devem 

ser questionados no adiantar dos tempos de hoje. 

 

1.2.3 A mulher imaginada  

 

Ao se considerarem os escassos registros sobre a mulher medieval que chegam 

como marcas quase apagadas do feminino em sua manifestação, e que estes oferecem 

somente pistas da vida destas mulheres dentro da cristandade ocidental, o mesmo não se 

pode dizer em relação às projeções que os homens forjaram sobre a mulher. Há que se 

considerar a significativa distância entre o que é provável e o idealizado. Neste sentido, 

a imaginação sobre os “segredos” do feminino foram temas de artistas das mais variadas 

manifestações dentro das artes. Para ilustrar, pode-se citar um episódio da Demanda do 

Santo Graal galaico-portuguesa: uma princesa inominada possui os instintos sexuais 

mais acentuados que o aceitável, seduzindo e guiando o irmão a cometer incesto. Este, 

por sua vez, lhe nega tal ato. A partir deste ponto, a princesa mostra-se suscetível à 

sedução do demônio, com quem copula e dá à luz à Besta Ladrador, uma das 

personagens antagonistas dos cavaleiros na busca do Santo Graal, materialização da 

plenitude do Espírito Santo na versão portuguesa. 

Sobre o suposto coito do feminino com o diabo, tal crença parece ter se 

originado de um dos manuais misóginos mais violentos que surgiu no século XV: o 

Malleus Malleficarum, conhecido como O Martelo das feiticeiras. Apesar de ter sido 

publicado no medievo tardio como uma síntese daquilo que de mais desprezível uma 

mulher poderia ser, o manual sintetiza o trabalho dos clérigos ao traçar um perfil 

demoníaco da bruxa: aquela que copula com o diabo, que promove a desordem e a 

heresia extremas. Publicado na Alemanha, o Malleus Malleficarum serviu de guia para 
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os tribunais da inquisição, expandidos no século XVI, XVII e XVIII. Nele, podem-se 

verificar afirmações de seus autores, considerados autoridades respeitadas por Roma:  

 
 
 
 
Uma prática comum a todas as bruxas é a cópula carnal com os demônios. 
(...) [ele] assume uma forma (...) material na medida em que possui,por 
condensação uma propriedade terrosa. (...) Não sendo estéril, o demônio dela 
se aproxima para dar-lhe o prazer carnal que é conseguido pela bruxa. (...) O 
demônio é capaz de possuir sêmen extraído de algum homem e, sem demora, 
o há de injetar para contaminar-lhe a progênie (KRAMMER & 
SPENCER,1991, p. 103). 

 
Dessa maneira, embora as novelas de cavalaria inseridas em Portugal tenham 

origem na conhecida Matéria de Bretanha, a versão da Demanda do Santo Graal 

portuguesa, com data provável no século XIII, já estaria contaminada pelos ideais 

didático-moralizantes promovidos pela Igreja. A esse respeito, Francisco Gonçalves 

(2016) defende como um verniz das matrizes célticas que deram origem às narrativas 

com roupagem cristã. Assim, a mulher imaginada pelos clérigos na Idade Média Central 

e no Baixo Medievo já poderia ser encontrada nessa literatura popular, ganhando 

repercussão rapidamente dentro da Península Ibérica, como já havia ocorrido na França 

e na Inglaterra.  

Tudo conduz o leitor à inferência de que os clérigos da época não mediam 

esforços ao se ocupar de seu constante e intenso trabalho misógino, e de selar e afirmar 

sua competência nesse campo.  Um desses exemplos é o de Alienor de Aquitânia, cuja 

trajetória já fora anteriormente descrita neste trabalho; outro caso é o da rainha Genevra, 

que cabe descrever na Demanda do Santo Graal. 

Na narrativa, a rainha envolve-se com o cavaleiro preferido do rei Arthur, 

Lancelote e aparece pouco na versão portuguesa; quando ocorre, é na condição de 

transgressora das regras de seu tempo: peca pela paixão, como no episódio em que os 

cavaleiros saem à demanda, como nos traz Heitor Megale: 

 

Uma vez que fizeram o juramento e comeram um pouco, pelo rei que lhes 
pediu, novamente puseram seus elmos em suas cabeças e encomendaram-se 
muito à rainha e a Deus e despediram-se com lágrimas e com choro. E ela 
começou um tão grande lamento, como se visse o mundo todo morto diante 
de si. E para não a ouvirem, voltou à sua câmara e deixou-se cair em seu leito 
e começou a fazer tão grande lamento que não há quem a visse que se não 
maravilhasse. Quando Lancelote ficou já todo pronto e tinha pena de sua 
senhora, que maior não podia, foi à câmara onde a viu entrar (MEGALE, 
1988, p. 52). 
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Segundo a mentalidade vigente, a mulher carregava em si a mácula de Eva, 

ainda que da mais alta estirpe social, como o caso de Alienor. Assim, a natureza 

condenava a uma e a outra da mesma forma que a qualquer mulher. Como aponta 

Chiara Frugoni, “Eva se torna a protagonista culpada da união carnal, marcando, desse 

modo, pesadamente o destino – o seu e o de outras descendentes” (FRUGONI, 1993, p. 

461). Na novela cavaleiresca não é diferente: Genevra aparece novamente em outro 

episódio relevante, em os Sonhos de Lancelote, junto de outra personagem feminina 

envolta em ações ardilosas contra Camalote 5, personificação da bruxa diabólica, 

Morgana, irmã e antagonista de Arthur. Neste episódio, o cavaleiro vê projeções do 

paraíso recompensador daqueles que obedecem às premissas cristãs e o inferno, lugar de 

tormenta e dor inimagináveis. O episódio é aberto com a cena em que aparece Lancelote 

adormecido, atormentado e em prantos, quando vislumbra o inferno e Morgana o 

entrega aos demônios, considerando a traição contra o rei e o reino: 

 
Aparecia que via diante de si Morgana, irmã do rei Arthur, muito feia e muito 
espantosa, tanto que bem lhe parecia que então saíra do inferno; e não trazia 
vestimenta nenhuma do mundo, fora uma pele de lobo que a cobria muito 
mal (...). Olhou-a e viu que andavam em sua companhia mais de mil diabos e 
cada um punha a mão nela para a pegar melhor. (...) E no meio daquele fogo 
havia uma cadeira em que sentava a rainha Genevra toda nua e suas mãos 
diante do peito, e estava descabelada e tinha a língua puxada para fora da 
boca (...) e tinha na cabeça uma coroa de espinhos que ardia a grande 
maravilha. (...) Mas ela fazia um pranto tão grande (...). E quando via 
Lancelote, não podia suportar que lhe não dissesse ali onde estava em grande 
aflição: 
-Ai, Lancelote! Tão mau foi o dia em que vos conheci! Tais são os galardões 
do vosso amor! (MEGALE, 1988, p. 169-172). 
 

Percebem-se, assim, como os liames entre mulher e diabo de fato se 

entrecruzavam, pois a inclinação de Eva estava latente, sejam suas herdeiras diabólicas 

ou vítimas do demônio. Na primeira versão, da narrativa de Geoffrey de Monmouth, 

Morgana apareceria como uma fada que, com o passar do tempo, foi recriada, 

amalgamada a outras lendas europeias, até chegar à versão portuguesa como uma 

equivalência feminina do diabo, posto que é através dela que a ruína de Camalote ocorre 

ao final da obra. 

Há ainda, na obra, algumas figuras de mulheres virtuosas, como a irmã do 

cavaleiro Persival, que é um desses exemplos, pois é ela quem guia Galaaz ao longo das 

aventuras na novela, intercedendo ao cavaleiro santo da demanda para que realizem 

curas e milagres. Para ilustrar seu caráter virtuoso com o qual é retratada, importa citar 

                                                           
5 Optou-se pela grafia em português adotada pelo organizador da edição, Heitor Megale.  
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o episódio 394: uma dama leprosa exige o sangue da virgem, assim como de outras, 

para curar a si mesma. A donzela santa se entrega ao sacrifício para evitar as eminentes 

contendas, quando cortam-lhe a cabeça e as batalhas cessam. Entretanto, abate-se o 

castigo no reino da senhora leprosa, demonstrando a condenação ao uso de sacrifícios 

que a Igreja então tentava extirpar das práticas locais pré-cristãs. Por fim, o corpo da 

irmã de Persival é enterrado com as mais altas honrarias. 

Por fim, o capítulo XV em que Galaaz e Boorz são recebidos com alegria no 

castelo do rei Brutos depois de pelejar na demanda. Após dispor de conforto aos 

cavaleiros, sua filha vislumbra Galaaz, que “pareceu-lhe tão formoso e tão bem feito 

que o amou entranhamente” (MEGALE, 1988, p. 97) e passa a engendrar consigo como 

conseguiria seduzi-lo. Dada a hora do descanso, todos se retiram para seus aposentos e a 

dama confessa o intento à sua aia. Esta, por sua vez, que tenta dissuadi-la da empreitada 

amorosa e ameaça contar ao pai. A princesa, diante da possibilidade de fracasso de seu 

plano, nega seu intento a sua aia, para que desista da queixa. Extirpado assim o 

obstáculo do seu caminho, a princesa então se dirige ao leito do cavaleiro penitente: 

 

Então se chegou mais a ele que antes e pôs a mão nele muito devagar para 
despertá-lo; mas, quando sentiu a estamenha que o cavaleiro vestia, porque 
sem estamenha nunca ele estava nem de noite nem de dia, ela ficou 
espantada. (...) Ao cabo de algum tempo, despertou-se Galaaz e (...) quando 
viu que era a donzela, espantou-se e ficou muito sanhudo e afastou-se dela 
quanto lhe o leito permitiu. (...) Depois que isto ouviu [ a advertência do 
cavaleiro], não esperou mais, antes saiu do leito e foi correndo à espada de 
Galaaz e pegou-a com ambas as mãos (...) e feriu-se com toda a sua força 
(id., p.98-99). 
 

O episódio se encerra com a luta entre os homens de Brutos e Boorz, que explica 

as razões de a donzela estar morta no quarto de Galaaz, ao que o rei responde com a 

improvável sentença: “esta desgraça e esta vergonha não nos aconteceu senão pelo 

nosso mui grande pecado” (id., p. 105). Fica latente a ideia de que a filha do rei Brutos 

seria vítima dos esforços do demônio para desviar o cavaleiro do propósito maior, o 

Graal, correspondente à plenitude oferecida pelo Espírito Santo 6. A estamenha, como 

sinal de castidade do cavaleiro, também denota a oposição entre pecado x santidade, 

sendo a mulher uma equivalência do pecado, pois Galaaz encontrava-se sempre 

vigilante diante da possibilidade dos perigos da carne. Cabe destacar a semelhança entre 

                                                           
6 Diferente das obras inglesas, em que seria o cálice de Cristo na última ceia, a obra portuguesa destaca o 
graal como fonte de graças do Espírito Santo – outro aspecto da forte cristianização sofrida pela versão 
ibérica – que aparece aos cavaleiros da Távola Redonda, no episódio 25. Importante destacar a ausência 
de mulheres no fragmento de tal manifestação. 
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o tecido de lã grosseiro que os padres mendicantes vestiam por baixo de suas túnicas. 

Ou seja: a nudez para o cavaleiro era fato raro, e usar a estamenha significava sinal de 

humildade e servidão à obra de Deus. 

Ao fim e ao cabo da obra, Galaaz é o único cavaleiro a resistir às tentações da 

carne, demonstrando a bravura, a retidão e os seus preceitos, sendo elevado então à 

condição de um Messias. Entretanto, a oposição entre bem e mal fica definida em 

detrimento da mulher, na maior parte da obra e, como destacado, há personagens 

femininas que denotam a santidade e a castidade e são louvadas por sua pureza 

praticamente inatingível. Georges Duby, no capítulo Eva e os padres, menciona a 

condição feminina na perspectiva inaugurada no século XII: 

 
Esse homem de Igreja, que as julga, descobre na natureza feminina três vícios 
maiores. Em primeiro lugar, as mulheres, segundo ele, são levadas a desviar 
o curso das coisas, portanto, a opor-se às intenções divinas (...). A segunda 
falha (...) as damas são indóceis, agressivas, são naturalmente hostis a esse 
macho a quem seu pai, ou irmão, as entregou. (...) O terceiro vício por que 
sua natureza é afetada – e toca-se neste ponto o fundo de sua malignidade – 
tem nesse tempo, nessa linguagem, um nome: lécherie. É a luxúria. Queima-
as um desejo que, fracas demais, custam a dominar (DUBY, 2013, p. 258, 
259). 
 

Logo, é possível perceber que o discurso misógino adentrava nas mais diversas 

áreas da vida e, considerando a literatura vigente como uma manifestação em sua 

predominância oral, tais ideais ganharam espaço nos meios sociais, reforçados com 

empenho pela Igreja. É interessante verificar o que Chiara Frugoni destaca com clareza 

“a presença numericamente muito mais abundante de possessas do que de possessos (...) 

pela conhecida correlação mulher-diabo” (FRUGONI, 1993, p. 467), um fato 

corriqueiro e cuja assertividade raramente era questionada. A autora aponta também a 

possibilidade para que as “possessões” fossem uma escapatória para as mulheres 

oprimidas no âmbito doméstico e que, ainda que temporariamente, ganhassem espaço e 

atenção do meio em que viviam. Os excessos na mulher são, em sua gênese, obra do 

diabo que mais facilmente com ela se encontra  para propagar o mal no mundo. E, para 

isso, apossa-se de seu corpo, seja pelo sexo ou pela possessão, a fim de profanar a 

Igreja. 

A desconfiança em torno da mulher deu origem a manuais curiosos no século 

XII, como aponta Georges Duby (2013, p. 268). Neles encontram-se interrogatórios 

curiosos, perguntas sobre possíveis feitiços – como a mulher besuntar o corpo de mel 

para, em seguida, rolar nos grãos de trigo, recolher estes grãos um a um, moer as 
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sementes no sentido contrário do sol, preparar e assar o pão para, então, servir ao 

marido a fim de torná-lo impotente ou enfraquecê-lo – que eram dirigidas às mulheres 

da comunidade. Perguntas sobre a sexualidade eram, ao parece, das mais 

constrangedoras e opressivas possíveis. Por exemplo: com quais instrumentos teria ela 

se masturbado, se teria proporcionado prazer carnal a si junto de outra mulher, se teria 

abusado do filho pequeno, se havia se comportado como alcoviteira para amigas, filhas 

ou netas. Ou, ainda, o lógico caso da pergunta que consistia em saber o seguinte: se, em 

sonhos, a mulher sairia do seu corpo para juntar-se a outras mulheres, roubar e comer o 

coração dos homens batizados em Cristo e, no lugar do órgão, colocar palha a fim de 

enfraquecer o espírito dos homens bons. Estas indagações passaram a ser cada vez mais 

frequentes nos século XII e XIII com seu ápice no já citado Malleus Malleficarum. 

Há também de se destacar a representação da mulher nas artes plásticas, 

sobretudo nas Igrejas medievais. Figuras femininas como disfarces do diabo são 

abundantes. Em geral, estariam empenhadas em seduzir e desviar os religiosos do 

caminho. Nos afrescos, murais e entalhes, podem-se verificar cenas em que a mulher é 

protagonista da virtude ou do vício imanente do seu gênero. Via de regra, como o 

pensamento vigente já apontava, são louvadas as religiosas, Maria e as santas eleitas. 

Nas representações, eram abundantes cenas que mostravam pessoas empurradas para o 

inferno no juízo final. Aliás, a ideia do dia do julgamento era constante entre as 

representações nas artes religiosas. Chiara Frugoni aponta o exemplo da Igreja do 

século XII de São Lázaro de Autun, em que aparecem apenas duas mulheres eleitas 

numa destas cenas. 

Apenas mulheres alimentam o inferno, uma demesurada cabeça de lobo de 
dentes afiadíssimos que as asperta entre as fauces, enquanto diabos armados 
com tridentes empurram as condenadas para a garganta insaciável [ do 
monstro]. (...) Ocupam o ponto mais profundo porque atraiçoaram sua 
escolha de vida e o castigo é proporcional à enormidade da transgressão 
(FRUGONI, 1993, p. 468). 
 

A frequência de mulheres nuas reforçaria a demonização que se promovia do 

corpo feminino. Este era o caso de figuras de diabos saindo de suas bocas, os seios à 

mostra e expressões faciais de horror, ou seguradas à força por exorcistas com 

semblante calmo, demonstrando a predominância do homem sobre a mulher. Além 

deste conjunto de imagens utilizadas para retratar as mulheres, ocupam em geral o lugar 

inferior nas cenas em que a ascensão ao céu é o tema  e sua natureza por si só 

dificultava a promoção ao paraíso ou recompensa da alma.  
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Também o pecado da debilidade feminina é representado em cenas do Éden, em 

que Eva retira da boca da serpente o fruto proibido e o entrega a Adão que, por sua vez, 

cai em desgraça. O ato é apontado pela autora como a concepção da debilidade 

feminina:  “Eva [que] não soube fazer um uso justo da linguagem, e foi a primeira a 

responder à serpente” (id., p. 473). Esse é o gesto que recairá em suas descendentes 

pecadoras pela natural parolagem, só podendo ser sanado pela dedicação constante a 

Deus.  Dessa forma, a ocorrência do animal com forma feminina encontra na imagem a 

força para didatizar e ensinar aos fiéis os preceitos bíblicos, fundamentando assim os 

argumentos da Igreja. 

Muitas vezes a própria representação do corpo da mulher já era suficiente para 

promover a misoginia. Considerando, segundo a visão clerical da época, que seus 

impulsos naturais as dominavam, pouco precisaria ser incitado para o pecado, pois “o 

seu corpo já as transporta inexoravelmente para a transgressão; não são um sujeito 

pecador, mas um modo de pecar, oferecido ao homem” (id., p. 475). Assim, como por 

Eva o pecado original entrou no mundo, condenando toda a humanidade, Maria é a 

figura que os iconoclastas se ocuparão para encontrar a redenção feminina. 

A Virgem Maria ocupará, assim, temas de murais e afrescos como acolhedora 

dos penitentes no purgatório – esta criação do medievo encontra um meio caminho entre 

céu e inferno, representado por Maria Madalena – em sua predominância, também 

mulheres. Chiara Frugoni (id.,p. 477) aponta uma cena na Igreja de São Miguel 

Arcanjo, em Siena: um afresco em que se vê a cena do purgatório e uma mulher 

estrangulando uma criança, prática muito frequente na época como controle 

demográfico, condenada pela Igreja, que também incluía em seus manuais mencionados 

perguntas como: “Teria a mãe cometido infanticídio?” Fica latente a crítica à mulher 

que, incumbida de procriar, encontrava nesse ato uma brecha para cometer um dos 

crimes mais condenáveis pela instituição: 

 
A mulher é, por isso, ocasião de sedução para o companheiro, e na única 
atividade que lhe é concedida, a procriação, encontra um novo incentivo para 
aumentar as suas culpas, como a de se recusar a criar a própria prole: não sai 
por isso do círculo que o facto de pertencer ao género feminino aperta à sua 
volta (id., p. 478). 
 

A única mulher que escapava destas projeções é a Virgem Maria, que acolhe os 

aflitos e promove uma intercessão em nome dos homens. Somente seu corpo é 

celebrado pelos ritos, pois através dele gerou o Cristo, é nele que o filho se alimenta, é 

seu corpo que segue o Cristo na vida pública, é ele que recolhe o filho morto da cruz e 
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por fim, segundo a tradição da Igreja primitiva, é esse mesmo corpo elevado aos céus 

pelos anjos. Não padecerá, portanto, dos males da decomposição orgânica, logo, ela é 

graça e plenitude ainda em vida. 

Não se pode deixar de mencionar que a iconografia mariana ganha força na 

Idade Média. Além disso, há de se destacar o sem-número de catedrais que receberam o 

título de Santa Maria. Dentre elas, a Igreja de Santa Maria Maior ou a Catedral de Notre 

Dame, em Paris, ou a de Lisboa, que são apenas exemplos das construções dedicadas à 

mãe de Cristo. Quando o estilo românico é substituído pelo gótico, as rosetas – formas 

circulares em geral na faixada ou acima dos altares – ganham espaço na arquitetura e 

passam a simbolizar a face sagrada do feminino, Maria. Assim, as representações 

marianas terão relação com esta flor em vitrais, rosáceas, entalhes ou cantigas. Um 

exemplo é o trecho da cantiga a seguir, atribuído  a Afonso X (Cantiga X), onde Maria é 

como a flor por excelência e mais bela, que com sua delicadeza conduz a humanidade 

pela virtude: 

Rósa das rósas e fror das frores 
Dona das donas, Sennor das sennores 
 
Rósa de beldád’ e de parecer 
E Fror d’alegria e de prazer 
Dona em mui pïadosa seer 
Sennor em toller coitas e doores. 
 
Atal Sennor dev' óme muit' amar, 
que de todo mal o póde guardar;  
e póde-ll' os pecados perdõar, 
que faz no mundo per maos sabores. 
(http://www.cantigasdesantamaria.com/csm/10) 

 

Outra cena mariana significativa para a cristandade é a visão de São Bernardo de 

Claraval, em que o abade teria vislumbrado a Virgem Maria com o Menino Jesus no 

colo. Na cena, o religioso aparece em gesto de genuflexão e Maria, sentada com o seio 

direito à mostra, espirra-lhe o leite na boca. A cena, conhecida como Madonna Lactans, 

ganharia várias versões na cristandade ocidental, em que o seio da Virgem aparece 

desnudo e sem nenhuma conotação sexual. É nele que a humanidade, diminuída pelo 

pecado, pode beber das fontes de graças e encontrar o caminho para a redenção. 

Importante destacar que o religioso, que viveu entre os séculos XI e XII, era 

monge cisterciense, da ordem fundada na França em 1098. Um de seus membros, 

Roberto de Champagne e alguns companheiros, abandonam o mosteiro de Cluny por 

julgarem os hábitos dali desvirtuados dos rígidos ensinamentos de São Bento. Assim, 
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espalham-se pela Europa e chegam a Portugal em 1148, influenciando 

significativamente aquele país, recebendo proteção de reis e rainhas e com certos 

poderes sobre o discurso da moral rigorosa com que a Igreja se empenhou em difundir 

sua prática. O Mosteiro de Alcobaça foi de extrema importância para a redação de obras 

e documentos no medievo português, como aponta Francisco Gonçalves sobre a escrita 

da mencionada Demanda do Santo Graal: 

 
Ora, o manuscrito da DSG é de proveniência conventual (BUESCU, 1990), 
ademais, esta espiritualidade rígida é imposta à cavalaria santa, no mesmo 
período histórico, Bernardo de Claraval é o grande mentor das ordens 
monástico-cavaleirescas, daí a ligação entre a ideologia de Cister e o ideal 
acabado de cavaleiro-santo que vemos em Galaaz, além de ver os ideais 
religiosos estritos da ordem permear toda a DSG. Muitos estudiosos vêem na 
alta influência intelectual do Mosteiro da Alcobaça o motivo da obra literária 
estar eivada do conteúdo moralístico-didatizante cristão (GONÇALVES, 
2016, p. 48). 
 

Por fim, as cenas de afrescos em que se vislumbra a natividade de Cristo, 

podem-se encontrar mulheres em sua predominância representativa. Chiara Frugoni 

(1993, p. 487) exemplifica o parto como ato privado de domínio do feminino; 

representado por um pintor anônimo, uma cena em que Maria aparece nua e com 

semblante de esforço, sendo ajudada por uma parteira com aspecto envelhecido, 

encontra-se com os cabelos soltos e os seios à mostra, e o Cristo pequeno a ser banhado 

pela parteira. Estes segredos sobre as habilidades femininas habitavam o imaginário 

masculino: unguentos, feitiços, poções e conhecimento do manuseio de ervas eram úteis 

para as ocasiões de enfermidade ou para auxiliar as parturientes nessa hora tão perigosa 

à saúde. A linha entre o que era considerado bruxaria ou medicina era muito tênue, pois 

qualquer mulher que dispusesse de um conhecimento mais aprofundado ou trazido pelas 

gerações anteriores, de suas mães e avós, poderia ser acusada de bruxaria. 

Entretanto, a manipulação de instrumentos cirúrgicos e ervas passou a ser tarefa 

das monjas, também frequentemente representadas na iconografia, como o caso de uma 

miniatura da obra Histoire ancienne jusqu’à Cesar, datada do final do século XIV. A 

obra representa a cena do parto cesariano, em que uma mulher retira a criança do ventre 

da mãe e “só os dedos das mãos da parturiente, enclavinhados no lençol, assinalam o 

espasmo da operação – assim sugere a imagem, embora se saiba que, na realidade, a 

operação era sempre realizada na mulher morta” (FRUGONI, 1993, p. 489). Assim, fica 

evidente a exceção do seu tempo, que é a capacidade de leitura das monjas e o domínio 

de conhecimentos práticos, uma vez que o acesso a livros com receitas e manuais de 
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saúde estavam presentes nos mosteiros, possibilitando o exercício da medicina ou 

enfermagem, ainda que em condições rudimentares. 

Por fim, as cenas em que a mulher é encontrada no âmbito familiar são 

frequentes, seja no campo, seja a cozinhar, a cuidar da casa ou a costurar demonstram o 

bom exemplo que toda boa mulher, fosse ela solteira, esposa ou viúva deveria seguir, de 

maneira silenciosa. Neste sentido, as alegorias que trazem mulheres falantes sempre 

denotam uma dura crítica aos pecados 7, nomeadamente femininos. A palavra da mulher 

precisava ser cerceada mesmo durante as tarefas mais trabalhosas, como a do trabalho 

têxtil. Embora oprimidas e vigiadas, é neste âmbito que surgem as canções de tear ou 

canções de roca, como apresenta Danielle Régnier-Bohler (1993, p. 553), e encontram, 

nas mais adversas situações da vida, uma maneira de sublimar o discurso vigente.  

Não seria curioso se, no século XXI, mulheres fossem encontradas a cantar tais 

canções, como no Nordeste brasileiro, em que a atividade de tear ou bordar ainda 

pertencem fortemente ao âmbito feminino. Canto da coletividade, força motriz para um 

destino inexorável, a mulher encontraria ainda em meio a Virgens Marias, bruxas, 

Marias Madalenas, Santa Isabel de Hungria, de Portugal ou Alienor de Aquitânia a 

força dos entre caminhos e brechas que a vida oferece, ainda que por algumas horas do 

dia. 

 

1.3 O SÉCULO XVI E A CONDIÇÃO DA MULHER: BREVE 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

  

Como já apresentado, os esforços da Igreja eram significativos e, de fato, 

encontraram repercussão e impuseram o medo no período do Renascimento. A partir 

desse período, o esforço do patriarcado será o de manter a mulher no âmbito familiar 

para que ela perpetue sua herança e, neste sentido, a urbanização e o êxodo para as 

grandes cidades incitarão nos homens o desejo de poder e o controle ainda maior sobre 

a mulher. Neste contexto, Robert Muchembled (2007, p. 71, 72) aponta para a fluidez 

das cidades, mais cheias e mais tentadoras às mulheres que devem “ser salvas de si 

mesmas”, tendo um marido ao seu lado que lhe domine os instintos e evite, assim, que 

ela se ofereça a outros homens, agora mais acessíveis. A linha entre pureza e pecado 

ganha fronteiras mais delimitadas. O autor defende como: 

                                                           
7 Para tal, importante mencionarmos os sete pecados capitais: a gula, a avareza, a ira, a luxúria, a inveja, 
preguiça e a vaidade para percebermos, em sua origem, a perspectiva misógina da Igreja. 
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A divisão entre pura e impura não é nova. Ela toma então uma dimensão 
maior que no passado. Testemunhos disso são o avanço da devoção 
marianista e, ao mesmo, a caça às bruxas, que culmina entre 1580 e 1630 na 
Europa ocidental. O modelo da Virgem com o menino define os deveres 
maternos de uma esposa, da qual se espera também que se reserve apenas ao 
marido e use o corpo com moderação, para procriar e não pelo prazer dos 
sentidos (id., ibd.). 

 

Em contrapartida, o homem pode procurar na prostituta essa mulher acessível 

nos meios urbanos, os prazeres da carne, em uma tentativa da disjunção entre esposa e 

amante, esta em que o diabólico se faz, aquela em que a pureza é indispensável. Da 

mesma forma, o perfil da bruxa será traçado e o paradigma deste tipo de mulher logo 

será alvo de atenção: viúva, retirada do convívio que o casamento proporcionava, tal 

mulher seria sinônimo da marginalidade. Daí as acusações de bruxaria serem, em sua 

predominância, dirigidas a tais mulheres, já envelhecidas e solitárias, e a dificuldade de 

se provar sua inocência diante um júri, clero ou judicial, que criasse empatia pela 

acusada.  

Quanto à delimitação de papéis dentro do ambiente familiar, é importante 

destacar que a opressão dirigida à mulher no século XVI, surpreendentemente, encontra 

maior força do que no medievo. Robert Muchembled (id., p. 75) aponta para a 

sociabilidade feminina, pois no medievo, por um lado, trabalho dela era camponês e 

que, apesar de árduo, era nele que ela engendrava seus contatos sociais, sua convivência 

com outras mulheres, além de ainda conseguir escapar de casa na força coletiva presente 

no trabalho. Por outro lado, o mesmo não acontece nas cidades: as esposas e as filhas 

permaneciam enclausuradas e a salvo tanto dos perigos urbanos, como dos homens 

desordeiros e bêbados, cujo comportamento teria sido acentuado pelas possibilidades 

que a cidade proporcionava. 

Nesse contexto, a violência doméstica era um fato irrefutável e difícil de ser 

combatida, uma vez que ao homem era conferido o direito de surrar sua esposa, desde 

que não atentasse contra sua vida. Denúncias de agressão eram raramente levadas às 

autoridades, que viam nisto um ato corriqueiro do casamento, assim como o estupro, 

difícil para os homens daquele tempo compreenderem de se tratar de um abuso e não 

um direito sobre o corpo da mulher. Robert Muchembled aponta para o aumento da 

violência velada do homem contra o sexo oposto: 
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A alegre impunidade da época usa um vocabulário militar ou pelo menos 
dominador para descrever o ataque carnal, mesmo que consentido, exercido 
pelo forte contra uma presa mais fraca do que ele. (...) Foi possível identificar 
130 termos diferentes para designar a dominação masculina durante a relação 
sexual. (...) Nas obras de Shakespeare os homens montam, possuem, batem, 
pulam, cavalgam, empanturram, encostam na parede, derrubam a parceira. A 
atitude esperada da parte dos homens é que ajam como caçadores de 
mulheres (id.,p. 74). 

 

Dessa maneira, era custoso às mulheres recorrerem a tribunais para que 

exigissem uma punição aos abusadores. Mesmo aquelas que criavam coragem para tal, 

eram vistas como insubordinadas, e raramente suas denúncias tinham efeitos práticos. 

Pode-se ilustrar o caso da pintora Artemisia Gentileschi que, no século XVII, decidiu 

denunciar seu mestre por estupro, quando ainda tinha 18 anos. Seu processo foi 

questionado e o agressor pôde escolher entre o exílio ou a prisão e seu pai, apesar de 

acreditar em seu relato e levar o processo a cabo, rapidamente arranjou-lhe um 

casamento. A maneira que encontrou para vingar-se do mestre foi através da arte, 

descoberta somente em meados de 1970, com qualidades equivalentes às obras dos seus 

colegas homens da época. Influenciada por Caravaggio, as marcas da violência e do 

horror permearam sua produção ao longo da vida 8. Se a condição social de Artemisia, 

somada à credulidade que o pai lhe conferira, a permitira levar o caso de estupro aos 

tribunais da época e que, por sinal, pouco rendeu efeitos práticos, que se pode dizer de 

uma mulher comum, artesã, empregada ou pobre? 

Assim, o século XVI assistiu à virada de costumes diante da mercantilização, 

que substituiu a cultura agrária característica da Idade Média. Dessa maneira, a 

acumulação de capital e de bens passaria a nortear não só a lógica econômica como 

também a protestante, mais especificamente pela espiritualidade calvinista: “oposta à 

fruição dos prazeres, esta contém uma forte ética do trabalho, e incita intensamente ao 

seu desenvolvimento ‘de uma personalidade’ (MUCHEMBLED, 2007, p. 19)”. Separa-

se, assim, a vida privada do trabalho e o lucro passa a ser uma busca do sujeito 

predestinado, como apontaram os estudos de Max Weber, quatro séculos mais tarde. 

Por fim, os séculos XVI e XVII ficariam marcados pela mentalidade burguesa 

que entranharia nos meios sociais e, neste sentido, a propriedade privada passaria a ser 

uma preocupação desses homens. Entretanto, para manter a ordem de tal intuito, é 

preciso suplantar as forças do homem sobre a mulher e, assim, volta-se ao problema 

apresentado neste capítulo: o de promover o casamento como ferramenta de 

                                                           
8https://www.bbc.com/portuguese/geral-38594660 
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manutenção econômica e social. Como aponta Simone de Beauvoir “no século XVI as 

mulheres são ainda pouco instruídas” (BEAUVOIR, 2016, p. 151). Raras são as 

exceções, como Catarina de Médicis, Santa Teresa d’Ávila ou Isabel, a católica, pois 

foram lampejos daquilo que a mulher alcançaria com as conquistas do século XIX, e 

aquelas que ainda fazem parte da pauta de busca por uma sociedade igualitária. 

Importante reconhecer os avanços. No entanto, ainda há a necessidade de uma 

mudança de mentalidade para que, futuramente, não mais haja obrigatoriedade de 

aplicação da lei para que as faça valer. 
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2. A CONCEPÇÃO DE OS LUSÍADAS 

 

Este capítulo tem por intuito apontar alguns possíveis caminhos de pesquisa que 

Camões promoveu para a redação de seu poema épico. Não se trata, portanto, de 

mencionar aquilo que se tornou evidente ao longo dos estudos camonianos - certamente 

o poeta teve acesso às crônicas medievais e ao conhecimento sobre os estudos clássicos 

- tampouco debruçar-se sobre uma possível biografia do poeta, de reconstituição daquilo 

que se conhece como influência da vida na obra do autor, embora seja importante 

lembrar que o fato de ter viajado ao dito “Oriente” 9 possa ter contribuído singularmente 

para a riqueza de detalhes na narrativa a que Camões se propõe a compor. 

O presente capítulo trata, assim, de apontar como as concepções da história das 

mentalidades influenciaram a escrita de Camões, pois ao longo do tempo (e a 

historiografia literária do século XX se ocupou deste tema, com pensadores como José 

Hermano Saraiva, criticado por Vasco Graça Moura), os teóricos apontaram para o fato 

evidente de que o poeta acessara a crônica de Fernão Lopes e outros documentos, como 

a Carta a Osberno e a Crônica Geral de Espanha. É certo que, por um longo tempo, 

considerou-se a criação do cronista-mor da Dinastia de Avis como documento 

fidedignamente histórico, por buscar, como o próprio autor pretende, a investigação 

sobre a verdade acerca da Dinastia Afonsina, entre os séculos XII e XV. Mas é 

importante demonstrar – e é nesse ponto que tal trabalho encontra campo profícuo para 

a tese que aqui se desenvolve – a oralidade que caracteriza o fazer literário medieval. 

Evidente que aqui não se descarta a produção das Cantigas e das Novelas de Cavalaria 

como registros escritos de uma tradição muito particular e que denota o pensamento dos 

homens daquele tempo; caberia, numa análise mais profunda, mencionar que a Idade 

Média que aconteceu na Península Ibérica não é a mesma que ocorreu em todo o Velho 

Continente. Frequentemente considerada sob o modelo feudal, este paradigma social, 

econômico e histórico se deu de maneira diversa em Portugal e Espanha.  

Dentre as causas para a concepção de tal contexto, pode-se citar duas, que se 

antagonizam: de um lado, a ocupação árabe e, de outro, a forte presença da Igreja na 

região, que patrocinou de forma atenuante as cruzadas contra os mouros, ali instalados 

                                                           
9 Entre aspas propositalmente, pois a noção de Oriente, aqui, se baseia na invenção eurocêntrica 
colonialista, em que se pode destacar o poder econômico que Portugal exerceu, sobretudo, nos territórios 
indianos e chineses. Tal problematização pode ser conferida nos estudos de Edward Said, 
emOrientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente.  



70 
 

 

por alguns séculos. Esses dois fatores marcam assim a distinção entre a forma como a 

Idade Média se deu na Península Ibérica em contraposição ao restante da Europa. 

Quanto a isto, este capítulo não se aprofundará com a importância que o tema 

merece; entretanto, é importante pensar como o contexto cultural ibérico possui certas 

disparidades em relação ao restante da Europa. É neste hiato que o reino português se 

firma ao buscar sua identidade nacional e tenta, a certo custo, manter centralizado tal 

poder, apoiado pela Igreja. Um exemplo relevante visto no primeiro capítulo foi a 

questão de a da Rainha Santa Isabel ter nutrido em seu povo a ideia de identidade 

portuguesa, moralista, cristã e regedora dos bons costumes. Entretanto, aspectos 

específicos da história humana parecem se repetir e demonstrar que nem todo anseio de 

poder se efetiva nele mesmo. O que há, de fato, é a troca tumultuada da Dinastia 

Afonsina pela Dinastia de Avis (esta, por sua vez patrocinará as viagens pelo Atlântico 

e investirá esforços na disputa pela rota das especiarias, apoiada por uma burguesia 

ainda em gênese, mas que exerce poder dentro dos trâmites do reino). Com efeito, o que 

se verifica é a tomada de poder por um indivíduo, conforme Fernão Lopes, 

“predestinado” a reinar Portugal e que, como será destacado, apoiado pelo grupo de 

maior poder econômico local. 

Quando se retorna ao ponto em que a Literatura e a História se mesclam, o papel 

do cronista é preponderante como fonte de inspiração poética para Camões. Parte de Os 

Lusíadas é composta de uma produção cronística fundada na literariedade, o que será 

descrito conforme o capítulo avançar em sua análise. 

Este trabalho, todavia, busca apresentar outros aspectos que vão além da 

reconstituição do fragmento medieval da épica camoniana. Há o senso comum de que os 

textos clássicos e sua leitura não circulariam entre os homens medievais. Veja o caso do 

romance de um dos maiores pensadores do século XX e estudioso do medievo e da 

cultura clássica, Umberto Eco: em O Nome da Rosa, monges escribas tentam, a muito 

custo e a custo criminoso, encobrir manuscritos das obras de Aristóteles e de Platão, por 

exemplo.  

Para além do imaginário contemporâneo, este capítulo empenhar-se-á em 

demonstrar o seguinte: como as ideias clássicas circulavam entre os intelectuais do 

medievo, sobretudo entre os prestigiados pela Igreja, dentre eles religiosos e leigos (que, 

por conta dessa posição, teriam acesso a tais pensadores); e como as crônicas analisadas 

a partir deste contexto possuem referências a autores clássicos, sobretudo ao poeta 

Ovídio. Cabe mencionar que o pensamento aristotélico se dá na escrita de Fernão Lopes 
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a partir da retórica clássica, bem como a menção a personagens míticas do imaginário 

greco-romano, fundadas na própria literatura. Tais aspectos serão levantados e 

analisados ao decorrer deste capítulo, que apontará uma vigência do pensamento 

clássico junto do medievo, em que um não anula outro, pelo contrário: somam-se 

tendências de base cultural para a constituição de uma obra única, que eleva a língua 

portuguesa ao mais alto grau em seu tempo, como Dante fizera na Divina Comédia ao 

escrever seu épico em italiano, e não em latim. 

 

2.1 O ÉPICO E O TEMPO DE LUÍS DE CAMÕES 

 

Dentre os conhecimentos diversos de que Camões dispunha para conceber sua 

obra, destaca-se algumas que dialogam e que inspiram o fazer literário do poeta. Dentre 

elas, as que interessam a este estudo são as seguintes: os pressupostos teóricos de 

Aristóteles sobre a épica; a poesia romana , sobretudo um breve panorama da obra de 

Ovídio e Virgílio; nas Crônicas de Fernão Lopes, os fragmentos da Crônica Geral de 

Espanha, e finalmente, uma obra contemporânea do dito Renascimento italiano , 

Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto.  

Também é importante esclarecer que, em relação à poesia lírica, o poeta bebeu 

da fonte de outros nomes importantes, cada um em seu tempo, como Horácio e Platão. 

Sobre a questão do neoplatonismo na obra de Camões, esta é apontada por Vasco Graça 

Moura, (1985, p.103) e explorada por Vergílio Ferreira no ensaio “Teria Camões lido 

Platão?”. Na obra, o autor investiga a lírica camoniana que não será tema aqui 

explorado, embora este trabalho reconheça a miríade de influências a que o poeta esteve 

exposto e, tendo absorvido muitas delas, não se pretende “fechar conceitos”, tampouco 

um arauto de única resposta. A intenção nesta tese é a de aprofundar a análise da épica 

em determinadas influências que aqui interessa ao estudo e, para isso, é preciso trazer 

pontos importantes sobre tais referências.  

Assim, o primeiro bloco a que se destina este capítulo terá por tema a análise de 

textos clássicos e medievais, selecionados à medida que a leitura d’Os Lusíadas 

avançava na pesquisa quando alçou o nível de complexidade típico das criações épicas. 

Aparentemente, pode corresponder a um sentido estritamente lato e clássico do termo, 

mas que será lido também sob a ótica das digressões que Camões promove como 

promovera Ariosto em sua popular épica. 
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Desse modo, as influências camonianas que estarão aqui sob análise são alguns 

dos textos fundadores da literatura ocidental, cujo foco será a Odisseia. À primeira 

vista, elevou à categoria de seres humanos extraordinários a gente lusíada, que 

vislumbra o mundo e os importantes avanços que seu tempo pôde perpassar, mas em 

mesmas proporções, promove críticas a comportamentos e paradigmas de seu tempo. 

Assim, a análise das obras clássicas que aqui serão abordadas e as referências 

que cabem ao problema proposto serão lidas com algumas das lentes dos clássicos. 

Neste sentido, este capítulo dará ênfase aos épicos citados, mas com foco mais tênue na 

Odisseia, e por dois motivos: primeiro, porque a leitura de tal obra circulava mais na 

Península Ibérica do que a épica romana; em segundo lugar, por se tratar da viagem 

marítima de ida e regresso à pátria, que ficará evidente quando o aprofundamento sobre 

ela avançar neste capítulo. A análise seguirá critério cronológico para melhor 

entendimento dos episódios comparáveis aos da épica camoniana. 

 

2.2 FUNDAÇÃO DA EUROPA: A HERANÇA CLÁSSICA NO MEDIEVO 

 

Antes disso, é importante considerar um fato que delineará a abordagem deste 

capítulo: a História tradicionalmente marca o Renascimento e a virada da Idade 

Moderna em 1492, endossando esse discurso não somente em relação aos aspectos 

culturais por que passaram aqueles homens, mencionados no primeiro capítulo, mas 

também pela virada estética promovida pelos italianos com o Humanismo. Da mesma 

forma, a Historiografia literária tem defendido que somente no século XVI o homem 

promoveu uma virada de pensamento definitiva no Ocidente. Quanto a essa afirmativa, 

este trabalho discorda por algumas razões que teóricos da História vêm promovendo 

desde algum tempo, e que aqui brevemente cabe destacar. 

Primeiramente, o Renascimento não se deu forma totalmente homogênea na 

Europa, pois o que se pode observar é que, embora existam registros de obras 

renascentistas na França e na Alemanha, por exemplo, há que se constatar este 

fenômeno como tipicamente italiano. Caberia dizer que ocorre mais especificamente nas 

escolas de Florença, tendo ecoado e sido patrocinado por Roma; Catarina de Médici 

introduziu a nova estética na corte francesa, do mesmo modo que sua família se 

destacou na história por ser composta de grandes mecenas de artistas importantes 

daquele tempo.  
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Desse modo, a arte do Renascimento serviu para legitimar o poder de grupos 

expoentes da burguesia recém-chegada aos meios mais eruditos na Europa do século 

XVI e, um exemplo importante é o do Vaticano, que elegeu papas membros de uma 

família italiana poderosa, os Bórgias. 

E se “Renascimento” é um termo bastante conhecido dos leitores do século XVI 

dentro das Humanidades, é importante destacar outros fenômenos culturais que 

caracterizam a presença do medievo naquilo que Jacques Le Goff defende como “uma 

longa Idade Média”. Houve um discurso histórico e artístico que a promovera como a 

Idade das Trevas e o Renascimento, a retomada dos clássicos e da razão pura e 

equilibrada, e o período Iluminista como século das luzes - e que, de certo modo, se 

mantém no senso comum como traços típicos de um período de tempo que compreende 

a queda do Império Romano e as rupturas que o caracterizam. Entretanto, contestam-se 

tais afirmativas por inúmeras razões, das quais aqui se desacatam as mais relevantes.  

A primeira é levantada por Umberto Eco, em sua obra Arte e Beleza na estética 

medieval, ao considerar a figura de São Boaventura, contemporâneo de Santo Tomás, 

ambos italianos, seguidores dos pressupostos gregos. Calcadas no pensamento bíblico, 

as ideias dos filósofos clássicos foram difundidas e discutidas ao longo do medievo, em 

que é importante destacar acerca da luz dentro da estética, quando o autor pondera que: 

 

Para Santo Tomás a luz se reduzirá a uma qualidade ativa que resulta da 
forma substancial do sol que encontra no corpo diáfano uma disposição para 
recebê-la e transmiti-la, adquirindo, este último, um “estado” ou “disposição” 
nova, que é, em suma, o estado luminoso. (...) Para São Boaventura, ao 
contrário, a luz, antes de ser uma realidade física é, sem dúvida e 
fundamentalmente, realidade metafísica. (...) O ideal do homo quadrantum 
retorna como ideal estético também na mística da luz” (ECO, 1989, p.69,70). 
 

Desse modo, ao inserir ideais neoplatônicos e aristotélicos, São Boaventura 

desenvolve uma estética da luz baseada na metafísica bíblica, que aponta para a própria 

lógica no mundo. Como aponta o autor (id,. ibd.), ela é aquilo capaz de revelar as cores, 

as luminosidades e os processos da natureza, e como “estado puro é forma substancial”, 

seguindo as ideias de Platão. Ainda defende que os medievais dispunham de um gosto 

pelos “aspectos sensíveis da realidade” e que, posteriormente, a luz apareça como 

“metáfora das realidades espirituais” (id., ibd.). O gosto pela cor e pela luz se dão, na 

poesia medieval, como plenas e sem jogo de sombras, que será utilizado no século XVI. 

Eco também aponta para o vocabulário das poesias medievas, como o caso dos 

superlativos latinos praerubicunda da coloração rosa, ao indicar intensidades de tom. 



74 
 

 

Também há de se retomar a ideia de que os medievais liam os gregos e os latinos, tendo 

contato com pensadores clássicos e na literatura, sobretudo com Homero. Como 

assinala Ernst Curtius, Homero inscreveu na cultura ocidental valores de vida e de 

ensinamento, partindo da literatura como não se via em outras culturas. Os judeus, por 

exemplo, dispunham de livros sacerdotais e inseridos em um contexto religioso e da lei, 

mas não de intenções literárias. Os gregos, em contrapartida, não recorriam a escritos 

religiosos e sim a literários, pois Homero funda a própria noção de Educação europeia, 

que no século VI passa a ser uma leitura educacional: 

 
Literature forms a part of "education." Why and since when? Because the 
Greeks found their past, their essential nature, and theirworld of deities 
ideally reflected in a poet.(...) Homer, for them, was the "tradition." From the 
sixth century onwards he was a schoolbook. Since that time literature has 
been a school subject, and the continuity of European literature is bound up 
with the schools. Education becomes the medium of the literary tradition. 
(...)The dignity, the independence, and the pedagogical function of poetry 
owe their existence to Homer and his influence.(...) The Middle Ages took 
over from Antiquity the traditional connection between epic and school 
(CURTIUS, 2013, p.37). 

 

Desse modo, a cultura europeia e, por sua vez, a ocidental, possuem a Literatura 

como elemento fundador da ideia de Europa como se constituiu, ainda que 

inconscientemente, na Idade Média. É preciso desconstruir a noção de que os medievais 

ignoravam o conhecimento clássico, pois os escritos de Homero e posteriormente os de 

Virgílio formaram a Europa tal como se tem, e que afeta o pensamento do homem 

medieval.  

A fundação ou habitação reconfigurada após o período carolíngio apontam para 

tal encontro de pensamentos vigentes na altura do ano mil. Jacques Le Goff destaca que 

a Idade Média foi também “um barqueiro da Antiguidade (2007, p. 19)”, em que seu 

próprio nome é também uma criação dos antigos gregos, nascida do mito, em que Zeus 

rapta-lhe dos antigos fenícios; a Europa é fruto do conhecimento entre Oriente e 

Ocidente, contrapostos em diversos períodos históricos. Como indica o autor (id., p.22), 

é verdade que a Idade Média abandonou a democracia como sistema político – 

retomado somente de algumas formas na Revolução Francesa e que hoje se vê em crise 

– mas é importante se pensar na sua fundação e herança na narrativa mítica, outro 

aspecto que ratifica sua identidade literária: 
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A primeira herança é grega. Lega à Idade Média a figura do herói que, como 
se verá, se cristianiza ao se tornar um mártir e um santo; o humanismo, 
também modificado pelo cristianismo (...); o edifício religioso, que de templo 
se torna igreja, seja após a destruição, seja após o reemprego; o vinho que, 
através dos romanos, se torna a bebida da aristocracia e o líquido sagrado da 
liturgia cristã. É preciso acrescentar, com a cidade (pólis), ancestral distante 
da cidade medieval, a palavra democracia, que só se incarnará na Idade 
Média e, certamente, o nome Europa. (id., p.24). 

 

Essa elucidação vai ao encontro do que os teóricos da arte defendem como o 

jogo de contrastes equilibrado e de luzes nas cenas mais famosas do Renascimento 

italiano, que terá sido o motivo para as versões canônicas de que os medievais viviam 

tempos obscuros. Tal visão não se sustenta, pois há que se considerar a violência 

promovida ainda em tempos de Humanismo, quando se acentuam as práticas de torturas 

e de um pensamento frequentemente paradoxal. Jacques Le Goff aponta que o termo 

“Renascimento” pode ser considerado em diversos períodos de tempo, quando 

menciona o: 

Renascimento Carolíngio, (...) que desemboca na ressureição de um império 
no Ocidente (com Carlos Magno, em 800), fundou-se sobre a força militar e 
sobre as capacidades culturais. A reforma da escrita (introdução da minúscula 
carolina), a revisão da Bíblia e o ensino da gramática foram os pontos fortes 
dessa renovação cultural que em parte sobreviveu à decomposição política do 
século X. (...) O século XII realmente conheceu um renascimento intelectual, 
e também um movimento de renovação social e ideológica nascido de um 
grande avanço econômico. (LE GOFF, 2008, p.31-32). 
 

  O autor ainda defende que é fato que os medievais viveram um período de 

obscurantismo (e aqui não se pretende negar tal realidade que, posteriormente, será 

desenvolvida como mote camoniano) ao promoverem guerras. No entanto, destaca que 

a ideia de guerra vinha dos conceitos semeados por Santo Agostinho: o da guerra justa, 

contra os mulçumanos, chamados de infiéis, ou cristãos, que não vivessem de acordo 

com as normas estabelecidas pela igreja, que de certo modo incentivava a misericórdia 

para com os inimigos. Embora pareça absurdo pensar nessa concepção hoje, Le Goff 

(id., p.33) ainda aponta que, ao contrário do que se imagina, os medievais morriam 

muito menos em batalha do que nos tempos que se seguiram, reforçando ainda a 

construção do Estado Moderno, quando pode conceber o que o autor chama de 

construção desse fazer político e do pensamento, ao defender que “ a Idade Média é 

nossa juventude; talvez nossa infância.” (id., ibd.) 

O fato de que os quinhentistas conviviam com uma miríade de pensamentos 

díspares sustenta a ideia de que esses homens não viviam tempos de plenitude.  Como 

destaca o professor Pedro Garcez Ghirardi, em seu prefácio da primeira edição 
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brasileira de excertos de Orlando Furioso10, de Ariosto, as contrariedades conviviam 

bem nas formas de se pensar o homem: eram contemporâneos os pensadores Galileu 

Galilei e São João da Cruz, por exemplo, sem que isso fosse um problema: 

 

Ariosto assim expressa a direção constante da cultura do Renascimento, que 
busca a “verità effettuale”, como diria Maquiavel, isto é, a verdade da 
experiência. Das experiências científicas de Galileu Galilei mas também das 
experiências místicas de São João da Cruz. Notem-se, a este propósito, as 
semelhanças entre a saída noturna na casa silenciosa, ao encontro do amado, [ 
no Orlando Furioso], e a saída noturna da “casa sossegada”, em busca do 
amor divino, na lírica do poeta carmelita. (GHIRARDI, 2004, p.18). 
 

Segundo teóricos da área, a obra camoniana poderia ser lida como maneirista e 

aqui não se pretende negar tal ideia, mas trazê-la sob breve contextualização da obra do 

poeta, uma vez que se considera, aqui, que Camões ultrapassa a própria ideia de 

maneirismo como plena estética das contrariedades e imitatio, sobretudo n’Os Lusíadas. 

Embora o termo tenha gerado debates a partir de 1700, as definições dessa 

estética são bastante contraditórias, uma vez que o termo referiu-se, sobretudo, às artes 

plásticas: um exemplo de artista maneirista é El Greco, na Espanha, como defende 

Isabel Almeida (2011, p.531). As contrariedades do maneirismo apontavam uma 

transição para o Barroco, forte estética na Península Ibérica, que ocupa mais relevância 

e produção artística do que a estética clássica italiana. Segundo o Dicionário de 

Camões, de organização de Vitor Manuel Aguiar e Silva, o verbete é extenso, mas em 

síntese cabe a definição da autora citada: 

 
Com alcance pejorativo, o termo foi lançado por Luigi Lanzi, na Storia 
Pittorica dell’Italia (1792), para caracterizar a prática dos artistas de meados 
de Quinhentos – que privilegiavam a “alterazione del vero”, a projeção da 
fantasia em detrimento da mimese do real; depreciação da “maniera”; (...) 
palavra que no século XVI tanto podia, sem mácula, constituir um sinónimo 
de estilo, como, strictu sensu, designar o timbre individual de um mestre e a 
sua imitação; fenômenos de dimensões europeias; repele esquemas simplistas 
de compreensão; leva a perceber o dinamismo e a dimensão da História 
(ALMEIDA, 2011, p. 531-533). 
 

Tal afirmativa vai ao encontro da ideia central deste capítulo: em maior medida 

que o Renascimento, o Maneirismo obteve mais espaço, disseminado na Europa como 

uma estética da crise por que passavam aqueles homens. A plenitude e o equilíbrio 

imaginados em relação ao Classicismo dá lugar à crise e à contrariedade que marcam a 

segunda metade do século XVI, com os fenômenos da Reforma Protestante, 

                                                           
10 Este capítulo tratará de Ariosto mais à frente ao inseri-lo na cronologia de textos a que Camões poderia 
ter acessado. 
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Contrarreforma, da colonização da América e da retomada da captura de homens para a 

escravidão. Neste sentido, pode-se afirmar que foi no século XVI que as violentas 

mudanças em todos os âmbitos foram decisivas para o curso do pensamento 

quinhentista. 

Os estudiosos de literatura italiana e clássica trouxeram algumas concepções do 

maneirismo para a estética de Camões e outros autores portugueses como aponta Isabel 

Almeida no verbete que segue o anterior, “Maneirismo em Camões”, e caracteriza a 

obra do poeta em quatro pontos, que aqui brevemente se destacam: 

 

estreitamente articulados: a afirmação camoniana de uma maneira, 
quer por este termo se entenda uma atitude singular ou a adoção, com 
timbre próprio, de um modelo, integra-se num quadro amplo e 
observa-se, nos seus textos, 1) no desenvolvimento discursivo; 2) na 
prática da imitatio; 3) nos temas prediletos e no rumo eleito ao 
explorar matérias e questões em voga; 4) na construção de uma 
imagem individual e mesmo no relevo a uma noção de autor (Id., p. 
542). 

 

Assim, este trabalho reconhece a importância dos estudos maneiristas 

camonianos e seu desenvolvimento acadêmico. Contudo, essa complexa estética não 

será aprofundada aqui, pois o intuito deste trabalho é apontar como Os Lusíadas pode 

ser lido para além das definições que se propõem – sendo natural que isso ocorra com 

um autor canônico. A intenção é justamente a de problematizar os lugares de definição 

da obra, sem menosprezar a importância dos estudos realizados até então por grandes 

nomes da crítica camoniana, dando foco à obra não somente em suas contrariedades, 

mas nas conjugações e jogos com que Camões conduz o leitor em sua narrativa. Desse 

modo, o poeta será deslocado propositalmente por sua forte particularidade; embora 

recorra aos textos aqui doravante apontados, este outro ângulo sobre a épica 

proporciona uma experiência artística específica em sua narrativa. 

Também é importante mencionar as recentes concepções estudadas nos meios 

intelectuais literários, pois elas se deram de forma carregada de debates e embates, 

sobretudo na inserção da ideia de um Camões maneirista. Foi no século XX que essa 

noção teve lugar entre os intelectuais contemporâneos, dada a pesada carga histórica 

que a obra trazia, sendo subvertida com autores como Jorge de Sena e Sophia de Mello 

Breynner Andresen, que trouxeram à tona a desconstrução histórica da figura 

camoniana e de sua obra. O fardo dos discursos ao longo de quase quatro séculos de 

concepções colonialistas, bem como o empenho do Estado Novo em “usar” o poeta e 
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sua épica como elementos-chave para a sedimentação dos discursos violentos da 

“pátria”, promoviam um afastamento de algumas das possíveis intenções de Camões em 

sua narrativa. Para além de cantar “As armas e os barões assinalados”, Sheila Hue 

aponta para leituras mais aprofundadas neste sentido e servem de lentes que guiam a 

análise deste trabalho. A autora destaca que: 

 
(...) Os Lusíadas não são uma epopeia monológica, com um discurso direto, 
único, sem contradições. Característica que não causava estranheza aos seus 
contemporâneos. (...) Se a epopeia deve afirmar apenas um valor, uma 
ideologia, sem comportar nela mesma críticas, Os Lusíadas, uma epopeia 
nascida num momento de transformação da épica, que é um gênero vivo e 
não caduco, já traziam, ao lado do louvor da empresa marítima e 
expansionista da fé e do império, uma série de críticas ao, digamos assim, 
poder vigente, fazendo coro, aliás, com vários de seus contemporâneos 
(como Sá de Miranda e Diogo do Couto), que também criticavam a política e 
o desgoverno português no Oriente, causados, segundo eles, pela corrupção e 
pela ambição desmedida. Essa ambiguidade do poema, assim como outras 
características inovadoras, em uma época em que os poemas épicos iam 
renovando o gênero (...) essa ambiguidade, ou hibridismo, do poema de 
Camões foi ignorada pelas apropriações nacionalistas, autoritárias (HUE, 
2016, p. 100-101). 

 

Desse modo, leva-se em conta o aspecto paradoxal e o jogo de combinações que 

não se dão somente entre palavras, mas também de ideias que, aprofundadas, levam o 

leitor a outras “escondidas” em seus versos. Esta é uma característica da épica 

camoniana que, para além da simples exaltação, oferece caminhos para se ler o que os 

tempos violentos de Camões proporcionaram. Para isso, cabe passar ao próximo aspecto 

que sustentará essa proposição no próprio tempo em que está concebida a narrativa 

lusíada. 

 

2.2.1 Renascimento ou uma “longa Idade Média”? 

 

A expressão que intitula esta seção é uma provocação ao cânone. Apontada por 

Jacques Le Goff ao problematizar o discurso histórico em torno da ideia de 

Renascimento, o autor destaca que é preciso dizer a qual deles se refere quando se lança 

luz sobre o medievo, uma vez que é preciso pensar o homem e a sua condição social em 

dado momento, como o primeiro capítulo apontou.  

Embora Sá de Miranda tenha introduzido a medida nova petraquista em Portugal 

– modelo seguido por Luís de Camões e outros poetas de seu tempo – a virada de 

pensamento não chegou totalmente à Península Ibérica. Abafada pelo poderio da Igreja 

que precisava combater um novo inimigo de suas ideias e de sua hegemonia, o 
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protestantismo foi contido ali com a força do Tribunal da Santa Inquisição, existente no 

medievo, mas que passa a maior opressão e sentenças questionáveis no século de 

quinhentos. Caberia mencionar que, economicamente, Portugal “conquistara” o domínio 

do Atlântico e das navegações, assim como os espanhóis. Mesmo que o aparato 

tecnológico para isso fosse, de fato, inovador, o pensamento cultural naquele lugar 

seguiu muito de perto os valores do Cristianismo ameaçado. Neste mesmo período, 

funda-se a Companhia de Jesus, em que se tem como propósito a catequização de 

nativos em terras latino-americanas, como mostra o documento fundacional do Brasil e 

primeiro escrito literário sobre: 

 
E em tal maneira he graciosa que querendoa aproveitar darsea neela tudo per 
bem das agoas que tem. Pero mjlhor fruito que neela se pode fazer me parece 
que sera salvar esta jemte e esta deve ser a principal semente que vossa alteza 
em ela deve lamçar. E que hy nõ ouvesse majs ca teer aquy esta pousada pera 
esta navegaçom de Calecut. Abastaria quanto majs desposiçã pera se neela 
conprir e fazer o q nossa alteza tamto deseja. s.acrecemtamento da nossa 
santa fe. (CAMINHA in Castro, p.66, 2014). 

 

A ideia romantizada de descobrimento de terras além-mar vem sendo derrubada 

por estudiosos da área quando partem da análise da Carta de Pero Vaz de Caminha. 

Como se pode constatar no trecho, existiu intuito de explorar as terras brasileiras e, 

sobretudo, catequizar os indígenas. O que é isso senão uma postura de cruzada religiosa 

e cultural, promovida pela Igreja na Alta Idade Média? Há que se destacar também que, 

embora as dificuldades da vida medieval tenham recaído sobre os servos das terras 

feudais ou de criados domésticos, a crueldade com que o século XVI retoma a prática da 

escravidão – e Portugal e Espanha tiveram papel protagonista nesse período – aponta 

para uma postura não de novos ares equilibrados, como teóricos do Renascimento 

defendem, mas de ares reconfigurados pela tecnologia e repressão moral maior do que 

no medievo, quando a busca pelo enriquecimento passa a ser meta não somente da 

burguesia emergente, mas sobretudo dos Estados europeus. 

Não se pode, contudo, negar que Camões e seus contemporâneos tenham se 

servido de uma estética clássica, comprovadamente um fato nas obras desses autores. 

Entretanto, é importante observar a mistura de temas por que perpassa sua obra, 

marcada por diferentes formas de conceber a poesia: 
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Da lindeza vossa, 
Dama, quem a vê, 
Impossível é 
Que guardar-se possa. 
Se faz tanta mossa 
Ver-vos um só dia, 
Quem se guardaria? 
(CAMÕES, 1980, p.27) 
 

O poema apresenta uma voz similar à das cantigas de amor, em que o trovador 

se coloca como vassalo amoroso de uma dama que, inalcançável, não deixa de despertar 

no poeta o amor que não se contém, o desejo de vê-la, idealizando maneiras para tal. 

Seguindo o mesmo mote, a ideia do olhar, tema dos clássicos, faz-se presente também 

nos famosos sonetos do poeta: 

 

Vós que, de olhos suaves e serenos, 
Com justa causa a vida cativais, 
E que, os outros cuidados condenais 
Por indevidos, baixos e pequenos, 
 
Se inda do Amor domésticos venenos 
Nunca provastes, quero que saibais, 
Que é tanto mais o amor depois que amais. 
Quantos são mais as causas de ser menos. 
 
E não cuide ninguém que algum defeito, 
Quando na cousa amada se apresenta, 
Possa diminuir o amor perfeito: 
 
Antes o dobra mais; e, se atormenta, 
Pouco e pouco o desculpa o brando peito; 
Que Amor com seus contrários se acrescenta. 
(id., ibd., p.297) 
 

O poeta evoca as artimanhas do amor e aponta os olhares que, neste caso, 

servem para demonstrar ou condenar um amor àqueles que têm “defeitos”, seres 

humanos comuns. Defende mais: que estes empecilhos tornam tal sentimento ainda 

maior e mais belo, acrescentado pelas oposições que movem o homem ao sentimento 

evocado. É preciso, como aponta o poeta, resiliência em amar, e amar, sobretudo, como 

Platão apontara séculos antes. 

Retomando a noção de Le Goff ao defender a Idade Média como um período 

extenso – sua tese é a de que ela dura até 1800 11 – em que os próprios humanistas 

defendiam-na como um grande hiato entre o período greco-romano e aquele a que eram 

                                                           
11 Tal ideia encontra-se na primeira parte do livro que nomeia esta seção e é dedicada a desconstruir o 
medievo como período das trevas (LE GOFF, 2008, p.27-67). 
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contemporâneos, é importante destacar que os italianos tiveram um papel preponderante 

nisto, talvez por sua proximidade com os monumentos romanos.  

A ideia de um período obscuro no medievo foi intensificada, como mencionado, 

pelos iluministas, no século XVIII, que “acrescentaram suas críticas contra esse período 

o fato de que nele reinava o obscurantismo religioso e intelectual (LE GOFF, 2008, p. 

28).” Somente os românticos a retomam de algum modo, ressignificada agora com os 

ideais de pátria e da formação dos últimos Estados europeus unificados, quando as 

narrativas do folclore e das novelas de cavalaria ganham leitores e livros individuais, 

como se deu em relação à reestruturação do pensamento ocidental pós-Revolução 

Francesa.  

Ao se pensar que as mais fortes rupturas ocorreram nesse período, a tese de 

Jacques Le Goff toma corpo neste trabalho: o Renascimento, o Barroco e o Maneirismo 

não romperam violentamente contra o Cristianismo, como o Século das Luzes propôs. 

Sobretudo na Península Ibérica, o Barroco reforçou com tenuidade as tensões entre 

Deus e a humanidade, o pecado e o perdão, o sujeito em crise, o contraste a todo tempo. 

Ao se considerar o Barroco na Holanda, por exemplo, por conta de sua natureza 

protestante, parece ter se desenvolvido com maior liberdade de temas, que abre mão, 

dos temas religiosos retratados, dando origem às pinturas de natureza morta.  

Há, também, que se considerar com muita cautela que as nomenclaturas das 

estéticas nem sempre retratam uma totalidade nas representações. Assim, há modos de 

se não romper com a religião, em Portugal, até a chegada da contraditória figura do 

Marquês de Pombal que, dentre algumas medidas influenciadas pelo pensamento 

Iluminista, decretou a expulsão dos jesuítas naquele país. À exceção dessa figura 

política, o Cristianismo esteve bastante arraigado e influente nos assuntos de Estado, 

sobretudo na violência com que atuou na Inquisição nos anos que seguiram a morte de 

Camões. 

Assim, a ideia de uma longa Idade Média é posta diferente da vigente, em que 

Jacques Le Goff, em uma entrevista a que respondeu e faz parte da coletânea da obra 

que traz essa provocação, é indagado se não seria “um período longo demais”: 

 
Muito longo ou nem tanto. O Renascimento não é a ruptura absoluta, 
decisiva, que pretendeu ser: há uma longa Idade Média que iria até o fim do 
século XVIII. Pode-se dizer que a Idade Média só teve fim com a Revolução 
Francesa e a revolução industrial! (id., p.29) 
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A presente tese não intenta avançar até o século XVIII para demonstrar esse 

pensamento; entretanto, tal aspecto apontaria para a evidência da obra camoniana, a de 

um poeta cindido entre a religiosidade, a narrativa medieval e o pensamento humanista 

que dá ênfase a uma estética clássica. Mesmo assim, a cultura humanista, que tem “o 

Homem como centro de referência, como fonte de inspiração.” (AGUIAR e SILVA, 

2011, p.421) se vê em crise diante das conquistas tecnológicas, podendo ser definida, 

ainda conforme o autor do verbete Aires A. Nascimento, aponta como um tempo em 

que a consciência humana também não estaria sob uma égide da linearidade; pelo 

contrário, pois Camões representa bem esse tempo, “pois vive o fulgor da criação e 

esbarra no desencanto da fragilidade humana (id., p.433)”.  

A fim de se compreender melhor as heranças de leitura do poeta, o trabalho 

avançará, a seguir, a respeito da influência da cultura grega na obra, em que se destaca 

como as epopeias clássicas afetaram o modo como Camões concebeu seu épico, já 

transmutadas as ideias sobre tais obra em seu tempo. Serão analisadas pela pertinência 

do tema a Odisseia, a Crônica Geral de Espanha, as Crônicas de Dom Pedro e de Dom 

João, de Fernão Lopes e, brevemente, um fragmento de Orlando Furioso, de Ludovico 

Ariosto. 

 

2.3 A ÉPICA COMO GÊNERO: A ODISSEIA, DE HOMERO, À LUZ DE 

ARISTÓTELES 

 

Dentro da história da literatura ocidental, não se pode ignorar o papel que 

Homero logrou merecidamente em relação à fundação da épica como gênero literário. 

Não se sabe ao certo quem fora e se fora somente um poeta o autor da Ilíada e da 

Odisseia; sabe-se que sua obra dispõe dos pilares do pensamento ocidental e de práticas 

de que o homem se serve até hoje, indicando o caráter humanista com que o poeta 

trabalhou sua narrativa. Aristóteles, na Poética, utilizou as obras de Homero como 

referências e paradigmas sobre a épica, no primeiro tratado de teoria literária do 

Ocidente:  

Falemos da poesia – dela mesma e das suas espécies, da efetividade de cada 
uma delas, da composição que se deve dar aos mitos, se quisermos que o 
poema resulte perfeito, e, ainda, de quantos e quais os elementos de cada 
espécie (...) a epopeia, a tragédia,  assim como a poesia ditirâmbica (...) todas 
são, em geral, imitações. (...) Mas a epopeia é a arte que apenas recorre ao 
simples verbo, quer metrificado quer não, e, quando metrificado, misturando 
metros entre si diversos ou servindo-se de uma só métrica (ARISTÓTELES, 
1979, p.241). 
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Quando se considera que Os Lusíadas se constitui como uma obra entre 

tendências clássicas e medievais, não é possível ignorar a relevância de personagens 

fundadores da literatura ocidental para a criação de paradigmas que o poeta seguiu, mas 

que chegaram de certo modo modificados a seu tempo e por ele também recriado. 

É importante mencionar que na Poética, Aristóteles mostra como um poeta deve 

proceder em relação às composições artísticas, como a poesia e o teatro, que também 

era composto, em seu tempo, em versos; são anotações das aulas do filósofo, e que se 

preocupam em determiná-las como imitação, ou seja, atingir a perfeição, conforme suas 

instruções.  Desse modo, o caminho para se constituir um poema épico estaria traçado: 

o próprio pensador aponta que a importância da epopeia reside nos episódios. Ao 

mencionar a Odisseia como exemplo, Aristóteles (id., p.264) destaca a simplicidade da 

narrativa que se constitui, e para a relevância de que os episódios são dispostos para 

despertar no ouvinte12 grande interesse e prender-lhe a atenção.  

Também defende que é essencial o falar mínimo do poeta, a fim de que sua obra 

atinja o ápice da narratividade, admitindo a possibilidade do maravilhoso e do 

irracional, outro artifício para prender a atenção daqueles que ouvem o canto. Todos os 

requisitos são seguidos pelo poeta português, embora “infrinja” uma dessas orientações: 

o poeta se posiciona de forma bastante contundente em determinados cantos – a ser 

abordado no próximo capítulo – quando o foco será a tensão entre o masculino e o 

feminino, este último que protagoniza episódios decisivos para o sucesso da viagem. 

Antes de analisar brevemente os episódios homéricos, cabe sustentar que a 

noção de épica pode ser estendida para diferentes significados. Antonio José Saraiva 

defende que a mencionada tríade de épicas ocidentais são distintas entre si por algumas 

razões. Há que se ter em mente que a epopeia típica, como teorizou Aristóteles, é aquela 

que traz a figura de um herói que supera grandes obstáculos para atingir seu objetivo: se 

a personagem for um semideus, como o caso de Aquiles, destacar-se-á por sua força, 

astúcia e bravura; se for humano, como o caso de Ulisses, será diferente dos demais 

homens por suas virtudes, inteligência e amor aos seus guerreiros, família e casa. Mas 

tanto Aquiles quanto Ulisses possuem em comum um fato, o das forças opositoras que 

se movem contra os heróis e são advindas da humanidade que cada um traz em si.  

                                                           
12 Importante mencionar que ouvinte se dá no contexto das sociedades em que a oralidade era 
prevalecente sobre a leitura, que somente se popularizou no século XIX. 
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Aquele porque tinha no corpo uma brecha para que a mortalidade adentrasse em 

seu calcanhar – única parte que não fora protegida pelo banho que Tétis lhe dera ao 

imergir o herói no rio Estige, na tentativa de torná-lo imortal – e esse por revoltar-se 

contra a força de Posêidon e ferir um de seus filhos, Polifeno. Os dois heróis, portanto, 

possuem seu destino tecido pelo fato de o caráter humano ser falho em algum momento. 

O que torna esses homens heróis é justamente a persistência em lutar contra as 

intempéries e compreender que existia um destino inefável, que muitas vezes não sofre 

e nem pode sofrer diretamente a ação dos deuses. Embora as entidades míticas se 

mostrem poderosas e promovam algumas intervenções, as forças que regem o Destino 

são maiores. A fala de Zeus, ao início da Odisseia, ilustra tal ideia: 

 
(...)Quanto aos outros deuses, 
No palácio de Zeus Olímpico se encontravam reunidos. 
E o primeiro a falar foi o pai dos homens e dos deuses. 
Pois ao coração lhe vinha a memória do irrepreensível Egisto, 
A quem assinara Orestes, filho de Agamêmnon. 
A pensar nele se dirigiu assim aos outros imortais: 
 
“Vede bem como os mortais acusam os deuses! 
De nós (dizem) provêm as desgraças, quando são eles, 
Pela sua loucura, que sofrem mais do que deviam!” 
(HOMERO, 2011, p.120). 

 

Habituados a conclamar a força e a proteção aos deuses do Olimpo, os homens 

também lhes atribuíam as infelicidades por que passavam. No caso de Ulisses, ao ferir o 

ciclope Polifeno, desperta a ira de Posêidon, trazendo para si a infelicidade e a demora a 

retornar a Ítaca, ameaçada pelos pretendentes de sua esposa, que, por sua vez, sofre 

assédios de diferentes homens poderosos, ansiados pelo trono de Ulisses. As buscas de 

Telêmaco abrandam a sanha dos homens, embora todos sejam assassinados pelo herói 

como uma das formas de restabelecer a ordem ao fim da obra. 

Uma pergunta comum e que este trabalho evoca como contraponto aos desafios 

dos heróis seria a intervenção direta dos deuses a fim de amenizar os sofrimentos 

provocados pelas falhas desses homens. No caso de Ulisses, que contribuiu com 

importância para a vitória na Guerra de Troia – é ele quem tem a ideia de criar o Cavalo 

de Troia, um ataque bem sucedido – , não poderiam os deuses perdoar uma injúria e ato 

falho contra um dos seus? É importante esclarecer que a ideia de uma divindade 

misericordiosa surge somente no cristianismo, que abdica e condena sacrifícios 

humanos e de animais. Mas na Odisseia essas práticas demonstram como pensavam os 
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homens daquele tempo e como as libações se faziam necessárias para agradar aos 

deuses.  

E se nenhuma libação era capaz de aplacar a força do destino, não havia a 

possibilidade de perdão para Ulisses: restava-lhe aceitar o destino e lutar, com sua força 

bruta, pela sobrevivência, como ao ser libertado por Calipso que, a contragosto, o faz a 

pedido de Zeus, que envia Hermes como mensageiro de tal recado: 

 

Filho de Laertes, criado por Zeus, Ulisses de mil ardis! 
Então para tua casa e para a amada terra pátria 
Queres agora regressar? Despeço-me e desejo boa sorte. 
(id., p.201) 

 

E que, após cinco dias construir sua embarcação e receber da ninfa as 

orientações para tal, parte em direção a Ítaca, mas não sem antes sofrer as intempéries 

promovidas por Posêidon: 

 
Mas vindo de junto dos Etíopes o poderoso Sacudidor da Terra, 
das montanhas dos Sólimos viu Ulisses à distância, pois lhe surgira 
diante da vista, navegando sobre o mar. Muito se irou o deus; (...) 
Finalmente voltou à tona e da boca cuspiu a amarga água, (...) 
A forte ondulação levava consigo a jangada em várias direções, (...) 
Foi então que o viu filha de Cadmo, Ino de belos tornozelos – 
chamava-se agora Leucoteia quem antes fora de fala humana: 
no mar salgado granjeara da parte dos deuses honra divina. 
Apiedou-se, comovida, de Ulisses, que tanto sofria. 
E semelhante a um mergulhão emergiu do mar...  
(id., p. 204, 205, 206) 

 

Ainda sobre os deuses, Bernard Knox, na introdução da Odisseia (2011, p.62-

63), menciona que eles não desrespeitavam entre si a hierarquia a que estavam 

submetidos. Zeus, como deus maior, possui peso na palavra final, mas demonstra saber 

que é preciso negociar com seus pares a proteção ou ira que acomete cada um. Como o 

teórico aponta, Ulisses interpela Atena ao chegar a Ítaca: por que a demora em acudi-lo 

da pena que sofreu, da ira de Posêidon? A deusa nada responde, embora os episódios 

sobre seu protagonismo ao lado de Telêmaco apontem que seu empenho em indicar-lhe 

o caminho de volta tenha se dado em decorrência da permissão de Zeus. Todas as 

possíveis intrigas e rupturas, como defende o autor, são negociadas entre si. A ira e as 

vinganças serão sempre postas no concílio dos deuses, episódio que aparece na épica 

camoniana, na forma de diplomacia olímpica (id., p. 63). Desse modo, nada pode 

aplacar a ira de Posêidon contra Ulisses, sendo impossibilitado por um tempo de 

retornar a sua casa. 
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Outro aspecto humano que se pode analisar sobre a figura do herói é a 

insatisfação e a melancolia do exílio. O autor ainda destaca (id., p.71, 72) o papel das 

poucas mulheres que surgem no caminho de Ulisses ao decorrer da narrativa, e que 

podem demonstrar não só as contrariedades do ser humano, como os intervalos de paz 

que surgem na história. Circe o retém por um ano, mas por fim o instrui a retornar à 

terra natal; na ilha da ninfa Calipso, filha de Zeus e belíssima, Ulisses sofre, embora 

tenha ao seu dispor além de todo conforto, os prazeres e o amor que lhe devotava. Nada 

era suficiente ao herói, nem mesmo a oferta de imortalidade, pois à medida que o tempo 

passava, maior melancolia e saudade de sua casa e mulher sentia: 

 
Para junto do magnânimo Ulisses se dirigiu a excelsa ninfa, 
depois que ouviu a mensagem de Zeus. 
Encontrou-o sentado na praia, os olhos nunca enxutos 
de lágrimas; gastava-se-lhe a doçura de estar vivo, 
chorando pelo retorno. E já nem a ninfa lhe agradava. 
Por obrigação, ele dormia de noite ao lado dela 
nas côncavas grutas: era ela, e não ele, que assim o queria.  
Mas de dia ficava sentado nas rochas e nas dunas, 
torturando o coração com lágrimas, tristezas e lamentos. 
E com os olhos cheios de lágrimas fitava o mar cultivado. 
(HOMERO, 2011, p.200) 
 

Desse modo, pode-se compreender que o poeta coloca em pauta os anseios 

humanos e os princípios morais do herói: ao ter a seu dispor a ninfa mais bela, Ulisses 

não se sente completo. Embora divida o leito com Calipso – e aqui se compreende a 

distinção que o poeta promove entre o amor devotado a Penélope e a realização carnal, 

que lhe oprime e não compreende a recusa do herói diante de tantos benefícios – 

percebem-se as contrariedades que a humanidade pode trazer em si. Nem a riqueza, nem 

as mais belas festas e banquetes, nem a mais bela ninfa podem satisfazer a angústia de 

Ulisses, separado de sua terra e dos seus. O herói não se sente completo e não é um 

sujeito ignorante; pelo contrário. Sua astúcia e sabedoria são descritas desde a Ilíada. 

Ainda que diante de uma proposta aparentemente irrefutável, é preciso voltar aos afetos 

da família, da terra e da sua gente, um traço determinante não somente da concepção do 

herói clássico, mas da insatisfação que caracteriza o ser humano. 

É importante retomar aquilo que Antonio José Saraiva defende como distinção 

entre as epopeias clássicas, sendo elas de três formas: 

 
Tenho presentes aquelas epopeias a que chamarei “primitivas” e que 
poderíamos talvez definir como sendo as que se geram numa fase em que não 
está definida a noção de Estado, em que um grupo étnico se encontra em 
processo de expansão guerreira e em que as forças sociais, psíquicas e da 
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natureza se apresentam a todos os membros do grupo como personalidades 
humanas. (SARAIVA,1972, p.147). 

 

Desse modo, a primeira noção de epopeia, conforme o autor, pode ser 

compreendida através do desejo de Ulisses, que não reside no anseio de fundação de 

uma pátria grega, fragmentada em cidades-estados, mas na noção de terra, ainda agrária, 

embora já perpassada por conflitos e determinada pela Guerra de Troia. A terra que o 

herói almeja voltar é aquela que lhe é de direito e que de onde é rei. 

É importante destacar o elemento que é o objetivo desta tese, pois a importância 

da mulher nos momentos em que o herói se vê em apuros é bastante significativa. 

Embora Ulisses protagonize a saga que leva seu nome e exalta sua bravura e sapiência, 

são as mulheres presentes na obra que lhe proporcionam o regresso a casa. Nesse 

sentido, a pertinência da obra enquanto referência primeira a que Camões recorre está 

embasada na saga homérica aqui apresentada, pois não somente Circe ou Calipso 

possuem maior destaque, mas outras mulheres ajudarão Ulisses a retornar, passo a passo 

retomar seu status de volta ao mundo que lhe é conhecido. Mesmo submetidas a um 

poder do masculino, Zeus ou Poseidon, ou Atena e Nausica a seus respectivos pais, elas 

que lhe abrem o caminho de retorno e indicam como o herói deve se portar ou escapar 

da fúria de Poseidon.  

Ainda em relação ao papel do feminino na Odisseia, poder-se-ia recair na 

tentadora ideia de "classificar" Atena como mulher astuta e grandiosa, patrona da razão 

e da sabedoria, o que a leva a ganhar simpatia de Ulisses por também ele buscar essas 

virtudes em sua vida. Contudo, como a face que Atena assume, ao longo das narrativas 

míticas, pode ser multifacetada e de certa maneira relacionada ao gênero, é difícil 

classificá-la como deusa feminina, uma vez que em outros episódios assume postura 

típica das forças do patriarcado. Um exemplo de sua característica multifacetada é o 

desenrolar da história de Medusa já transmutada na versão de Ovídio, em que é punida 

por ser seduzida – o que hoje pôde-se ler como um estupro praticado por Poseidon – e 

transformada na forma conhecida como Górgona. 

Retornando à importância que o feminino possui na Odisseia, pode-se observar 

outro episódio importante que corrobora tal ideia. Ao final do Canto V, após ser 

auxiliado por outra força feminina, Ulisses chega à ilha dos Feácios, onde Poseidon era 

cultuado. No início do Canto VI, está Ulisses a dormir escondido no bosque após vencer 

as forças da água, e ser-lhe derramado o sono por Atena, que incita Nausica a pedir ao 

pai que lhe permita sair: 
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Querido pai, não queres mandar aparelhar um carro 
Alto de boas rodas, para que eu possa levar as lindas 
Roupas ao rio, as que agora estão por aí todas sujas? 
Aliás, a ti também fica bem, quando vais com os príncipes 
Deliberar na assembleia, vestires no corpo roupa lavada. 
(id., p. 214). 

 

Esse aspecto em que a filha pede permissão ou uma graça ao pai repetir-se-á 

n’Os Lusíadas em duas ocasiões: quando Vênus pede a Júpiter que proteja os 

portugueses na viagem marítima (II, 33-55), e quando D. Maria suplica a D. Afonso 

ajuda bélica para o marido castelhano contra os árabes (III, 102-106). A comparação 

entre esses dois episódios dar-se-á no capítulo 4, quando a tese chegará ao seu objetivo. 

Ao se retornar à presença do feminino na Odisseia, há que se destacar a figura 

de Penélope que, sem dúvidas, mostra-se astuta por longo tempo ao tecer sua tapeçaria 

em nome da espera pelo esposo. O próprio ato da tecelagem é simbólico por algumas 

razões que, aqui, destacam-se duas mais pertinentes a esta análise: enquanto um 

trabalho manual do universo feminino, em que ela tece e “destece” seu trabalho do dia, 

como forma de manipulação de uma verdade que lhe está inscrita na intuição de que o 

marido está vivo; e tecer enquanto metáfora da própria narrativa homérica, em que sua 

perfeição da forma e do enredo se entrelaça, fundando o épico e a própria noção de 

literatura enquanto fruição dos sentidos. 

Ainda que submetida aos homens e Telêmaco como confrontador da figura da 

mãe, que julga querer um novo marido (o que não se pode considerar um pensamento 

incorreto, uma vez que, para ter alguma autonomia, a mulher dependia do marido para 

estabilizar a própria política local), Penélope vai, de certo modo, perpassando pelos 

poderes do masculino na obra, submetida à lógica vigente, procurando saídas para se 

livrar do destino que todos esperavam: um novo casamento. Quando finalmente Ulisses 

chega a Ítaca disfarçado de mendigo, auxiliado por Atena transfigurada em Mentes, sua 

esposa ainda custa a compreender que aquele homem disfarçado é seu esposo. Somente 

no Canto XXXIII, (175 a 204) é que um segredo mútuo é testado por ela; Ulisses 

encoleriza-se ao supor que seus aposentos foram deslocados de lugar, quando Penélope 

finalmente o reconhece: 

 
Assim falou; e enfraqueceram-se os joelhos e o coração 
de Penélope, ao reconhecer os sinais que indicara Ulisses. 
Rompendo em lágrimas, correu para o marido: em torno dele 
atirou os braços, e beijou-lhe a cabeça (HOMERO, 2011, p.518). 
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O reencontro prossegue com o diálogo entre Ulisses e Penélope, em que ela pede 

perdão por tanta desconfiança e medo de ser enganada. O herói, por fim, chora de alívio 

ao ser acolhido nos braços da mulher. A sensação que o herói possui nesta hora é 

descrita pelo poeta como a própria metáfora e metalinguagem que o poema propõe, 

agora sob a perspectiva de Penélope: 

 
Chorou, abraçado à esposa amada, mulher sensata e fiel. 
Tal como a vista da terra é grata aos nadadores  
cuja nau bem construída Pôseidon estilhaçou no mar 
ao ser levada pelo vento e pelo inchaço das ondas; 
mas alguns escaparam a nado do mar cinzento e chegam 
à praia com os corpos empastados de sal, pondo o pé 
em terra firme com alegria, porque fugiram à morte –  
assim, para Penélope, era grata a visão de Ulisses. (id., p.519). 
 

Em seguida, o esposo diz que lhe contará sua viagem. Satisfazem seus desejos 

em sua alcova e, depois de um sono, Ulisses e Penélope voltam a conversar sobre o que 

acontecera a ambos no hiato de tempo em que ficaram separados. Mais uma vez, 

percebe-se como o poeta destaca que a cumplicidade entre o casal se dá não somente 

pela fidelidade – ainda que possa se compreender enquanto sentimento, pois Ulisses 

copula com a ninfa, mas não se mostra infiel à esposa – mas, sobretudo pela narrativa: 

ambos dividem as memórias, e o herói traça planos para derrotar os pretendentes da 

esposa que banqueteavam nos salões de sua casa. 

Ao final, Ulisses e Telêmaco, auxiliados por Atena, massacram os usurpadores e 

restabelecem, assim, a ordem em Ítaca, quando o herói reassume o poder de seu reino. 

Há que se voltar o olhar para um aspecto que será desenvolvido no capítulo a seguir: 

ainda que em gênese, a conjugação entre amor e guerra caracterizam a obra, pois só o 

amor de Ulisses e Penélope podem enfrentar a força de muitos homens oriundos de 

vários lugares da Grécia para disputar o amor da rainha. A viagem de Ulisses tem como 

motivo a guerra de Tróia, em que os gregos saem vitoriosos, mas, que por desafiar 

Posêidon, o retorno é atrasado com a violência dos mares e das tempestades. Quanto a 

isso, Henio Morgan Birchal defende que são “as tempestades elemento básico nas 

epopeias clássicas, quer no sentido estilístico-ornamental, quer no simbólico, quer no 

sentido estrutural dos poemas” (BIRCHAL, 2005, p.57).  

Assim, Ulisses passa pela ilha dos Feácios, ilha dos ventos, Lestrigões, a Circe e 

aos Infernos, a ilha de Calipso para então iniciar um retorno concreto após o consílio 

dos deuses, em que Hermes leva o recado à ninfa, que, por sua vez, o libera. A partir 

desse ponto, os aspectos do amor e do feminino auxiliarão a recondução do herói a sua 
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terra, em que as forças nem as forças de Posêidon podem conter, pois todas essas 

personagens – no plano mítico, a contraditória Atena, seguida de Calipso, Circe e 

Leucoteia eno plano mortal, Penélope – oferecem algum auxílio a Ulisses. Não se trata 

de um protagonismo do feminino, pois a epopeia homérica deixa evidente o papel do 

herói, mas sim de se perceber uma colaboração de empreendimentos dessas figuras para 

o sucesso dele.  

A brevidade da análise pode parecer, a princípio e superficialmente, uma 

provável falta de diligência para com o épico grego. No entanto, é importante ressaltar 

que o propósito aqui é outro, mais abrangente e condizente com este estudo: o de 

destacar os pontos de contato entre a Odisseia e a épica camoniana. O mesmo dar-se-á, 

neste capítulo, em relação às análises das obras Ilíada, Eneida e de parte da obra 

Ludovico Ariosto e de Orlando Furioso em relação a Camões, como segue. 

 

2.3.1 A questão dos épicos Ilíada e Eneida como herança de Camões 

 

Ilíada e a épica romana Eneida, de Virgílio possuem ambas certa influência na 

forma como Camões concebe sua obra, que se dá, sobretudo, na questão da língua 

latina, um dos motes das aventuras de Eneias, que sai da Guerra de Troia para fundar no 

Lácio a cultura romana. Essa narrativa pode ser considerada à luz do que Antonio José 

Saraiva defende como  

 
Epopeia de imitação, cujo principal exemplo é a Eneida, de Virgílio. As 
circunstâncias em que nascem as epopeias de imitação são inteiramente 
diferentes das que produziram as epopeias primitivas. Existe agora um 
Estado, em vez de um grupo étnico, sendo este anulado pelo direito 
territorial; existe uma vida civil, concebida como normalidade (...). 
Formalmente, o ‘gênero épico’ pode definir-se como poética feita segundo o 
padrão homérico (e é o caso da Eneida), (...) mas substancialmente, nada tem 
de comum com o seu modelo. Os heróis perdem a força e o relevo, em 
proveito de um destino, ou providência, noção abstrata com que se justifica 
transcendentemente o Estado (SARAIVA, 1972, p.148, 149). 
 

Se agora a noção de Estado estava presente na epopeia romana – e é justificável 

que os romanos assim pensassem, dada a distância de tempo a que estavam da Odisseia, 

a sua situação política era distinta em muitos aspectos dos gregos –, o intuito do canto 

se fazia intencionalmente como uma narrativa de fundação da cultura latina. Nesse 

mote, Camões concebe seu épico sem negar tal fato. Ao contrário, louva a latinidade de 

onde vem a língua portuguesa e do patrocínio de Vênus, tal qual na Eneida:  
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Sustentava contra ele Vênus bela, 
Afeiçoada à gente Lusitana, 
Por quantas qualidades via nela 
Da antiga, tão amada sua, Romana; 
Nos fortes corações, na grande estrela, 
Que mostraram na terra Tingitana, 
E na língua, na qual, quando imagina, 
Com pouca corrupção crê que é a Latina.  
(I, 33). 
 

Para além da exaltação bélica contra os árabes, tema dos próximos dois capítulos 

deste trabalho, há que se voltar o olhar para um dos aspectos fulcrais da épica 

camoniana: o de exaltação da língua e o da fundação da pátria como traço romano. 

Quanto a isso, o poeta não poderia ignorar a herança latina da língua e do passado que 

caracteriza a linguagem no medievo, que foi o uso e a derivação linguística, que recai na 

ascensão das neolatinas. A deusa é também um elemento diegético virgiliano, dado este 

que auxilia Enéas a fundar a pátria no Lácio. Contudo, n’Os Lusíadas Vênus possui 

também um dos papeis de heroína ao empreender, na viagem, seus esforços, de poder 

divino a força física. 

Por sua vez, embora a Ilíada seja disposta de forma mais perfeita que a Odisseia 

sendo um poema, sobretudo, bélico, não exerce grande influência no épico camoniano, 

que aqui se acredita por duas razões: a) a primeira porque o próprio Aristóteles a 

menciona na Poética como modelo perfeito para se empreender uma narrativa que 

atraísse os ouvintes e é provável que Camões a tenha lido; b) ainda que a Ilíada seja 

uma obra de empreendimentos bélicos, e o medievo se caracteriza em muito quanto a 

isso, o paradigma de guerra para gregos e medievais eram diferentes, dado o contexto de 

produção da Ilíada e das Novelas de Cavalaria ou Cantigas de amigo, por exemplo, em 

que é elemento forte o mote das Cruzadas por que a Península Ibérica passara. A 

postura do poeta em muitos momentos da obra lusíada assemelha-se mais a um discurso 

de Cruzada do que do protagonismo de Aquiles na Guerra de Troia e aqui Camões 

inova. E ele o faz ao promover o herói para a coletividade portuguesa, tradicionalmente 

vista como empreendimento dos nautas, guiados por Vasco da Gama, mas que possui o 

feminino como elemento colaborador, em posição incontornável. 

Há um terceiro fator para a escolha da análise da Odisseia: uma delas se dá por 

questões técnicas apontadas por Eduardo Lourenço na introdução da tradução da 

Odisseia de que tal obra exercera tanta influência quanto a Bíblia e que essa preferência 

viria de uma herança romana: 
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Não é por acaso que a literatura romana começa, no século III a. C., com a 
tradução para latim da Odisseia, tarefa empreendida por Lívio Andronico, 
que preteriu significativamente a Ilíada em favor do poema sobre o retorno 
de Ulisses, (...) o Renascimento, com a nova tradução para latim da Odisseia 
de Leôncio Pilato, que tanto encantou Petrarca e Bocaccio, veio repor a 
primazia do modelo homérico (...); apesar de a Ilíada ser, dos dois poemas 
homéricos, porventura o mais perfeito, é a Odisseia que o poeta quinhentista 
pretende superar (LOURENÇO, 2011, p. 95,96). 
 

Ainda sobre as intersecções textuais entre a épica homérica e a de Camões, é 

evidente que existam mais disparidades do que somente semelhanças entre si. Quanto a 

esse aspecto, pode-se considerar o que defende Vasco Graça Moura ao tratar da cultura 

humanista em sua expressão portuguesa e das tentativas dos intelectuais da segunda 

metade do século XVI em repetir os moldes clássicos. Neste sentido, a épica camoniana 

se destaca não por ser a primeira. Há escritores que se empenharam em redigir dentro 

daquele modelo, como o caso da Gesta de Mem de Sá 13, feita sob encomenda para 

exaltar os feitos do governador do Brasil, redigida sob influências da Ilíada e da Eneida: 

 

E todavia, nem António Ferreira, (...) nem Diogo Bernardes, nem ninguém 
arranjaram ou foram o épico de serviço, ou conseguiram ser o épico a sério, 
por várias razões evidentes e por mais uma: é que esses, na maioria 
estimáveis poetas, conceberiam a epopeia exatamente em moldes greco-
latinos, enquanto os feitos que requeriam a urgente epopeia portuguesanão 
eram cantáveis nesses moldes, antes impunham solução diferente, muito 
embora mantendo pontos de contato com eles, até pela estrutura genérica que 
exemplificavam e pela questão do prestígio que os aureolava. E também 
porque essa auréola, ao tempo reduzida a eco nostálgico da Renascença, já 
estava desajustada em relação às próprias possibilidades expressivas que 
fornecia. (MOURA, 1980, p.30-31). 

 

Há outra razão que pode ser evidente, mas frequentemente passa despercebido 

por leitores desatentos: o ponto de contato do épico lusíada em relação à Odisseia 

ocorre por ser a viagem de ida e retorno dos heróis humanos à casa, com episódios que 

consistem em superar as dificuldades que se colocam como típicas da épica – que 

Aristóteles apontara como paradigma ideal – e convida o leitor a uma contemplação da 

condição humana que “sofre, mas que também saboreia os prazeres da sensualidade e da 

aventura. Entretanto, de forma contraditória ao modelo posterior de herói pícaro, para 

Ulisses esses são acima de tudo, entraves (id., ibd.)”. Desse modo, importante perceber 

que a inovação camoniana se dá de forma distinta do modelo homérico, dado que os 

                                                           
13 No evento Um dia de Camões 8: Camões Antifacista, em 26 de novembro de 2019, na Universidade 
Federal Fluminense, esse assunto foi tratado em fala ministrada pela Drª Sheila Hue, que dividiu com os 
presentes caminhos de sua pesquisa atual, com a palestra de título Os Lusíadas e a Gesta Mem de Sá: 
transgressão e norma. 
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prazeres carnais que não se dão de forma totalitária 14 e algumas vezes trazidos sob a 

égide da culpa; em lugar disso, tem-se, por exemplo, o Episódio da Ilha dos Amores, 

quando os nautas e as ninfas se unem pela cópula sem nenhum juízo moral emitido pelo 

poeta: 

De hua 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. 
Hua de indústria cai, e já releva, 
Com mostras mais macias que indinadas, 
Que sobre ela, empecendo, também caia 
Quem a seguiu pela arenosa praia. 
(Canto IX, 71). 
 

 Existe um jogo de sedução e erotismo entre as ninfas e os portugueses, em que 

estas se mostram surpreendidas com a chegada daqueles homens que, ao vê-las, sentem-

se impelidos a saciar os desejos, recíprocos. Em contrapartida, a postura de Ulisses à 

Calipso, que lhe oferece não só prazer, mas a imortalidade é a de saudade de Penélope e 

da melancolia da perda de rumo à terra natal. Interessante verificar que, no Canto IV, 93 

d’Os Lusíadas, o poeta menciona o pranto e a saudade das mulheres que ficam em 

Portugal quando partem os homens, liderados pelo Gama. Aquelas que, segundo 

Fernando Pessoa “ficaram por casar” ou ainda no mesmo canto “as mulheres com choro 

piadoso” mostram sua fidelidade e amor de esposas; caberia, pela lógica cristã, a culpa 

dos navegantes ao desfrutarem dos prazeres da Ilha dos Amores. Contudo, essa não é 

uma preocupação do poeta que, dentro da perspectiva deste trabalho, promove tal 

postura de maneira proposital, questão essa a ser aprofundada em capítulo posterior. 

A primazia da Odisseia sobre a Ilíada em termos de influência na obra 

camoniana, por fim, pode ser considerada sob uma última perspectiva que cabe destacar 

pelo fato de ir ao encontro da concepção da narrativa lusíada ao trazer personagens 

“simples” na diegese: a escolha de Camões pode fazer sentido à medida que propõe não 

somente em sua épica, mas também na lírica, a abrangência de pessoas marginalizadas. 

Tal fato encontra-se na Odisseia, sendo o que Eduardo Lourenço defende que “perpassa 

no poema um compadecimento mais emotivo pelos problemas humanos: há inúmeras 

passagens em que o poeta se detém para referir-se a figuras vulneráveis com 

dificuldades que nos comovem (LOURENÇO, 2011, p. 104)”, como se pode observar: 

 
 

                                                           
14 Quanto ao aspecto da culpa, o Canto III difere dos demais por trazer o discurso de Vasco Gama, 
homem com concepções cristãs, e que será analisado com maior empenho nos capítulos posteriores. 
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Quanto à própria Nausica, foi para o tálamo; aí acendeu 
O fogo a velha Apire, aia do tálamo, Erimedusa, 
Outrora fora trazida de Apire por naus recurvas; 
escolheram-na como presente para Alcino, porque 
todos os Feácios ele regia; e o povo o ouvia como a um deus. 
Fora ela que amamentara no palácio Nausica de alvos braços 
E foi ela que acendeu o fogo e lhe preparou o jantar. 
(HOMERO, 2011, p.224) 

 

A postura do poeta que volta o olhar e para a descrição da origem da serva é um 

aspecto que aparece na abordagem de Camões em sua obra. Para além da exaltação e da 

equanimidade do feminino em sua épica, o poeta apresenta, nos versos de Endechas a 

Bárbara cativa – e que Luis Maffei (2017, p. 206) defende como uma “revisão cultural” 

– a postura do poeta ao exaltar a beleza negra cantada, o que não era comum a seu 

tempo. Cabe retomar o ápice da redondilha: 

 
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 bárbara, não. 
(CAMÕES, 1980, p.96) 

 

Ao conjugar neve e pretidão, o poeta evoca o recurso que propõe em sua obra: o 

equilíbrio entre forças, tensões estéticas e históricas, em que o olhar humano camoniano 

se mostra frequentemente universal, antecipando alguns aspectos de pensadores que 

séculos posteriores trazem: uma relação menos hierarquicamente opressora entre 

homens e mulheres de diferentes etnias. Essa tensão se dá na postura de Cruzada que 

sua épica também promove. Desse modo, é importante considerar que Camões é, antes 

de tudo, um poeta cindido entre as redondilhas e a medida nova; entre a representação 

de uma postura colonialista e bélica, mas que questiona o empreendimento luso e suas 

razões a que levam ao tom de melancolia nos famosos versos “No mais, Musa, no 

mais...” (Canto X, 145). Nesse sentido, a obra camoniana e a homérica assemelham-se 

por aproximarem-se da análise da condição do homem, regidos desde sempre sob as 

políticas vigentes, sejam elas a da guerra, da fé ou do dinheiro, e que acabaram por, na 

coletividade, abafar os desejos individuais. 

Logo, é importante retomar a questão de que as comparações entre a Odisseia e 

Os Lusíadas poderiam originar um trabalho mais aprofundado sobre o assunto e que 

aqui não se ignora. Entretanto, há de se avançar na análise das heranças literárias, 
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históricas e culturais do épico camoniano e que interessa muito a este trabalho: as 

crônicas medievais. 

 

2.4 A CRONÍSTICA MEDIEVAL EM PORTUGAL 

 

Tratar de prosa em Portugal no medievo, desde a sua fundação até Fernão Lopes, 

a figura e a obra que este trabalho tem interesse, é esbarrar constantemente entre os 

liames históricos, culturais e, sobretudo, literários. Conforme apontado no primeiro 

capítulo, os homens medievais ainda estavam inseridos em um contexto de oralidade 

latente. Assim, os primeiros textos nacionais portugueses eram redigidos em latim, por 

ser a língua de domínio dos padres e dos juristas; é, pois, com D. Dinis que toda 

documentação relativa ao reino passa a ser escrita em galego-português, sendo sua 

maior parte até então redigida pelos religiosos de Santa Cruz de Coimbra. Como aponta 

Luis Krus: 

 
A cronística medieval portuguesa inicia-se sob o signo das traduções, devido, 
em parte, à influência da historiografia castelhana neo-isidoriana que teve na 
Primeira Crônica Geral de Espanha, de Afonso X o seu modelo inicial (...) 
também conhecida como Tradução da Variante Ampliada da Crônica Geral 
de Espanha (Cintra) ambas relacionadas com letrados próximos de D. Dinis, 
(...) Pedro Afonso, o Conde de Barcelos. Tendo também como fonte a 
Crônica Portuguesa de Espanha e Portugal, um texto transmitido por uma 
das Crônicas Breves de Santa Cruz, a IV, e, provavelmente, composto no 
mosteiro crúzio de Coimbra, a Crônica de 1344 exaltou a ‘diferença’ 
portuguesa no conjunto da história peninsular da Reconquista (KRUS, 1997, 
p.15). 

 

Como alguns desses escritos eram traduções de textos do que hoje se conhece 

por Espanha, são notórios elementos do imaginário local carregados de religiosidade e, 

sempre, da Cruzada e de Santiago como patrono dos reis que visavam derrotar os 

“infiéis” mulçumanos. Em Portugal, a figura máxima desta postura de guerra santa é, 

sem dúvidas, Dom Afonso Henriques, de onde se tem algum registro sobre sua atuação 

política e bélica em expandir os territórios do então Condado Portucalense. 

Cabe destacar preciosas leituras da História e Antologia da Literatura 

Portuguesa. Nela, Teresa Amado (1997, p. 26, 27) aponta para a influência das Canções 

de Gesta na redação castelhana da primeira versão da Crônica Geral de Espanha, em 

que o Conde de Barcelos, D. Pedro, teria mantido as rimas do idioma, pouco utilizadas 

ainda em português, mas que, ao serem transpostas, mantiveram essa característica. 

Complementar a isso, José Mattoso (id., p.16) defende o fato de que quem inova os 
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estudos medievais nesse sentido é Luís Felipe Lindley Cintra, nos idos de 1950, que 

promoveu um estudo filológico aprofundado daquela crônica, revelando como a prosa 

medieval portuguesa se deu de forma profícua, e que essa teria sido a versão de uma 

tradução da tradução, ou seja: a Crônica Geral de Espanha de 1344 é de origem 

portuguesa, conforme o estudioso português demonstrou.  

Até a metade do século XX acreditava-se que a cultura galego-portuguesa era 

caracterizada pela produção das cantigas e que:  

 
incluía muitas versões prosificadas de cantares de gesta mais extensas do que 
noutras crónicas conhecidas, e a tradição historiográfica portuguesa 
mencionava episódios ou ‘estórias’ com um caráter talvez não tão 
marcadamente épico como as mais célebres composições castelhanas, mas, 
pelo menos, bastante próximas do género (id.,ibd.). 
 

Além desses embates acerca da gênese da prosa portuguesa a respeito das 

primeiras descrições da nacionalidade, é importante mencionar que as canções de gesta 

são oriundas da literatura francesa, em que se cantavam os feitos heróicos, e em que se 

pode ler como uma herança também grega, os cantares prodigiosos. Retomando a fala 

de Teresa Amado, o modelo diegético de construção de uma das tensões, o choro, em 

que se dão alguns episódios da Crônica Geral de Espanha de 1344, obtiveram 

influência em que: 

recorre-se a um dispositivo retórico de longa tradição teórica e prática, 
retomado por escritores medievais de vários géneros, e talvez em particular 
por cronistas. É difícil dizer qual é a origem das fórmulas e da estrutura geral 
do discurso que constituem o pranto, porque modelos bíblicos e clássicos 
(épicos, precisamente, Homero) confluíram provavelmente no uso de 
escritores árabes medievais, e os contemporâneos cristãos destes tanto as 
podiam apreender neles como diretamente na literatura cristã mais antiga 
(patrística e outra)(id., p. 27). 

 

Desse modo, há que se ter em mente que os primeiros passos da cronística 

medieval acontecem de forma bastante híbrida, em que uma miríade de influências 

culturais é determinante para a constituição da identidade literária. Logo, considerar que 

há uma maneira homogeneizante para se pensar a Península Ibérica é um equívoco: a 

multiculturalidade 15 presente ali recaía em uma efervescência intelectual, aspecto 

também evocado por Camões na concepção do discurso de Vasco da Gama, no Canto 

III, ao descrever minunciosamente o surgimento étnico-cultural da Hispânia.  

 

                                                           
15 Embora o termo seja um advento dos estudos culturais, no século XX, cabe considerar que este era um 
fato vigente na Península Ibérica, que estava em constante contato com culturas diferentes. 
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2.4.1 Sobre Dom Afonso Henriques e sua mãe, D. Teresa 

  

O controverso episódio histórico da desavença entre Dona Teresa e Dom Afonso 

Henriques, ainda infante àquele tempo, é descrito no Livro de Linhagens do Conde D. 

Pedro, o que José Mattoso defende que, ao contrário da tradição oral que caracteriza as 

demais produções histórico-literárias medievais, possui pouca influência dessa vertente 

linguística. Assim, tal texto tem origem na Crônica Galego-Portuguesa de Portugal e 

Espanha, que origina as demais mencionadas; desse modo,  

 
o único texto épico português que até hoje se conhece é a Gesta de D. Afonso 
Henriques, que António José Saraiva (...) reconstituiu através de comparação 
entre as versões dadas pelas IV e III Crônicas Breves de Santa Cruz de 
Coimbra, a Crônica dos Vinte Reis e o Livro de Linhagens (id., p.34). 

 

Com efeito, a escolha que Camões promove para cantar os feitos no Canto III e 

em parte do IV, ao descrever a figura de D. João de Avis, vai ao encontro do modelo 

heróico cantado tanto por gregos, romanos e medievais, dadas suas respectivas 

diferenças que se elucidaram aqui e que constroem sua narratologia de modo também 

oral ao rei de Melinde, como feito nos tempos anteriores à difusão da imprensa. A 

narrativa da tomada de poder de D. Afonso Henriques se dá em um contexto bélico, em 

que guerreia contra sua mãe, após a morte de seu pai, D. Henrique de Borgonha: 

 

Quando morreo em Astorga chamou seu filho dom Afonso Anriquez, e disse-
lhe: Filho, toda esta terra que te eu leixo des Astorga ataa Coimbra, nom 
percas ende ũu palmo, ca eu a gaanhei com gram coita. E, filho, toma do meu 
coraçom algũa cousa, que sejas esforçado e sejas companheiro aos filhos 
d’algo. (...) E faze sempre justiça e aguarda em ela piadade aguisada, ca se ũu 
dia leixares de fazer justiça ũu palmo, logo outro dia se arredará de ti ũa 
braça, e do teu coraçom (id., p.34). 

 

O problema que suscita a guerra entre filho e mãe parece ser oriundo desta fala, 

em que o pai, no leito de morte, conclama ao filho que não perca terras conquistadas 

pouco a pouco, sempre em rumo ao Sul, onde os árabes habitavam nas terras mais 

férteis e quentes da Península. Embora o teórico aponte para o fato de haver pouca 

oralidade em relação ao excerto apresentado, o elemento ficcional que caracterizará em 

muito a cronística medieval portuguesa pode ser verificada na construção da fala ao 

Infante, além da emissão de juízo de valor acerca do senso de justiça e outros conselhos 

que caracterizam o discurso. Este é um aspecto bastante presente também na cronística 

de Fernão Lopes, pouco mais de três séculos depois. 
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A leitura do excerto avança quando D. Teresa coloca-se como detentora do 

direito sobre a herança que recebera de seu pai diante das forçadas tomadas de terra que 

o filho passa a promover: 

 

E ela casara-se com o conde Dom Fernando de Trastamar, que era em aquel 
tempo o melhor homem d’Espanha que rei non fosse. (...) E a madre disse 
entom: ‘ Minha é a terra e minha será, ca meu padre, rei dom Afonso, ma 
leixou’. E o conde disse a ela: ‘ Nom andemos em esto: ou venceremos ou 
leixaremos a terra a vosso filho, se mais poder que nós’. E veerom a fazenda 
em Guimarães. E disse a rainha: ‘Conde, convosco quero entrar na fazenda, e 
estarei na az, e haveredes que fazer polo meu amor. E todavia prendede 
Afonso Anriquez, meu filho, ca melhor poder tendes vós ca ele’(id., ibd.). 

 

O desfecho desse episódio acontece na batalha em Guimarães, quando o infante 

reverte a situação, exila o padrasto, que morre em seguida, e manda encarcerar a mãe: 

 

E Afonso Anriquez meteu sa madre entom em ferros. E ela, quando vio que 
assi prendia, disse: ‘Afonso Anriquez, meu filho, prendeste-me e meteste-me 
em ferros, e exerdastes-me minha terra que me leixou meu padre e quitateste-
me de meu marido. Rogo a Deus que preso sejades, assi como eu sõo. E 
porque vós me metestes em ferros nos meus pees, quebradas sejam tas pernas 
com ferros. Mande Deus que assi seja esto’ (id., ibd.). 
 
 

O excerto segue na descrição dos feitos conhecidos, a batalha de Ourique e a 

expansão do reino português promovida pelo primeiro rei da dinastia Afonsina. É 

interessante verificar que proporção da guerra civil entre Afonso e Teresa ganhou 

proporções folclóricas em relação ao “absurdo” que representava a oposição da mãe 

contra filho. Contudo, o trecho acima parece ilustrar algo bastante comum no medievo: 

as disputas de poder conjugadas ora por certas famílias de fidalgos que apoiavam ou 

trocam seus apoios no decorrer da política. A fala idealizada de D. Teresa parece ilustrar 

a indignação do direito à terra herdada do pai, a que ela vê-se impedida de governar. 

Quanto às representações sobre a primeira rainha, este trabalho aprofundar-se-á em 

capítulo posterior, quando as projeções literárias acerca de D. Teresa serão lidas n’Os 

Lusíadas, no Canto III, foco desta tese. 

 

2.4.2 Dom Dinis, o rei trovador 

 

Como elucidado em capítulo anterior, D. Dinis foi o rei da dinastia afonsina com 

maior protagonismo em Portugal. Sua história está narrada nos Livros de Linhagens, o 

que José Mattoso (id., p. 42) defende como o gênero textual mais próximo da crônica 
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medieval, em que “a dimensão é mais pessoal do que familiar”. Este gênero reproduz, 

assim, o caráter heróico, como alguns homens importantes eram representados àquele 

tempo, em que a preocupação com o substrato histórico era mais significativa como 

forma manutenção da elite fidalga no poder. Para isso, o registro de linhagens era um 

forte instrumento político para que esse grupo se articulasse e exercesse influência local 

não mais como meros senhores da terra, mas senhores qualificados e reconhecidos pela 

Igreja. 

No excerto trazido pela edição da História e Antologia da Literatura 

Portuguesa, séculos XIII-XIV, pode-se encontrar dois trechos que aqui interessam 

acerca do reinado de D. Dinis. O primeiro deles é o papel conciliador da sua esposa 

Rainha Santa Isabel entre os reis D. Jaime de Aragão e D. Fernando, de Castela: 

 
E este rei dom Denis foi a Castela e chegou a Aragom a ũa vila que dizem 
Taraçona com a rainha dona Isabel, sa molher, a meter pazes antre el rei dom 
James d’Aragom, filho d’el Rei dom Pedro, seu padre, e antre el rei dom 
Fernando de Castela, filho d’el rei dom Sancho; esto foi no mes d’Agosto da 
era de mil CCC XL II anos. E por tanto quanto foi, tanto endereçou, e veo 
pera seu reino com grandes vitorias (id., p.42). 

 

O segundo aspecto é o da guerra entre D. Afonso e seu pai, D. Dinis, que 

intentava preteri-lo em lugar de um filho ilegítimo. O infante, temendo a perda do trono, 

promoveu guerra contra o pai por longo tempo, em que se promoveu as tensões: “Este 

rei dom Denis houve guerra com seu filho dom Afonso Sanchez seu filho de barregã. E 

o ifante dom Afonso soube esto e tomou-lhe a cidade de Coimbra vespora de Janeiro 

depos comer, era mil CCC L IX annos” (id., ibd.).  

Desse modo, a fala de José Mattoso ratifica a questão dos feitos individuais em 

vez de uma escrita a favor da coletividade. Essa guerra foi decisiva para o que 

aconteceria alguns anos depois, o assassinato da consorte de D. Pedro I, Inês de Castro, 

dado que a sua família, os Castro, posicionaram-se a favor de D. Afonso Sanchez. 

Este trabalho não ignora a importância da prosa medieval portuguesa, pelo 

contrário: reconhece a relevância que a matéria merece nos estudos medievalistas, mas 

aponta para a dificuldade de se levantar direta e precisamente os dados de documentos 

importantes para a constituição da prosa daquele tempo. O que comumente se encontra 

são fragmentos desses documentos digitalizados em obras terceiras; o que pode parecer 

um problema metodológico das fontes primárias resulta, também, da dificuldade de se 

acessar tais textos no Brasil, em que escassos estudiosos da área possuem acesso. 

Assim, este trabalho apontará a seguir fragmentos que julgar importantes e que se pôde 
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acessar diante do problema exposto, além de serem igualmente relevantes tanto para a 

concepção d’Os Lusíadas como para Fernão Lopes, notório cronista do Baixo Medievo 

português. 

 

2.4.3 O episódio de Inês de Castro sob a perspectiva histórico-cultural 

 

Para se compreender a escrita de Fernão Lopes e sua redação, é importante ter 

em mente que, para conceber suas crônicas o escritor possuía intuitos políticos e de 

construção de uma imagem sólida da figura de D. João I, que chega ao poder aclamado, 

embora fosse filho bastardo de D. Pedro I, figura importante no episódio de Inês de 

Castro. 

É no reinado do mencionado D. Afonso IV (1325- 1357) que se situa o episódio 

mencionado. Seu governo fora conturbado, marcado não só por conflitos, mas pela 

peste negra, que assolava a Europa, como aponta Oliveira Marques (1997, p. 206) na 

Baixa Idade Média. É importante destacar que ele, filho de D. Dinis, possuía irmãos 

ilegítimos que eram os preferidos do pai e que tal fato resultou numa disputa de poder 

entre os meios-irmãos, ocasião em que Afonso IV saiu vitorioso. 

Sob a égide da Cruzada ibérica, era comum que as práticas de casamentos entre 

Portugal e Espanha, de modo geral, fossem praticadas como aliança política e garantia 

de que nem Portugal, nem Espanha quebrariam acordos políticos e de paz. É em um 

destes acordos – após alguns impasses – que se decide o casamento entre o filho de 

Afonso IV, D. Pedro, e de uma nobre castelhana, D. Constança Manuel, de família 

influente na corte espanhola. 

Assim, chega-se a um dos pontos que interessam a este trabalho, em que 

prossegue o historiador: “Inês veio para Portugal em 1340, acompanhando a infanta D. 

Constança. Porventura predilecta da infanta, foi madrinha de seu primeiro filho, D. 

Luís, que não vingou (1341)” (id., p.205). Segundo a tradição, Pedro e Inês envolveram-

se em um caso amoroso, e Afonso IV exilou a dama em Albuquerque, o que não teria 

impedido o casal de cultivar a relação. Inês lá permaneceu até a morte de Constança, em 

1349, quando Pedro mandou trazê-la de volta, passando ela a viver como mulher dele, 

contudo, sem oficializar a união. Da união, nasceram quatro filhos (um deles 

precocemente morto), o que, segundo historiadores, teria causado o temor em Afonso 

IV de que a influência de Inês já havia atingido seu ápice: a possibilidade de filhos 
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ilegítimos requererem o trono português e, mais uma vez,  D. Afonso se via em conflito 

contra herdeiros, filhos ilegítimos.  

Sabe-se muito pouco sobre Inês de Castro enquanto personagem histórica, pois, 

mais uma vez, depara-se na questão da oralidade como relato popular. Aquilo que se 

conta e o que a Literatura se encarregou de consagrar como lírico faz parte da ficção e 

do imaginário que cerca o tema que, segundo Maria Leonor Sousa: 

 
a personalidade de Inês é-nos totalmente desconhecida. (...) De facto, Inês de 
Castro é uma figura que só chegou até nós em atitudes passivas: foi trazida 
no séquito de uma princesa, foi exilada por um rei, mandada regressar por um 
príncipe e por ele aposentada (2005, p. 11). 
 

O que se tem documentado e que Oliveira Marques apresenta é que “Inés Perez 

de Castro era filha de D. Pedro Fernández de Castro, dito da guerra, grande senhor 

galego, camareiro-mor de Afonso XI de Castela e primo direito de (...) D. Pedro I, e de 

uma dama de nome Aldonza Suárez de Valadares” (id., ibd)  em que verifica-se também 

ilegitimidade da ascendência de Inês.16 Seu pai a entregou ao seu primo, senhor de 

Albuquerque, D. Afonso Sanches, meio-irmão de Afonso IV, de Portugal, e sua esposa, 

Teresa de Albuquerque, a fim de que educassem a jovem Inês (SALES, 2006, p.21). 

Cabe relembrar que, entre 1320 e 1324, Afonso IV e Afonso Sanches 

envolveram-se na mencionada disputa do trono português. Para a desventura de Inês, 

além do grau de parentesco entre ela e Pedro, havia também o dissabor do vínculo da 

dama com o pai adotivo. Em tempos de conflitos, o apoio de famílias nobres, como o 

caso dos Castro, Albuquerque e Manuel, (ambas de origem castelhana e portuguesa) 

oscilava segundo os interesses pessoais vigentes: numa destas disputas, como dito 

anteriormente, os Castro opuseram-se a Afonso IV, ocasião em que apoiaram Afonso 

Sanches, filho ilegítimo de D. Dinis, dado que “a defesa que Afonso IV e seus 

partidários fizeram em favor do seu coroamento era baseada na noção de legitimidade 

real, afinal, era filho do rei e da rainha de Portugal” (id., ibd). Assim, as ascendências 

biológica e adotiva de Inês de Castro explicam alguns fatores para a sua execução. 

Segundo Antonio José Saraiva: 

 
O rei D. Afonso, pai de D.Pedro, que contrariava os amores adúlteros e 
incestuosos do filho com a fidalga galega, expulsou-a de Portugal. Ela 
acolheu-se no Castelo de Albuquerque, perto da fronteira portuguesa, em asa 
de D. Teresa de Albuquerque, sua mãe adoptiva, viúva de um filho de D. 
Dinis. (SARAIVA, 1997, p. 148). 

 
                                                           
16 Pedro Fernández de Castro era casado com uma D. Beatriz. 
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Constança morreu em decorrência do parto de D. Fernando, ocasião em que Inês 

de Castro voltou para Portugal. É importante destacar que sua execução não ocorreu 

imediatamente, pois a dama viveu nos paços reais entre os anos de 1349 e 1355, 

intervalo de tempo em que nasceram os filhos D. João, D. Dinis, D. Beatriz, filhos estes 

que viveram nas cortes portuguesas até o reinado de seu meio-irmão, o rei D. Fernando.  

Desta maneira, pergunta-se se a morte de Inês de Castro teria sido uma escolha política.  

A morte de Inês de Castro como de fato uma questão de Estado tem se delineado 

ao longo de mais de seis séculos. Segundo Oliveira Marques, um ano antes da morte da 

dama, seu irmão, D. Álvaro Perez de Castro, procurou D. Pedro para convencê-lo a 

disputar contra D. Pedro de Castela o trono castelhano, dado o grau de parentesco entre 

ambos. Parece que tal influência dos Castro sobre o infante despertou em D. Afonso IV 

o temor de que o filho se envolvesse em questões políticas civis do país vizinho. 

 Apesar disto, ainda pouco se sabe se a influência de Inês de Castro era, de fato, 

persuasiva ao ponto de envolver questões do reino. O que se tem registrado em crônicas 

do século XIV são indicações dos fatos à época relevantes para a nação. Logo, Maria 

Leonor de Sousa defende que a “importância de Inês de Castro reside na sua morte” 

(SOUSA, 2005, p.15): em 7 de janeiro de 1355, por degola, fato que a tradição e a 

crônica não aceitaram por julgarem ser um episódio sentimental. Segundo o livro de 

Noa de Santa Cruz de Coimbra (apud Sousa, p.15), está registrada a degolação de Inês 

de Castro, constando que “decolata fuit Dona Enes per mandatum dominis Regis 

Alfonsi iiij”e no Breve Chronicon alcobacense consta também “Era m.ª ccc.ª lxxxx.ª iii.ª 

vii. dies Ianuarii occidit rex alfonsus domman agnetem colimbrie.” 

Ainda sobre a morte de Inês de Castro, os documentos que descreveram o fato 

foram redigidos sob a ótica dos problemas causados no cenário político, uma 

insurreição do filho contra Afonso IV. Por seis meses, Pedro guerreou contra o pai, em 

decorrência da sua revolta contra a decisão de mandar executar Inês. Acenheiro ratifica 

tal acontecimento como uma pressão do infante contra o pai para assumir o trono, tendo 

em vista a idade avançada de D. Afonso IV. Segundo Maria Leonor de Sousa, tal 

hipótese não vem “perturbar a lenda” (id., p.17) que inspirou poetas ao longo dos anos, 

e que tem seu ápice n’Os Lusíadas. 

O documento mais antigo das consequências da morte de Inês data de agosto de 

1355, que registra como a rainha D. Beatriz mediou um pacto entre pai e filho a fim de 

que Pedro cessasse os danos causados no norte do país e a promessa de que não se 
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vingaria. Neste documento, aparece pela primeira vez a palavra desvairo, expressão 

cristalizada por Fernão Lopes, relacionada aos “grandes amores”. 

Outro fato também consagrado pela Literatura e pelo lendário teria sido o 

suposto diálogo entre Inês e o rei no momento da execução da dama, e que, segundo a 

estudiosa, seria um indício “que a tradição ou a lenda já teria fixado’’, pois Afonso teria 

ido a Coimbra para legitimar a execução. No documento não constam os nomes dos 

fidalgos envolvidos no plano de assassinar a amante favorita de Pedro, diferentemente 

do primeiro registro historiográfico de Fernão Lopes.  

Além disso, não se sabe se Pedro e Inês se casaram escondidos, como a lenda e 

Fernão Lopes insinuam: há referências que aparecem em alguns documentos redigidos 

ainda em vida da dama: a doação do padroado da Igreja de Santo André de Canidelo, 

feita por D. Pedro àquela que chama apenas ‘D. Inês de Castro’, indício de que ainda 

não haviam se casado. Há controvérsias entre documentos de 1358 e 1360, uma vez que 

a chamava de “D. Inês” e “nossa molher”. O testemunho de D. Beatriz, mãe de Pedro, 

em 1359, informa que os filhos de Inês eram considerados infantes, como D. Fernando. 

Dessa maneira, tais documentos comprovariam a legitimidade jurídica dos filhos de 

Inês de Castro com D. Pedro.  

Fernão Lopes trabalha em suas crônicas com uma questão visível ao leitor ao 

levantar dúvidas sobre a legitimidade do citado casamento e dos filhos. Sobre os frutos 

da união de Pedro e Inês, cabe destacar que a ascendência naquele tempo pouco 

importava, pois não era necessário que um rei se casasse com filhas de reis: bastava que 

a mulher em questão fosse descendente de monarcas. D. Constança o era, fato que 

incluiria Inês em tal costume, dado que nem ela, nem Constança eram princesas. Fica 

evidente que o partido de Avis criou um discurso legitimado na pena de Lopes para 

justificar a ascensão de D. João I 17. 

Antes disso, ao assumir o trono Português, D. Pedro I, que havia jurado nunca 

vingar a morte de Inês, quebrou o pacto fixado em agosto de 1355 numa ação que 

propunha trocar refugiados políticos com Castela, em que se deu a entrega dos fidalgos 

supostos responsáveis Pero Coelho e Álvaro Gonçalves por instigar em D. Afonso IV a 

decisão de executar Inês de Castro. Tal fato se verifica nas crônicas de Fernão Lopes e 

                                                           
17 D. João, Mestre de Avis, era filho ilegítimo de D. Pedro com uma dama. O filho, que provavelmente 
nascera após a morte de Inês de Castro,se envolveu nas lutas de disputa do trono português contra a 
cunhada, D. Leonor Teles, viúva de D. Fernando. Ascendeu ao trono português, instaurando nova dinastia 
e é em seu reinado que se inicia o trabalho de Fernão Lopes. 



104 
 

 

na crônica do espanhol Pedro Lopez Ayalla, que também faz referência à troca de 

refugiados políticos, feita entre D. Pedro de Portugal e D. Pedro de Castela. 

Pedro executou os fidalgos em praça pública e mandou construir um túmulo para 

ele e Inês, no Mosteiro da Alcobaça. Feito isso, o então rei promoveu uma cerimônia de 

trasladação dos restos mortais da amada, ocasião em que a coroou rainha post-mortem. 

Sobre este fato, segundo Maria do Amparo Tavares Maleval (1995, p.104) seria a 

“própria santificação da Castro”. Cabe destacar também o que defende Luis Felipe 

Lima: 

as diferenças entre narrativas diziam respeito a Pedro, não a Inês. Para os 
cronistas, Inês era inocente, além de belíssima. Qualidades que teriam 
inclusive comovido o rei-pai, Afonso IV, ao vê-la com seus netos pedindo 
clemência (...) Essa mistura de amor, saudade e culpa e fê-lo [D.Pedro] 
cometer exageros no caso do combate ao pai (LIMA, 2008, p.152). 

 

A iconografia das cenas da vida e do romance é uma fonte histórica 

incontestável, onde, diferente do que a literatura propagou, pode-se encontrar a cena da 

degolação, ao invés das espadas, punhais e estocadas representadas pela literatura do 

tema e pelos cronistas Acenheiro, Rui de Pina e Manizola. Único dos cronistas que não 

menciona a maneira da execução, Fernão Lopes, refere-se ao episódio de Inês de Castro 

com o propósito de relatar as ações que lhe honrariam a memória.  

Fica evidente que a figura de D. Pedro foi fundamental para o que futuramente a 

Literatura e o imaginário popular consagrariam como a mais conhecida lenda 

portuguesa dos amores contrariados: um rei de temperamento forte, sedento por 

instaurar a justiça em seu reino, ocasião em que “mostrou-se (...) meio louco (...) sempre 

preocupado com a administração da justiça, em íntimo contacto com o povo, que o 

adorava apesar de seus actos de crueldade e loucura” (MARQUES, 1997, p. 206), não 

mediria esforços para honrar Inês.  

Honra ou capricho, nunca se pode determinar. Mas é fato que a loucura de Pedro 

e a suposta inocência de Inês de Castro criariam no imaginário popular uma das 

histórias de amores contrariados mais conhecidas até hoje em Portugal.  A comoção que 

o episódio promoveu, sem dúvidas, abriu precedente para que a Literatura e a tradição 

oral se encarregassem de consagrar: um episódio que não possuiu nada de lírico passa a 

ser artisticamente motivo de inspiração para artistas de diversos ramos da Arte, 

sobretudo da Literatura. As obras castelhanas quinhentistas que tratam do episódio de 

Inês de Castro ocuparam-se mais da cena da coroação e na ação, onde viram nela um 

espetáculo explorado pelos autores; as obras portuguesas do lirismo evitaram falar da 



105 
 

 

coroação post mortem, preferindo os temas da saudade, do amor, da melancolia e da 

partida. Ao equivaler a histórias como Tristão e Isolda lusos, o episódio inesiano supera 

a própria morte: neles, os símbolos do amor irrealizado criou a lenda até hoje ecoada em 

Portugal.  

  

2.5 FERNÃO LOPES, O CRONISTA DA DINASTIA DE AVIS 

 

2.5.1 A Crônica de Dom Pedro  

 

Esteticamente, o texto de Fernão Lopes se enquadra na segunda época medieval, 

momento em que a língua portuguesa se separou do galaico e se firmou como idioma 

nacional português. É o período humanista que introduzirá novos aspectos culturais, 

retomando com mais força o clássico; neste período, a historiografia aparece 

“impregnada de intenções artísticas e fruto de uma posição crítica de espírito, só aparece 

com Fernão Lopes, na alvorada no século XV”, como aponta Segismundo Spina (1973, 

p.23). Assim, um dos textos que mais aqui interessa, a Crônica de D.Pedro, faz parte de 

uma série de crônicas historiográficas, postas em sequências capitulares, da Crônica dos 

cinco primeiros reis de Portugal.  

Sob influência clássica, Fernão Lopes redigiu as crônicas recorrendo aos 

pressupostos da retórica clássica aristotélica, em que um discurso é criado a fim de 

convencer o interlocutor daquela verdade, baseado na exposição de argumentos e no 

recolhimento desses para conduzir eloquentemente o fio discursivo. Maria do Amparo 

Tavares Maleval também aponta para o contato do cronista com pensadores clássicos: 

  

como Tito Lívio e, sobretudo, Cícero – por sua vez seguidor de Aristóteles. 
Isto se percebe, por exemplo na concepção da relação lei/rei estabelecida no 
Prólogo da Crônica de Dom Pedro, onde se pode ser: ‘ as leis som rregra d’o 
que os sogeitos am de fazer, e som chamadas principe nom animado: e o rrei 
he principe animado, porque ellas representam com vozes mortas o que o rrei 
diz per sua voz viva” (LOPES, 1966, p.88). É nítida a semelhança com 
Cícero, na relação que estabelece o magistrado em As Leis (MALEVAL, 
2010, p.27). 
 

Para conceber tal crônica, defende a teórica, os registros eram bastante escassos, 

dadas a distância de tempo, e as poucas guerras e milagres, temas comumente redigidos 

pelos clérigos daquele tempo (id., p.55). A autora recorreu aos documentos aqui 

mencionados e, claramente, a outros que constavam na Torre do Tombo: “cartas 
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diplomáticas e bulas papais, moedas, os túmulos de D. Pedro e D. Inês de Castro em 

Alcobaça e até, possivelmente, anedotas de origem desconhecida (id., p.56)”.  

Assim, a Fernão Lopes coube criar uma genealogia do reino português e, de 

certo modo, uma tradição para a dinastia insurgente. Assim, fora nomeado Guarda-Mor 

da Torre do Tombo em meados de 1418, cargo que o tornava responsável por 

documentos de confiança e de onde, posteriormente, fora aposentado de tal função. 

Além disso, recebeu do infante D. Duarte uma recompensa pelos serviços prestados ao 

reino, quando também obteve a carta de nobreza, “vassalo de el-rei”.  São de sua autoria 

a Crônica de Portugal (1419), Crônica de D. Pedro I, Crônica de D. Fernando, as duas 

primeiras partes da Crônica de D. João I. Posteriormente, foi-lhe atribuída autoria da 

terceira parte da Crônica da Tomada de Ceuta, reformulada por outro cronista, Zurara, e 

a Crônica de D. Duarte, provavelmente reescrita por Rui de Pina. 

Por muito tempo debateu-se o valor histórico dos documentos escritos e 

organizados por Lopes. Isso se deu devido ao seu método, que consistia na organização 

e na consulta a documentos antigos, crônicas do Reino de Castela e a pesquisa pessoal, 

ao entrevistar as pessoas que teriam vivido e participado dos movimentos de mudanças 

sociais. E esta era uma ocasião em que uma insurgente burguesia se organizou para 

articular a eleição da Dinastia de Avis, época em que os embates que derrubaram a 

rainha e viúva, Leonor Teles, acusada de se associar aos interesses castelhanos.  

O intuito de demonstrar um elemento discursivo acerca da coletividade do povo 

português é visível nas crônicas lopesianas.  Esta coletividade está encarnada nas 

figuras do Mestre de Avis, filho ilegítimo e da cidade de Lisboa, antropomorfizada no 

ato de fé, quando o autor narra a reza pela vitória do novo rei. Quanto a este capítulo na 

história de Portugal, é importante considerar o que Maria do Amparo Tavares Maleval 

defende como a figura do mestre enquanto a construção de um mito soteriológico 

(1995, p.129), e que não se pode ignorar que cabia a Lopes narrar a tomada de poder de 

um filho bastardo. E, ainda que seus textos tentem demonstrar uma imparcialidade, é 

visível o intuito de legitimar politicamente D. João I.  

Verifica-se tal intuito na Crônica de Dom Pedro: Fernão Lopes anuncia um 

sonho do rei D. Pedro, em que o filho ilegítimo, o Mestre de Avis, nomeado cavaleiro 

da Ordem de Avis assumiria o trono. Um sonho profético, em que retira dos filhos de 

Inês de Castro o direito à sucessão no trono português. O argumento utilizado pelo 

cronista encontra-se na mesma crônica, em que assim se lê: “hora assi he que em 

quamto Dona Enes foi viva, nem depois da morte della (...) nem depois que el reinou 
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(...) nunca a nomeou por sua molher (LOPES, 1979, p. 125)”. Ressalta, portanto, que o 

rei não se lembrava da data que teria se casado em segredo, em Catanhede. Fernão 

Lopes não poderia proceder de outra maneira, tendo em vista que não deveria evidenciar 

a legitimidade do primogênito de mesmo nome de Castro. Saraiva afirma que: 

 

quanto aos filhos de D. Pedro e D. Inês de Castro, tidos por legítimos e, 
portanto, herdeiros eventuais do trono, Fernão Lopes prepara de longe a 
demonstração da sua ilegitimidade, evidenciando as razões que, apesar do 
juramento feito por D.Pedro, deixaram em dúvida o seu casamento com 
D.Inês (SARAIVA, 1997, p.48). 
 

É válido mencionar que, após a morte de D. Fernando, houve disputa de poder 

entre o Infante D. João e D. João, Mestre de Avis. O filho de Inês de Castro era, de fato, 

o candidato do povo, pois era considerado filho legítimo pelas vias hereditárias. 

Contudo, o Mestre de Avis liderou uma revolta em 1383 na ausência do Infante, 

tomando-lhe o poder, portanto, é evidente que Lopes não insere o Mestre numa lógica 

da disputa, mas da santidade, da vocação, dos aspectos cavaleirescos. Contudo, segundo 

Arnault, (1979, p. 21) “o partido do infante não morreu com a elevação do Mestre de 

Avis a rei”. No entanto, com a morte do Infante D. Pedro, o espaço para a nova dinastia 

estava sacramentado. 

Ainda assim, tais fatos não diminuem o valor estético de seu texto, ocasião em 

que o autor cria um clima de novela de cavalaria e um aspecto messiânico da figura do 

Mestre de Avis. O texto de Lopes é movimentado. pois seu gosto pelos ambientes 

populares é emanado de retratos morais e dos ambientes que se propõe a descrever para, 

no esforço de interagir com o leitor, promover juízos dos atos, sejam do homens 

simples, dos reis ou dos fidalgos. Diferentemente dos cronistas medievais de grande 

importância, Fernão Lopes narra acerca da participação popular nas lutas e insatisfações 

do Reino. Segundo Segismundo Spina: 

 
no propósito de introduzir o leitor nos acontecimentos que descreve, 
conversando com ele, animando e dramatizando os episódios que relata, 
numa linguagem simples, econômica e coloquial Neste sentido, em que o 
estilo se distancia do retórico e desce para o plano da interlocução quase 
familiar, a toldar as fronteiras entre a linguagem simples, econômica e 
coloquial (SPINA, 1973, p.23). 

 

O fato é que para sua criação textual, Lopes dispôs de muitos textos de que hoje 

não se tem conhecimento: segundo Salvador Dias Arnault (1979, p.48), o cronista teria 

preferido relatos testemunhais e do povo, indicando em seus textos expressões como  
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“segumdo alguums que escprevem”. Não restam dúvidas de que o cronista trazia uma 

concepção democrática da História, tendo em vista seu envolvimento com a causa 

nacionalista de Avis. Tal espírito não terá continuidade noutros cronistas, como Zurara e 

Pina, que fizeram suas crônicas se limitarem ao aspecto aristocrático, ordem vigente de 

seus respectivos tempos. 

Tais considerações se justificam para um entendimento mais claro da análise 

aqui proposta. Na Crônica de D. Pedro, ocorre o primeiro registro literário sobre Inês 

de Castro e, por ter acesso aos documentos, o mais provável é que Lopes tenha 

recorrido a eles e aos relatos daqueles que viveram e ouviram falar sobre o caso entre 

Pedro e Inês. Cabe destacar que o texto lopesiano não apresenta aspectos líricos sobre 

D. Inês: sua voz sequer tem espaço, seja no discurso direto ou indireto, diferentemente 

de D. Pedro e outras personagens que aparecem nestas e nas demais crônicas. Todavia, 

o texto serviu de inspiração às produções literárias que se debruçaram sobre o tema e, 

assim, Lopes recorre aos grandes amores da mitologia clássica, fruto do espírito 

humanista, para comparar o caso de amor já assentado no imaginário coletivo: 

 
E se alguum disser que muitos forom ja que tanto e mais que el amarom, assi 
como Adriana e Dido, e outras que nom nomeamos, segumdo se lee em suas 
epistolas, repomdesse que nom fallamos em amores compostos (...)mas 
fallamos daquelles amores que se contam e leem nas estorias, que seu 
fumdamento teem sobre verdade. Este verdadeiro amor ouve elRei Dom 
Pedro a Dona Enes como della se namorou, seemdo casado e aimda Iffamte 
de guisa que pero dela no começo perdesse vista e falla, (...) numca çessava 
de emviar recados ( LOPES, 1979, p.200). 

 

Assim, sem deixar de narrar o caso de amor entre o rei e a dama, Lopes se 

aproxima mais do estilo literário em sua narrativa do que do texto propriamente 

histórico, elevando a paixão de Pedro por Inês às clássicas narrativas das Heróides, 

organizadas por Ovídio, e que provavelmente no tempo de Lopes teriam estes textos 

sido retomados. 

Na mesma crônica, pode-se verificar a descrição do retrato moral do rei D. 

Pedro, adjetivado pelo cronista como homem justiceiro e cru, pois ao longo da 

narrativa, o autor procura demonstrar aspectos positivos do rei e do seu reinado. 

Contudo, esta imagem é abalada pelo desvairo amoroso devido à execução de D. Inês de 

Castro: um trato que Pedro fez com o rei castelhano de mesmo nome, fato que Lopes 

comete juízo ao inserir em seu texto que as virtudes morais devem estar mais presentes 

nos reis: 
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Por que o fruito principal da alma he a verdade, pela qual todallas cousas 
estam em sua firmeza; e ella a de seer clara e non fingida, moormente nos 
Reis e senhores, em que mais resplamdeçe qualquer virtude (...) achemos 
delRei de Purtugal que  a toda gente era manteedor de verdade, nossa 
temçom he nom o louvar mais, pois contra seu juramento foi consemtidor em 
tam fea cousa como esta (id., p.141, 142, grifos nossos). 

 

Para além do julgamento, Fernão Lopes não deixa de narrar os feitos que serão 

de importância para a produção literária inesiana. A partir desta crônica, pode-se 

verificar a importância da figura de D.Pedro para a fixação da lenda do amor saudoso 

entre ele e D. Inês. Somente os amores contrariados entram para as grandes narrativas, 

como os já mencionados amores da literatura clássica. Lopes não poderia se negar a 

narrar o caso de Inês de Castro, marcado em seu texto pela vingança aos conselheiros do 

pai, Pero Coelho e Álvaro Gonçalves: 

  

A Purtugal forom tragidos Alvoro Gmçallvez e Pero Coelh (...) e elRei com 
prazer de sua viimda, porem mal magoado por que Diego Lopez fugira, os 
sahiu fora arreçeber, e sanha cruel sem piedado lhos fez per sua maão meter a 
tormento, queremdo que lhe confessassem quaaes forom na morte de Donas 
Enes culpados (...) deu um açoute no rostro a Pero Coelho, e elle se soltou em 
desonestas feas pallavras, chamandolhe treedor, Fe perjuro, algoz e 
carneçeiro dos homeens. E elRei dizemdo que lhe trouxessem çebolla e 
vinagre pera o coelho, emfadousse delles e mandouhos matar (id., p.148). 
 

 
A comida servida a D. Pedro sugeriria o julgamento de Lopes, que interpretou a 

execução cruel: segundo o cronista, o rei teria comido carne de coelho, 

coincidentemente o mesmo nome de um dos condenados.  Segundo Maleval (1995, 

p.102), o cronista, “sem deixar de atribuir boa pitada de humor (negro) às palavras e 

ações/rei (id., p. 102)”, indica a indignação que sentia ao narrar a vingança. Ocorre, 

assim, “o mito do ensandecimento amoroso (...) preterindo a emoção da vingança (id., 

p.99)”: 

A maneira de sua morte, seemdo dita pelo meudo, seria mui estranha e crua 
de comtar, ca mandou tirar o coraçom pellos peitos a Pero Coelho e a Alvoro 
Gomçallves pellas espadoas (...) emfim mandouhos queimar; e todo feito ante 
os paaços omde el pousava, de guisa que comendo oolhava quamto mandava 
fazer. (...) muito perdeo elRei de sua boa fama (LOPES, 1979, p.149). 
 
 

Cabe destacar a maneira narrada da morte dos fidalgos: manda-se retirar e em 

seguida queimar o coração, lugar metafórico onde se cultivam bons sentimentos 

humanos. Segundo Maleval, o fogo, símbolo de purificação, expurga-los-ia de vez do 

reino de D. Pedro para, assim, a vingança ser completa para o rei. Faltava exaltar e 

elevar D. Inês, numa tentativa de reparar a morte injusta da dama. 
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Os aspectos tomados por Lopes como cruéis serviram aos autores posteriores, 

que se inspiraram para escrever sobre dois sentimentos tipicamente portugueses: o amor 

e a saudade, ainda que tais sentimentos da parte de D. Pedro comprometessem sua 

imagem como governante, dado que se utilizou da condição de poder para vingar D. 

Inês. Também na mesma crônica, Lopes narra que, depois da morte de D. Inês, D. Pedro 

não quis mais se casar; indício de que teria reforçado a ideia que se perpetuou: a do 

amor verdadeiro que D. Pedro sentira por D. Inês, amor que o levara à perdição. 

Tendo disposto de muitas fontes para escrever as crônicas, Fernão Lopes pode 

ter se servido também dos túmulos de Pedro e Inês, indícios históricos para aprimorar 

sua escrita: no monumento, podem-se ver as ilustrações da vida do casal, em seus 

respectivos mausoléus, postos no Mosteiro da Alcobaça. Em uma leitura atenciosa, 

aponta aspectos que indicariam a melancolia do rei: 

 
E seemdo nembrado de homraar seus ossos, pois lhe jamais fazer nom podia, 
mandou fazer huum muimento dalva pedra, todo mui sotillmente obrado, 
poemdo emlevada sobre a campãa de çima da imagem della com coroa na 
cabeça, como se fora Rainha (id., p.199,200, grifo nosso).                                  

 

Ao evidenciar “como se fora rainha”, Lopes demonstra novamente seu 

posicionamento político quanto à legitimidade real de D. Inês de Castro. Mas o fato que 

aqui interessa é que D. Pedro a proclamou rainha depois de morta, ato que teria feito 

surgir relatos de que o rei teria obrigado os súditos a beijarem a mão do cadáver, posto 

no trono. Este lendário provavelmente se deve às peças teatrais castelhanas, que 

trataram do tema com sarcasmo e morbidez. Quanto a este relato, Lopes não o indica. E 

talvez seja esta tentativa de tornar verossímeis os fatos ocorridos, limitando-se a narrar o 

feito de D. Pedro como uma cerimônia importante e de grande repercussão, tendo este 

mobilizado multidões e fidalgos ao retirar os restos mortais de Inês de Castro do 

também privilegiado Mosteiro de Santa Clara, onde sua avó, Santa Isabel, repousava, 

criando para ele e Inês um lugar que privilegiasse a dama: 

 

E este muimento mandou poer no moesteiro Dalcobaça, nom aa emtrada, 
onde jazem os reis, mas dentro da egreja (...) E fez trazer o seu corpo do 
mosteiro de Samta Clara de Coimbra, hu jazia, ho mais homrradamente que 
se pode fazer, ca ella viinha em huumas andas, muito bem corregidas pera tal 
tempo, as quaes tragiam gramdes cavalleiros, acompanhadas de gramdes 
fidalgos, e muita outra gente, e donas, e domzellas, e muita creelezia. Pelo 
caminho estavom muitos homeens com círios nas maãos, de tal guisa 
hordenados, que sempre o seu corpo foi per todo o caminho per antre círios 
acesos; e assi chegarom ataa o dito moesteiro, que eram ali dezassete legoas, 
omde com muitas missas e gram solenidade foi posto em aquel muimento: e 



111 
 

 

foi esta a mais homrrada trellaçom, que ataa aquel tempo em Purtugal fora 
vista. Semelhavelmente mandou elRei fazer outro tal muimento e tam bem 
obrado pera si, e fezeo poer acerca do seu della, pera quamdo se aqueeçesse 
de morrer o deitarem em elle (id,. p.205, 206). 

 

Maria do Amparo Tavares Maleval aponta que D. Pedro finaliza suas honras a 

D. Inês de Castro santificando-a ao depositar seus restos dentro da igreja, num 

monumento branco, posto no lugar do sagrado, bem como a cerimônia cercada de círios, 

uma procissão cristã: “se refletirmos um pouco mais sobre o(s) sentido(s) simbólicos 

dos círios, veremos que o casamento de Pedro e Inês na cerimônia do traslado se efetiva 

nos domínios do imaginário” (MALEVAL, 1995, p.105). As velas indicariam ainda as 

virgens prudentes, prontas para serem desposadas; o túmulo, de mármore, também 

sinalizaria a pureza com que Inês deveria ser lembrada. Assim, esta cerimônia faria as 

vezes das núpcias do casal e, assim, estava cumprido o dever de santificar D. Inês, de 

retirar-lhe a culpa que o adultério pesava, de honrar sua memória: D. Pedro poderia 

descansar em paz.  

Diante de tais símbolos, Fernão Lopes eterniza a cena de trasladação e torna 

famoso o episódio da glorificação da Castro. Recorrendo a Ayala nos registros escritos, 

mas, sobretudo, carregado de uma tradição oral, nas expressões “se diz”, Lopes 

conseguiu criar um retrato do reino de D. Pedro em que o episódio inesiano é o de 

maior destaque dentre os demais episódios de seu reinado. É evidente que o cronista 

teria omitido fatos, mas reitera-se que não se deve esquecer de que o cronista servia à 

Casa de Avis. Assim, o episódio é permeado de aspectos políticos, tanto históricos 

como literários, as forças que levaram D. Afonso IV a mandar executar Inês não 

impediram que a Literatura fizesse deste um tema artístico. É justamente a ausência de 

aspectos em Inês de Castro na crônica de Lopes – e nas demais que trataram do tema – 

que oferecem aos literatos um tema que pudesse ser largamente explorado pelo lirismo e 

pela estética. Ainda segundo Maria Leonor de Sousa: 

 
A vontade de um rei provocou um episódio trágico, fruto de tempos rudes, 
em que a força era a lei (...). A vontade de outro rei impediu o seu 
esquecimento e deu-lhe a dimensão do mito, um mito que implica também 
uma violência – o triunfo do amor para além da morte. (...) o amor ultrapassa, 
na história de Pedro e Inês, os limites e os significados de outras histórias 
lendárias, como as de Tristão e Isolda ou Eloísa e Abelardo, pois o episódio 
português supera a própria morte (SOUSA, 2005, p.64). 
 

Ao superar os limites da morte em pouco tempo, partindo da frase inscrita nos 

túmulos “até o fim do mundo”, o episódio descrito em Lopes, sem dúvidas, abre 
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precedentes para outras obras se debruçarem sobre a figura de Inês de Castro, uma das 

rainhas do capítulo seguinte. 

 

2.5.2 Crônica de Dom Fernando e de Dom João: o retrato de Leonor Teles 

 

A figura de Leonor Teles existe sob a pena de Fernão Lopes sempre em relação 

a alguma figura masculina: do marido Dom Fernando ou Dom João I, como recurso 

discursivo em que a insere numa lógica de ilegitimidade desde o casamento até a 

viuvez. Para tal, Fernão Lopes, além de cativar o leitor e fazer com que ele crie 

afinidade com a figura do Mestre de Avis, também inclui a opinião do povoem sua 

narrativa. Nas três crônicas de sua autoria, o autor apresenta a participação popular 

como busca de justiça, como trata Maria do Amparo Tavares Maleval:  

 

Os seus dois grandes heróis – o coletivo e o individual- se articulam na figura 
do Mestre de Avis e representam as duas forças rivais à época 
protocapitalista: opovo que se manifesta nos conselhos através de “homens 
bons” e “honrados”, isto é, dos donos de capital; e a nobreza, que tenta 
manter a abalada ordem feudal e, em restrita minoria, apoia ao Mestre 
(MALEVAL, 2010, p.130). 

 

Ademais, a importância do apoio popular à causa do Mestre acaba por apresentar 

os aspectos políticos do Reino Português: desde a comoção dos habitantes com a 

trasladação e coroação de D. Inês à insatisfação com o reinado de D. Fernando, a 

opinião popular ocupará espaço relevante no texto de Lopes. Uma delas é notavelmente 

relevante, a descrição da suposta postura e a construção do retrato moral de D. Leonor 

Teles, também presente n’Os Lusíadas, já carregada moralmente, comparada à Medusa, 

uma das figuras de interesse desta tese. 

Antes de assumir o trono, Leonor era casada com João Lourenço da Cunha. D. 

Fernando então se apaixonou por ela e solicitou o desquite ao Papa, o que desagradava 

não somente ao povo, mas inclusive aos fidalgos, pois D. Fernando trocava 

oportunidades de “casamentos de infantas filhas de rei” (SARAIVA, 1997, p.75), de 

acordo com fragmento da crônica:  

 
Da benquerença e amores que el-rei D. Fernando tomou em Lisboa com 
D.Leonor Teles, correu logo a fama por todo o Reino, dizendo-se que era sua 
mulher, com quem já dormira, e que tinha casado com ela clandestinamente. 
Desagradou muito a todos os da terra a maneira como el-rei nisto procedeu, e 
não somente aos grandes fidalgos que amavam seu serviço e honra, mas 
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ainda ao povo comum que disto teve grande sofrimento. (LOPES, 1997, p.74, 
75). 

 

Um fato levantado poderia ser a mancha na imagem de Leonor em decorrência 

do divórcio para se unir a D. Fernando, e seu retrato, de acordo com Fernão Lopes, 

apresenta-a como mulher adúltera; (diga-se que o cronista cita o caso com o Conde João 

Fernandes). Além de considerada como “ousada e faladora” (id., p.121), o cronista 

coloca em dúvida se a rainha regia, de fato, em favor dos interesses do Reino Português 

ou de Castela. Em alguns trechos, o cronista a apresenta como inimiga de Portugal, 

favorecendo os interesses de Castela nas revoltas que se sucederam após a morte de D. 

Fernando. Ademais, a descrição de Leonor remete ao leitor uma imagem da mulher 

manipuladora, pois na Crônica de D. Fernando há um fragmento em que Lopes conta a 

história do infante D. João, filho de Inês de Castro, que se apaixona pela irmã da rainha, 

D. Maria, “mulher prol” (id., p.103). Leonor, temendo que a união pudesse ameaçar-lhe 

o poder, trama uma cilada para o Infante e D. Maria: 

 
E a razão porque isto desagradava à rainha era que, vendo a sua irmã 
benquista de todos e o infante D. João amado dos povos e dos fidalgos tanto 
como el-rei, pensava que se poderiam as cousas azar de tal forma que reinaria 
infante D.João e seria rainha a sua irmã e ficaria ela excluída do senhorio e 
do reinado, tanto mais que el-rei  não era bem são e dava mais mostras de 
durar pouco do que viver prolongadamente (id.,p.104). 

 

Assim, Leonor engana o Infante prometendo-lhe, através do conde D. João 

Afonso Telo, que era de sua “mercê” que o infante se casasse com a infanta D. Beatriz, 

herdeira do trono: 

O conde, induzido assim pela rainha, começou a ter maior conversação com o 
infante (...) E um dia, falando ambos em cousa de segredo, contou-lhe o 
conde como sabia que a rainha, desejando melhorar-lhe a situação e a 
dignidade, ambicionava vê-lo casado com a infanta D.Beatriz sua filha 
dizendo que (...) antes queria ver a filha casada com ele do que com o duque 
de Benavente, que era castelhano.(...) Mas que lhe pesava muito do estorvo 
que via a isto, porquanto se murmurava que D.Maria, sua irmã, estava casada 
com o infante, pelo que se não poderia realizar isto que ela muito desejava 
(id., p.104-105). 

 

O infante deixa-se levar pela manipulação da rainha e levanta falso testemunho 

contra D. Maria, dizendo que ela espalhava a todos do reino que era casada com ele. 

Ora, através da leitura fica patente não ser verdade, pois o cronista a menciona como 

uma mulher de bem. Então, na ausência do filho de D. Maria, D. João, invade os 

aposentos da dama e a assassina na frente dos empregados e, o que se entende, é que 

Leonor tramou a morte da irmã. Nesse momento, Lopes promove uma pausa na crônica 
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com sua opinião; o Infante, percebendo que não receberia nenhum benefício, tampouco 

o casamento com a infanta D. Beatriz, parte para Castela, onde encontra proteção. 

Ademais, é notável também as inúmeras descrições e comentários acerca de 

Leonor Teles, quando o cronista não poupa adjetivos negativos e coloca a idoneidade da 

rainha em dúvida: 

 

Desde que ela reinou aprenderam as mulheres a ter novos jeitos com os seus 
maridos e a saber fingir muito mais perfeitamente do que se acha no tempo 
antigo.Nenhuma outra rainha de Portugal as ensinou tanto.Ela sabia proceder 
de maneira que as pessoas a quem tinha má vontade nunca o pudessem 
perceber; e quando entendia fazer dano a alguém, armava-lhe tropeços 
mortais mostrando-se por fora toda ao contrário ( id.,p.171). 

 

Ainda sobre Leonor Teles, é importante aprofundar-se na descrição desta rainha 

que possui um retrato contrário de Inês de Castro, uma vez que, segundo a crônica, 

manipula sua corte, tem personalidade marcante segundo as crônicas e nas razões pelas 

quais ela era tão repudiada pelo povo. Os argumentos da “incapacidade” de Leonor ser 

rainha são muito relevantes no que diz respeito ao que se propõe aqui: o cronista utiliza 

a postura “equivocada”, característica da rainha, e constrói seu discurso em favor da 

causa do Mestre de Avis. Desse modo, as representações culturais sobre a rainha foram 

herdadas também não só dos relatos populares, mas também do registro de Fernão 

Lopes. 

Por fim, cabe destacar a influência dos italianos sobre a cultura literária 

portuguesa, que pode ser trazida à luz do épico cavaleiresco Orlando Furioso, de 

Ludovico Ariosto, narrativa maravilhosa de roupagem medieval. Contudo, apresenta 

valores universais, recaindo na ética humanista que caracteriza fins de 1400 e as 

primeiras cinco décadas do quinhentismo. Alguns estudiosos do século XVII ocuparam-

se das intersecções que ocorrem nela e no épico camoniano, mas a retomada dos estudos 

comparatistas entre ambas as obras Rita Marnoto defende como as semelhanças sobre o 

tema do amor e da guerra: 

 
A longa cena introduz o tema do amor, refazendo-se ao binômio amor/guerra. 
Esta combinação temática é anunciada na proposição do Orlando Furioso, 
mas em Os Lusíadas fora, até então, secundarizada. O único momento em 
que nautas e figuras mitológicas se cruzam remete para os jardins de Alcina, 
e também de Logistilla e do Paraíso Terrestre (MARNOTO, 2011, p.40). 
 

À medida que o épico italiano traz o elemento ficcional como motivo diegético, 

Os Lusíadas apresenta o substrato histórico em sua proposta. Nele, contextualiza não só 
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a história de Portugal, no Canto III, como o momento da partida, da ida, da chegada, das 

localizações geográficas, das referências astronômicas e culturais. Este é um ponto 

divergente entre as obras, o que não diminui a influência ariostesca no épico camoniano, 

como o tema da Fortuna, que Pedro Garcez Ghirardi (2003, p.22) aponta como uma 

constante em Ariosto, e que conhecidamente se repete na obra de Camões, não somente 

em sua épica. Em contrapartida, a obra italiana apresenta-se como o que Erich Auerbach 

definiu como “doce ironia do poeta”, o que se vislumbra em menor medida n’Os 

Lusíadas. 

Orlando Furioso também teve seus estudos aprofundados recentemente, já que 

conta com as contrariedades e concilia temas medievais com a estética humanista, pois 

o autor conjuga seriedade e loucura, respectivamente, deslocando os sentidos estáveis 

de uma obra que dialoga com o público ao longo de sua leitura: 

 
Orlando e seus companheiros deixam de ser figuras fechadas, somente 
interpretadas pela ‘sensatez’ do sistema de pensamento medieval e passam a 
ser figuras abertas ao diálogo com a loucura como possibilidade inerente à 
condição humana. As personagens de Ariosto, ‘sensatas’ pelos padrões 
medievais e ‘desvairadas’pelos padrões renascentistas, tornam-se figuras da 
perene transformação da sensatez em loucura (id., p.27). 
 

Assim, Ariosto problematiza as noções que parecem ser estáveis, como a 

sensatez e a loucura, já não como algo que se possa ter controle, mas que faz parte da 

vida cotidiana e da condição humana, perpassada por intempéries diante de um mundo 

que vislumbra grandes mudanças tecnológicas e do espírito intelectual que conjuga 

medievalismo e humanismo. 

Rita Marnoto (2011, p.41,42), por sua vez, defende ainda que Camões teve 

acesso ao teatro do autor italiano, quando ambos promovem uma espécie de crítica ao 

tempo em que viveram, “que envolvem o poder, as instituições e os intelectuais”, 

encontrados tanto em Cassaria quanto n’Os Lusíadas, assim como o tema melancólico 

que se lê no XIV de Orlando furioso: “Non piú, Signor, non pìu di questo canto” e nos 

famosos versos camonianos X, 145: “No mais, musa, no mais, que a lira tenho 

destemperada”. O mesmo ocorre no “apelo aos reis cristãos (Os Lusíadas, VII, 2-14; 

Furioso XVII, 73-79), bem como o uso das oitavas como paradigma de criação do 

verso” (id., ibd). 

A Inquisição anexou ao índex a leitura do Orlando Furioso em Portugal, como 

fizera com outras obras quinhentistas, essa acusada de promover a “lascívia” (id., ibd.). 

Embora a violência da censura cristã, os portugueses mantiveram seu contato com a 
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obra através de versões espanholas que circulavam pela Península Ibérica. No que 

concerne à divulgação de leituras das ciências naturais ou biológicas, bem como as 

inovações artísticas, o Cristianismo foi nocivo para o ambiente intelectual ibérico. 

Algumas traduções só chegam a Portugal em meados do século XVIII, atrasando em 

muito os estudos locais. 

 Por fim, é importante reiterar o reconhecido e necessário merecimento de 

estudos aprofundados na área de literatura comparada em relação à obra de Luís de 

Camões e às obras e aos autores aqui abordados; da mesma forma, reconhece-se a 

grandiosidade e a beleza de tais obras e autores. E, dado o tempo que aqui se dedica e ao 

tema proposto, há de se encerrar tais considerações, deixando caminhos e breves 

contribuições para estudiosos que queiram explorar tais intersecções. 

O capítulo seguinte contará com a análise do feminino mítico n’Os Lusíadas e 

em como o jogo entre homens e o feminino configura-se a partir da conjugação de 

perspectivas que concebem a diegese da obra como uma tentativa de igualdade de 

papeis heroicos. Buscar-se-á evidenciar as equivalências do feminino mítico e medieval 

e em como Camões as equilibra, nas contrariedades mulher – mar – amor e homem – 

terra – guerra. 
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3. O MACROFEMININO N’OS LUSÍADAS 

 

Muitas sociedades, desde o Ocidente e ao Oriente, apresentam figuras femininas 

ligadas à água. Na cultura Iorubá, Oxum e Iemanjá são divindades femininas, em que 

ambas possuem outras semelhanças entre si, pois são forças da natureza representadas 

através do feminino: aquela habita as cachoeiras, as águas doces; essa, os mares. No 

Brasil, não é raro encontrar no sincretismo religioso a figura de Nossa Senhora dos 

Navegantes como padroeira dos pescadores, bem como o de Iemanjá a exercer mesmo 

papel dentro da religiosidade sincretista.  

Na festa popular de Nossa Senhora da Purificação, no Recôncavo Baiano, as 

baianas e os pais ou Mães de Santo realizam um ritual antigo: preparam insumos com 

ervas e água sob rezas e cantos, onde, na procissão, o líquido é despejado nas cabeças 

dos fiéis sedentos desse elemento transmutado pelas palavras e pelos ritos para, em 

seguida, dirigirem-se a escadaria da igreja, que dá nome à festa, e ser lavada pelas 

baianas. As lendas indígenas brasileiras também tratam da figura de Iara, que pode ser 

interpretada no imaginário popular como sereia das águas doces, ninfa amazônica que, 

assim como aquelas narradas na Odisseia, seduzem os homens até sucumbi-los. 

 No Oriente, é importante a figura feminina de Benzaiten, uma deusa do 

budismo japonês cuja remota narrativa versa sobre a padroeira das artes em geral e das 

águas. Já a divindade hindu Saraswati deu nome a um rio importante na Índia, 

considerado naquela cultura como personificação da deusa. Por fim, uma das versões do 

nascimento de Vênus é famosa por contar como ocorreu a gênese da deusa dentro de 

uma concha, saída das águas e da espuma do mar.  

Como se pode ver, em muitas culturas o feminino e a água estão ligados, ainda 

que sob diferentes práticas, imaginários e perspectivas. Ao voltar-se novamente o olhar 

para a Demanda do Santo Graal, é possível perceber como ele também é representado 

dentro do domínio da natureza e da água. E há um exemplo desta representação que 

merece destaque, o capítulo “A fonte da virgem”, que narra sobre o cavaleiro Erec, que 

descansa próximo de uma fonte, quando surgem três mulheres jovens e uma mais velha, 

que observam o sono do cavaleiro exausto da peleja da Demanda. Francisco Gonçalves 

(2016) aponta que: 
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Erec encontra uma fonte e deita-se para descansar. Então surgem quatro 
donzelas como se estivessem trajadas à caça; uma trazia um corno, outra um 
arco e setas e outra um corço. A velha não trazia nada, pois parecia ser 
senhora delas. Elas observavam Erec dormir. Estas quatro mulheres são 
personagens que lembram, muito claramente, as deidades pagãs antigas, com 
todas as características das tríplices deusas mães e das deusas caçadoras, não 
só provenientes do celto-paganismo, mas também de outras mitologias. O 
fato de elas aparecerem na fonte é outro indicativo importante. As fontes 
eram um lugar de culto aos deuses e um ponto de fusão de mundos, um portal 
entre este e o “Outro Mundo” celta (2011, p.154). 

 

Na mesma obra pode-se encontrar outra figura importante no imaginário e 

literatura do círculo bretão, trazida por Geoffrey de Monmouth: Viviane ou Senhora do 

Lago, sacerdotisa de Avalon, em algumas versões da narrativa, é a fada que entrega 

Excalibur ao rei Arthur ao invés de ela a retirar da pedra, como se conhece mais 

comumente pela filmografia anglófona contemporânea. A exceção é a narrativa de 

Marion Zimmer Bradley, As Brumas de Avalon, pois nesta versão, a autora procura 

restituir ao feminino algum protagonismo na lenda artúrica ao retratar Morgana como 

sacerdotisa de Avalon, ilha e portal para um mundo maravilhoso predominantemente 

feminino. Na versão medieval portuguesa, houve uma tentativa de apagamento da 

mulher para dar lugar aos feitos cavaleirescos, que lhe relega à fonte de desgraça e 

distração, mas, sobretudo de um bifrontismo 18 que não se pode apagar ou diminuir. 

Fonte, águas, rios, lágrimas são termos e temas que ocorrem tanto na 

Antiguidade quanto no Medievo, em que excertos como aquele ilustram a relação do 

feminino com o elemento aquoso e que está muito presente n’Os Lusíadas, como por 

exemplo, no episódio de Inês de Castro. Alguns dos motivos dessa ocorrência podem 

ser lidos como a capacidade de gerar, como o caso da água do parto que traz à vida e 

que alimenta o feto ainda na gestação; ou ainda como elemento que teria o poder de 

purificar, lavar, fluir, perpassar. O feminino no domínio das águas aparece também na 

Odisseia: sejam elas marítimas ou doces, é esse casamento entre o feminino e a água 

que auxilia Ulisses em sua jornada.  Há, também, o feminino em forma de ninfa ou 

deusa, que o desvia da ira de Posêidon e lhe mostra o caminho de retorno ao herói pela 

água. 

Desse modo, chega-se ao ponto que interessa a esta tese, o feminino e suas 

projeções na épica camoniana. Propõe-se, assim, uma categoria de personagem em que 

                                                           
18 A definição de bifrontismo foi desenvolvida pelo Dr. Francisco de Souza Gonçalves em sua tese de 
doutorado nomeada de A persona bifronte em A Demanda do Santo Graal. UERJ, 2016, quando criou 
diferentes categorias para as personagens femininas. O bifrontismo diz respeito às personagens que 
receberam, em suas palavras, o verniz cristianizante, mas não perderam aspectos das narrativas originais 
célticas, em que aspectos das fadas ou sacerdotisas ocorrem em determinados episódios. 
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o feminino e o masculino, numa leitura primeira, poderiam ser considerados como 

forças opositoras. No entanto, postos em jogo por Camões, também se tornam 

elementos de colaboração entre si para o sucesso da viagem ao Oriente. Assim, a 

pesquisa encontrou caminhos que levaram à categoria de combinação em duas tríades: 

mulher-mar-amor e homem-terra-guerra, que serão apresentados não só ao longo da 

narrativa, mas de um modo bastante particular nas projeções das rainhas do Canto III, 

como as correspondências desse feminino ocorrem sob a ótica do amor de Vênus. 

Para esclarecer introdutoriamente as tríades propostas, pode-se ler que, na épica 

camoniana, o feminino desempenha um papel decisivo no domínio marítimo, aquoso e 

tem o Amor como regra de manifestação. O masculino, por sua vez, se dá pela força da 

Guerra na terra, seja na Índia, seja nas narrativas cavalheirescas que dominam o Canto 

III e o episódio dos “Doze Pares de Inglaterra”, e os resquícios medievos nas figuras 

masculinas do Adamastor 19 , e do Velho do Restelo, como a voz da advertência na 

saída das naus, na praia. 

 

3.1 A MITOLOGIA E AS CONTRADIÇÕES N’OS LUSÍADAS 

 

Os estudiosos da área de Literatura Portuguesa estão em consenso quando se 

trata de dois elementos: da mitologia clássica como elemento essencial para a narrativa 

lusíada, e do o posicionamento cristão – que também pode ser conferido ao longo da 

obra. Tradicionalmente nominado de maravilhoso pagão e maravilhoso cristão, esta 

abordagem ganhou novos termos com os avanços dos estudos da épica camoniana. 

Hernâni Cidade nomeia tal fenômeno diegético como “o maravilhoso” e “a substância 

épica” ao apontar que: 

A viagem do Gama, segundo a convicção providencialista dos cronistas de 
Quinhentos, que era a de todos os contemporâneos, não seria possível sem a 
protecção de Deus, empenhado em suas consequências religiosas – a 
realização na terra, por nosso intermédio, da obra de redenção do Homem. O 
Poeta sentia e vivia em profundidade essa convicção do seu povo. A história 
da Pátria e a sua expansão ultramarina, que era dela o acontecimento de 
maior transcendência, estavam cheias do maravilhoso – pensava-se. Eliminá-
lo [do poema] seria mutilar a realidade – e seria privar-se de quanto, em 
beleza e interesse, lhe podia advir de tal fonte (CIDADE, 2001, p.104). 

 

Deste modo, Camões não poderia abrir mão do elemento maravilhoso que 

perpassa e caracteriza o poema desde a sua concepção, não somente como recurso 

                                                           
19 Este trabalho enxerga o Gigante como um entrelugar, o que não se pôde dedicar mais tempo devido ao 
tempo e dedicação que demandaria tal personagem, diante de sua complexidade. 
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narrativo de exaltação da pátria, mas como da épica enquanto gênero literário. Para isso, 

insere valores cristãos e o maravilhoso mítico quando demonstra domínio da cultura 

clássica para conceber os deuses do Olimpo e do Reino Neptutino ao dar corpo à obra. 

A este trabalho interessam, principalmente, as figuras de Vênus, Tétis, as nereidas e 

Marte, e também o elemento histórico medieval presente no Canto III, quando o trecho 

em questão se assemelha a uma narrativa metalinguística das guerras de reconquista da 

Península Ibérica aos árabes. 

Ainda em relação aos elementos maravilhosos do poema, António José Saraiva 

esclarece que tais ocorrências poderiam indicar uma “incongruência estética” 

(SARAIVA, s/a, p.111). Em relação à nomeação dos ditos maravilhoso cristão e 

maravilhoso pagão, o autor defende que isso implicaria “dois conjuntos de ficções 

sobrenaturais. Maravilhoso tem uma conotação de fabuloso. Ora, o suposto maravilhoso 

cristão não eram fábulas no espírito e tempo de Camões. Eram crenças dogmáticas, 

verdades de fé ” (id., ibd.). Desta feita, o que interessa aqui é perceber como o 

masculino e, com mais tenuidade, o feminino, se dão dentro das perspectivas cristãs e o 

maravilhoso clássico, respectivamente. Quanto a este problema na épica camoniana, o 

autor ainda defende que a menção de deuses, anjos e santos não é uma tentativa de 

equiparação de papéis na obra, mas de uma declaração de fingimento poético: 

 

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). 
 

Este trabalho distancia-se desta ideia proposta por António José Saraiva, que 

defende o uso do maravilhoso clássico como um recurso exclusivamente narrativo, que 

de fato, é declarado pela ninfa nos versos citados. Há que se considerar que a fala da 

deusa remete à exaltação da poesia, da linguagem e também dos feitos vindouros dos 

portugueses. Contudo, ao recuar-se no canto, Thétys apresenta a Máquina do Mundo ao 

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. 
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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, grifo nosso) 
 

Thétys problematiza a existência de Deus, que pouco se dá a conhecer, 

diferentemente dos deuses do Olimpo na obra, que contribuem ou se opõem, como no 

caso de Baco, à empreitada humana “por mares nunca dantes navegados (I, 1, 3)”, e que 

será desenvolvido a seguir, neste capítulo. É importante considerar que a possibilidade 

que este trabalho aventa não pode ser confirmada, mas cabe destacar a ambiguidade 

com que o poeta trabalha neste sentido dentro da obra: a de um Deus que, embora tenha 

se manifestado no Canto III, na Batalha de Ourique, seja uma divindade que não se dá a 

conhecer para além de exortar os portugueses em campos de batalha contra os árabes. 

Neste sentido, o pensamento humanista ganha mais força dentro da obra ao 

tentar equilibrar as duas forças sociais. Retomando a fala de Hernâni Cidade, para os 

portugueses, estes seriam feitos da providência do Deus cristão àquele tempo, sem 

sombra de dúvidas. Sob esta perspectiva, António José Saraiva menciona a figura de 

Júpiter como a Santa Providência, e a defende como uma equivalência a Lúcifer e os 

espíritos maus, ainda no Canto X: 

 

E, também, porque a Santa Providência, 
Que em Júpiter aqui se representa, 
Por espíritos mil, que tem prudência, 
Governa o Mundo todo que sustenta 
(insina-lo a profética ciência, 
Em muitos dos exemplos que apresenta: 
Os que são bons, guiando, favorecem, 
Os maus, em quanto podem, nos empecem) 
(X, 83). 
 

Ora, se na estância 80, a fala da ninfa menciona o Deus cristão como aquele que 

cerca o globo, para, em seguida, dizer que a Santa Providência se dá na figura de Júpiter 

que governa o mundo, sentenciando bons e maus, pode-se ler que, embora se 

considerem como personagens fabulosas, elas têm o poder de determinar os feitos 

humanos e suas consequências conforme a lei do Fado. A ambiguidade defendida por 

Saraiva parece não ser uma equivalência de sentidos entre entes cristãos e clássicos. 

Seria, antes,uma ambiguidade de sentidos plenos dentro da obra, dado que nas estâncias 

há uma alternância entre Deus (X, 80-81-85) e deuses (X, 82-83) como vivências 

possíveis, em que uma não anula a outra, criando significados para além de uma ou duas 

interpretações. Pode-se chegar a tal conclusão pois, à frente é possível verificar na fala 
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de Thétys os mencionados milagres de São Tomé na Índia (X, 118), como traços 

cristãos que se cristalizaram na cultura indiana. 

Desse modo, o que se pode perceber é que, como na lírica camoniana, há um 

sujeito cindido entre a cultura clássica e a cristã, que resulta numa ambiguidade que 

perpassa todo o poema e que, à primeira vista, possa parecer ilogismo dentro da épica 

camoniana, é aquilo que Luis Maffei  defende que “a obra camoniana já nasceu sob a 

égide da crise, em especial seu texto mor, Os Lusíadas” (MAFFEI, 2014, p.177). De 

fato, também cabe destacar a fala de Hernâni Cidade sobre Camões: “eis os casos mais 

típicos deste conflito entre o cristão e o artista, ou melhor, entre o homem educado pelas 

disciplinas tradicionais e o homem que a cultura clássica estimulava libertar-se delas.” 

(CIDADE, 2001, p.110). É notório no texto de Camões como a questão da cisão no 

sujeito aponta para a crise que se enuncia nos famosos versos “No mais, musa, no 

mais...” (X, 145, 1). Ao retomar a fala de Luis Maffei, importa considerar que: 

 

É evidente que há traços renascentistas n’Os Lusíadas, mas dificilmente eles 
aparecem sem que exista um fator para desestabilizá-los, ou para lhes 
conferir uma faceta fraqueada ao desequilíbrio. Isso se torna ainda mais 
contundente em virtude de o poeta ter um comprometimento histórico de raiz, 
e precipitar-se, inclusive historicamente, para um futuro inenarrável mas a, 
no porvir, se narrar. A crise econômica que Portugal já começava a viver e 
que desembocaria, por vias mais ou menos tortas, na dominação espanhola, 
também se infiltra num canto pretextado pela glória, e é outro componente 
que impede a lisura do épico (id., p.178). 

 

Assim, o poema que se inicia com a empolgação da dedicatória ao rei D. 

Sebastião, da excitante partida dos nautas, do louvor dos feitos, inicia seu tom 

melancólico no Canto VII, 8-9 quando critica a Igreja “Contigo, Itália, falo, já 

summersa/ Em vícios mil, e de ti mesma adversa”, em que se pode observar a mesma 

crítica em Dante, no início de seu épico: ‘Nel mezzo del cammin di mostra vita/ mi 

ritrovai per una selva oscura/ ché la diritta via era smarrita” (ALIGHIERI, 2005, p.30), 

ao passear pela alegoria do discurso cristão nos três níveis. Outro paralelo com o autor 

fiorentino pode ser observado no início do Canto XVI, da Divina Comédia, no 

purgatório:  

 

Lo mondo è bem cosí tutto diserto 
D’ogne virtute, come tu mi sone, 
e di malizia gravido e converto.  
(...) 
Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? 
Nullo, però que ‘l pastor che procede, 
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Rugumar può, ma non ha l’unghie fesse... 
(id., p.440,442). 

 

A crítica de Dante à corrupta Roma, preocupada com vícios e que não apascenta 

bem seu rebanho também aparece na crítica do épico camoniano:  

 

Tenham Religiosos, exercícios 
De rogarem, por vosso regimento, 
Com jejuns, disciplina, pelos vícios 
Comuns; toda ambição terão por vento, 
Que o bom Religioso verdadeiro 
Glória vã não pretende nem dinheiro 
(X, 150, 3-8). 
 
 

 Ao se retornar ao trecho em que os portugueses chegam à Índia no Canto VII 20, 

o poeta aponta a causa do seu cansaço e, ao tentar retomar o ânimo em seu ofício de 

escrita, promove um diálogo com as ninfas, antecipando de certo modo o anticlímax 

enunciado e pelo Velho do Restelo. Ao fim do poema, revelam seu sentimento de cisão 

nos versos “Qual Cânace, que à morte se condena/ Nũa mão sempre a espada e noutra a 

pena” (VII, 79, 7-8). Aqui se pode ler o suicídio do poeta no gesto da espada 

empunhada contra si, confirmada na continuidade do monólogo com as ninfas, no 

mesmo canto, quando tenta retomar o ânimo: 

 

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, 82).  

 

Que podem ser lidos em contraponto com Dante, que pede auxílio a Calíope, ao 

iniciar sua navegação pelo Purgatório em “ Ma qui la morta poesí resurga /O sante 

Muse, poi che vostro sono; / e qui Calíope alquanto surga” , o que vai ao encontro do 

desabafo do poeta lusíada; e este, por sua vez, tenta recobrar forças para seguir na 

empreitada da redação de seu épico critica os vícios humanos e demonstra não ter 

desejo de que seus versos sejam utilizados para exaltar reis que enriquecem “a despir e 
                                                           
20 Cabe ressaltar o que Paulo Braz defende como elemento diabólico no poema em que “a Índia 
“conquistada” nos Cantos VII e VIII compreende o intervalo menos heróico do poema, o qual é recheado 
de traições, desconfianças, negociações comerciais”; o autor também considera o número das estâncias 
até a chegada ao Oriente: 666, número satânico, daí o caráter diabólico. 
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roubar o pobre povo”, a “servil gente”. Pode-se perceber que, para além das críticas dos 

costumes da Igreja, o poeta demonstra indignação no uso do poder contra o povo, do 

absolutismo que iniciava seus primeiros passos na história ocidental. No fim do canto, 

recobrada a força inspirada por Apolo e as Musas, o poeta retoma sua narrativa, mas 

não sem demonstrar a crise que percebia como algo iminente e inevitável ou, nas 

palavras de Luis Maffei, (2014, p. 178) “inenarrável”. 

Tal elucidação de alguns dos pontos contraditórios do poema pode auxiliar o 

leitor mais atento a perceber este processo no épico camoniano quando diz respeito à 

questão mítica e cristã que caracteriza a obra. O poeta parece vislumbrar e antecipar 

aspectos históricos e sociais que acometem ou acometerão sua pátria, agora imbuída de 

um espírito mercante e colonizador: ora louva os feitos da gente lusitana, descendente 

dos romanos, ora aponta as causas da decadência não só portuguesa, mas da Europa, ao 

fim do mencionado Canto VII. Assim, a obra não poderia ser lida como barroca – a 

cisão, elemento presente na narrativa lusíada, caracteriza o poeta barroco – por não se 

encaixar na estética da fé, da agudeza da salvação e por, justamente, encerrar seu canto 

exausto das artimanhas humanas, em que o Deus cristão está reduzido à condição de 

mistério. Portanto, não responderia à humanidade como se espera ou como os deuses 

míticos se portam no poema. Logo, o poema cheio de engenho e arte encerra não sem 

estes elementos, mas com maiores contradições do que quando se propõe a cantar a 

glória “Daqueles Reis, que foram dilatando/ a Fé, o Império e as terras viciosas de 

África” (I,2, 2-3-4). 

Por fim, para ilustrar algumas das controvérsias da obra, em que se sabe a 

possibilidade de exploração da narrativa e seus feitos estéticos, cabe considerar António 

José Saraiva, quando, ao referir-se ao tema do maravilhoso – que aqui se percebe sob o 

domínio do feminino, e à substância épica, sob o domínio do masculino –, é lido pelo 

teórico como em três níveis gerais da estrutura da obra: 

 
Primeiro, o nível em que os deuses olímpicos intrigam e agem tecendo e 
destecendo os acontecimentos que dificultam ou facilitam a viagem dos 
Portugueses; esse nível é, no fingimento poético do conjunto, o “real”, 
embora invisível aos humanos (...); o segundo nível e o dos humanos, os 
heróis históricos, cujas acções dependem dos deuses, não sendo os homens os 
agentes reais da acção alegórica, mas os veículos pelos quais ela se realiza; o 
terceiro nível é o dos fantasmas ou alucinações que existem na subjectividade 
dos humanos, isto é, dos objetos da imaginação humana. É o caso do 
Adamastor, que não tem existência para além da imaginação humana 
(SARAIVA, s/a, p.120). 
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A proposta de Saraiva é didática a fim de que o leitor perceba os artifícios do 

poeta dentro da sua obra, uma vez que auxilia a visualizar a complexidade do poema. 

Embora não considere a contrariedade que rege o tom da narrativa, o autor organiza a 

ação do épico em algo mais palpável para a hermenêutica d’Os Lusíadas. Desse modo, 

este trabalho reconhece a complexidade que o tema possui e a atenção que merece. 

Portanto, ele concentrar-se-á na figura de Vênus e na dos navegantes, partindo da 

proposta das tríades mulher-mar-amor e homem-terra-guerra como uma possível 

categoria de análise dos episódios como um todo. No entanto, não ignora que o tema 

mítico na obra mereça outra tese que se aprofunde em novos estudos de sentido e 

significados possíveis de se ler hoje. 

 

3.2 MULHER-MAR-AMOR E HOMEM-TERRA-GUERRA: UMA POSSÍVEL 

LEITURA PARA OS PAPÉIS DE GÊNERO N’OS LUSÍADAS 

 

As leituras contemporâneas sobre a obra camoniana foram decisivas para a 

concepção desta proposta de categoria de análise literária comparativa. Partindo das 

leituras que Luis Maffei promoveu em suas aulas, bem como o material produzido pelo 

autor nos últimos anos acerca da obra de Camões, este trabalho considera importante ler 

também Os Lusíadas sob uma ótica dos papéis de gênero dentro da narrativa. Não se 

trata, de forma alguma, de considerar que tais premissas sejam aplicáveis em sua 

totalidade, pois no tempo do poeta, esses papéis eram estáveis e não se perceberia, pelo 

menos de um modo comum, como isso poderia ser questionado.  

Não obstante, há que se considerar que as questões identitárias precedem a este 

tempo, sem se deixar ser tão público ou debatido como atualmente. Sabe-se que não é 

possível ler este passado e o texto com a demanda dos estudos que área exige, mas aqui 

se pretende indicar como os papéis do feminino e do masculino se dão na obra. 

Percebeu-se que as atitudes destas personagens são concebidas, no plano diegético, 

como algo que rege comportamentos típicos de um imaginário “mítico e clássico” e 

“medievo e bélico”, respectivamente.  

Para sustentar esta hipótese, há que se reafirmar o fato de que, além da 

contradição, Camões trabalha com o jogo. Johan Huizinga, em um de seus muitos 

conceitos de lúdico, defende que “joga-se até que se chegue a um certo fim. Enquanto 

está decorrendo tudo é movimento, mudança, alternância, sucessão, associação, 

separação ” (HUIZINGA, 2014, p.12). Assim, é possível imaginar que Os Lusíadas se 
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dá, para além da perfeição da forma, como um jogo que se propõe e que cujo fim, que 

tem a vitória dos portugueses como quem “ganha”, ao cabo de tudo, parece incorporar 

na mencionada estância 145 do Canto X, os versos da lírica “é cuidar que se ganha em 

se perder”.  

Nesta combinação de paradoxos, o poeta parece propor a ideia mencionada 

anteriormente: a conquista do Oriente não pareceu ter sido um fato eficaz para o sucesso 

do Homem. Seu grande feito, de acordo com o poeta, era louvável em parte até ser 

mercantilizado, quando a pátria agora, no tempo diegético, “está metida/ No gosto da 

cobiça e da rudeza/ Dhũa austera, apagada e vil tristeza” (X, 145, 6-8). A voz 

enrouquecida do poeta, enunciada no Canto VII, aparece a uma gente “surda e 

endurecida” (id.); deste modo, o poema não é, de modo algum, uma narrativa totalizante 

da conquista portuguesa, mas sim um jogo de ideias que pode ser interpretado à luz das 

combinações e tensões a que se propõe. Neste sentido, as tríades aqui mencionadas, 

podem ilustrar alguns dos artifícios do poeta na concepção de seu épico. Uma análise de 

episódios pontuais será proposta a seguir, em que, assim como o autor, este trabalho 

tentará conjugar na ordem dos acontecimentos narrativos a ideia de jogo que aparece. 

 

3.2.1 “Vénus bela, afeiçoada à gente Lusitana” 

 

O poema se inicia com a proposição e a dedicatória ao rei, como era de costume 

se fazer, quando o poeta, numa atitude medieval, se coloca numa postura de Cruzada e 

como vassalo: 

Em perigos e guerras esforçados 
Mais do que prometia a força humana 
(...) 
E não menos certíssima esperança 
De aumento da pequena cristandade. 
(...) 
Vós, poderoso Rei, cujo alto Império 
O Sol, logo em nascendo, vê primeiro 
(I,1, 5-8;  6, 3-4; 8, 1-2). 
 

Numa postura de pedido de inspiração às Tágides e empolgado com a 

empreitada lusíada, o poeta, até a estância 18, invoca forças, Arte e Engenho para 

redigir sua narrativa. Desse modo, prossegue a narrar os feitos lusitanos, maiores que 

aqueles de qualquer herói famoso: até então, o poeta canta a força humana e dos 

navegantes, superiores às de grande homens como Alexandre e Ulisses, recorrendo ao 
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elemento histórico e literário. A narrativa se inicia com os lusíadas em navegação, na 

estância 19, para em seguida: 

 

Quando os Deuses no Olimpo luminoso 
Onde o governo está da humana gente, 
Se ajuntam em consílio glorioso, 
Sobre as cousas futuras do Oriente... 
(I, 20, 1-4). 

 

O corte narrativo já lança o leitor ao famoso consílio dos deuses olímpicos, que 

se encarregarão de permitir e determinar a empreitada. O poeta se utiliza de linguagem 

plástica para descrever o ambiente, em que Júpiter está assentado, convoca os demais 

deuses para chegarem ao consenso acerca de os portugueses se empenharem “por vias 

nunca dante usadas” (I,27, 3), que Baco se recusa a permitir, quando Vênus aparece 

como força opositora: 

 

Sustentava contra ele Vénus bela, 
Afeiçoada à gente Lusitana, 
Por quantas qualidades via nela 
Da antiga, tão amada sua, Romana: 
Nos fortes corações, na grande estrela, 
Que mostraram na terra Tingitana, 
E na língua, na qual, quando imagina, 
Com pouca corrupção crê que é a Latina 
(I, 33). 

 

Na estrofe a seguir, o poeta menciona a “gente belígera”, e que Marte, na estrofe 

36, apoia Vênus no patrocínio lusíada: 

 

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... 
(I, 36, 1-4). 
 

O poeta recorre à mitologia ao mencionar “o amor antigo”, referindo-se a um 

episódio em que Vênus trai seu marido, Vulcano, com Marte. Quando são descobertos 

por uma cilada tramada pelo deus traído, este prende os amantes em uma rede. Para 

além do mito, é importante observar que o épico camoniano dita seu tom ao enunciar 

que será um poema de Amor e Guerra, em que tais forças podem ser lidas não só como 

opositoras, mas também como forças que contribuem em muitos momentos entre si, e 

cuja contribuição poderá ser observada nesta análise. 
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À medida que o poema prossegue, os portugueses avançam pelos mares; quando 

o poeta menciona a figura do capitão da armada, Vasco da Gama, ao avançar pela 

Etiópia, Baco disfarçado engana os mouros, semeando a discórdia: 

 
E sabe mais (lhe diz) como entendido 
Tenho destes Cristãos sanguinolentos, 
Que quase todo o mar tem destruído 
Com roubos, com incêndios violentos; 
E trazem já de longe engano urdido 
Contra nós; e que todos os seus intentos 
São pera nos matarem e roubarem, 
E mulheres e filhos cativarem 
(I, 79). 
 

Cabe comentar que a fala de Baco não seria uma mentira do ponto de vista 

histórico, que traz Vasco da Gama como um grande genocida, descrito pelo poeta por 

seus feitos: “O Capitão, dos seus acompanhado/Que da tenção danada nasce o medo.” 

(I, 80, 3-4), instigando os mouros a armarem uma cilada contra os portugueses, 

iminentemente como sujeitos destruidores, que caem também na cilada dionisíaca, 

proporcionando o tom belígero que aqueles homens cometeriam, confirmados em: “Não 

se contenta a gente Portuguesa,/ Mas, seguindo a vitória, estrue e mata” (I, 90, 1-2), 

quando, pela primeira vez pode-se observar a tríade proposta,  homem-terra-guerra, que 

ocorrerá em outros momentos do poema e que cabe esclarecer: o masculino mostra sua 

força e protagonismo no espaço da terra e, em geral, sob o signo da guerra, ao longo da 

obra. 

 A força dos nautas e do Gama frequentemente é posta em cena quando os 

perigos da viagem – proporcionados pelo aparente antagonismo de Baco, mas que só 

pode acontecer porque o deus se coloca neste lugar – parecem reforçar a ideia de 

Cruzada, subvertida também no valor mercante que a empreitada lusíada oferece. Até 

aqui, há pouca força do feminino como protagonista, exceto pela enunciação de sua 

força na água: 

Destarte despedida, a forte armada 
As ondas de Anfitrite dividia 
Das filhas de Nereu acompanhada 
Fiel, alegre e doce companhia 
(I, 96, 1-4). 
 

A água enuncia a antítese forte/doce, em que este aspecto aponta a sutileza do 

feminino na obra, que ganhará corpo com a súplica de Vênus, no Canto II. O Canto I se 

encerra com a cilada que Baco trama contra os portugueses, em que se pode observar o 
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que Sheila Hue apontou como inocência de Vasco da Gama 21, que se repete em outros 

cantos ao longo da jornada lusíada. Antes do patrocínio de Vênus, o poeta encerra: “No 

mar, tanta tormenta e tanto dano,/ Tantas vezes a morte apercebida:/ Na terra, tanta 

guerra, tanto engano” (I, 106, 1-3). 

Logo, o Canto I oferece uma ideia de como a dinâmica entre os heróis, o 

feminino e o homem da obra, serão postos em jogo e o desempenho de papeis na 

diegese. 

 

3.2.2 “Põe-se a Deusa com outras em dereito” 

 

O Canto II possui, na perspectiva deste trabalho, um dos seus episódios mais 

importantes: a súplica de Vênus e o empenho físico e amoroso que a deusa e as ninfas 

protagonizam. O canto se inicia com o recado dado a Vasco da Gama, que prossegue 

seu engano ao aceitar a oferta do rei de Mombaça, que lhe manda um mensageiro: 

 
E, se buscando vas mercadoria 
Que produze o aurífero Levante, 
Canela, cravo, ardente especiaria, 
Ou droga salutífera e prestante; 
Ou se queres luzente pedraria 
O rubi fino, o rígido diamante, 
Daqui levarás tudo tão sobejo, 
Com que faças o fim a teu desejo 
(II, 4 ). 

  

Para um capitão de uma das maiores armadas portuguesas, se deixar ser 

enganado poderia parecer uma falha narrativa, que para além de criar o clima bélico, 

demonstra a inexperiência do Gama e da própria viagem. No entanto, há que se 

considerar, mais uma vez, o tom irônico com que o poeta descreve o capitão que, em 

momentos decisivos da obra, não só ele, mas toda a armada, vê-se perdida em meio às 

dificuldades; o poeta, assim, prepara o clima melancólico com que o épico vai se 

tornando, o anticlímax. 

Na sequência, Baco prepara um altar para o Espírito Santo a fim de dar cabo ao 

seu plano, como nos famosos versos: “O falso Deus adora o verdadeiro” (II, 12, 8). 

Cabe um adendo nestes versos, pois há muito se discute sobre a semântica da estância, 

                                                           
21 No evento realizado na Universidade Federal Fluminense, Um dia de Camões 8, em 26/11/2019, a 
pesquisadora Sheila Hue, ao proferir sua palestra, atentou para o fato de Vasco da Gama ser 
recorrentemente enganado e atrapalhado diante das dificuldades ou batalhas que se lhe impunham ao 
longo da narrativa.  
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que poderia subverter o sentido das divindades postas em jogo. Como aponta António 

José Saraiva: 

Baco adorava a imagem que ele próprio fabricara e fingira, adorava um deus 
fingido, falso, feito pelas mãos dele, Baco, que o verdadeiro autor deste 
artifício. O ‘falso deus’ ( a imagem fingida de Deus) era adorado pelo próprio 
que o fizera, pelo seu autor ‘real’. A intrepretação correcta é portanto a 
contrária àquela que tem sido dada ao verso: o verdadeiro deus, Baco, adora 
o deus fingido na pintura de Pentecostes, e fingido com a intenção de enganar 
os Portugueses, isto é, falso. Baco é um deus que fabrica, Cristo é um deus 
fabricado, uma imagem. (SARAIVA, s/a, p.40). 
 

A cilada mostra a devoção com que os portugueses adoram ao Deus cristão 

através da sua iconografia: não percebem o engano, uma vez que, existente a imagem 

naquele lugar, significaria que eram católicos. Crê-se aqui que esta seja uma possível 

crítica à fé cega e, mais particularmente, ao Cristianismo, que era pregado já mais 

coercitivamente ao tempo do poeta do que em tempos medievos: deve-se reverência à 

doutrina sem senso crítico, e alerta para o perigo das falsas “verdades”. 

Ao prosseguir a leitura no Canto II, a figura de Vênus percebe a trama que Baco 

proporciona e desce rapidamente dos céus para auxiliar a sua “querida gente lusitana”. 

Este gesto é percebido por Luis Maffei (2014, p.213) como uma postura típica do 

masculino: o gesto de descida dos céus promovida por Vênus, além do fato de serem 

seus seios os protagonistas das duas importantes cenas deste canto, que aqui se analisa: 

 
Mas a linda Ericina, que guardando 
Andava sempre a gente assinalada, 
Vendo a cilada grande tão secreta, 
Voa do Céu ao Mar como hũa seta 
 
Convoca as alvas filhas de Nereu, 
Com toda a mais cerúlea companhia, 
Que, porque no Mar salgado nasceu, 
Das águas o poder lhe obedecia. 
(II, 18, 5-8;-19, 1-4 grifo nosso) 
 

Há algumas versões para o nascimento de Vênus dentro da Mitologia clássica. 

No entanto, a que o poeta invoca é a versão de que ela teria nascido a mando de 

Saturno, saída das águas e espumas do mar, de dentro de uma concha. Vasco Graça 

Moura aponta que: 

 

A Vênus de Camões é a Venus vulgaris ou naturalis ou Afodite Pandemos, 
filha de Júpiter e de Dione. Não a Venus Urania ou Coelestis, filha imaterial 
(sem mater) de Urano e nascida do oceano. Há, todavia, alguma ambiguidade 
camoniana neste aspecto, quer derivada de um propósito de assimilação 
parcial das duas figuras, quer por ‘arrastamento’ provocado pelo cenário 
marítimo em que Vênus tem de intervir (MOURA, 1980, p. 101). 
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Esses elementos são importantes para a tríade mulher-mar-amor que 

caracterizará as manifestações do feminino, dentro da perspectiva mítica que, por sua 

vez, exerce seu poder através das deidades femininas, no espaço marítimo/aquoso, em 

que o comportamento amoroso será determinante para a diegese da obra. 

A doce companhia, mencionada no Canto I e retomada no Canto X, poderia ditar 

o tom submisso e inofensivo com que a mulher foi tratada no tempo de Camões. 

Contudo, o poeta inova ao invocar a força física das ninfas, que “abrem caminho as 

ondas encurvadas/ de temor das Nereidas apressadas” (II, 20, 7-8). Aqui, o elemento da 

água obedece aos mandos daquelas que ali vivem para, em seguida, surgir Vênus no 

ombro de um Tritão. Neste momento, os ventos inflam as velas das naus portuguesas, e 

criam um escudo de proteção ao dizer “repartem-se, e rodeiam nesse instante/ As naus 

ligeiras, que iam por diante” (II, 21, 7-8). Assim, a Divina Guarda dá início à sua 

proteção não somente com forças metafísicas ou poderes inatos, mas com força física: 

 
Põe-se a Deusa com outras em dereito 
Da proa capitaina, e ali fechando 
O caminho da barra, estão de jeito 
Que em vão assopra o vento, a vela inchando; 
Põe no madeiro duro o brando peito, 
Pera detrás a forte nau forçando; 
Outras em derredor levando-a estavam, 
E da barra inimiga desviaram. 
 
Quais pera a cova as providas formigas, 
Levando o peso grande acomodado, 
As forças exercitam, de inimigas 
Do inimigo inverno congelado; 
Ali são seus trabalhos e fadigas, 
Ali mostram vigor nunca esperado: 
Tais andavam as ninfas, estorvando 
À gente portuguesa o fim nefando 
(II, 22-23). 
 

A extensão da citação acima se justifica pela beleza dos versos, que aqui não se 

pôde abreviar: os esforços físicos das ninfas enunciam o tom com que o poeta trabalhará 

o feminino ao longo da narrativa: os lusíadas não são somente a gente heroica, mas 

também o feminino, no plano mítico que o Homem não pode dominar, elemento 

determinante para o sucesso da viagem.  

Retomando a Odisseia, Camões, em comparação com Homero, parece propor 

um papel ainda mais preponderante ao feminino no espaço da água, por amor aos 

portugueses. No épico primeiro, as ninfas ou deidades indicam a Ulisses os caminhos, 
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desviam do olhar de Posêidon, submetidas à lei vigente; já no épico camoniano, tais 

personagens dispõem de papel ativo e da mencionada força física. Hernâni Cidade ainda 

aponta um aspecto que cabe destacar: 

 
O Poeta, convertendo em maravilhoso mitológico a discreta intervenção 
sobrenatural admitida pelos cronistas como possível, a um tempo mitificou a 
história e criou um dos mais belos quadros do poema. (...) Camões viu o 
episódio, nítido, na imaginação. Por isso oferece aos pintores e escultores 
com pormenores que facilitam o trabalho de lhe dar realização plástica” 
(CIDADE, 2001, p. 120-121). 
 

Assim, a proteção que os nautas recebem em Mombaça espanta os Mouros. 

Gama, em um comentário de agradecimento ambíguo, que pode ser lido como cristão 

ou não: “Guarda soberana” (II,30, 7), “Divina providência” e “Guarda Divina” (II, 31, 1 

e 7), aponta novamente as contrariedades: a voz do Capitão certamente dirigia-se ao 

Deus cristão nos céus. Contudo, quem responde são as manifestações do feminino 

mítico, que não se revelam aos nautas, mas cujo apoio é decisivo para o sucesso da 

armada. Desta feita, tal empreendimento só pode se dar no mar através do feminino 

amoroso e, na terra, através da guerra empunhada pelos homens. No mar, os nautas são 

conduzidos por Vênus; na terra, agem por si, de acordo com os valores europeus de 

cruzada religiosa e mercante através do uso das armas, já enunciadas no primeiro verso 

do Canto I. 

Vasco Graça Moura defende, com magnitude, as forças de Vênus e Marte no 

poema: 

 
Para o pensamento mítico do Renascimento há uma dialétctica tão intrínseca 
quanto evidente entre os princípios ou forças universais personificadas por 
Marte e Vênus. Estas, aglutinando-se, engendram a Harmonia, que é 
concebida como discordia concors. Pico dela Mirandola, escrevendo da 
natureza do Belo, (...) [defende] que é necessário que a união supere o 
conflito, pois de outro modo elas não poderiam existir pela dispersão dos 
seus elementos (...). O princípio da guerra e o princípio do amor são, 
portanto, indissociáveis um do outro, podendo mesmo supor-se neles uma 
identidade parcial de natureza (MOURA, 1980, p.92). 

 

Desse modo, o crítico prossegue em sua análise, afirmando que o papel de 

Vênus é “uma implicação lógica e necessária” (id., ibd) ao poema, uma vez que Marte 

aparece pouco como personagem, – o autor aponta 30 para o deus, 35 para Vênus –  

mas não enquanto força nos homens, que é a hipótese deste trabalho. A ideia é verificar 

como os esforços desses deuses manifestam-se ao longo da narrativa, nas tríades aqui 

trabalhadas. 
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Luis Maffei defende que “o feminino (...) age com força física , característica 

geralmente associada ao masculino, o que sugere não ser (...) negação feminil da guerra 

uma recusa do bom combate, muito menos impotência para combatê-lo ” (id., p. 212). 

Deste modo, o que poderia ser lido a respeito do feminino como elemento de fragilidade 

e passividade, aqui é descrito pelo poeta como adjetivo como aquele que não se 

acovarda diante das investidas de Baco, mas antes, apoia os portugueses diante das 

dificuldades. Tal como Ariadne a entregar o fio que conduzirá à saída de Perseu, Vênus 

os conduz à chegada às Índias. O pesquisador prossegue em sua análise, apontando que 

“o destino das naus depende dos peitos feminis”, indicando também o caráter sexual 

que a cena sugere (id., ibd.), culminado na assertiva de que “está feito um conjunto 

admirável: capacidade de fala, força física e sexualidade exuberante (id., p.213). 

A segunda cena relevante para a análise do macrofeminino na obra é o momento 

em que Vênus ouve a súplica e o agradecimento do Gama e dirige-se ao seu pai, Júpiter, 

em um dos episódios de maior erotismo e transgressão que existem no poema. Ela sobe 

aos céus, ao Olimpo, deixando seu rastro de beleza e sedução: 

 
Os crespos fios de ouro se esparziam 
Pelo colo que a neve escurecia; 
Andando, as lácteas tetas lhe tremiam, 
Com quem Amor brincava, e não se via... 
(II, 36, 1-4). 
 

A plasticidade com que o poeta trabalha a cena é, sem dúvida, das mais belas na 

épica camoniana. Demonstrando um protagonismo neste canto, o feminino será a força 

mais importante que patrocinará as vitórias no mar para que os homens possam dar 

continuidade na terra, através da guerra. Mas, para isso, a viagem somente será bem 

sucedida se Júpiter permitir o patrocínio de Vênus. Para tal, o gesto de convencimento 

se dá pela sedução sexual bastante marcada no poema: 

 
Cum delgado cendal as partes cobre 
De quem vergonha é natural reparo; 
Porém nem tudo esconde nem descobre 
O véu, do roxos lírios pouco avaro; 
Mas, pera que o desejo acenda e dobre, 
Lhe põe diante aquele objeto raro. 
Já se sentem no Céu, por toda a parte, 
Ciúmes em Vulcano, amor em Marte. 
 
E, mostrando no angélico sembrante 
Co risohũa tristeza misturada, 
Como dama que foi do incauto amante 
Em brincos amorosos mal tratada, 
Que se aqueixa e se ri num mesmo instante, 
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E se torna entre alegre magoada, 
Destarte a Deusa, a quem nenhũa se iguala, 
Mais mimosa que triste, ao Padre fala... 
(II, 37-38) 
 

O misto de sedução e lágrimas que marcam este acontecimento narrativo é uma 

ilação daquilo que perpassa a obra, o feminino aquoso. O fato de nenhuma deusa se 

igualar a Vênus neste excerto se dá não somente em função da sua beleza incontestável, 

– que Vasco Graça Moura defende como “a montagem de uma série de convenções que 

transportam a deusa a uma aparência da realidade humana, (...) conferem [-lhe] os 

atributos divinatórios que correspondem à beleza imperecível” (MOURA, 1980, p.113) 

– mas de um paradoxo que a aproxima daquilo que é visível ao poeta em seu tempo e 

condição existencial.  

O autor ainda considera que o tratamento humano conferido à deusa pode ser 

entendido como “a idealização de um ser existente”, a mulher, de modo a 

antropomorfizar a figura de um feminino divino, muito comum entres os renascentistas: 

a Vênus como um “lugar comum” (id., ibd.). No verbete “Mito de Vênus”, do 

Dicionário de Luis de Camões, Vitor Aguiar e Silva descreve com clareza a celebração 

do corpo de Vênus como clímax, que gera desconcertos: 

 
A narrativa de Vênus com Júpiter, no Canto II d’Os Lusíadas (...) é um 
deslumbrante canto celebratório da sua beleza e da sedução erótica da deusa. 
(...) O seu corpo esplendoroso estava quase desnudo. (...) Como nas Stanze 
per la giostra, de Poliziano, a deusa, ao sair nua do mar, sobre uma concha, 
recobre com a mão esquerda ‘il dolce pomme”, como no Nascimento de 
Vênus de Botticelli a deusa vela também com a mão esquerda e o seu longo 
cabelo o mesmo ‘dolce pomme’, enquanto a mão direita esconde os seios, em 
Camões é um translúcido véu que em parte esconde e em parte deixa ver a 
beleza dos ‘roxos lírios’ (AGUIAR E SILVA, 2011, p.960). 
 

Deste modo, no Canto II, ficará evidente como masculino e feminino organizar-

se-ão no plano diegético, em que Vênus e as nereidas se movimentam no plano “das 

entidades femininas” (id., p.961) que, por sua vez, movimentarão a “intriga mitológica e 

a intriga humana” (id., ibd) em contraposição a Baco que, não sem razão, aparece sob 

pouquíssima preocupação estética, o que denotaria uma superioridade plástica do 

feminino na obra. 

Assim, Vênus prossegue em sua argumentação aos prantos diante de Júpiter, que 

se mostra convencido: 

Fermosa filha minha, não temais 
Perigo algum nos vossos Lusitanos, 
Nem que ninguém comigo possa mais 
Que esses chorosos olhos soberanos; 
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Que eu vos prometo, filha, que vejais 
Esqueceram-se Gregos e Romanos, 
Pelos ilustres feitos que esta gente 
Há de fazer nas partes do Oriente 
(II, 44). 
 

E prossegue a cantar as futuras glórias dos portugueses e o sucesso da viagem, 

que ameaça o domínio de Baco no Oriente. Na sequência, Mercúrio aparece em sonho 

ao Gama, a fim de livrar-lhes de mais uma emboscada dionisíaca, em que ficam 

esclarecidas as intenções dos portugueses. O rei de Melinde pede-lhe que conte a 

História de Portugal, o que o capitão da armada portuguesa fará no Canto III e parte do 

IV, onde aparece o episódio do Velho do Restelo, criticando atitude dos portugueses, e 

no V, o triste caso do Gigante Adamastor.  

Esta análise saltará para o final do Canto VI não sem razão: o Canto III e parte 

do IV, e parte do VI serão o tema e o problema apresentados, sob profunda análise das 

tríades mulher-mar-amor e homem-terra-guerra, mote central desta tese, que analisará 

os papeis medievais trazidos no discurso de Vasco da Gama. 

 

 

3.2.3 “As forças com que dantes pelejaram” 

 

No Canto VI, encontra-se a última grande investida de Baco contra os 

portugueses. Antes, o poeta descreve o lugar onde reina Netuno, “no mais interno fundo 

das profundas/ Cavernas altas, onde o mar se esconde” (VI, 8, 1-2) e aponta o espanto 

das ninfas ao vislumbrar que “entre no reino da água o Rei do vinho” (VI,14-8). O deus 

e rei marítimo, avisados da visita de Lieu, perguntam-lhe a causa, ao que ele responde 

que convoque o Consílio Marinho para que demonstre as razões de ali estar, como quem 

se dirige a um tribunal de apelação. 

Ao convocar os deuses e as entidades marinhas que viviam sob o jugo de 

Netuno, o poeta cria uma atmosfera curiosa em relação à aparência de Tritão, cujos 

cabelos nunca teriam sido penteados, “nas pontas, pendurados, não falecem/os negros 

missilhões, que ali se geram”. O mesmo espanto pode ser visto em uma casca de lagosta 

na sua cabeça, tal como um gorro (VI, 17). O poeta prossegue na narrativa do corpo do 

Tritão: 

O corpo nu e os membros genitais, 
Por não ter ao nadar impedimento, 
Mas porém de pequenos animais 
Do mar todos cobertos, cento e cento; 
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Camarões, cangrejos e outros mais, 
Que recebem de Febe crecimento 
Ostras e camarões, do musco sujos, 
Às costas co a casca, os caramujos. 
(VI, 18) 

 

É interessante observar como, a partir desta cena, o narrador não consegue 

enxergar o falo do Tritão: concebe-o por uma suposta cobertura “estranha” à sua visão, 

de pequenos animais marinhos rígidos, repetindo os vocábulos casca, caranguejo, 

mexilhões. Em contrapartida, ao se recuar na cena da súplica de Vênus a Júpiter, 

observar-se-á que as genitais da deusa são descritas como as de uma mulher real. A 

descrição da nudez de uma deidade feminina ocorre novamente com mais discrição que 

a de Vênus em relação a Anfitrite, esposa de Netuno: 

 

Vinha por outra parte a linda esposa 
De Neptuno, de Celo e Vesta filha, 
Grave e leda no gesto, e tão fermosa, 
Que se amansava o mar, de maravilha. 
Vestida hũa camisa preciosa 
Trazia, de delgada beatilha, 
Que o corpo cristalino deixa-se ver, 
Que tanto bem não é pera esconder-se  
(VI, 21). 
 

Embora a nudez de corpos masculinos e femininos não fossem estranhas no 

tempo de Camões, é possível que, neste jogo de beleza feminil e “feiura” do Tritão, o 

intuito aqui seria o de valorizar o feminino através da descrição erótica e sensual, o que 

não se permite a censura moralista. Este dado confessa que tal beleza, a do corpo de 

Anfitrite e anteriormente de Vênus, não pode ser escondida; ao contrário, a exaltação do 

sensual e do falo que encontra “os peitos feminis” pode ser observada no movimento 

das ninfas que conduzem as naus no peito, no Canto II, e na preparação da Ilha dos 

Amores, em que as setas são lançadas também ao peito das nereidas. 

Na sequência do consílio marinho, Baco coloca-se queixoso da audácia dos 

portugueses, que ousaram navegar em águas neptutinas, quando os deuses se colocam 

em estado de revolta, ao que Netuno ordena a soltura dos ventos a fim de lançar 

tempestade e tormentas aos portugueses. Cabe destacar a fala de Tétis: 

 
Porém tanto o tumulto se moveu,  
Súbito, na divina companhia, 
Que Thétys indinada, lhe bradou: 
“Neptuno sabe bem o que mandou!” 
(VI, 36, 5-8) 
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O posicionamento da deusa Thétys, outro aspecto importante do feminino na 

obra, entra em concordância com Baco, mas que será afetada pelos amores que o 

Cupido lançará no Canto IX. Também é importante destacar que este consílio não 

possui a mesma força que o dos deuses olímpicos e, na verdade, funciona como um 

último recurso de Lieu, que tem ciência de que Vênus e seu patrocínio se davam a favor 

dos portugueses, pois “segundo o que a todos pareceu/ Era alguma profunda profecia” 

(VI, 36, 3-4). Como aponta Luis de Oliveira e Silva, no verbete “Consílio dos deuses 

marinhos”, 22 extraído do dicionário já citado: 

 

Mas se excluirmos o desmotivado Neptuno, nenhuma das deidades presentes 
na assembleia goza de competência prática para alterar minimamente a sorte 
do Tioneu, que, apavorado e confuso, cada vez mais se revela indeciso. (...) 
Não há, no panteão marinho, verdadeira vontade de vingança (SOUSA, 2011, 
p.284, 286). 
 

Para além de algumas assertivas do autor de que aqui se discorda – por exemplo, 

quando ele menciona que o consílio é totalmente inoperante – é importante destacar 

que, de fato, o Consílio Marinho teria o propósito de criar um clima antagonista ao 

patrocínio de Vênus, em que o Fado português era inevitável. Luis Maffei argumenta 

que “esse projeto é centrado, como bem apontou Helder Macedo, na contradição, e 

impele seus leitores a também abraçar o contraditório, (...) numa tensão sempre dada à 

crise” (MAFFEI, 2014, p.187). Como o Velho do Restelo, Baco funciona como voz 

crítica ao homem, quando ambos “profetizam” os saques, a colonização e a decadência 

que as navegações portuguesas proporcionaram.  

Enquanto acontece o Consílio, Veloso narra o episódio dos “Doze Pares de 

Inglaterra” 23 quando a ação de Bóreas se inicia: neste ponto, Vasco da Gama conclama 

mais uma vez aos céus e possui de ambiguidade no discurso: 

 
Divina Guarda, angélica, celeste 
Que os Céus, o Mar e Terra senhoreias: 
Tu, que a todo Israel refúgio deste, 
Por metade das águas Eritreias; 
Tu, que livraste Paulo e defendeste 
Das Sirtes arenosas e ondas feias, 
E guardaste, cos filhos, o segundo 
Povoador do alagado e vácuo mundo 
(VI, 81). 
 

                                                           
22 Este trabalho discorda de grande parte da exposição feita pelo crítico mencionado; entretanto, há que se 
reconhecer o consenso citado acerca do Consílio dos deuses Marinhos. 
23 Este episódio será analisado no capítulo 4. 
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Importante mencionar que o Gama está apavorado diante da tormenta, pavor que  

aqui se lê como mais uma ocorrência em que ele pode ser visto como um homem 

inexperiente na navegação, que ocorre até o Canto V; no entanto, não se repetirá após a 

chegada às Índias, em que passa a desconfiar das ciladas tramadas à armada. Para além 

dessa ingenuidade, seu discurso é cristão; entretanto, a resposta e o socorro que lhes 

chega é novamente o de Vênus. A agora, ao invés da força física empregada no Canto 

II, dotará suas ninfas de um elemento já empreendido por ela: a sedução. 

Ao ouvir a prece do Gama, Vênus percebe que “Estas obras de Baco são, por 

certo” (VI, 86, 1), ao que novamente “dece ao mar aberto” (id., 5), enquanto “manda as 

Ninfas amorosas/Grinaldas nas cabeças pôr de rosas” (VI, 86, 7-8). Aqui se encontra 

outro elemento ligado ao feminino: a rosa, que no medievo foi associada à imagem da 

Virgem Maria; entretanto, é possível que este elemento seja lido como outra metáfora 

das genitais femininas, o que pode ser reforçado pela seguinte sequência: 

 
Grinaldas manda pôr de várias cores 
Sobre cabelos louros a porfia. 
Quem não dirá que nacem roxas flores 
Sobre ouro natural, que Amor infia? 
Abrandar determina, por amores, 
Dos ventos a nojosa companhia, 
Mostrando-lhe as amadas Ninfas belas, 
Que mais fermosas vinham que as estrelas 
(VI, 87). 

 

Deste modo, a resposta de Vênus aos brados ventos, agora, se dá por uma 

persuasão através da sedução, ao que “fero Bóreas” não resiste à beleza da deusa. A este 

respeito, Luis Maffei observa o convencimento empreendido pelas ninfas para que os 

ventos “não fizessem uso da violência, (...) numa guerra sem brutalidade que antecipa a 

montagem da Ilha dos Amores (MAFFEI, 2017, p. 210), e Vênus, que astuciosamente 

argumenta finalmente “que amor, contigo, em medo se converte”. 

Sua linguagem realiza-se sempre pelo amor, que acalma a tempestade, ao que os 

outros ventos logo cedem às investidas das ninfas ”amansadas as iras e os furores”. 

Cleonice Berardinelli aponta uma questão que dialoga com esta análise: as ninfas 

“querem amor com brandura e não com furor, querem amar e não temer, por isso 

mandam e amansam. São elas as dominadoras, eles, os dominados. E tudo por amor 

(BERARDINELLI, 2000, p.91)”. Os ventos, além de cederem, prometem “serem leais a 

esta viagem” (VI, 89-91). Luis Maffei ainda observa que: 
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Esse discurso contra a guerra e em nome do amor, que salva os portugueses, 
seencontra num poema aparentemente bélico, tanto que enunciado fartamente 
por um Capitão – na diegese, Vasco da Gama seria morto não fossem esses 
discursos amorosos. Neste sentido, uma conclusão preliminar acerca do 
feminino n’Os Lusíadas indica que é por artes feminis que se ganha o que 
não pode ser conquistado pelo belicismo masculino puro e simples. (...) 
Vênus evita a desgraça com a ajuda das nereidas (id., p. 211). 
 

Seguindo o pensamento do autor, este gesto seria uma “radical revisão de 

valores, consagrando, sobre todos, o amor” (id., p.210) que, sob a perspectiva deste 

trabalho, é um recado maior e que vai além das tradicionais interpretações do poema 

como puramente bélico e colonizante. A consagração deste gesto amoroso não se vê 

somente na “Ilha dos Amores”, mas no episódio da “Máquina do mundo”, tema de 

análise ainda neste capítulo.  

Passada a tormenta e avistado logo em seguida o Ganges, os nautas percebem 

que chegaram ao seu destino. Vasco da Gama agradece os livramentos da morte da 

esquadra na passada tormenta, “os geolhos no chão, as mãos ao Céu,/ A mercê grande a 

Deus agradeceo” (VI, 93, 7-8).  

Curioso observar que, nas intervenções femininas, o poeta não empreende 

nenhum feito do Deus cristão, presente no poema como motivo de devoção, fé e guerra 

– a única descrição da aparição de Cristo se dá no campo da Batalha de Ourique, em que 

Vasco da Gama narra a visão de D. Afonso Henriques exortado à matança dos árabes e 

que a profecia do Cristo se cumpre ao dizer que os portugueses conquistarão terras dos 

“infiéis”. Contudo, não é possível perceber a intervenção do divino cristão no 

empreendimento lusíada; embora tal fato passe despercebido, a intervenção sobrenatural 

vem de Vênus, a quem não se poderia ler como uma equivalente da Virgem Maria. O 

feminino, ao contrário, parece empreender o que Luis Maffei (2014, p.513) defende 

como uma pedagogia amorosa, culminada no episódio da Ilha dos Amores.  

Os cantos VII e VIII trazem outros problemas que não o das manifestações do 

macrofeminino na obra. Deste modo, esta análise saltará ao Canto IX, ápice e junção 

entre nautas e ninfas. 

 

3.2.4 “O peito feminil, que levemente muda quaisquer propósitos tomados” 

  

Como aponta Vitor de Aguiar e Silva em Camões: Labirintos e Fascínios, o 

episódio da Ilha dos Amores ocupa, “quase rigorosamente, vinte por cento de todo o 

poema” (SILVA, 1999, p.131), totalizando duzentos e vinte versos, que vão desde o 
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Canto IX, 18 ao Canto X, 143. A esta análise é custoso selecionar versos ou estâncias 

que se julguem mais importantes para a demonstração das tríades mulher-mar-amor e 

homem-terra-guerra, dado que é nela que tal conjugação se funde, resultando no clímax 

do poema. Assim, aconselha-se a ler o episódio completo a fim de que não se perca de 

vista a beleza que esta passagem proporciona ao leitor. Desse modo, tentar-se-á destacar 

aqueles versos que ilustram com clareza o importante papel do feminino na obra, 

conforme defende o autor: “este episódio requer uma leitura simbólica que o próprio 

poeta explicitamente indicou” (id., ibd.).  

Dentre algumas explicações sobre a origem da Ilha dos Amores – se seria real ou 

uma semelhança com alguma ilha indiana – esta seção ainda seguirá o fio 

argumentativo de Vitor de Aguiar e Silva, que prossegue em sua análise ao defender 

que essas tentativas de associação do imaginário com o real são pouco profícuas no 

campo literário; o autor considera que ela tenha sido inspirada em descrições de jardins 

que ocorrem, por exemplo, na Odisseia, na Eneida e nas Metaforfoses, de Ovídio. 

Contudo, ainda há que se destacar “os jardins deleitosos da novelística cavaleiresca 

medieval, fonte que se pode associar às lendas, também medievas, relacionadas com a 

existência de ilhas ignotas e cantadas” (id., p.134), e uma importante influência na 

concepção e criação a que o poeta tenha recorrido. Importante ressaltar a fala de Sheila 

Hue: 

 
A ilha é uma recompensa para os navegantes. Prêmio arranjado por Vênus, 
que reúne em uma ilha de natureza luxuriante uma coleção de ninfas 
seminuas especialmente para premiar os cansados viajantes. É o momento em 
que o plano da ação dos deuses une-se ao plano da ação dos homens, o 
mitológico junta-se ao histórico, é o momento também em que a capacidade 
descritiva de Camões, naquilo que os retóricos chamavam de enargeia, ou 
seja, de fazer aparecer diante dos olhos do leitor imagens vivas através da 
descrição com palavras, se realiza de modo magistral, como uma pintura de 
Botticelli (HUE, 2016, p.110). 

 

Após saírem da Índia, a preparação da ilha por Vênus logo pode ser vista no 

Canto IX, 18. Nele, a deusa pretende presentear os nautas, ao “dar-lhe, nos mares 

tristes, alegria (IX, 18, 8) (...) No Reino de Cristal, líquido e manso” (IX, 19, 8) um 

banquete nupcial. Aqui, o poeta dedicará à descrição do ambiente sob termos que 

remetem à água, como “líquido”, “aquáticas” “mares”, “cristalino”, em que é possível 

perceber a ilha como um lugar em que “as aquáticas donzelas/esperem os fortíssimos 

barões”, prenunciando a alegoria da recompensa pelos esforços dos portugueses. A cena 
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em que a deusa se aproxima em sua carruagem permite ao leitor vislumbrar o tom que 

ditará o episódio:  

No carro ajunta as aves que na vida 
Vão da morte as exéquias celebrando, 
E aquelas em que já foi convertida 
Perístera, as boninas apanhando. 
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). 
 

Os termos ligados à brancura – a leveza dos cisnes, as boninas, a brandura  (que 

ocorrem no episódio de Inês de Castro, analisado no capítulo 4 deste trabalho), denotam 

um aspecto apontado por Cleonice Berardinelli, reforçado aqui: proposto por Vênus, o 

Amor deve ser exercido com a brandura, delicadeza e leveza, sentimento que recebe os 

nautas já na permissão da viagem pelo mar, e que Luis Maffei observa como “esses 

mares são o “reino Neptunino” onde Vênus nasceu, e a deusa não se importa em ver seu 

terreno cortado, de modo recorrentemente fálico, pelas naus, metonímias dos barões 

portugueses (MAFFEI, 2014, p.517)”, que se confirma no mesmo canto em “cortando 

vão as naus a larga via (IX, 51)”. Um prenúncio daquilo que Vênus pede ao seu filho, o 

Cupido, que semeie nos corações das ninfas e dos portugueses as setas que encherão os 

peitos feminis e dos barões de puro amor, brando e lúcido e que também não deixa de 

ter forte conotação fálica. 

Além do sentido sexual, o poeta retoma a ideia que propusera no “caso triste e 

dino da memória” (III,118, 5): o amor como ferida, “feridas as filhas de Nereu” (IX, 40, 

1-2), que encontram a cura para estas dores nos amores semeados e que, em seguida, 

serão saciados pelos nautas. O poeta adverte que os “fermosos leitos, e elas mais 

fermosas; enfim, com mil deleites não vulgares” (IX, 41, 5-6) ditarão o tom do encontro 

amoroso.  

Na sequência, Vênus dirige-se a seu filho e afirma: 

Quero que haja no reino Neptutino 
Onde eu nasci, progénie forte e bela, 
(...) 
Assi Vênus propôs: e o filho inico, 
Pera lhe obedecer, já se apercebe: 
Manda trazer o arco ebúrneo rico, 
Onde as setas de ponta de ouro embebe 
(IX, 42-43). 
 

Vitor Aguiar e Silva destaca um aspecto importante neste momento da narrativa:  
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o voto formulado por Vênus no discurso dirigido ao seu ‘amado filho’ tem 
um significado central na interpretação do episódio, (...) pois Vênus quer que 
no reino oceano, em cujas águas nasceu – águas que simbolizam o poder 
genesíaco primordial – seja gerada uma ‘progénie forte e bela’, dotada do 
poder de regenerar o mundo corrompido e mau graças ao império lustral do 
amor (AGUIAR E SILVA, 2011, p.440). 
 

Deste modo, uma espécie de “refundação” da pátria se dá não mais somente pela 

Cruzada ibérica, mas por uma linguagem pura e simples do amor, em que a harmonia – 

ao menos aqui – seja uma espécie de realidade genitora da gente forte lusitana. Só o 

amor puro e sem vulgaridades pode transformar a pátria portuguesa em seus 

empreendimentos. Dessa forma, poder-se-ia conjugar as forças masculinas e femininas, 

mar e terra, e a supremacia do amor sobre as conquistas portuguesas, ainda que à base 

da guerra. Assim como os romanos, e talvez com mais empenho declarado, os lusitanos 

são elevados à categoria de heróis, novos “Eneias” na Europa, semeando o amor não 

somente pelas conquistas, mas pela língua, “que com pouca corrupção, crê que é a 

latina” (I, 33, 8), que Luis Maffei aponta como: 

 
agora desfrutando de lugar na língua, o novo tem mesmo a ver com Vênus, 
nascida no mar, novo espaço de habitação português, nunca de antes 
explorado dessa maneira. A língua é uma das razões por que a deusa auxilia a 
navegação, como se lê numa oitava e noutros quatro versos do Canto I, 
momento central do Canto e do poema. (MAFFEI, 2014, p.517). 
 

Na sequência, semeadas as setas, “caem as Ninfas, lançam das secretas 

entranhas ardentíssimos sospiros (IX, 41)”, denotando que o terreno está pronto para os 

nautas, pois “e, se, feridas, estão vivendo, será pera sentir que vão morrendo” (IX, 48, 

7-8), quando o poeta retoma a ideia do amor como ferida, tão engenhosamente cantado 

em seu famoso soneto “amor é ferida que dói e não se sente”; também as pulsões de 

amor e morte, ecoadas no episódio da Castro, são retomadas para, na sequência, dar 

passagem à deusa: 

Dai lugar, altas e cerúleas ondas, 
Que, vede, Vênus traz a medicina, 
Mostrando as brancas velas redondas, 
Que vem por cima da água Neptutina. 
Pera que tu recíproco respondas, 
Ardente amor, à flama feminina, 
É forçado que a pudicícia honesta 
Faça quanto lhe Vênus amoesta. 
(IX, 49) 
 

Ainda sob a ótica do mesmo soneto, em que associa o amor à ideia de ardência – 

outro paradoxo, “amor é fogo que arde sem se ver” – possível ainda que no ambiente 

marinho, os portugueses tenham sido conduzidos para a fértil ilha, uma grande metáfora 
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da também fertilidade que caracteriza o feminino. Esta fertilidade proporcionará o 

encontro dos barões e das ninfas que, por sua vez, gestarão a nova geração de 

portugueses que semeará os valores de Vênus, cuja chegada é anunciada nos versos “De 

longe a Ilha viram, fresca e bela, que Vênus pelas ondas lha levava” (IX, 52, 2). Aqui, a 

geografia do lugar é uma grande metáfora novamente ecoada e que aguarda a chegada 

dos navegantes: 

Pera lá logo a proa o mar abriu, 
Onde a costa fazia hũa enseada 
Curva e quieta, cuja branca areia 
Pintou de ruivas conchas Citereia 
(IX, 53, 5-8). 
 

Vitor Aguiar e Silva aponta que o episódio apresenta uma consonância com 

autores de seu tempo, em que a obra se apresenta como “sem sentimento de pecado, e à 

exaltação dos deleites venéreos” (2011, p.441). Além disso, o poeta, ao caminhar pela 

obra, aponta não só para a superioridade da natureza sobre as riquezas alcançadas em 

Índia, mas também em “abre a romã, mostrando a rubicunda cor, com que tu, rubi, teu 

preço perdes” (IX, 59, 1-2) em que cabe considerar que o sentido da romã, conhecida 

por trazer a fertilidade em ritos populares, tais como as “simpatias”; na Antiguidade, era 

conhecida por ser a fruta associada ao amor. Também importante considerar que “romã” 

é anagrama de “amor”, assim como Mariana Caser da Costa propõe: 

 
Vale ressaltar o jogo a que nos propomos adentrar, entre os vocábulos armas, 
amar e armar. Nele, o primeiro elemento estaria para a história de conquistas 
belicosas portuguesas assim como o segundo estaria para o desfecho, 
pretendido pelo poeta, dessa história que, narrada em um estranho tempo 
presente, convoca ao texto o terceiro vocábulo. Assim, a união entre passado 
e presente, entre mítico e histórico e, por fim, entre real e ideal, apenas pode 
ser pensada em um plano artificioso, cuidadosamente idealizado – armado – 
pelo bardo maneirista (COSTA, 2019, p.33). 
 

Neste sentido, é importante perceber que toda a preparação, ou como a autora 

aponta, a “armação” da Ilha dos Amores seguirá a lógica de Vênus e Marte, conjugadas. 

Desse modo, antecipa a cópula física entre os nautas e simbólica, quando se pode 

vislumbrar este gesto máximo de encontro entre as tríades mulher-mar-amor e homem-

terra-guerra. 

Em seguida, os nautas desembarcam na ilha, onde as ninfas se mostram como 

incautas, distraídas, aconselhadas por Vênus “que andassem pelos campos espalhadas 

que, da vista dos barões, a presa incerta, se fizessem primeiro desejadas.” (IX, 65, 1-4). 

Cabe destacar que, neste momento, os nautas adentram pelas florestas à busca de caças, 

dado que: 
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Alguns, que em espingardas e nas bestas, 
Pera ferir os cervos, se fiavam, 
Pelos sombrios matos e florestas 
Determinadamente se lançavam 
(IX, 67, 1-4). 
 

Pode-se ler aqui a conjugação plena das tríades mulher-mar-amor e homem-

terra-guerra, quando os homens, ainda sem compreender o que ali se passa, entram 

armados como no movimento de caça. Veloso se dá conta da magnitude com que os 

cavaleiros ali se depararam: “Senhores, caça estranha (disse) é esta,/ Se inda dura o 

Gentio antigo rito/ A Deusas é sagrada esta floresta.” (IX,69, 3-5), indicando o caráter 

antigo das narrativas antigas e medievas de que existiriam terras nas quais o feminino 

habitava e que, ali, não se tratava de travar uma batalha no sentido bélico, mas sim no 

sentido amoroso, posto que as ninfas jogam o jogo de sedução e, ao perceberem a 

presença dos portugueses, dificultam de imediato as investidas dos portugueses. Estes, 

“por outra parte vão topar/ Com as Deusas despidas, que se lavam” (IX, 72, 1-2) para 

que, sedentos do amor das ninfas, possam “matar na água o fogo que nele arde. (IX, 73, 

8)”. Aqui, pode-se ler que água, amor e mulher é um só elemento na Ilha dos amores. 

A narrativa segue sobre os desamores do cavaleiro Lionardo, que literalmente 

caça uma das ninfas e lhe conta, como o Adamastor, as suas desventuras e os maus-

tratos com que o amor o premiara, quando ela cede para que ele se desfaça “em puro 

amor” (IX, 82, 8), que “Vênus com prazeres inflamava” (IX, 83, 6), e adverte: “milhor é 

esprimentá-lo que julgá-lo, (id.,7) ”. Em seguida, saciados os primeiros prazeres, as 

ninfas promovem um gesto: 

 
Destarte, enfim, conformes já as fermosas 
Ninfas, cos seus amados navegantes, 
Os ornam de capelas deleitosas 
De louro e de ouro e flores abundantes. 
As mãos alvas lhe davam como esposas; 
Com palavras formais e estipulantes 
Se prometem eterna companhia, 
Em vida e morte, de honra e alegria 
(IX, 84). 
 

Vitor Aguiar e Silva (2011, p. 473) enxerga este cenário como um gesto nupcial, 

em que as ninfas coroam os portugueses por suas glórias, coragem e firmam com eles 

um laço nupcial eterno, coroando o momento amoroso de que desfrutavam. Em seguida, 

o episódio conduz a outro, muito importante na alegoria do poema: o da “Máquina do 

mundo”, belíssimo e muito profícuo ao debate. Neste ponto destacar-se-á aquilo que 

cabe ao trabalho: que o feminino como quem acessa um saber a que lhe é, 
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prestigiosamente, conferido e que Thétys 24, mostra a Vasco da Gama; também há o 

caráter belicoso enunciado na profecia da deusa, não sem antes apontar que “hũa rica 

fábrica se erguia, de cristal toda e ouro puro e fino” (IX, 87, 3-4). 

 

3.2.5 “Com doce voz está subindo ao Céu/ altos varões que estão por vir ao mundo” 

 

O episódio da “Máquina do Mundo” ainda se dá sob a condução do feminino na 

obra, cantado e guiado por Thétys. O leitor mais incauto poderia se perguntar por que é 

essa, e não Vênus, que apresenta ao Gama as profecias dos barões que estão por vir. 

Uma possível resposta seria na noção de que a deusa Citereia e toda sua ação 

resultariam, de acordo com Luis Maffei (2014, p.514) numa pedagogia amorosa através 

de suas ninfas. O autor defende que a deusa não considera nenhum amor indino: 

 
Luta-se pela educação, e essa é a causa de Vênus, de Cupido e dos amores. 
Para isso, a montagem de uma hierarquia justa, baseada na sabedoria técnica 
de se querer, para que todos amem o que devem, e façam-no bem desejando, 
ou seja, desejando bem – acertada e eficazmente (MAFFEI, 2014, p. 526). 

 

Desse modo, expande-se a ideia de que a voz de Thétys faz parte dessa 

pedagogia: a esposa de Oceano é aquela que, como uma mãe a embalar o bebê no seu 

ventre aquoso, embalará os portugueses pelas águas do mar com tranquilidade, para que 

possam expandir seus domínios: 

 
Cantava a bela Deusa que viriam 
Do Tejo, pelo mar que o Gama abrira, 
Armadas que as ribeiras venceriam 
Por onde o Oceano Índico suspira; 
E que os Gentios Reis que não dariam 
A cerviz sua ao jugo, o ferro e ira 
Provariam do braço duro e forte, 
Até render-se a ele ou logo à morte 
(X, 10). 
 

Mais uma vez, os acontecimentos na Ilha dos Amores demonstram como as 

tríades aqui propostas encontram sua junção e a mais bela conjugação na obra. A fala da 

deusa – mulher-mar-amor – concatena-se àquilo que até então não pudera ser 

vislumbrado juntamente de homem-terra-guerra como os protagonistas das futuras 

guerras e conflitos, bem como o tom épico com que a deusa narra os feitos vindouros: 

                                                           
24 Importante esclarecer o que Aguiar e Silva demonstra: esta é Thétys, deusa, e não a ninfa Tétis, que 
causa infortúnios ao Adamastor. 
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A narrativa da ninfa, evocando heróis como Duarte Pacheco, (...) é uma 
crônica exaltada de heroísmo bélico que representa, como nenhum outro 
episódio ou qualquer outra parte d’Os Lusíadas, a dureza, a violência e a 
ferocidade da guerra, uma guerra santa (...) A dimensão ética não deixa de 
estar presente, porém, nesta crônica de heroísmo bélico, embora se trate de 
uma consciência que traduz a condição social e o estatuto militar dos 
cavaleiros (AGUIAR E SILVA, 2011, p.443). 
 

O leitor poderia levantar uma problemática, primeiramente um princípio 

bastante coerente: se o Canto III é, como este trabalho afirma, um canto épico 

cavaleiresco, por que a fala de Thétys também o é? A resposta para esta dúvida pode ser 

lida com a lente histórica daquele tempo. Como afirmado no capítulo 2, o século XVI 

viu os maiores progressos, mas também as maiores e violentas batalhas do homem 

contra si e com seus pares. É um período em que a violência estava muito disseminada, 

embora se trate de tempos humanistas. O poeta narra uma história que já lhe era 

conhecida ao tempo da redação e põe na boca da deusa todo o teor bélico: 

 
Tendo assi limpa a Índia dos inimigos, (...) 
Que todos tremem dele e nenhum fala (...) 
De sangue e corpos mortos ficou cheia 
E de fogo e trovões desfeita e feita 
(X, 66, 1-4-7-8). 
 

Assim, a glorificação dos nautas se dá no convite que a deusa irrompe ao Gama 

para mostrar-lhe o que “cos olhos corporais,/Veres o que não pode a vã ciência” (IX, 76, 

2-3), em que se revela um saber alegórico de que o feminino dispõe, pois é em seu 

domínio, o da Ilha dos amores, que está a projeção do modelo ptolomaico 

primorosamente descrito pelo poeta, mas não sem antes apresentá-la pela voz de Thétys: 

 
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). 
 

Vasco da Gama e, em seguida os portugueses da armada, vislumbram a Máquina 

que o saber humano desconhece. Neste ponto, ficam justificadas as exaltações que 

recebem, além mesmo das de Ulisses e de outros heróis épicos. Em razão disso, assim, 

eles puderam ver o funcionamento do universo e das forças físicas, tendo logrado “no 

erguido cume” (X, 77, 1) – o gesto de subida também é uma metáfora para a ascensão 

ao conhecimento e à sabedoria das quais só os portugueses foram merecedores – de 
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onde “contemplaram um globo translúcido que representava um ‘transunto’. Ou seja, 

uma cópia ou imagem da ‘grande Máquina do Mundo, descrita segundo o sistema 

geocêntrico de Ptolomeu ” (AGUIAR E SILVA, 2011, p. 473). 

Hernâni Cidade prossegue em sua análise ao destacar que contemplar este 

sistema era estar em consonância com o pensamento da época das grandes navegações, 

pois se acreditava na centralidade da terra como uma verdade, derrubada por Nicolau 

Copérnico, pois: 

 
Tudo na ilha se reunia para fazer dela símbolo de todas as compensações que 
os descobrimentos traziam ao homem: satisfação dos apetites dos sentidos; o 
espetáculo do esforço e das conquistas da vontade na expansão do poder e da 
cultura, no domínio pleno do planeta (CIDADE, 2001, p.132). 

 

Após descrever o planeta para o Gama e sua armada, os portugueses são 

assegurados de que encontrarão “vento e mar tranquilo” (X, 143, 1-2), além de serem 

acompanhados pelas ninfas ao longo do mar. Entre a saída dos nautas e a chegada a 

Portugal, quando “entraram pela foz do Tejo ameno” (X, 144, 5), poucos versos 

separam os lusíadas da saída da ilha. É curioso verificar que, assim que as forças 

femininas se retiram, o poeta anuncia o fim do canto, no conhecido anticlímax de quem 

tem a “Lira destemperada e a voz enrouquecida, e não do canto, mas de ver que venho 

cantar a gente dura e ensurdecida” (X,145, 1-4). Crê-se que estes versos podem indicar 

que a pátria não aprendeu, na pedagogia proposta por Vênus, o recado dado ao longo da 

viagem: que guerra sem amor e sem que o feminino também seja protagonista desta 

pátria rebatizada pelas águas dos mares cortados pelas naus não poderá encontrar a 

plenitude que vem, sempre, pelo amor.  

A postura do poeta, dirigindo-se ao rei, retoma a fala inicial do Canto I, em que 

novamente se coloca como vassalo:  

 
Por vos servir, a tudo aparelhados, 
De vós tão longe, sempre obedientes 
A quaisquer vossos ásperos mandados... 
(...)  
Os cavaleiros tende em muita estima, 
Pois com seu sangue intrépito e fervente 
Estendem não somente a Lei de cima, 
Mas inda vosso Império preeminente 
(X, 148, 1-3; 151, 1-4). 

 

Vislumbrar um simulacro do funcionamento do mundo tornaria os portugueses 

mais aptos ao recado de Vênus? Parece que a conjugação da tríade, aqui, não permite 
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mais que o feminino se manifeste, evocando assim o tom de cruzada religiosa que ainda 

impera nos tempos de Camões. Assim, mesmo que apresentada sob a forma de alegoria, 

a saída do feminino na obra resulta em um grande anticlímax, sendo possível antever, 

pela pena do poeta, a supremacia do homem, da terra e da guerra. Da União Ibérica? De 

todo modo, o recado amoroso não se estendeu, pois “de sorte que Alexandro em vós se 

veja,/ Sem à dita de Aquiles ter enveja” (X, 156, 7-8). O elemento épico, masculino e 

violento permanece a fortalecer suas raízes. 
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4. MULHER-MAR-AMOR E HOMEM-TERRA-GUERRA 

 

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, 1-4) 
 

 
As três primeiras partes deste trabalho conduziram o leitor à abordagem que será 

levantada neste capítulo: a análise aprofundada dos aspectos medievais trazidos à baila 

no épico camoniano no Canto III, bem como as reverberações de narrativas medievais 

no Canto IV e no episódio dos “Doze Pares de Inglaterra”, em que o substrato medieval 

é bastante atenuado. Neste sentido, esta última parte trará um aprofundamento analítico 

das figuras das rainhas D. Teresa, D. Maria, D. Inês e D. Leonor. Na perspectiva 

trabalhada ao longo da tese, podem ser lidas, na obra, como equivalentes de Vênus por 

transgredirem de algum modo, em seu comportamento, as regras sociais medievas. Se 

nos demais cantos, o feminino – mulher-mar-amor – se dá numa ótica mítica, agora se 

observa como o elemento histórico narrado pelo Gama – homem-terra-guerra – pode, à 

primeira vista, fazer com que o leitor perceba as rainhas desajustadas em relação aos 

anseios medievais que, como afirmado anteriormente, regula as mulheres dentro da 

moral cristã católica que, em muitos momentos, posicionou-se de forma misógina. 

 Um aspecto interessante observado é o fato de o Gama não mencionar a rainha 

Santa Isabel, figura importante não só para a espiritualidade, mas, particularmente para 

Portugal, enquanto pessoa política. Assim, este fato não será investigado como merece 

pelo tempo e objetivos que aqui são necessários cumprir, mas aventa-se a possibilidade 

de que Isabel de Aragão não possui as equivalências do feminino mítico desenvolvido 

na obra, como é o caso das rainhas do Canto III. 

 Neste sentido, o discurso do Gama, homem medieval, também é uma fala que 

descreve um feminino abafado pela religião, embora também seja um homem na 

fronteira da modernidade, imbuído também do espírito mercante que marca o anseio por 

riquezas, valores da sociedade capitalista. Desse modo, o que se vislumbra é o ideal 

cavaleiresco e o aspecto beligerante que dita o discurso do capitão – não sem razão, 

dado ser ele também um homem das artes da guerra – desde a fundação até os dias em 

que narra ao rei de Melinde a viagem ao Oriente. Figuras como D. Afonso Henriques, 

Egaz Moniz e D. João I serão exaltadas por sua bravura e pela busca de um governo 
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justo através da também guerra justa, que, como visto, eram premissas medievais. 

Conjugadas as tríades, percebe-se uma tensão entre si quando o discurso vigente é o 

cristão; a harmonia entre elas só seria alcançada, como visto na parte 3, na Ilha dos 

Amores, onde Thétys também exalta as glórias dos barões que virão – outro substrato 

medieval que aparece em tom de narrativa cavaleiresca, dentro do contexto moderno. 

Assim, para se compreender o jogo e as rainhas dentro da concepção posta no 

Canto III, é necessário levantar os traços clássicos de Medeia para D. Teresa, de 

Medusa para D. Leonor, e observar como os de Vênus aparecem traduzidos na condição 

humana nas rainhas D. Maria e D. Inês de Castro – esta que, sob a perspectiva dos 

estudos que foram levantados em pesquisas de mestrado da autora desta tese, seria a 

plena conjugação entre amor e guerra, amor e sacrifício, amor e morte, demonstrados 

mais à frente aqui, nesta parte última. 

 

4.1. O RETRATO DOS HERÓIS MEDIEVAIS 

 

António José Saraiva esclarece uma das causas para a incompreensão dos versos 

de Camões n’ Os Lusíadas e que cabe ressaltar:  

 
Justamente a mitologiatem no poema um valor funcional, está na carpintaria, 
e não apenas no ornato; e, por outro lado, as figuras e episódios mitológicos 
têm uma vida própria e autônoma, independente do plano histórico, ao passo 
que essa vida própria e autónoma falta justamente às figuras e episódios do 
plano histórico. O que existe, sim, são as contradições ideológicas apontadas 
entre a cultua humanística de Camões e a sua formação feudal, as quais estão 
na raiz da estrutura formal do seu poema (SARAIVA, 1972, p.186). 
 

O que o autor aponta como contradição, aqui enxerga-se como uma conciliação 

entre o pensamento clássico e medievo, como apontado em outro momento deste 

trabalho. Mas, de fato, o que se percebe é que, no plano histórico, as personagens não 

possuem a leveza com que o mítico se move na obra, tal como os gestos de Vênus a 

Júpiter ou quando desce dos céus como seta; em contrapartida, toda fluidez que o 

feminino tenta promover, seja um gesto de poder político ou amoroso, são postos como 

transgressão.  

Desse modo, o que se percebe, no Canto III, é a exaltação de indivíduos e não de 

uma coletividade por parte de Vasco da Gama, reiterado por Saraiva: “quem lê Fernão 

Lopes fica impressionado com a formidável presença da cidade de Lisboa e dos povos 

do reino, do princípio ao fim da Crônica de D. João I, em relação à qual os feitos 

individuais são como a crista em flor sobre o mar ondeante ” (id., p.191). De modo mais 
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moderado, aqui se toma essa fala não como uma inabilidade de Camões ao conceber o 

discurso do Gama, mas de uma possível crítica implícita deixada pelo poeta: a violência 

e a forte carga histórica com que o capitão da armada é relatado pelos registros daquele 

tempo aparece poucas vezes n’Os Lusíadas a se colocar como o capitão – salvo o trecho 

em que o Catual sequestra-o. Segundo Saraiva, o mesmo ocorre com os nautas, 

apagados em sua coletividade pouco entusiasta, dado que há pouquíssimos trechos da 

convivência entre estes homens e deles com o mar, diferente do que ocorre na Odisseia.  

Embora Antonio José Saraiva, neste texto, radicalize a ideia de que Camões não 

desenvolveu adequadamente a fala de Vasco da Gama em relação ao plano histórico, 

aqui se aventa a possibilidade de, em mais uma das muitas entrelinhas encontradas na 

obra, ser um recurso diegético: a possível falta de destreza do Gama personagem para 

caracterizar os feitos do reino em sua fala, bem em como a falta de compreensão de um 

feminino que conduz os lusíadas ao Oriente, o anticlímax ao fim do poema, parece 

demonstrar uma totalidade da obra que “dá um recado”: apesar de vislumbrarem, 

desbravarem e lutarem, os portugueses não compreenderam totalmente o sentido 

amoroso da viagem (a pedagogia amorosa proposta por Luis Maffei), deixando-se levar 

pelos gestos de cruzada mercante e religiosa. 

Entretanto, há trechos belos carregados de lirismo, como o do Inês de Castro, e o 

próprio gesto de emprestar a voz para narrar o que Hernâni Cidade (2001, p.133-134) 

chama de “realidade objetiva (...) jorrando imagens e símbolos” não deixam de exaltar 

as batalhas nas guerras de reconquista. Neste sentido, o crítico e Cleonice Berardinelli 

estão de acordo em que a narrativa das batalhas de Ourique, do Salado e de Aljubarrota 

são as que merecem maior destaque por serem “mais notáveis religiosa e politicamente, 

(...) a primeira e a terceira decisivas na história de Portugal ” (BERARDINELLI, 2000, 

p. 57). 

O trecho que merece a leitura atenta é a narrativa da batalha de Ourique, quando 

D. Afonso Henriques toma dos árabes a cidade de Santarém, o que Cleonice 

Berardinelli descreve como “a batalha é duvidosa: um rei português contra cinco reis 

mouros, cem infiéis para um cristão. Súbito, o milagre: o Cristo crucificado mostra-se a 

todos; os ânimos se acendem, é a vitória portuguesa” (id., p.58). Aqui é possível 

observar como esse fato na história portuguesa fundamentou e legitimou a dinastia 

afonsina não só em campo de batalha, mas também como escolhido pela própria figura 

do Cristo – a única intervenção cristã relevante que desponta. Hernâni Cidade considera 

que:  
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Nas estrofes sobre a batalha de Ourique, porém, o acontecimento é-nos dado 
em sua preparação e catástrofe, como na tragédia em mais de um acto. 
Assim, temos, em primeiro lugar, o espetáculo da força de Ismar e dos quatro 
reis a quem ele chefia – para fazer sentir a necessidade da intervenção 
miraculosa, unânime ansiedade do arraial lusitano (CIDADE, 2001, p.135). 
 

Os trechos a que Vasco da Gama se refere quando narra a primeira grande 

batalha contra os árabes, e que Cleonice Berardinelli aponta com clareza, é que “não 

importa que sejam eles os donos da terra de que há muito se apossaram: é preciso 

vencê-los para dar início a uma arrancada rumo ao sul, que chegará ao Algarve e 

continuará pelo mar afora” (BERARDINELLI, 2000, p. 58). Tais trechos serão 

relevantes para o próprio discurso de legitimação do poder de Afonso Henriques em 

relação a sua mãe, D. Teresa. Desse modo, a figura do Cristo nos versos: 

 

A matutina luz, serena e fria, 
As Estrelas do Polo já apartava, 
Quando na Cruz o Filho de Maria, 
Amostrando-se a Afonso, o animava. 
Ele, adorando Quem lhe aparecia, 
Na Fé todo inflamado, assi gritava: 
“Aos infiéis, Senhor, aos infiéis, 
E não a mi, que creio o que podeis!” 
(III, 45) 
 

Abre caminho para a legitimação da dinastia, na estância seguinte, em que “Com 

tal milagre os ânimos da gente Portuguesa inflamados (...) Dizendo em alta voz: ‘Real, 

real! Por Afonso, alto Rei de Portugal’!” (III, 46, 7-8). Desse modo, estão os reis 

afonsinos consagrados pela força cavaleiresca, dado que à biografia de D. Afonso são 

dedicadas (III, 28-84) 65 estrofes completas. Aqui, a exaltação e a descrição da guerra 

se fazem com bastante engajamento e detalhes nos campos de batalha, em que “a 

aceleração rítmica dos versos produzida, em Ourique e Aljubarrota, sobretudo pela 

enumeração de versos de ação – ação bélica – e outros sintagmas progressivos nela 

implicados” (BERARDINELLI, 2000, p.60). É a plenitude dos esforços do homem em 

busca de conquista por terras e pela guerra em que Marte parece ser seu patrocinador 

como reforçado pelo próprio deus no Canto I, ainda que o motivo seja cristão. 

Também é na companhia de D. Afonso em que se observa a exaltação do vassalo 

Egaz Moniz, que aparece seguidamente ao episódio da guerra contra D. Teresa, 

promovendo um tratado em que firmava o compromisso de que o rei português não 

invadiria as terras castelhanas. Contudo, D. Afonso não cumpre a palavra, e conta a 

lenda, que o próprio Egaz Moniz teria se apresentado ao rei de Castela vestido de 
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branco junto da sua família e como algumas pinturas demonstram, a se entregar como 

meio de reparação ao equívoco cometido por seu rei: 

 
Mas o leal vassalo, conhecendo, 
Que seu senhor não tinha resistência, 
Se vai ao Castelhano, prometendo 
Que ele faria dar-lhe obediência, 
Levanta o inimigo o cerco horrendo, 
Fiado na promessa e consciência, 
De Egaz Moniz, mas não consente o peito 
Do moço ilustre a outrem ser sujeito 
(III, 36). 
 

Tais narrativas e herói permaneceram na memória coletiva por demonstrarem 

lealdade à causa portuguesa, dado que o aio contribuiu para a queda de D. Teresa; a 

estância citada refere-se ao gesto de bravura ao se entregar ao rei de Castela, levando 

mulher e filhos: 

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... 
(III, 39, 1-4 , grifo nosso) 
 

A fala do aio convence o rei do gesto sacrificial pelo reino português, bem em 

como cumprir sua palavra assinada no acordo quebrado por D. Afonso. Além disso, os 

versos grifados deixam uma possível interpretação ao leitor: a argumentação de Egaz 

Moniz pode ser lida em comparação à súplica de Inês de Castro: “Ó tu, que tens de 

humano o gesto e o peito” (III,127, 1). O herói encontra misericórdia no gesto do rei 

inimigo, mas não Inês; se a generosidade e a excelência se mostram como virtudes de 

um rei, estaria D. Afonso IV sob o juízo de Vasco da Gama – ainda que este tente 

isentá-lo da decisão ao dizer que “queria perdoar-lhe o rei benino” (III, 130,1) – ao não 

demonstrar generosidade? O que poderia ser uma incoerência parece uma crítica aos 

modos de governar de Afonso IV. 

Sob a ótica da proposta desta tese, o que rege os discursos medievais há de ser o 

desdobramento de homem-terra-guerra, que não cede ao feminino, mas que o relega ao 

papel de ameaça, como os perigos que se poderiam enfrentar numa viagem à Terra 

Santa: aos cavaleiros, era aconselhada a prática da castidade, como defendia São 

Bernardo de Claraval; na Demanda do Santo Graal portuguesa, Galaaz é o cavaleiro 

santo que, além de estar afastado dos “perigos femininos” também fazia uso da 
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estamenha.25 Neste sentido, a exaltação do cavaleiro em detrimento de D. Teresa por 

parte de Vasco da Gama é verossímil dentro da lógica medieva, mas que não passa 

despercebida à crítica apontada nas falas do aio e de Inês. 

A segunda batalha que cabe destacar é a do Salado. Aqui, a pedido de D. Maria, 

Portugal se envolve nas demandas que Castela enfrentava com a força dos árabes 

naquele território. O mesmo gesto de valorização do inimigo encontrado na batalha de 

Ourique é retomado na segunda batalha: na descrição das forças guerreiras dos mouros, 

nota-se a supervalorização dos esforços das armas e das forças cavaleiras 

(BERARDINELLI, 2000, p.60). Nela, Afonso IV é chamado a contribuir com seus 

homens dado que o genro se via em grande perigo, e que vence com o auxílio do sogro: 

 
Eis as lanças e espadas retiniam 
Por cima dos arneses (bravo estrago!); 
Chama, segundo as leis que ali seguiam, 
Uns Mafamede, e os outros Sant’Iago. 
Os feridos com grita do céu feriam, 
Fazendo de seu sangue bruto lago, 
Onde outros meios mortos se afogavam, 
Quando do ferro as vidas escapavam. 
(III, 113)  
 

Ao prosseguir em sua leitura, Cleonice Berardinelli (id., p.62) aponta para o fato 

de que “os mouros também confiam no Céu”, e que o bruto lago de sangue também 

configuraria uma espécie de batismo. Batismo este que se pode enxergar como um gesto 

que sacramenta os esforços do homem guerreiro na terra recém-conquistada, como “um 

rito sacrificial de purificação” (id., ibd.),  típico dos anseios e das batalhas medievais, 

que viam na guerra justa uma forma de alcançar a salvação cristã. Desse modo, Hernani 

Cidade conduz sua análise pela via de que “em Salado, é o próprio Cristianismo na 

Península que se consolida, desopresso da ameaça maometana. O Poeta dá ao 

acontecimento maior relevo e mais espectaculoso dramatismo” (CIDADE, 2001, 

p.137):  

 

Com esforço tamanho estrue e mata 
O Luso ao Granadil, que, em pouco espaço, 
Totalmente o poder lhe desbarata, 
Sem lhe valer defesa ou peito de aço 
(III, 114, 1-4). 
 

                                                           
25 A estamenha fazia parte das vestes dos monges, na obra citada, funcionava como uma espécie de cinto 
de castidade, que Galaaz não retirava ao longo de sua jornada em busca do Graal, que de fato, encontra. 
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A descrição da batalha do Salado parece ilustrar a força que o Cristianismo 

vinha impondo aos árabes desde o Império Bizantino. Entretanto, Cleonice Berardinelli 

aponta que “a preocupação do Poeta em valorizar, pelo confronto com batalhas púnicas 

ou romanas, a vitória do Salado, talvez o tenha levado a omitir a expressão do 

reconhecimento a Deus” (BERARDINELLI, 2000, p. 62). Tal fato não passa 

despercebido ao leitor mais atento, dado que era um importante passo para a expansão 

da cristandade. Se portugueses e castelhanos estão lado a lado lutando contra os grandes 

exércitos árabes, por que a dedicação a Deus é omitida? Cabe lembrar que é neste 

episódio que D. Maria, uma das equivalências humanas de Vênus desenvolvidas a 

seguir, é a força da deusa do amor que intervém em favor das lutas nacionais. 

Novamente, o que poderia parecer incoerência pode ser lido como o oposto: não é 

Cristo que vem em auxílio dos portugueses como em Ourique, mas Vênus que incute 

em Afonso IV a necessidade de se auxiliar os castelhanos através da guerra. O fato de o 

poeta comparar as forças ibéricas aos esforços romanos: 

 

Quando as águas co sangue do adversário 
Fez beber ao exército sedento; 
Nem o Peno, asperíssimo contrário 
Do Romano poder, de nascimento 
Quando tantos matou da ilustre Roma 
(III, 116, 3-7). 
 

Tal aspecto pode ser lido como uma das intervenções de Vênus como fora em 

favor dos romanos na fundação de Roma, agora transmutado em contexto cristão 

medieval, ainda que em uma Cruzada. Suas intervenções podem ser interpretadas 

também como um estímulo à guerra, como quando a deusa do amor não se deixa 

intimidar por Baco. 

Por fim, a batalha de Aljubarrota, diferente da batalha do Salado, dedica seus 

esforços a Deus na figura de D. João I, Mestre de Avis, que aparece no canto IV 

sobreposto a D. Leonor Teles nos versos que o Gama evoca: 

 
Naqueles que também se aproveitaram 
Do descuido remisso de Fernando, 
Despois de pouco tempo o alcançaram, 
Joanne, sempre ilustre, alevantando 
Por Rei, como de Pedro único herdeiro 
(Ainda que bastardo) verdadeiro 
(IV,2, 3-8). 
 

Este trecho refere-se à eleição da nova dinastia que chegava ao poder, e não sem 

a crítica do capitão da armada portuguesa. Trazido por Fernão Lopes sob a ótica de um 
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messianismo sanador dos problemas do reino português, que se via em disputa com D. 

Leonor Teles pelo trono, o quarto filho de D. Pedro I, entregue ao Mestre de Avis para 

criar e cuidar de sua educação, surge como o cavaleiro que há de salvar Portugal dos 

anseios de poder da rainha, juntamente de Nuno Álvares, o Condestável. Embora o 

cronista registre a eleição do Mestre nas cortes de Lisboa, em que João das Regras 

argumenta com clareza e domínio retórico acerca da legitimidade do gesto de eleição 

daquele herdeiro, cabe ressaltar o que defende Maria do Amparo Tavares Maleval: 

 
A figura messiânica do bastardo do rei D. Pedro, filho deste com a galega 
Teresa Lourenço, já se vinha delineando desde a Crônica de tal soberano. Aí, 
o popular e justiceiro D. Pedro, ao ser procurado por D. Nuno Freire, mestre 
da ordem de Cristo –a poderosa Ordem remanescente dos antigos templários 
–, para solicitar-lhe o Mestrado de Avis para D. João, dá pronto acolhimento 
ao pedido, muito embora este seu filho contasse então com apenas sete anos 
de idade. Para tal gesto, predispunha um sonho profético que tivera 
(MALEVAL,1995, p. 131). 
 

A autora refere-se a um sonho de D. Pedro relatado na Crônica de D. Pedro, em 

que: 

Porque eu sonhava uma noite o mais estranho sonho que vós vistes: a mim 
me parecia,dormindo, que via Portugal a arder em fogo, parecendo o Reino 
todo uma fogueira; e estando assim assustado com essa visão, vinha este meu 
filho João com uma vara na mão, e com ela apagava aquele fogo todo.Eu 
contei isto a alguns, que têm razão para entender tais cousas, e disseram-me 
que não podia ser senão que alguns grandes feitos lhe haviam de sair entre as 
mãos. (SARAIVA, 1997, p.53). 

 

Tal justificativa de um aspecto soteriológico (MALEVAL, 1995, p.129) 

contribuirá para a culminação do ideal cavaleiresco no imaginário português, mesmo 

que já na Baixa Idade Média. Também a figura de D. Nuno Álvares é considerada, 

talvez ainda mais que a do rei eleito, como a do cavaleiro santo descrito pelo cronista 

com adjetivos que se referem “à claridade, à luz (...) que se opõem à dissimulação de 

outros personagens, (...) como Leonor Teles ” (MALEVAL, 2010, p.211). Assim 

também Vasco da Gama segue os passos das referências histórias que possui e 

promove, em geral, a exaltação do cavaleiro e o detrimento das figuras femininas, 

sobretudos as de D. Teresa e D. Leonor, que promovem forças de poder pautadas em 

suas escolhas, o que é visto pela ótica da História como gestos de egoísmo em que o 

poder não estaria a serviço do reino como um todo. N’Os Lusíadas, a fala de D. Nuno 

Álvares pode ser destacada como um exímio exemplo de vassalagem: 
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Como?! Da gente ilustre Portuguesa 
Há de haver quem refuse o pátrio Marte? 
Como?! Desta província, que princesa 
Foi das gentes na guerra em toda parte 
Há de sair quem negue ter defesa? 
Quem negue a fé, o amor, o esforço em arte 
De Português, e por nenhum respeito, 
O próprio reino queira ver sujeito? 
(IV, 15) 
 

Em virtude da aderência de alguns povoados portugueses ao rei castelhano – 

também D. João I – D. Nuno Álvares exorta essas resistências a cumprirem a fidelidade 

ao Mestre de Avis; este, auxiliado em muito pelo Condestável, ganha a batalha contra o 

cerco, sendo um dos episódios mais importantes para a consolidação de Portugal 

enquanto Estado. A força militar posta pelo Gama em referência a Marte também pode 

ser lida na obra como outra intervenção do mítico masculino 26, ainda que anterior à 

viagem dos lusíadas, fortalecendo assim a tríade homem-terra-guerra. 

Hernâni Cidade (2001, p.141) aponta para a vivacidade com que Vasco da Gama 

descreve a batalha de Aljubarrota e do empenho de D. Nuno Álvares “irradiando 

energia heroica do gesto e da palavra”. Aqui, a batalha mais exaltada pelo narrador é a 

da vitória entre cristãos, de consolidação do lugar de Portugal na Península Ibérica, que 

envolve e comove portugueses que resistiam ao poder de D. João de Avis. A comoção 

aparece na figura materna que de dentro do cerco se mostra: “as mães que o som 

terribiles cuitaram, aos peitos os filhinhos apertaram” (IV, 28,7). 

Ainda em relação ao Condestável, cabe destacar o que considera Cleonice 

Berardinelli (2000, p.69): ao apontar as comparações que o Gama promove de D. Nuno 

Álvares “a Cornélio (IV, 34), a Átila (IV, 24) e ao leão de Ceuta (IV, 34), [em que] são 

valorizadas as suas virtudes como estimulador dos comandados, açoutador de inimigos 

e destemeroso defensor da pátria”, para em seguida dar lugar a D. João I, que acode as 

tropas de seu vassalo, “como a leoa parida a seus filhotes (IV, 36, 5)” (id., ibd.), que 

firma o poder da “dinastia representada por um rei casto que recusa a casar-se” (id., 

p.70), em detrimento do poder e da instabilidade relatadas sobre a rainha D. Leonor 

Teles. 

Desse modo, pode-se considerar que o discurso que rege a lógica bélica 

medieval é determinante na representação das rainhas, uma vez que cavaleiros ilustres 

do reino – D. Afonso, Egaz Moniz, D. João I e D. Nuno Álvares – aparecem em seguida 

                                                           
26 Este trabalho compreende que a intervenção de Marte n’Os Lusíadas se dá em menor dimensão do que 
o feminino, como demonstrado na parte 3. 
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ao retrato das rainhas D. Teresa e D. Leonor Teles como homens fortes, destemidos, 

seguidores dos preceitos da Igreja – fé, esperança e caridade – para sobreporem-se ao 

papel dessas rainhas e o poder que lhes era de direito. Hernâni Cidade considera que 

“Camões sentiu a força e a densidade do quadro de Fernão Lopes” (CIDADE, 2001, p. 

145). 

Cabe atentar para a concepção de poder político, tema de outro importante 

verbete do citado Dicionário de Luís de Camões. Nele, Martim de Albuquerque defende 

que na épica camoniana há a noção de “uma comunidade territorial dotada de governo 

próprio” (2011, p.279), dado que a própria ideia de Estado Moderno se configura; no 

entanto, também ressalta que os termos “condição, situação, domínio” (id., ibd.) 

mostram-se como uma noção do papel político do reino Português, bem como o termo 

“terra”. Estes, por sua vez, configuram-se adequadamente ao jogo que o poeta propõe 

dentro da concepção medieval trazida à baila; da mesma forma, os termos “sangue, 

terra, pátria”, enquanto referência “a gens, a um fato étnico que forma, também, a base 

da nação” (id., ibd) estão presentes na narrativa lusíada. É importante também destacar 

que o crítico prossegue em sua análise ao referir-se à tirania, um aspecto condenável em 

um rei, dado que:  

A natureza do poder liga-se à noção de ofício, desempenha uma função, um 
ministério. Era isso um tópico batido recorrente da literatura medieval e que 
em Portugal, quer antes quer depois do Renascimento, ou seja, durante 
séculos, formou um verdadeiro lugar comum (id., p. 280). 
 

Desse modo, a concepção de soberania aparece como um papel político em que 

os deveres do reino devem preceder aos desejos individuais, como “a cabeça que rege 

os membros de uma comunidade política” (id., ibd). Dentro desta ótica, D. Teresa e D. 

Leonor parecem estar distantes desta concepção: são retratadas por colocarem os 

interesses pessoais – a sensualidade, sobretudo – acima das questões políticas que o 

reino enfrentava. Por fim, esta soberania não era algo estático, hereditário: o caso da 

eleição do Mestre de Avis nas Cortes ilustra a ideia de governo justo, ainda que por trás 

disso existam interesses políticos, sobretudo da burguesia em relação à ascensão, no 

caso de D. João I. 

 

4.1.1 Os Doze Pares de Inglaterra 

 

O episódio dos “Doze de Inglaterra” ou do “Magriço”, resumidamente, aparece 

no poema quando os nautas estão na iminência de adentrar no Oceano Índico, no Canto 
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VI, (40-70) enquanto ocorre o Consílio dos deuses marítimos e antes de enfrentarem a 

última tormenta cessada por Vênus. Nesta hora, os nautas encontram-se cansados e o 

narrador cita os “remédios contra o sono buscar querem, histórias contam, casos mil 

referem” (VI, 39), até que Fernão Veloso começa a contar o episódio, não sem antes 

ouvir o pedido de Lionardo: “que contos poderemos ter milhores, pera passar o tempo, 

que de amores?” (VI, 40, 7-8). Em seguida, o narrador o interpela: 

 

Não é (disse Veloso) cousa justa 
Tratar branduras em tanta aspereza, 
Que o trabalho do mar, que tanto custa, 
Não sofre amores nem delicadeza; 
Antes de guerra férvida e robusta 
A nossa história seja, pois dureza... 
(VI,41, 1-6) 
 

Cabe ressaltar que os nautas, de fato, não compreendem o sentido amoroso da 

viagem ainda – se é que o entendem depois da Ilha dos Amores –, dado que Veloso crê 

que o trabalho do mar não sofre amores, mas sim como um exercício bélico, o que 

demonstra como o jogo das tríades mulher-mar-amor e terra-homem-guerra 

configuram-se no poema ora como complemento, ora como oposição.  

Em seguida, Veloso prossegue no assunto, que não está fundado em “contar 

cousa fabulosa ou nova”, remetendo-se à matéria de que irá tratar, uma vingança contra 

doze cavaleiros que profanaram a honra de doze damas inglesas ao “soltar palavras 

graves de ousadia” (VI, 44, 6); elas buscam em amigos e familiares a vingança contra 

seus compatriotas. Veloso ainda caracteriza tais mulheres: 

 

A feminil fraqueza, pouco usada, 
Ou nunca, a opróbios tais, vendo-se nua 
De forças naturais convenientes, 
Socorro pede a amigos e parentes 
(VI, 45, 5-8). 
 

Percebe-se que o narrador traz em suas concepções a ideia medieval de que a 

mulher não poderia defender-se pela força, característica de homens, cavaleiros e 

corajosos. Diante de todas negativas, as damas rogam ao Duque de Lencastre, que as 

aconselha a pedir socorro “das terras Iberinas”, pois “nos Lusitanos vi tanta ousadia” 

(VI, 48, 4-5), referindo-se às habilidades cavaleirescas dos portugueses. Assim, envia 

comissários a Portugal com o intuito de pedir-lhes auxílio e evitar uma guerra civil, não 

sem antes caracterizar, mais uma vez, o feminino de forma que: 
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Também, por vossa parte, encarecidas, 
Com palavras de afagos e de amores 
Lhe sejam vossas lágrimas, que eu creio 
Que ali tereis socorro e forte esteio 
(VI, 49, 5-8). 
 

O motivo da contenda é acerca dessas mulheres, mas a narrativa centra-se na 

bravura e nas forças destemidas dos cavaleiros portugueses, que logo atendem ao 

pedido quando “apercebem-se os doze em tempo breve, de armas e roupas de uso mais 

moderno”, trazendo vivacidade ao episódio ao descrever “de elmos, cimeiras, letras e 

primores, cavalos e concertos de mil cores” (VI , 52, 7-8). E partem em direção à 

Inglaterra, sem o Magriço, que opta por vias terrestres e não marítimas, como seus 

colegas. Interessante verificar que este cavaleiro personifica mais uma vez as forças 

homem-terra-guerra, em que o trajeto fortalece seus ânimos contra os ingleses: doze 

ingleses contra doze portugueses, o que fica ameaçado pelo atraso do Magriço e que 

cria um clima de suspense por conta da dama que poderia ficar sem sua honra vingada: 

 
Vestem-se elas de cores e de sedas, 
De ouro de joias mil, ricas e ledas. 
 
Mas aquela, a quem fora em sorte dado 
Magriço, que não vinha, com tristeza 
Se veste, por não ter quem nomeado 
Seja seu cavaleiro nesta empresa 
(VI, 58,7-8; -59, 1-4). 

 

Desse modo, o narrador contrapõe a alegria e a vivacidade das outras onze 

damas e a tristeza daquela que aguarda pelo Magriço; o torneio se organiza e, na 

iminência da batalha, o décimo segundo cavaleiro chega e “abraça os companheiros” 

(VI, 62, 7). A dama se anima e “os belicosos ânimos” dão início a uma batalha 

sangrenta, descrita com pormenores pelo Veloso. Manuel Ferro (2011, p.319) aponta 

que as tendências de escrita ao tempo de Camões são seguidas pelo Veloso, que não traz 

mais uma abordagem como Vasco da Gama fizera nos Cantos III e IV, mas sim 

seguindo modelos como os de Boiardo e Ariosto, em que o elemento épico-cavaleiresco 

se via um tanto transformado nos idos de quinhentos. Vale ressaltar que o modelo 

italiano privilegiava a fantasia e a ficção, e foi perseguido por clérigos por não seguir o 

modelo aristotélico. Neste ínterim, Camões consegue conciliar um fato – a batalha foi 

retirada de uma crônica – sem podar a vivacidade com que tais narrativas eram 

concebidas: 
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O poeta opta por fazer o relato fiel da peleja, para que, deste modo, evidencie 
ainda mais a glória das finezas no uso das armas e da bravura de nossos 
cavaleiros, justificando-se a derrota dos adversários (...) a fantasia, a ficção, 
contraposta ao relato fidedigno dos factos e à ação da verossimilhança 
(FERRO, 2011, p. 319). 

 

Críticos da época não consideravam o Orlando Furioso uma épica por ter em 

sua gênese a fantasia; Camões, em vez disso, não deixa de louvar os feitos portugueses 

em terras estrangeiras, fato documentado: não traz a ficção pura, mas narra um fato 

histórico com as paletas de cores que os épico-cavaleirescos inovavam. Em 1500, as 

novelas de cavalaria que dispunham maior repercussão eram o Amadis de Gaula e 

outros escritos que se referiam aos feitos da cavalaria medieval.  

O enredo dos “Doze Pares de Inglaterra” parece assemelhar-se à fórmula antiga, 

no próprio “percurso do Magriço, que mais parece a errância de um cavaleiro andante 

da Távola Redonda” (id., p. 320); contudo, distancia-se do modelo exclusivamente 

medievo porque “não desviam Camões da fidelidade a um cânone épico, recuperando os 

modelos da Antiguidade Clássica, (...) com a forma sedutora da oitava rima bebida nos 

poemas cavaleirescos, a verossimilhança e o decoro” (id., 321). 

A batalha que se segue no episódio é sangrenta, típica das lutas que se faziam 

necessárias àquele tempo, como “correndo, algum cavalo vai sem dono” bem como 

“noutra parte o dono sem cavalo”(VI,65), o que Hernâni Cidade (2001, p.154) aponta 

como “não admira, pois, que sejam cavalos, o seu estrépido, o faiscar e estremecer do 

solo ferido das suas patas, que tomem a retina e ao mesmo tempo que o ouvido do 

leitor. ” Assim, a vitória é aclamada: 

 
Recolhe o Duque os doze vencedores 
Nos seus paços, com festas e alegria; 
Cozinheiros ocupa e caçadores, 
Das damas a fermosa companhia 
Que querem dar aos seus libertadores 
Banquetes mil, cada hora e cada dia, 
Enquanto se detem em Inglaterra, 
Até tornar à doce e cara terra 
(VI, 67). 
 

Manuel Ferro (2011, p. 321) defende ainda que o engenho camoniano neste 

episódio se funda em um “paradigma misto, partilhando de características dos romances 

e da epopeia homérico-virgiliana”, dando a tal matéria um “novo tratamento e um novo 

sentido, adequados aos códigos que presidiram à composição da sua epopeia” (id., 

p.322). Deste modo, fica o episódio analisado como mais um exemplo da inovação 

camoniana que, à primeira vista, parece descrever mais uma batalha entre cavaleiros, 
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mas que ao aprofundar-se na análise, é possível perceber a influência de seus 

contemporâneos na concepção de sua narrativa, sem, contudo, deixar de lado os 

preceitos clássicos. Este gesto de inovação também marca o tempo na narrativa: àquela 

altura em que as naus portuguesas saem do Tejo, datada com precisão em “cursos do 

Sol catorze vezes cento, com mais noventa e sete, em que corria, quando no mar a 

armada se estendia” (V, 2, 6-8), pode demonstrar o engenho do poeta em conceber um 

tipo de narrativa diverso daquele que o Gama contara ao rei de Melinde. A própria 

viagem como tema épico demonstra os estilos de época que já se encontravam em 

mudança ao tempo de Camões. 

Por fim, o Magriço parece representar o modelo de personagem masculino aqui 

proposto – homem-terra-guerra – não somente por trazer os aspectos da errância 

mencionada, mas pelo próprio fato de preferir cavalgar até a Inglaterra a embarcar em 

um caminho encurtado por vias marítimas; demonstraria também o gesto de penitência e 

de reflexão típicos dos monges cavaleiros, que se preparavam desse modo para as 

batalhas justas que seguiriam ao seu destino, ainda que o motivo da batalha não seja 

religioso ou sob motivações políticas.  

 

4.2 AS RAINHAS N’OS LUSÍADAS 

 

Após levantar os aspectos que regem a lógica do Canto III e IV, esta pesquisa 

chega a um dos seus principais objetivos: a análise das rainhas D. Teresa, D. Maria, D. 

Inês e D. Leonor Teles. Partindo do que foi elaborado até então neste trabalho, a 

hipótese é a de que, considerando que no medievo literatura e história se fundem, o 

elemento ficcional prevaleceu sobre o elemento histórico. Cabe mencionar que, naquele 

tempo, o clero monopolizou o acesso à escrita, que por sua vez, passava pelo crivo 

moralizante da Igreja, quando se pode perceber que cabia majoritariamente aos homens 

e não às mulheres – poucas, como Hildegarda de Bingen e Catarina de Sena – escrever 

sobre os rumos do seu tempo.  

O problema da história reside em verificar nos escassos registros se há 

veracidade no fato ou encontrar evidências que apontem para a mentalidade do tempo 

que se pretende investigar. Considerando o valor da oralidade para a população em geral 

– daí a dificuldade da imparcialidade nos discursos que pretendiam ser históricos – e 

que os fatos sociais eram registrados por ritos públicos memoráveis, podemos destacar a 

fala do historiador Georges Duby:  
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As relações se baseavam na memória. (...) Ao envelhecer, as testemunhas se 
sentiam obrigadas a transmitir à sua descendência o que elas conservavam na 
memória, e essa herança de recordações deslizava assim de uma geração para 
outra. E para que ela não se deteriorasse demais, recorria-se a alguns 
artifícios. (...) Era preciso proceder à elocução das lembranças (DUBY, 2011, 
p. 197). 
 

Para tal campo de estudo, é incerto afirmar fatos com veemência, dado que 

memória e oralidade esbarram-se e são construídas de acordo com os interesses daquele 

tempo, de determinado grupo político ou religioso. Entretanto, isto não é um problema 

para o campo da literatura, uma vez que o interesse da disciplina é o de procurar 

verificar como tais aspectos constroem a lógica da escrita medieval, a mesma a que 

Camões teria acesso. Um exemplo foi o do cronista Fernão Lopes, que aponta juízos de 

valor e moralístico ao narrar sobre a genealogia dos primeiros reis portugueses; assim, 

isso afetou significativamente a concepção das rainhas no discurso de Vasco da Gama. 

Nesta perspectiva, o problema consiste em tomar como exemplo as figuras de D. 

Teresa e D. Leonor como vilãs e D. Maria e D. Inês como projeções não só do amor-

sacrifício, mas como potências equivalentes à de Vênus na obra. É importante esclarecer 

que Vasco da Gama não apresenta tanta aderência ao feminino como o poeta, uma vez 

que há evidências não somente do discurso cristão proposto pelo capitão, mas de traços 

fortes de lenda: documentos apontam D. Teresa como uma rainha independente, 

envolvida com a política e preocupada em governar suas terras herdadas. Sobre D. 

Leonor, há poucos registros históricos que lhe retirem a culpa lapidada por Fernão 

Lopes, na Crônica de D. Fernando e na Crônica de D. João I. Assim, D.Teresa e D. 

Leonor são acusadas de serem influenciadas por seus amantes nas questões políticas: 

uma justificativa para a tomada de poder de um homem, “nobre cavaleiro”, como o caso 

de D. Afonso Henriques e D. João I, sempre acompanhados de outros “nobres 

cavaleiros”, como Egaz Moniz e D. Nuno Álvares. 

 Assim, os versos dos Cantos III e IV trazem concepções discursivas de como a 

lenda influenciou as figurações negativas dessas rainhas não somente na obra, mas 

também como pensamento vigente na mentalidade portuguesa. Ao mesmo tempo, D. 

Maria e D. Inês são mostradas envolvidas na política portuguesa e personagens 

preponderantes ao influenciar os rumos do reino. A primeira dá ao pai a oportunidade 

de mostrar o poder bélico e político do reino em relação a Castela; a segunda é posta 

como inocente e o elemento amoroso está em primeiro plano, apesar da tragédia atingir 

seu ápice entre questão de estado x questão amorosa; também, a valoração lírica por 

parte do Gama diante do fato de que Inês tenta demonstrar amor por Pedro e pelos 
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filhos: a conjugação do amor sensual sem considerar o amor materno, o que não é visto 

em D. Teresa e D. Leonor.  

Outra hipótese é que, para além de afirmar a força da política portuguesa como 

faz o narrador, Camões teria optado por rainhas politicamente mais fortes, diferente da 

rainha e Santa Isabel de Aragão, que perde sua força humana na canonização. Há aqui 

duas possibilidades: a primeira é a de que, de acordo com a lógica de Vasco da Gama, 

não caberia exaltar uma aragonesa em seu canto – quando, ao se considerar que a 

história aponta para o comportamento libertino de D. Dinis, não seria adequado ao 

comandante narrar tal aspecto, uma vez que implicaria a exaltação de D. Isabel – dado 

que sua narrativa concentra-se nos feitos portugueses. A segunda, que aqui parece ser a 

mais adequada, seria a omissão da rainha santa, uma vez que em Teresa, Maria, Inês e 

Leonor há traços míticos de Vênus, equivalências humanas; Teresa como Medeia, 

Leonor como Medusa, Maria e Inês como Vênus – esta como prefiguração máxima do 

amor, que não estava nas convenções do seu tempo; aquela, como par analógico, no 

episódio em Vênus seduz o pai para conseguir patrocinar a causa portuguesa.  

A hipótese aqui aventada é a de que somente aquelas que transgrediram a moral 

cristã no discurso do Gama de alguma maneira podem ser memoráveis, pois em Isabel 

de Aragão há excessivamente a santidade cobrada da igreja e exaltada pelo povo: sua 

concordância com a vigência de homem-terra-guerra. Desse modo, este trabalho, que se 

propôs a apresentar Os Lusíadas linearmente, aqui abre uma exceção para a análise da 

construção de personagens régias afins, em que serão trazidas na seguinte ordem: D. 

Teresa, D. Leonor, D. Maria e D. Inês para que a leitura possa dialogar de modo a 

convergir para temas entre o que Vasco da Gama considera como más e boas rainhas, 

respectivamente. 

 

4.2.1 Dona Teresa, “mágica Medeia” 

 

Há uma dificuldade em relação ao retrato de D. Teresa que perpassa não 

somente o aspecto literário, que possui maior liberdade, mas também o histórico. Ao 

longo dos anos, a história portuguesa apagou a relevância da primeira rainha, que, na 

ocasião de seu casamento com D. Henrique de Hungria, herdara de seu pai o Condado 

Portucalense. Todas as pesquisas acabam por levar o leitor, na maioria dos casos, à 

figura de Afonso Henriques, seu filho, apagando D. Teresa de seu protagonismo 

histórico, ao ficar viúva e reinar por 16 anos sem marido. Joaquim Veríssimo Serrão 
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(2001, p. 79) aponta que D. Teresa foi uma figura importante para a política portuguesa. 

Há registros que datam de 1123 em que a rainha concede e estimula os moradores a 

povoar o reino em cidades como Viseu e para “a doação do burgo do Porto em favor do 

bispo D. Hugo” (id., ibd.); também ordens religiosas receberam doações de terras para 

povoamento e construção de mosteiros e conventos. Seu empenho em povoar o 

Condado Portucalense estendeu-se até o Minho, doando direitos senhoriais. Contudo, a 

figura de D. Teresa no imaginário e na literatura não trazem seu empenho em expandir 

as terras ou as inúmeras doações de terra que promoveu: 

  

L’autorité indiscutable de cette femme, légitime propriétaire du territoire 
portugais, qui lui avait été conféré en dot par son père lors de son mariage 
avec Henri 6, et sur lequel, après la mort de celui-ci, elle a exercé seule le 
gouvernement pendant plus de seize ans, pèse lourdement sur l’identité 
nationale du Portugal. Conscients que la transmission du territoire du 
Portugal par l’intermédiaire de Teresa faisait du nouveau royaume 
péninsulaire une concession léonaise, les textes historiographiques portugais, 
dès la seconde moitié du XIIe siècle, ont essayé d’effacer la légitimité qui lui 
revenait par droit de sang, et de réclamer la validité supérieure du droit de 
conquête attribué à son mari  ̶  lequel, à vrai dire, a conquis fort peu  ̶  et à 
leur fils Alphonse Henriques  ̶  lui, sans doute, un grand conquéreur de 
territoire musulman au sud du fleuve Mondego (FERREIRA, 2016). 

 

Desse modo, o que se pode perceber é um esforço da história em apagar a figura 

da rainha D. Teresa em prol dos ideais da cavalaria na figura de seu esposo, D. 

Henrique, e de seu filho, D. Afonso Henriques. Embora tenha governado com o apoio 

de figuras importantes na política, como o próprio Egaz Moniz e do Conde de Trava – 

este último, senhor galego, e que teria sido consorte da rainha e assinado documentos 

régios (SERRÃO, 2001, 80) – o fato de relacionar-se com um homem foi trazido como 

um fato que questionava suas intenções no governo do Condado. D. Afonso Henriques, 

ainda infante, parece exigir que sua assinatura conste em documentos importantes do 

reino, até afastar a ameaça de D. Fernão Perez de Trava, o que o historiador aponta 

como uma comprovação “do ambiente de crise política que se viveu então na corte 

portucalense” (id., ibd.). Este fato demonstraria uma série de movimentos políticos até 

D. Teresa entregar o condado a D. Afonso Henriques, que teve na Batalha de São 

Mamede, uma das maiores lutas portuguesas, nos arredores de Guimarães. Assim, D. 

Teresa morre em 1130 (id., p.81), não sem antes ter deixado um legado registrado: 
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On remarque sans surprise que l’historiographie portugaise du XIIe siècle, par 
norme si avare en informations sur la mère du premier roi, reste muette là-
dessus. Il y a pourtant une source narrative, l’hagiographie latine de D. Telo, 
moine augustinien fondateur du monastère de Santa Cruz de Coimbra, 
intitulée Vita Tellonis, qui rapporte un épisode très curieux concernant 
l’implantation dudit monastère. Selon cette source, la première pierre de 
l’édifice fut posée en 1131, trois ans après la prise du pouvoir par Alphonse 
Henriques ; pourtant, les diligences de Telo, qui entretenait ce projet depuis 
le retour d’un long voyage en Terre Sainte, avaient commencé bien 
auparavant, sous le gouvernement de la reine Teresa, à laquelle D. Telo avait 
demandé la concession du terrain de son choix pour l’emplacement du 
monastère. Le récit hagiographique rend clair que Teresa était très favorable 
à Telo, alors archidiacre, et qu’après la mort de D. Gonçalo, prélat de la ville 
(survenue fin 1127 ou, plus probablement, début 1128), elle aurait voulu le 
voir assis sur le siège épiscopal de Coimbra. Le texte remarque aussi 
qu’Alphonse Henriques était contraire à D. Telo, l’ayant écarté de la 
succession diocésaine après sa révolte victorieuse contre sa mère et le comte 
de Trava en juin 1128. Toujours selon la même source, la reine avait promis à 
D. Telo le terrain destiné au monastère, mais n’avait pas accompli la donation 
car la situation politique s’étant dégradée, elle avait perdu tout pouvoir. 
(FERREIRA, 2016). 

 

O apagamento de D. Teresa aconteceu de modo engajado, e seus feitos não 

puderam ser memorados de forma mais justa: o elemento conjugal prevaleceu em 

decorrência daquilo que a misoginia medieval chamaria de “fraqueza feminina”. 

Nenhum feito político ao longo de tantos anos isentou a primeira governante do 

julgamento da lógica dos clérigos. Assim, logo o imaginário coletivo, campo profícuo 

para o desenrolar de lendas que perpassam o tempo, deu origem a uma narrativa antiga 

de que D. Afonso Henriques teria mandado prender a própria mãe pelo bem do 

Condado Portucalense. De todo modo, seja na lenda ou nos registros históricos, o que 

prevaleceu sobre a figura de D. Teresa foi a lógica homem-terra-guerra. 

No Canto III d’ Os Lusíadas não poderia ser diferente. Nele, Vasco da Gama 

narra desde a geografia da Europa, passando pela história portuguesa até os dias em que 

está diante do rei de Melinde a contar a origem de sua gente: 

 
Esta é a ditosa pátria minha amada, 
À qual se o Céu me dá, que eu sem perigo 
Torne, com esta empresa já acabada, 
Acabe-se esta luz ali comigo. 
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). 
 

Importa destacar que o Gama insere não somente o elemento histórico em seu 

discurso, mas o elemento mítico: são os lusitanos filhos de Baco, aquele cultuado em 

tempos romanos. Mais uma vez, seu discurso busca aumentar sempre a força e a 
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singularidade da sua gente, a fundação de um povo miscigenado entre romanos, que 

traziam à luz daquele tempo a cultura plena e os lusos, povo local de caráter agrário e 

que domina as terras desde a Estremadura até os limites do Tejo. 

D. Teresa aparece no Canto III logo em seguida à morte de seu marido. O 

narrador inicia sua predileção por Afonso Henriques nos versos “ficava o filho em tenra 

mocidade, em quem o pai deixava seu traslado, que do mundo os mais fortes igualava, 

que de tal pai filho se esperava” (III, 28), para trazer à baila a rainha, já sob o juízo do 

tempo: 

 

Mas o velho rumor (não sei se errado, 
Que em tanta antiguidade não há certeza) 
Conta que a mãe, tomando todo o estado, 
Do segundo himeneu não se despreza. 
O filho órfão deixava deserdado, 
Dizendo que nas terras a grandeza 
Do senhorio todo só sua era, 
Porque, pera casar, seu pai lhas dera 
(III, 29). 
 

Vasco da Gama reconhece em sua fala que não se pode ter certeza do fato 

narrado pelo fato de ele se fundar em ditos antigos e rumores; no entanto, mas 

prossegue a narrativa, pois o intuito é narrar fatos. Desse modo, para justificar a ação de 

Afonso Henriques: 

 

Vendo-se em suas terras não ter parte, 
Que a mãe com seu marido as manda e come, 
Fervendo-lhe no peito o duro Marte,  
Imagina consigo como as tome 
(III, 30, 1-4, grifos nossos). 

 

Vasco da Gama segue a lógica homem-terra-guerra para justificar a guerra 

contra D. Teresa; os versos acima sintetizam a lógica operante do episódio narrado para, 

em seguida, mencionar uma batalha entre mãe e filho, “onde a mãe, que tão pouco o 

parecia, a seu filho negava o amor e a terra” (III, 31), em que os elementos amor e terra 

são postos como apelação ao “grande erro” de Teresa em desejar governar suas terras. 

No medievo é frequente vislumbrar tais disputas entre viúvas e filhos, e no caso de 

Portugal não é diferente. O narrador prossegue em seu juízo baseado na moral católica 

ao mencionar na mesma estância: 
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Co ele posta em campo já se via; 
e não vê soberba o muito que erra  
contra Deus, contra o maternal amor;  
mas nela o sensual era maior 
(III, 31, 5-8). 
 

Na ótica do narrador, o erro de D. Teresa é o de pecar contra o amor maternal, 

que, dentro da lógica social daquele tempo, era um fato que não se poderia refutar, e 

assemelhava-se ao combate às bruxas, à sedução feminina associada à ideia de pecado.  

Embora não mencione a Virgem Maria, modelo de mãe e entrega a Deus, pode-se 

imaginar um comparativo entre ela D. Teresa; contudo, o poeta insere a imagem de 

Medeia na estância a seguir: 

 
Ó Progne crua, ó mágica Medeia 
Se em vossos próprios filhos vos vingais 
Da maldade dos pais, da culpa alheia, 
Olhai que inda Teresa peca mais! 
Incontinência má, cobiça feia, 
São as causas deste erro principais: 
Cila por hũa, mata o velho pai; 
Esta, por ambas, contra o filho vai 
(III, 32). 
 

Sobre Medeia, há algumas versões para o mito; porém, a mais divulgada – e que 

parece marcar uma mudança de mentalidade entre os ritos anteriores à Idade do Bronze 

de culturas ditas primitivas e é empregada por Eurípedes – é aquela que, após ser 

enganada por Jasão e ter-lhe oferecido seus poderes em prol do sucesso, é abandonada 

por ele e, sob fúria, assassina os filhos que tivera com o amado. Junito Brandão (1986, 

p.221) aponta a causa da fúria de Medeia em decorrência de uma face vingativa da 

deusa do amor, em que “as explosões de ódio e as maldições de Afrodite” podem ser 

encontradas em vários episódios da mitologia grega, pois “quando se tratava de 

satisfazer a seus caprichos ou vingar-se de uma ofensa, fazia do amor uma arma e um 

veneno mortal”. Este veneno acometeu a feiticeira Medeia, diante do abandono de 

Jasão: 

 

Querendo proteger a Jasão na conquista do velocino de ouro, fez [ Afrodite] 
que Medéia o amasse loucamente. Esta, conhecedora de certos processos 
mágicos, como um bálsamo que tornava quem o usasse insensível ao fogo e 
invulnerável, por um dia, deu-o a Jasão, que venceu todas as provas a que foi 
submetido por Eetes, rei da Cólquida e pai de Medéia. Mas Jasão, que tudo 
devia à esposa, abandonou-a, para se casar com Creúsa ou Glauce, filha de 
Creonte, rei de Corinto. Inconformada, porque, graças a Afrodite, ainda era 
apaixonada pelo esposo, Medéia, num acesso de loucura, matou a Creonte, 
Glauce e os dois filhos que tivera de Jasão (id., p.222). 
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Assim, a figuração de Medeia equivale à de D. Teresa na voz do Gama, mas 

com um agravante: a rainha peca mais do que a figura mítica, que se vê enganada pelo 

marido. Nela, não há somente o desejo de “matar” a força de seu filho, como fizera a 

bruxa, mas de cobiça e desejo de poder sobre a terra, que não pode ser um elemento 

dominável pela mulher na lógica da obra. Cabe destacar que tanto Medeia quanto D. 

Teresa deixam-se levar pelo amor, o que pode ser lido, no caso da segunda personagem, 

como uma equivalência de Vênus/Afrodite na obra, que infringe o código do seu tempo 

e não é compreendida pelo Gama em decorrência da exigência em governar as terras 

herdadas.  

Neste sentido, a aparição do macrofeminino na obra se dá no Canto III e IV nas 

figurações das rainhas. D. Teresa foi julgada pela história e pelo narrador como alguém 

que permitiu que o amor ditasse as regras da política, o que surge do forte empenho com 

Vênus e com as ninfas ao longo d’Os Lusíadas. Aqui, no entanto, parece em suspenso 

por não coadunar com o Cristianismo, o que não impede o aparecimento deste substrato 

feminino nos cantos citados. Como dito anteriormente, Camões conjuga o clássico e o 

medievo em sua narrativa e, no caso de D. Teresa, restaura o lugar de personagem 

relevante para a história portuguesa, conferindo-lhe o status de equivalência humana de 

Vênus, ainda que a lógica vigente do seu canto seja homem-terra-guerra. 

Junito Brandão também aponta para outro aspecto da versão do mito de Medeia: 

 
Quando Medéia, enlouquecida pelo cinismo, ingratidão e infidelidade de 
Jasão, quis destruir sua rival Glauce ou Creúsa, filha do rei de Corinto, 
Creonte, enviou-lhe como "presente de núpcias" um manto; outras versões 
dizem ter sido um véu e uma coroa, impregnados de um "mana tão 
venenoso", que bastou Creúsa colocá-los sobre o corpo para transformar-se 
numa tocha humana (BRANDÃO, 1987, p.62). 

 

Creúsa é acudida pelo pai. O rei Creonte é responsável por insistir a Jasão que se 

tornasse marido de sua filha, também é envenenado. Assim, a desgraça se espalha pelo 

palácio e Medeia, na fuga, se vê impossibilitada de levar os filhos, que são apedrejados 

como vingança ao mal causado. Esta seria outra versão do mito, que não muda o fato de 

que a feiticeira abandona ou assassina os filhos. Comparar D. Teresa a Medeia implica 

também atribuir-lhe o adjetivo de bruxa e feiticeira que, no medievo, possui grande 

carga de sentido. Nesse tempo, a Inquisição não havia se instaurado com tamanha força 

como no século XVI, mas o estigma da feiticeira enquanto resquício das práticas pré-

cristãs já era bastante combatido pela Igreja.  
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Em seguida, o destino de D. Teresa na voz de Vasco Gama é uma retomada da 

lenda, que pode ser lida como uma metáfora de seu apagamento histórico ao referir-se 

ao “vencimento do padrasto e da inica mãe” em que, vencendo, “lhe obedece a terra”, 

para em seguida demonstrar Afonso Henriques como “vencido de ira e entendimento, a 

mãe em ferros ásperos atava”, e aponta um aspecto contraditório ao exclamar que “mas 

de Deus foi vingada em tempo breve. Tanta veneração aos pais se deve!” (III, 131). O 

narrador não deixa de comentar no clímax da vingança contra D. Teresa que se deve 

respeito aos pais; todavia, em seguida, narra a batalha do Conde de Trava contra os 

partidários de Afonso Henriques, em Guimarães, para então exaltar a figura de Egaz 

Moniz, como visto anteriormente. 

Há que se considerar que o mesmo movimento acontece com D. Leonor Teles, 

abordada a seguir, dado que a derrota de uma rainha significa a vitória de uma dinastia, 

no caso de Teresa, a Afonsina; na de Leonor, a de Avis. Considerando-se que tais 

dinastias impuseram-se através da força e da guerra, sufocar as figuras femininas régias 

era uma questão de narrativa do vencedor, da força masculina. 

 

4.2.2 D. Leonor, “um vulto de Medusa” 

 

Tal como D. Teresa, D. Leonor Teles é pintada por Vasco da Gama como uma 

rainha contrária aos interesses políticos do reino, como antagonista à soberania 

portuguesa. Sua aparição n’Os Lusíadas ocorre após o caso de Inês de Castro, da 

melancolia e fúria com que é vingada pelo amado e pela caracterização de D. Pedro 

como cruel e furioso. Conforme apontado na segunda parte desta tese, Leonor sofreu 

certa influência da escrita de Fernão Lopes na Crônica de D. João I – ou o rumor antigo 

teria influenciado o cronista? – ao ser descrita como interesseira, adúltera, a quem o 

amor é considerado baixo, dado que D. Fernando põe o reino em perigo em decorrência 

do seu sentimento. A ocasião de seu casamento com D. Fernando teria gerado, de 

antemão, um descontentamento entre pessoas do povo, que viam o perigo da recusa do 

rei em casar-se com a infanta castelhana, também Leonor, para tomar para si a esposa 

de João Lourenço da Cunha.  

Como a união gerava rumores populares e, entre nobres, que viam nela a 

possibilidade do reino português se ver sob o perigo do poder de Castela – dadas as 

relações de parentescos e influências entre famílias fidalgas – a rainha foi vista desde 

cedo com desconfiança em suas motivações políticas. Neste sentido, essa carga histórica 
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chega à fala de Vasco da Gama, que caracteriza primeiramente D. Fernando para, 

somente em seguida, caracterizar D. Leonor Teles: 

 

 
Do justo e duro Pedro nasce o brando 
(Vede da natureza o desconcerto!), 
Remisso e sem cuidado algum, Fernando, 
Que todo o Reino pôs em muito aperto; 
Que, vindo o Castelhano devastando 
As terras sem defesa, esteve perto 
De destruir-se o Reino totalmente, 
Que um fraco Rei faz fraca a forte gente 
(III, 138, grifos nossos). 

 

O conflito a que Vasco da Gama se refere diz respeito às disputas entre Portugal 

e Castela, datadas historicamente entre 1369-1370 e 1372-1373, em que as lutas por 

territórios estavam em pauta. Assim, cabe ressaltar a preocupação do narrador lusíada 

em, primeiramente, mencionar o risco da terra sem defesa – dado que é ele também um 

homem militar – além de fortalecer a vigência de homem-terra-guerra no Canto III, que 

não poderia ser ameaçada mais uma vez por anseios femininos. Também demonstra que 

D. Fernando era subserviente a D. Leonor Teles, constatada na expressão “fraco rei”. 

Tal fato vai ao encontro da premissa de que é o monarca a cabeça do reino, e que, dessa 

forma, deixa seu povo vulnerável diante da possibilidade hiperbólica de “destruir-se o 

reino totalmente”. É a questão da terra e da gens, em perigo de ser reduzida à 

possibilidade do domínio espanhol em terras tão bravamente conquistadas, como visto 

até então. 

Em seguida, Vasco da Gama caracteriza D. Leonor Teles dentro da ótica 

moralista de seu tempo, considerando o divórcio e a cobiça: 

 
Ou foi o castigo claro do pecado 
De tirar Lianor a seu marido 
E casar-se co ela, de enlevado 
Num falso parecer mal entendido; 
Ou foi que o coração, sujeito e dado 
Ao vício vil, de quem se viu rendido, 
Mole se fez e fraco; e bem parece 
Que um baxo amor os fortes enfraquece 
(III, 139). 
 

O Gama parece reproduzir em sua fala o que Fernão Lopes apontara em suas 

crônicas: o empenho de Leonor em seduzir o rei é trazido como um fato até os dias de 

hoje em Portugal, dado que era “louçãa, aposta e de bom corpo... com suas fremosas 

feições e graça.” (LOPES in SERRÃO, 2001, p.288). Ademais, era uma prática entre 
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nobres desfazer casamentos conforme a política vigente com o aval da Igreja 27. O caso 

de Alienor de Aquitânia parece se assemelhar, para além dos nomes, dentro das 

proporções territoriais, políticas e temporais, ao comum caso de uma mulher nobre 

acusada de demonstrar o desejo de governar. Além disso, o narrador não deixa de 

qualificar a condição desse amor despertado em D. Fernando – em contraposição ao 

caso de Inês de Castro – e que Georges Battaile ilustra como: 

 
A imagem da mulher desejável, que se nos oferece como tal, seria insípida – 
ela não provocaria o desejo – se ela não anunciasse, ou não revelasse, ao 
mesmo tempo, um aspecto animal secreto, de uma enorme sugestão. A beleza 
da mulher desejável anuncia suas partes pudentas: justamente suas partes 
pilosas, suas partes animais (BATAILLE, 1987, p. 134). 

 

Vasco da Gama não menciona se D. Leonor chega a mostrar-se a tal ponto como 

apontado pelo pensador, mas a adjetivação do sentimento de D. Fernando por ela deixa 

ao leitor uma ideia do que poderia ter acontecido entre ambos no jogo de sedução a que 

a dama se propusera. Considerando-se que a moral católica ao tempo do narrador já era 

um fato bastante consumado e iniciava seu período de repressão aos corpos, que 

culminaria nos atos do Tribunal da Inquisição, é concebível que o sentimento do rei é 

posto como um “mal entendido”, além da culpa recair sobre a mulher. Na sequência do 

Canto III, qualifica a união como “do pecado sempre tiveram a pena muitos, que Deus o 

quis e permitiu”, como um gesto pedagógico que leva a pátria aos seus limites, como na 

Ilíada, nos versos “os que foram roubar a bela Helena” (III, 140). Os indícios da beleza 

inevitável de D. Leonor, que enfraquece os ânimos e a governabilidade de D. Fernando, 

são casos para a guerra justa; antes o narrador evoca, na mesma estância, outros casos 

de adultério conhecidos pela história: 

 
E com Ápio também Tarquino o viu. 
Pois por quem David santo se condena? 
Ou quem o tribo ilustre destruiu 
De Benjamin? Bem claro no-lo insina 
Por Sarra Faraó, Siquém por Dina 
(III, 4-8). 

 

Ao referir-se aos casos em que a mulher alheia é desejada por um homem 

poderoso, Vasco da Gama tenta elevar a loucura de D. Fernando às mais memoráveis 

histórias de amor cobiçoso, como Ápio que sequestra Virgínia, Davi ao cometer 

adultério commulher de Urias e enviá-lo à morte, assim como Sara, esposa de Abraão, 
                                                           
27 Importa ressaltar que tais práticas não se davam como atualmente, mas existia uma espécie de 
permissividade entre os nobres por parte da Igreja. 
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desejada e tomada pelo faraó, e Dina, violentada por Siqueu, como narrado no livro do 

Gênesis. Ao equiparar o casamento de Leonor com D. Fernando a tais episódios, o 

narrador busca justificar a “insanidade” que pode acometer um homem apaixonado. 

Na sequência, o narrador continua a evocar outros casos controversos – não se 

refere a Inês de Castro – suscitados pelo “amor desatinado” em peitos de grandes 

homens da guerra, como Hércules e seu amor por Ônfale e Marco Antônio por 

Cleopátra, e uma última referência a Aníbal, general cartaginês que teria se apaixonado 

por uma jovem do povoado de Apúlia. Tais recursos narrativos fundam-se também em 

uma retórica da justificação da fraqueza de D. Fernando: o empenho é retirar-lhe a culpa 

por desejar uma mulher e tê-la a qualquer custo, aproveitando-se de seu poder para tal, 

que acaba por ser questionado na revolta que elegeu o Mestre de Avis nas cortes de 

Lisboa. A penúltima estrofe do canto é uma hipérbole do retrato de Leonor Teles: 

 
Mas quem pode livrar-se, porventura, 
Dos laços que Amor arma brandamente 
Entre as rosas e a neve humana pura, 
O ouro e o alabastro transparente? 
Quem, de hũa peregrina fermosura 
De um vulto de Medusa propriamente, 
Que o coração converte que tem preso, 
Em pedra, não, mas em desejo aceso? 
(III, 142) 
 

Neste ponto, o discurso de Vasco Gama aproxima-se ao do próprio Camões que, 

em sua lírica, trabalha com as oposições acerca do amor, como nos famosos versos 

“mas como causar pode seu favor / nos corações humanos amizade, /se tão contrário a si 

é o mesmo Amor”, indicando as contrariedades do sentimento que desnorteia desde 

grandes nomes da história até sujeitos mais simples e anônimos. Parece que o narrador 

põe em suspenso seu juízo de valor e se vê também seduzido ao questionar-se, a partir 

da oposição “mas quem pode livrar-se” a inegável beleza cândida e quase romântica de 

Leonor Teles, em que “rosas e neve humana” podem ser lidas como referências aos 

aspectos da intimidade e da nudez total da dama, com cabelos louros e a repetição da 

brancura da rainha; seus cabelos louros figuram, por fim, na indagação do narrador. 

Também importa ressaltar que a menção ao “vulto de Medusa” aproxima Leonor 

Teles de uma das personagens mais emblemáticas da mitologia grega. Cabe destacar o 

que aponta Junito Brandão o que a cultura helenística deixou: 
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O mitologema de Medusa evoluiu muito desde suas origens até a época 
helenística. De início, a Górgona, apesar de monstro, é uma das divindades 
primordiais, pertencente à geração pré-olímpica. Depois, foi tida como vítima 
de uma metamorfose. Conta-se que Medusa era uma jovem lindíssima e 
muito orgulhosa de sua cabeleira. Tendo, porém, ousado competir em beleza 
com Atená, esta eriçou-lhe a cabeça de serpentes e transformou-a em 
Górgona. Há uma variante: a deusa da inteligência puniu a Medusa, porque 
Posídon, tendo-a raptado, violou-a dentro de um templo da própria Atená 
(BRANDÃO, 1986, p.239). 

 

Leonor é comparada à Górgona, pois mantém o rei por perto para manobras 

políticas, em defesa de Castela; e, uma vez que manipula sua corte, tem personalidade 

marcante segundo as crônicas e nas razões pelas quais ela era tão repudiada. Entretanto, 

o aspecto da beleza parece irrefutável: o mito é fundamentado em um estupro cuja culpa 

recai sobre a mulher, que pouco poderia reagir diante da força e do poder do masculino. 

Estaria o narrador a isentar a figura de Leonor Teles? Talvez sim pela comparação que 

promove, dado que caberia mais uma análise do mesmo crítico acerca do mito, que 

possui três Górgonas e trazem em si ensinamentos importantes: 

 
Medusa, Ésteno, Euríale. São os símbolos do inimigo que se tem que 
combater. As deformações monstruosas da psique, consoante Chevalier e 
Gheerbrant, se devem às forças pervertidas de três pulsões: sociabilidade, 
sexualidade, espiritualidade. Euríale seria a perversão sexual, Ésteno, a 
perversão social, e Medusa a principal dessas pulsões, a pulsão espiritual e 
evolutiva,mas pervertida em frívola estagnação. Só se pode combater a 
culpabilidade oriunda da exaltação frívola dos desejos pelo esforço em 
realizar a justa medida, a harmonia. É isto, aliás, o que simboliza, face à 
perseguição, a busca de refúgio no templo de Apoio, em Delfos, onde reinam 
o equilíbrio e a harmonia, cifrados no gnùθi s¢ntÒn (gnôthi s'autón), 
"conhece-te a ti mesmo". Quem olha para a cabeça de Medusa se petrifica. 
Não seria por que ela reflete a imagem de uma culpabilidade pessoal? O 
reconhecimento da falta, porém, baseado num justo conhecimento de si 
mesmo, pode se perverter em exasperação doentia, em consciência 
escrupulosa e paralisante. Em resumo, Medusa simboliza a imagem 
deformada, que petrifica pelo horror, em lugar de esclarecer com equidade 
(id., p.239-240). 

 

Desse modo, a escolha do poeta em caracterizar Leonor Teles como uma das três 

Górgonas pode ser um indicativo de que, considerando-se o discurso que retira a culpa 

de D. Fernando, seria ela um próprio reflexo dele, que converte o coração “em pedra, 

não, mas em desejo aceso”, despertando no rei os desejos mais profundos e que não se 

esperaria de uma figura de Estado tamanho desequilíbrio. Em seguida, o canto é 

encerrado com a mesma indagação da estância anterior: 

 
Quem viu um lugar seguro, gesto brando, 
Hũa suave e angélica excelência, 
Que em si está sempre as almas transformando, 
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Que tivesse contra ela resistência? 
Desculpado, por certo, está Fernando, 
Pera quem tem de amor experiência; 
Mas antes, tendo livre a fantasia, 
Por muito mais culpado o julgaria 
(III, 143). 

 

Nessa estância pode-se observar a continuidade do lirismo em Vasco da Gama 

diante de questões levantadas na poesia de Camões, como nos versos “um doce e 

humilde gesto”, que assim como o rei, conduz o eu lírico a sucumbir aos venenos de 

Circe, “do mágico veneno” que “pôde transformar meu pensamento”. Em comparação, 

os versos dialogam quando se refere aos encantamentos da bruxa, da Medeia que possui 

ardis para prender o homem, movidas por uma face amorosa (que parece) obscura do 

poder que Vênus pode exercer nos seres humanos, e que homens não estariam tão à 

mercê disto. Luis Maffei defende que “o que faz a cabeça do sujeito não é um amor 

irracional, (...) mas uma lúcida submissão” (MAFFEI, 2017, p. 208).  

As representações do feminino na obra devem-se ao fato de que a deusa do 

Amor trabalha na diegese da obra também como heroína ao acolher, seduzir, embalar, 

apontar caminhos e presentar os portugueses. Contudo, é em Leonor Teles e em D. 

Teresa que se pode perceber uma possível face enigmática de Vênus, como os trabalhos 

que foram impostos a Psiqué 28 ao tentar retomar o amor de Eros. Seriam essas rainhas 

as representações possíveis de um amor que também se mostra misterioso ou uma 

resistência do feminino a homem-terra-guerra? Dentro da perspectiva deste trabalho, 

essas rainhas tidas como vilãs representariam as faces mais contraditórias da leveza e 

sutileza de Vênus, que não foge à regra de seus pares olímpicos: ao ser ofendida, busca 

revanche. 

Por fim, importa considerar que D. Fernando recebe o perdão do narrador; no 

entanto, D. Leonor, pintada como irresistível, não recebe o aval de perdão histórico, mas 

possivelmente do narrador na arquitetura de sua concepção como Medeia, um dos 

                                                           
28Segundo Junito Brandão “o mito de Eros e Psiqué, embora de origem grega, chegou até nós inserido, 
como uma verdadeira novela, no romance Metamorfoses do escritor latino Lúcio Apuleio. (...) Psiqué, 
que era tão arrebatadoramente bela, que os mortais, em lugar de pedi-la em casamento, adoravam-na 
como se fosse a própria Afrodite, cujos templos e culto, por isso mesmo, haviam sido esquecidos e 
abandonados. Psiqué se tornara a nova deusa do amor. A nova Afrodite! (...) vendo-se preterida por uma 
simples menina, irritada com o confronto de beleza, a deusa chamou a seu filho Eros, menino alado e de 
maus costumes, corruptor da moral pública e provocador de escândalos, e deu-lhe uma incumbência 
urgente. Levou-o à cidade, onde vivia a linda Psiqué, e pediu-lhe que a fizesse apaixonar-se pelo mais 
horrendo dos homens. Beijou-o, muitas vezes, com os lábios entreabertos e retornou a seu habitat 
preferido, o bojo macio do mar” (BRANDÃO, 1987, p.210).  
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indícios das contrariedades que caracterizam o discurso do Gama 29, seguidor do ideal 

da cavalaria, que vê na mulher uma ameaça ao poder do masculino que domina a terra 

pelas guerras. Sua concepção é impregnada de carga histórica, em que a maior parte dos 

escritores eram homens que José Rivair Macedo aponta: 

 
Os traços de idealização, aliás, eram muito mais acentuados quando se 
tratava de apresentar o retrato moral. Tal assunto era encontrado com 
facilidade nos textos literários, e tinha um fim certo: propor modelos de 
conduta e condenar aquilo que, na perspectiva dos autores, era considerado 
vício. Por se tratar de uma atividade realizada quase sempre por homens e 
para homens, a literatura medieval constitui testemunho fundamental não das 
mulheres, mas de estereótipos elaborados por clérigos e artistas, revelando-
nos apenas muito raramente uma ou outra silhueta do que elas eram na 
realidade. (MACEDO, 2002, p.65). 

 

Desse modo, o retrato moral das rainhas Teresa e Leonor chega aos tempos de 

Camões com as impressões que esses homens tinham daquela realidade que n’Os 

Lusíadas é contraditória por advir de um discurso medieval, mas que não deixa de tratar 

do feminino amoroso na obra. Luis Maffei (2017, p.205) aponta para um importante 

fato: “em Camões, falar de amor é falar de amores”. Desse modo, tidas como vilãs, 

também guardam em sua concepção a insígnia de Vênus, em que o mulher-mar-amor 

possuem força nos Cantos I,II, VI, IX e X, como visto na terceira parte. A vigência de 

terra-homem-guerra se dá, sobretudo, nos Cantos III, IV e parte do VI, quando o 

elemento medieval é trazido com tenuidade. Mesmo assim, o feminino amoroso pode 

ser lido como uma força não antagonista em sua maior parte do tempo, mas necessária 

para que o Reino se constitua dentro da lógica de Marte e Vênus, mesmo nas figuras 

brandas de D. Maria Afonso e D. Inês de Castro. 

 

4.2.3 D. Maria, “olhos em lágrimas banhados” 

 

D. Maria surge no Canto III em decorrência da Cruzada Ibérica, comandada 

inicialmente pelo seu marido, D. Afonso XI de Castela, que envia a esposa ao sogro 

para pedir auxílio na Batalha do Salado, que une portugueses, castelhanos e leoneses 

para combater as investidas dos exércitos árabes. Um dos poucos momentos da História 

em que os reinos viram-se unidos contra um inimigo comum, que o Gama descreve 

como um sentimento de identidade ibérica; ao narrar os receios de Afonso XI no verso 

                                                           
29 O possível perdão a D. Leonor só poderia ser percebido por leitores mais eruditos, que conhecessem a 
gênese de alguns mitos gregos. Desse modo, a absolvição de D. Leonor fica em suspenso. 
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“temendo mais o fim do povo Hispano” (III, 101), quando a intervenção de D. Maria 

ocorre: 

 

Entrava a fermosissima Maria 
Polos paternais paços sublimados, 
Lindo o gesto, mas fora de alegria, 
E seus olhos em lágrimas banhados. 
Os cabelos angélicos trazia 
Pelos ebúrneos ombros espalhados. 
Diante do pai ledo, que a agasalha, 
Estas palavras tais, chorando, espalha 
(III,102).  

 

O gesto de clemência já apareceu na obra, o que Vasco Graça Moura (1980, 

p.94) defende ao equipar D. Maria à deusa do Amor, em que “a formosíssima Maria 

corresponde-lhe. É evidente a semelhança do retrato de Vênus, quando vai procurar 

Júpiter, em II, 34”. Em ambas, ocorre o pedido em nome de uma “ajuda guerreira” (id., 

ibd.), ao que Amor e Guerra se complementam, tal como Vênus e o auxílio dado a 

Eneias. O narrador descreve a beleza cândida de D. Maria que, aos prantos, dirige-se a 

ele; cabe ressaltar que essa é uma das equivalências de Eritreia e suas interferências 

entre os mortais. O elemento feminino vem acompanhado do elemento aquoso no choro 

da dama em vez do mar (mas não são as lágrimas também salgadas?), dada a vigência 

de terra-homem-guerra que não anula seus esforços nesse sentido, pois seu pedido está 

em conformidade com a lógica do canto. Na sequência, descreve o medo que sente 

diante da ameaça árabe: 

 
O grão rei de Marrocos conduziu 
Pera vir possuir a nobre Espanha. 
Poder tamanho junto não se viu, 
Despois que o salso mar a terra banha; 
Trazem ferocidade e furor tanto, 
Que a vivos medo, e a mortos faz espanto  
(III, 103, 3-8). 
 

Sem dúvida, o discurso de D. Maria é em prol da guerra, em que se pode 

vislumbrar a associação do elemento amoroso e bélico. Hernâni Cidade (2001, p.138) 

defende que “não falta nela a grave expressão de solenidade”, em que as assonâncias de 

“paternais, paços, sublimados” parecem demonstrar a grandiosidade do gesto de D. 

Maria e do espaço da corte portuguesa, que “parece dilatar em amplidão magnífica” (id., 

ibd.). Além disso, o crítico retoma as lágrimas da consorte de Afonso XI “e não parece 

que se sente a própria impressão húmida do choro no verso cheio de fonemas 

molhados?” (id., ibd). 
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Na argumentação de D. Maria, que se segue nas estâncias 104 e 105, reforça-se 

o pedido de ajuda ao pai, em que coloca sua possível condição social no caso de uma 

possível derrota árabe. Mais uma vez, o crítico destaca a fonética dos versos em [i], 

“tudo de sons amortecidos e flébeis, a nasal em repetida, uu e ii, e tudo morrendo na 

funérea plangência dos sufixos em ura” (id., p.139): 

E se não for contigo socorrido, 
Ver-me-ás dele e do Reino ser privada; 
Viúva e triste e posta em vida escura, 
Sem marido, sem reino, sem ventura 
(III, 104, 5-8). 
 

Vasco da Gama insere a dama com a preocupação de não estar subjugada a outro 

poder político que não o de seu pai ou do marido; interessante ressaltar que D. Maria 

não menciona seu sentimento amoroso por Afonso XI, o que caracteriza D. Teresa (pelo 

Conde de Trava), D. Inês (por Pedro I) e D. Leonor (pelo Conde de Andeiro). O 

elemento amoroso prevalece, e uma das razões para tal era a de que, dentro da 

concepção histórica, o rei castelhano era famoso por suas concubinas e rejeitava D. 

Maria que, de fato, intercedeu duas vezes ao pai a pedido do marido. Há rumores de que 

não viviam juntos em decorrência da conturbada convivência, ocasionada pela presença 

da consorte do rei, Leonor de Gusmão. Joaquim Veríssimo Serrão considera como o 

pedido de ajuda de Afonso XI, e é justamente o amor erótico que caracteriza D. Teresa e 

pode ser entendido: 

 

A lenda cobriu essa tradição de um halo poético, pondo a rainha a caminho 
de Portugal, onde veio implorar o auxílio do pai contra o inimigo comum. 
Dirigiu-se primeiro ao santuário de Terena, seguindo depois ao encontro da 
corte que se achava em Évora. Camões fez do episódio da “formosíssima 
Maria” uma das mais belas páginas de seu Poema. Não custa a aceitar a 
versão que o sogro, magoado pelos excessos de Afonso XI, resolveu-se 
curvar aos rogos da filha e participar na empresa destinada a salvar a 
Península (SERRÃO, 2006, p.268). 
 

Assim, a nobreza de espírito da rainha é posta pelo Gama como elemento 

salvador não somente de Portugal, mas de toda a Península Ibérica. Interessa verificar 

que o poeta poderia ter empregado uma comparação da Virgem Maria com D. Maria, 

dadas as semelhanças de nome e gesto; contudo, prefere (propositalmente?) manter o 

aspecto amoroso de Vênus que caracteriza a obra. Mais do que um exercício de 

verossimilhança, é um modo de elevar D. Maria à condição da Vênus que intervém nos 

rumos políticos e de firmação de uma identidade nacional ainda em gênese, como fizera 

com Eneias. Maria mostra urgência em seu pedido: “acude e corre, pai, que, se não 
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cores, pode ser que não aches quem socorres” (III, 105) diante da grande ameaça por 

que o Cristianismo ocidental pode passar e, assim, D. Afonso cede-lhe: 

 

Não de outra sorte a tímida Maria 
Falando está, que a triste Vênus, quando 
A Júpiter, seu pai, favor pedia 
Pera Eneias, seu filho navegando; 
Que a tanta piedade o comovia, 
Que, caído das mãos o raio infando 
Tudo o clemente Padre lhe concede, 
Pesando-lhe do pouco que lhe pede  
(III, 106).  

 

As próximas onze estâncias narram a Batalha do Salado. No entanto, o ápice do 

episódio de D. Maria na voz de Vasco da Gama se dá na decorrência da equiparação 

entre Vênus e a rainha, em que se pode reiterar o fato apontado por Luis Maffei (2017, 

p.211), de não ser possível vencer a guerra por ser ela o puro motivo em si, mas por 

serem os peitos feminis que empurrarão os cavaleiros para as batalhas. O gesto de D. 

Maria é grandioso porque zela pela sua terra, a Península Ibérica, e pela sua gente cristã, 

embora este elemento não esteja nas palavras da rainha – outro indício da construção da 

personagem em que a equivalência mítica se faz mais forte e necessária que a cristã por 

ser ela um elemento transgressor -, que fica a cargo “dos varões”. 

 

4.2.4 D. Inês de Castro, “o caso triste e dino da memória” 

  

Episódio de grande reverberação cultural e literária, o triste caso dos amores de 

Pedro e Inês se deram em virtude de acontecimentos históricos levantados no segundo 

capítulo. Aventadas as possibilidades entre razões de Estado e razões de Amor, que fora 

trabalhado por esta pesquisadora, a proposta aqui é não ignorar esses aspectos nas 

estâncias camonianas, mas sim o de trazer uma perspectiva lançada por Luis Maffei e 

que aqui se pretende expandir: equivalente máximo de Vênus n’Os Lusíadas, Inês de 

Castro figura como um dos dois principais temas trágicos no poema, além do 

Adamastor. Vasco da Gama suspende sua narrativa para ceder lugar ao episódio lírico, 

dedicando-lhe cerca de 18 estâncias, sendo da 118 (5-8) a 136, o que, em relação às 

rainhas anteriores, torna-se uma vantagem na arquitetura do caso, e que proporciona ao 

leitor um quadro belo e trágico da “linda Inês”. Nas palavras de José Carlos Seabra 

Pereira: 
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O episódio de Inês de Castro é também aquele que mais abundante 
bibliografia crítica solicitou, sobre o imenso fundo de leituras seduzidas por 
uma história trágica de amor fatal ou por um drama da força inquebrantável 
de paixão correspondida mas que, com elegíaco apelo à piedade, enfrenta 
tremendas forças adversas até a morte (PEREIRA, 2011, p.444). 
 

O aparecimento da rainha morta na obra se dá quase como num corte 

cinematográfico do ambiente da batalha do Salado, em que D. Afonso retorna a 

Portugal, para o cenário do campo, onde ambienta Inês. Antes disso, o narrador não 

deixa de caracterizar de antemão o enredo trágico que ditará o tom do caso: 

 

(...) 
O caso triste e dino da memória 
Que do sepulcro os homens desenterra, 
Aconteceu da mísera e mesquinha 
Que despois de ser morta foi Rainha. 
 
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, 118, 5-8; 119). 

 

O narrador insere a lógica da guerra trazendo o “puro” e “fero amor” como 

inimigo, que exige o derramamento de sangue mesmo diante “das lágrimas tristes”: a 

lógica de um Amor que deseja banhar-se no sangue indica a ideia de sacrifício. Segundo 

Cleonice Berardinelli: 

 

O narrador deixa de sê-lo assumindo um discurso na primeira pessoa, 
dirigido de início ao “Amor” – Amor-divindade, chamado “puro” mas 
também “fero” – em seguida a Inês, amante e amada, logo depois ao “puro 
amor”, desta vez com minúscula, irmanados todos por um mesmo “tu”, como 
a dizer que Inês e amor/Amor são apenas um (III, 119-22) 
(BERARDINELLI, 2000, p.35). 
 

Em seguida, o Gama localiza Inês de Castro: 

 

Estavas, linda Inês, posta em sossego, 
De teus anos colhendo doce fruito, 
Naquele engano da alma, ledo e cego, 
Que a Fortuna não deixa durar muito, 
Nos saudosos campos de Mondego, 
De teus fermosos olhos nunca enxuitos, 
Aos montes insinando e às ervinhas 
O nome que no peito escrito tinhas 
(III, 120). 
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O cenário é “de idílio campestre que envolve Inês” (PEREIRA, 2011, p.444), 

onde a dama canta seu amor e o nome do amado; a natureza é testemunha do seu 

engano, o que permite que a Fortuna encontre espaço para que a fatalidade se desenrole 

na ausência de D. Pedro. A má sorte reserva-lhes a dor da partida; importa ressaltar que 

a figura do rei terá somente duas estrofes, de números 136 e 137 do mesmo canto, o que 

se pode considerar como uma suspensão de homem-terra para ceder certo espaço a 

mulher-mar, em que os elementos amor e guerra podem ser vistos não como simples 

oposições entre si, mas como aqueles que colaboram para a realização do trágico. 

Importante ressaltar o que Hernâni Cidade (2001, p. 175) levanta como a 

influência da peça Castro, de seu contemporâneo António Ferreira ao não conceber o 

quadro do episódio com Pedro e Inês juntos, uma metáfora do eterno desencontro 

amoroso, embora o narrador descreva que Pedro “de outras belas senhoras e Princesas 

os desejados tálamos enjeita”, em que traços da pena de Fernão Lopes já conhecidos 

reverberam no poema; mais uma vez seu discurso ao Amor mostra-se comovido com 

tamanha proporção “que tudo, enfim, tu, puro Amor, desprezas, quando um gesto suave 

te sujeita” (III, 122). 

Na sequência, a decisão de Afonso IV em mandar executar a morte de D. Inês 

aparece nos versos: 

 

Tirar Inês ao mundo determina, 
Por lhe tirar o filho que tem preso, 
Crendo co sangue só da morte indina 
Matar do firme amor o fogo aceso. 
Que furor consentiu que a espada fina, 
Que pôde sustentar o grande peso  
Do furor Mauro, fosse alevantada 
Contra hũa fraca dama delicada? 
(III, 123) 

 

O narrador demonstra sua indignação diante do levante da espada contra Inês, a 

mesma que venceu guerras justas contra os árabes, e coloca em xeque a nobreza das 

adagas guerreiras contra uma mulher. Desse modo, a concepção homem-terra-guerra 

que se percebe na fala do Gama fica evidente, dado que as causas da cavalaria são 

sempre as questões de Estado resolvidas em campo de batalha, e não no ambiente 

palaciano contra uma mulher, indicando, possivelmente, uma absurda inadequação de 

atitude. Ainda que a tônica seja questão de Estado defendida até aqui pelo Gama contra 

a questão de Amor – pois não considera Teresa e Leonor amantes no sentido ativo –, o 
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narrador não deixa escapar seu espanto em tamanho ato. A estância seguinte é outro 

corte de cena para a crueldade do ato: 

 

 

Traziam-na os horríficos algozes 
Ante o Rei, já comovido a piedade 
Mas o povo, com falsas e ferozes 
Razões, à morte crua o persuade. 
Ela, com tristes e piedosas vozes, 
Saídas só da mágoa e saudade 
Do seu Príncipe e filhos, que deixava, 
Que mais que a própria morte a magoava 
(III, 124). 
 

O narrador tenta retirar a culpa de D. Afonso IV ao representá-lo comovido 

diante da mulher trazida pelos “horríficos algozes”; o elemento trágico na voz do povo, 

que tem o papel do coro no teatro clássico, tal como na Castro decide ser preciso que 

Inês morra em decorrência das razões políticas. Historicamente, Inês de Castro viveu 

como concubina nos paços reais e deu à luz quatro filhos de D. Pedro; isso não era de se 

estranhar àquele tempo, além do fato de sua família oscilar no apoio a Castela e 

Portugal. Assim, as escassas informações acerca da dama deram origem ao tema, 

amplamente conhecido ao tempo de Camões. 

De volta aos versos camonianos, o prejuízo maior é o de Inês de Castro, que 

paga com a vida, na eternidade, marcada pela saudade. Aqui é possível notar uma 

diferença em relação D. Teresa e D. Leonor: Inês consegue conciliar o amor sensual e o 

maternal ao demonstrar que sentiria saudades igualmente do amado e dos filhos. 

Diferentemente de Teresa-Medeia, Inês preocupa-se com sua ausência e em como sua 

morte afetará a vida dos filhos. Esta preocupação é intensificada na súplica:  

 

Pera o céu cristalino alevantando, 
Com lágrimas, os olhos piedosos, 
(Os olhos, porque as mãos lhe estava atando 
Um dos duros ministros rigorosos); 
E despois, nos mininos atentando, 
Que tão queridos tinha e tão mimosos, 
Cuja orfindade, como mãe temia, 
Pera o avô cruel assi dizia: 
 
Ó tu, que tens de humano o gesto e o peito, 
(Se de humano é matar hũa donzela 
Fraca sem força, só por ter sujeito 
O coração a quem soube vencê-la), 
A estas criancinhas tens respeito 
(III, 125-127, 1-5). 
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Posteriormente, no Canto IX, ver-se-á que a ideia de maternidade também ocorre 

em Vênus, seja no seu tratamento ao Cupido ou a Vasco da Gama, com a Máquina do 

Mundo (MAFFEI, 2017, p.217). Inês conjuga “os amores passional e maternal, sem 

perder sua potência no universo do amor erótico” (id., p. 216), o que nos remete à ideia 

de Vênus Genetrix , a figura da genitora do próprio povo romano com Eneias. 

Cabe ressaltar também que a relevância ao amor que o Poeta destaca não vem 

da triste figura de Pedro, mas sim do sacrifício de Inês de Castro em nome da causa do 

sogro, que segundo Luis Maffei: 

 

O protagonista não é ele [Pedro], mas sua amada amante Inês de Castro. Os 
dois construíram, pela mão da literatura, o menos desamante caso no 
universo das longas construções mitológicas que colorem os amores 
portugueses oriundos, fidedignamente ou não, da história. (...) É o amor de 
Pedro e Inês, em virtude da morte da mulher, que permite uma superação da 
vida e da morte, o que o transforma numa espécie de lição ao mundo, o 
contrário da desgraçada decisão que executou a Rainha post mortem 
(MAFFEI, 2014, 519- 520). 

 

O sacrifício inesiano decorre do descuido ao se deixar cegar de amor pelo 

infante, “nome que no peito escrito tinhas”, possuída por Eros, frágil amante. Tem a 

certeza do amor, pois Pedro nega casamentos com mulheres socialmente muito mais 

“vantajosas” do que a pobre Inês, que não enxerga os perigos e deixa-se levar por Eros, 

provocando a língua do povo, murmurante diante da ilegitimidade da união. É preciso 

que D. Afonso IV tome uma decisão diante das críticas e do descuido do filho: “O velho 

pai sisudo, que respeita/ O murmurar do povo e a fantasia/ Do filho, que casar-se não 

queria” (III, 122). Inês deve ser morta, e aqui é onde Eros atinge seu ápice: será 

sacrificada em nome de um amor que não cabe nas convenções socais e religiosas 

daquele lugar. As personagens do povo e os algozes não se comovem diante do pranto e 

Inês desempenhará o papel da vítima sacrificada ao aceitar os feitos que o destino lhe 

reserva ao “fero Amor”, não sem antes suplicar pelo exílio: 

 

Põe-me onde se usa toda a feridade, 
Entre leões e tigres, e verei 
Se neles achar posso a piedade 
Que entre peitos humanos não achei 
(III, 129, 1-4). 

 

Em referência às estrofes 120 e 129, Luis Maffei (2017, p. 216) defende que “o 

‘peito humano’ do ouvinte é fundamental para que a argumentação amorosa seja bem-
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sucedida, pois é na identificação entre humanos, logo, potenciais amadores, que reside a 

mísera chance da galega”. Há que se considerar a ocorrência de “peito” na proposição, 

na estância 3 do Canto I, “peito ilustre lusitano”, que denota a bravura, mas contra uma 

dama?  

Em sua análise, o crítico também aponta que, se D. Afonso é capaz de ceder à D. 

Maria, dado comovido pelas palavras da filha, talvez Inês pudesse ser atendida. O 

segundo “peito”, na estância 129, “aponta para a sua condição de degredada, (...) pois 

prefere o degredo à morte” (id., ibd.). A sua prévia ambientação no cenário bucólico já 

demonstraria o inconciliável entre esses contextos. Pode-se verificar como a natureza 

possui relevância e relação direta com a heroína neste ponto do canto. Segundo Maria 

de Lourdes Abreu de Oliveira (2000, p. 38-39), não havendo lugar para o Amor na 

cultura, espaço das convenções humanas e, por sua vez, sociais daquele tempo, a 

natureza, tradicionalmente seu oposto, seria o lugar de aceitação de amor tão puro, 

mesmo entre animais ferozes. Sendo da ordem da natureza, que não possui regras para 

amar ou se comportar, Inês precisa ser morta. 

O jogo que o poeta propõe é o de construção da tragicidade a partir do discurso 

de Inês – somente ela e D. Maria possuem esse espaço de fala dentre as rainhas – 

quando o poeta emprega um discurso clássico proferido por Inês, que Hernâni Cidade 

aponta como: 

 

Uma bela peça oratória, concebida por quem possui todos os segredos do 
género. (...) Nele, a inteligência construtiva do clássico superou, no Poeta, o 
sentimento da verdade psicológica. A ideia fundamental – põe-me em triste 
desterro mas poupa-me a vida em respeito de teus netos – alonga-se por toda 
uma eloquente oração ciceroniana, em que não faltam alusões mitológicas 
apropriadas. (...) Repare-se como tudo dá evidência ao essencial: a inocência 
dos filhos enternece as feras; enternece a de quem tem humano o gesto e o 
peito. Dê-se à mãe a vida de que os filhos carecem; ela os criará no desterro, 
neles tendo um único refrigério (CIDADE, 2001, p. 179-180). 

 

O Amor-sacrifício de Inês pode ser compreendido como um ensinamento, ao se 

considerar que todo o poema é atravessado pelo tema amoroso: Inês é a personificação 

da mítica Vênus, afeita aos portugueses, à sua cultura, à mais romana das gentes. Vênus 

e Inês de Castro se aproximam quando, em sua súplica, a amante clama pelo exílio “Na 

Cítia fria ou lá na Líbia ardente,/ Onde em lágrimas viva eternamente” (III, 128, 7-8). 

Segundo Luis Maffei (2014, p.520), “a mais simbolicamente poderosa equivalente 

humana de Vênus n’Os Lusíadas é Inês de Castro”. 
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Os argumentos de Inês não comovem o rei, posto como piedoso – um recurso já 

utilizado para retirar de Afonso IV a culpa: a execução de Inês apresenta-se a pedido 

das vozes do povo, como no coro mais uma vez. 

 

Tais contra Inês os brutos matadores, 
No colo de alabastro, que sustinha 
As obras com que Amor matou de amôres 
Aquêle que despois a fêz Rainha, 
As espadas banhando, e as brancas flôres, 
Que ela dos olhos seus regadas tinha, 
Se encarniçavam, férvidos e irosos, 
No futuro castigo não cuidadosos  
(III, 132).  

 

Cabe destacar um recurso estilístico nesse trecho: as espadas que atravessam o 

colo de Inês, pois consta no livro Noa Coimbra, o método da execução de D. Inês de 

Castro, que historicamente haveria sido a degola. Contudo, segundo Maria Leonor 

Machado Sousa (2005, p.15), as criações literárias não aceitaram esta versão e, no lugar 

de representar a degolação, as espadas são os instrumentos da execução, no plural, o que 

confere ao episódio a covardia, uma vez que a espada é arma de cavaleiros nobres, que 

buscam os ideais de homem-terra-guerra, empunhada contra inimigos que ameaçam a 

integridade do reino. O recurso camoniano ao mostrar Inês, mulher-mar-amor, 

assassinada pelas mãos de homens importantes como imagem da mulher frágil diante 

das adagas que transpassam seu colo – a fim de matar não só Inês, mas o amor por 

Pedro – é a mais adequada para reforçar estilisticamente a crueldade. Inês, infiel aos 

valores cristãos, é tratada como os inimigos e precisa ser sanada pela integridade do 

Reino de Portugal. Os portugueses parecem ainda não compreender a mensagem 

amorosa que o episódio traz. 

O narrador dirige-se ao sol, dizendo-lhe que, diante de tal feito, seria melhor 

“teus raios apartar aquele dia” diante da dor da galega que “a voz extrema da boca fria, 

o nome do seu Pedro, que lhe ouvistes, por muito grande espaço repetistes” (III, 133), e 

prossegue em sua comparação de Inês “assi como a bonina, que cortada antes do tempo 

foi, cândida e bela” exaltando mais uma vez a candura de viçosidade, agora “tal está, 

morta, a pálida donzela”. Nessa estância, aparecem os termos ligados à brancura como 

“bonina”, “cândida”, “branca” para em seguida criar o jogo de oposições tão conhecido 

na obra: 

 

 



186 
 

 

As filhas do Mondego a morte escura 
Longo tempo chorando memoraram, 
E, por memória eterna, em fonte pura 
As lágrimas choradas transformaram. 
O nome lhe puseram, que inda dura, 
Dos amores de Inês, que ali passaram. 
Vede que fresca fonte rega as flores, 
Que lágrimas são a água e o nome Amores 
(III, 135). 

 

Pode-se considerar o que defende Junito Brandão sobre a deusa do amor: 

“Afrodite é a forma grega da deusa semítica da fecundidade e das águas fertilizantes, 

Astarté” (BRANDÃO, 1986, p.215). Neste ponto pode-se observar o clímax que a 

morte de Inês traz à tona o elemento feminino mulher-mar-amor aparece transmutado 

nas lágrimas das ninfas do Mondego, que memoram Inês de Castro através dos 

elementos da natureza, da água que brota e rega as flores, fonte que leva o nome de 

Amores. A fala de Maria do Amparo Tavares Maleval complementa: 

 
Mas a transformação das lágrimas, expressão de sentimento, em fonte, sua 
concretização material, sua perenização na Natureza, não deixa dúvidas 
quanto ao parentesco com os mitos e lendas primordiais. Realiza Camões, 
portanto, a representação do mito não apenas enquanto conjunto de valores 
universais observados por um grupo humano, mas enquanto expressão 
antropológica de crenças que explicam o surgimento do cosmo (MALEVAL, 
1995, p.109). 

 

Assim, cabe ressaltar que é no espaço da natureza que o feminino pode atuar 

dentro d’Os Lusíadas, o que se consolida e evidencia com tenuidade no episódio da 

“Ilha dos Amores”. Parece que é somente no espaço de natura que a humanidade pode 

realizar os desejos e anseios que o espaço da civilização não permite. Neste sentido, o 

feminino parece sair vencedor, mesmo que a ótica de Tânatos se faça tão presente no 

episódio. Hernâni Cidade (2001, p.179) aponta que “as rimas em -ura: escura, pura, 

dura, alternando com memoraram, passaram, transformaram, (...) dão à voz da 

lamentação enternecida, (...) a um tempo de fúnebre tensão e grandeza trágica”. 

Retomando o cenário idílico em que Inês se encontra: 

 

a prova glorificante é feita pela fatalidade, que vai reconhecer o feito do 
herói. (...) Faz o reconhecimento através da natureza. A terra, molhada pelas 
lágrimas das filhas do Mondego que choraram por muito tempo a morte da 
bela Inês, faz brotar uma fonte” (OLIVEIRA, 2000, p. 28).  
 

Pode-se enxergar uma breve associação entre mulher e homem nos elementos 

terra e água, que fazem brotar a fonte, oriundas dos empenhos de amor e guerra que o 
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caso traz com tamanha clareza. Neste sentido, o episódio de Inês proporciona uma 

prévia do que será a Ilha de Vênus, em que nautas e ninfas encontrar-se-ão para exercer 

amores semeados nos peitos humanos; como se os portugueses pudessem, enfim, 

compreender na Ilha o tema amoroso que perpassa a obra.  

Por último, é importante destacar a atenção dispensada pelo Poeta a um recurso 

utilizado pelos artistas do seu tempo – o dos olhos que espelham, olham ou buscam –, e 

que ocorre com frequência no episódio de Inês de Castro. Em D. Maria, aparecem 

apenas uma vez os olhos molhados. Dentro do campo semântico relativo aos 

olhos/visão, entre as estrofes 118 e 136, ocorrem os seguintes vocábulos: olhos (seis 

vezes), lágrimas (cinco vezes), escura (duas vezes), cego (uma vez), sombra (uma vez), 

vista (uma vez), cor (duas vezes). Há também ocorrências das formas verbais amostrais 

(uma vez), mostraram (uma vez), chorando (uma vez), choradas (uma vez) e sete 

flexões do verbo ver, com uma ocorrência cada: vendo, via, viu, verei, vede, visse, viste. 

Para visualizar como o tema é frequente em Camões, cabe resgatar os belos que o poeta 

presenteia o leitor: 

 

Olhos fermosos, em quem quis Natura 
Mostrar do seu poder altos sinais, 
Se quiserdes saber quanto possais, 
Vede-me a mim, que sou vossa feitura 
(...) 
Não me lembro de mim, quando vos vejo, 
Nem do mundo; e não erro, porque creio 
Que, em lembrar-me de vós, cumpro com ele. 
(CAMÕES, 1980, p.365) 

 

Inês é, desta forma, constituída sob uma poética do olhar, de onde se pode 

contemplar e ser vista como presa daqueles que desejam restabelecer a ordem. Dos seus 

olhos emana o desinteresse pelas coisas da cultura em lugar das coisas da natureza. 

Pode-se observar que, na estância em que é morta, o vocábulo olho não se repete até a 

estância que encerra a narração do episódio, mas sim uma antítese relativa à visão: luz e 

escuro.  

Outra referência ocorre na estância 135: “As filhas do Mondego morte escura/ 

Longo tempo chorando memoraram”. As ninfas são as únicas personagens a chorar por 

Inês 30; são aquelas que cristalizam o processo de memória do amor em que o episódio 

                                                           
30Cabe menciona que nem a personagem de Dom Pedro chora a morte da amada no episódio camoniano; 
Vasco da Gama ressalta do infante a raiva e a vingança, a vigência insistente de homem-terra-guerra 
como resposta aos atos que fogem da lógica medieval e masculina. 
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está inscrito. A morte representa, pois, a falta de luz. Ao se considerar o escuro como a 

falta da luz, a escolha das palavras pelo Poeta aponta para o desenrolar da tragédia como 

algo que os homens daquele tempo não puderam compreender: o Amor que supera a 

morte, lapidado pelas mãos da natureza. Todos os indícios do sacrifício inesiano vão de 

encontro ao que o velho rei pretendera, pois tudo se transforma em restos mortais 

exaltados, a que depois de morta é proclamada rainha: 

 

Não correu muito tempo que a vingança 
Não visse Pedro das mortais feridas, 
Que, em tomando do Reino a governança, 
A tomou a dos fugidios homicidas 
(III, 136). 

 

Novamente, se ressalta que a figura de D. Pedro recebe pouco espaço dentro do 

episódio. Segundo Jacoto, (2006, p. 177) “a loucura que o teria tomado e regido as 

atitudes, a partir da notícia do assassinato de Inês, não serve de matéria ao gênero”, 

dado que, na lógica classicista a passionalidade de D. Pedro, quebraria o decoro da obra 

e deixaria a imagem de um rei frágil e motivado pelas vontades, embora o faça com D. 

Fernando. Mais uma contrariedade do poeta? Crê-se que sim. 

Por fim, o episódio pode ser lido através do que Luis Maffei aponta e que foi 

trazido na parte três deste trabalho, ao referir-se à pedagogia amorosa de Vênus: a 

possililidade de leitura do episódio como ensinamento da deusa para uma educação dos 

sentidos entre os homens, um ato pedagógico ao narrar a história desacertada de Pedro e 

Inês. Mulher-mar-amor personificados na dama galega para um ensino que não se sai 

tão bem diante das próprias contrariedades: “se amor enfrenta o desconcerto, o próprio 

amor guarda seu desconcerto” (MAFFEI, 2014, p. 527). A pedagogia amorosa presente 

na obra em plenitude ocorre somente com Cupido, já no Canto IX. Antes disso, o crítico 

aponta para os adjetivos que percorrem o caso: 

 

Mais um encontro entre Inês e Vênus se esboça: “indina” é a morte da 
primeira, “indino” um tipo de amor cuja culpa é da segunda. Erros são 
diversos, desde o inaceitável uso de força contra Inês até o desconcerto dos 
amores provocados pela deusa. Cogito que Inês seja vítima de um desses 
amores desordenados, que unem amantes de realidades excessivamente 
distintas e ignoram prudências, razões de Estado e tudo o mais. No limite, a 
morte de Inês foi “mais culpa” “da mãe que do minino”, ainda que não se 
possa absolver o mandante da morte nem os executores. No entanto, foi esse 
amor o que mais radicalmente violou e revolucionou a cultura portuguesa, 
obrigando-a a lidar com a derrota dos amantes que, pela morte de Inês, passa 
a ser a própria vitória do amor, consequentemente de Vênus (id., p. 528). 
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Se os nautas não compreenderam o sentido da viagem diante do tom 

melancólico que encerra o Canto X, sem dúvidas, o episódio de Inês de Castro reverbera 

até hoje em Portugal e na literatura mundial. A quantidade de traduções e obras que 

trataram do tema ultrapassa os limites da Península Ibérica, tendo nos séculos XVIII e 

XIX alcançado reverberações pela Europa, que confere ao poema não só eficiência 

horaciana, mas da arquitetura e consolidação do episódio na cultura portuguesa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho resultou de um interesse acerca do feminino na Idade Média e no 

século XVI, desde que iniciei meus passos na pesquisa. Assim, foram realizadas 

pesquisas sobre as representações do feminino nas Cantigas de Amigo, mas, sobretudo 

no estudo da lenda de Pedro e Inês, que me conduziu ao aprofundamento dos estudos 

sobre Os Lusíadas, obra que consagrou o tema na historiografia literária e no cenário 

cultural. Desse modo, os objetivos desta tese consistiam em expandir a investigação 

para demais personagens femininas medievais na épica camoniana, estendendo a análise 

às rainhas D. Teresa, D. Maria e D. Leonor Teles, além de D. Inês de Castro.  

Para tal, foi preciso percorrer caminhos determinados pela metodologia 

apresentada no projeto, em que ficou delimitada a necessidade de se investigar o papel 

da mulher em fins da Antiguidade e do Medievo, bem em como a de compreender o 

empenho do Catolicismo na construção dos discursos sobre o feminino.  

Assim, ficou evidenciado que as classes em que essas mulheres se encontravam 

ditavam o tom da repressão praticada pela Igreja. Neste sentido, e que pareceu bastante 

curioso, as religiosas dispunham de maior liberdade dentro dos mosteiros e conventos, 

onde poderiam exercer a intelectualidade, como foi o caso de Hildegarde de Bingen e 

Catarina de Sena. Logo, foi necessário verificar os discursos sobre a mulher no Medievo 

e concluir a existência de modelos femininos comuns àquele tempo: o primeiro deles é 

o de Maria, mãe de Jesus, que seria uma ponte entre homens e Deus, dado que gerar 

Cristo e ser levada aos céus a insere em um entrelugar do divino e do terreno. O 

segundo é o de Maria Madalena, transmutada em prostituta arrependida, cuja narrativa 

que a circunda era um ensinamento de que os pecados são passíveis de perdão, embora 

suas lágrimas nunca cessem, imagem através qual é conhecida na França – um elemento 

aquoso de bastante interesse aqui.  

Dentre as rainhas históricas que possuem maior relevância para se pensar a 

mulher no medievo de um modo abrangente, foram trazidas Alienor de Aquitânia. 

Insubordinada, logrou sucessos políticos e certa liberdade a seu tempo, o que lhe custou 

a reputação moral, posteriormente conhecida por sua suposta lascívia e luxúria; outros 

dois modelos opostos foram levantados: Santa Isabel de Hungria e Santa Isabel de 

Aragão, em que a própria canonização já adianta ao leitor que lograram prestígio por 

seguirem à risca os modelos de conduta da Igreja; a última foi uma rainha muito 
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importante para o crescimento de Portugal. Desse modo, ficou evidente que ser mulher 

nobre era um fato determinante na repressão e controle do feminino.  

Além das questões políticas que frequentemente se colocavam acima dos 

interesses da mulher, havia modelos em que a rainha deveria seguir, e Isabel de Aragão 

é um exímio exemplo disso. Outro é a Demanda do Santo Graal que, na sua versão 

portuguesa, condena Genevra ao inferno pelo adultério, e traz Morgana representada 

com uma turba de demônios, no episódio “Os sonhos de Lancelote”. A repressão à 

mulher encontrará sua fase mais atuante no século XVI, quando o Tribunal da 

Inquisição terá sido influenciado pela leitura de O martelo das feiticeiras, um dos 

capítulos mais obscuros da história da humanidade. 

Desenrolar o fio que conduzisse o leitor a fim de perceber quais eram as 

concepções sobre o feminino no medievo foi importante para fundamentar alguns dos 

pressupostos do épico camoniano. Assim, na segunda parte, esta tese dedicou-se a 

questionar certos aspectos da periodização histórica e literária, em que as noções da 

duração e extensão do Medievo e do Renascimento são conflitadas com algumas 

terminologias frequentes sobre uma hegemonia europeia do movimento italiano. Neste 

sentido, era preciso trazer luz ao discurso raso de que na Idade Média não havia 

produção intelectual sobre os gregos, quando a noção de “uma longa Idade Média”, 

defendida por Jacques Le Goff, foi demonstrada para sustentar o argumento de que 

havia um monopólio da Igreja aos documentos filosóficos e dos saberes clássicos que 

circulavam muito estritamente dentro de uma cultura cuja sua força se susteenta na 

oralidade.  

Assim, as narrativas fundacionais da Literatura Ocidental não eram 

desconhecidas dos medievais, como a Odisseia e a Ilíada, de Homero e a Eneida, de 

Virgílio, obras fundamentais para a concepção d’Os Lusíadas, de Luís de Camões, 

comumente conhecida por ser uma obra Classicista, em que traços desse movimento e 

da literatura medieval se complementam e seriam resultado de uma literatura híbrida por 

conciliar nas contrariedades o medieval e o clássico.  

Também foram trazidas à baila elucidações acerca da Crônica de Santa Cruz de 

Coimbra e da Crônica Geral de Espanha como elementos de conhecimento da 

fundação de Portugal e que Camões teria acessado. Da mesma forma, fragmentos da 

Crônica de Dom Pedro e da rônica de D. Fernando foram analisados com maior 

interesse, dado o caráter excepcional narrativo que caracteriza a obra do cronista da 

Dinastia de Avis. Nelas, pôde-se perceber como os discursos sobre D. Inês e D. Leonor 
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influenciaram as concepções de Vasco da Gama, no Canto III. Em seguida, Ludovico 

Ariosto foi mencionado brevemente como uma possível influência de seu Orlando 

Furioso na concepção de Camões, embora a obra do poeta português se proponha a 

equilibrar o elemento fantasioso da épica-cavaleiresca com os substratos da novela de 

cavalaria. 

No terceiro capítulo, houve um aprofundamento do feminino na diegese d’Os 

Lusíadas, a fim de compreender o processo criativo do poeta nas personagens femininas 

míticas, em que Vênus é a principal delas; as ninfas e Thétys como divindades do mar 

ou das águas doces também protagonizaram episódios importantes. A análise seguiu o 

caminho cronológico da narrativa e centrou-se em aprofundar a leitura nos episódios em 

que as forças femininas aquosas demonstraram serem também protagonistas da saga 

lusíada.  

Para exemplificar a dinâmica presente na obra, foi proposta a tríade de leitura 

mulher-mar-amor, que pode ser compreendida como o feminino que possui maior 

protagonismo e liberdade no espaço marítimo (em suas maiores ocorrências) ou aquoso, 

partindo sempre de gestos amorosos. Esta categoria de personagem se deu em 

decorrência da expansão de uma leitura de Vasco Graça Moura (1980), seguida por Luis 

Maffei, e que se buscou aprofundar aqui, sintetizando as ações femininas, por vezes 

transgressoras dentro do código cristão que rege parte da obra; no entanto, em sua maior 

parte, livres para patrocinar os portugueses na viagem, podendo ser compreendido como 

uma pedagogia amorosa promovida por Vênus (MAFFEI, 2014), tal como a mãe 

gestante que embala as naus portuguesas em sua saga. 

Na quarta parte, o Canto III e parte do Canto IV foram analisados com maior 

atenção, onde se considerou o jogo mulher-mar-amor para propor outra tríade: homem-

terra-guerra, elementos que ora se chocam, ora se complementam para que a obra atinja 

seu objetivo dentro dos preceitos camonianos, como em um jogo, conceito proposto por 

Huizinga (2014). Logo, considerou-se que os homens buscam firmar seus ideais 

cristãos, de pertencimento e de gens através da guerra, em que a terra sempre é banhada 

por sangue humano. Neste sentido, as batalhas da Cruzada Ibérica narradas por Vasco 

da Gama dispõem de grande valor cavaleiresco, dando ênfase aos mais notórios heróis 

da cavalaria portuguesa. Também o episódio dos Doze Pares de Inglaterra ilustrara não 

somente a ideia de cavalaria excepcional, mas também demonstram uma tendência do 

tempo de Camões, a épica-cavaleiresca, de tema fantasioso em sua maior produção. 
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Desse modo, Camões concilia a crônica que relatava a viagem à Inglaterra para 

vingar as damas ofendidas sem abrir mão da vivacidade que caracterizava as obras de 

autores como Ariosto. Sua localização no poema denota a própria virada de pensamento 

estético contemporâneo a Camões. 

Em seguida, as rainhas D. Teresa e D. Leonor foram analisadas dentro do 

discurso de Vasco da Gama, em que se considerou o fato de que o retrato pintado pelo 

capitão da armada, à primeira vista carregado da moral e do peso das crônicas que 

chegaram ao seu tempo, parece revelar aquilo que esta tese descobriu ao meio do 

caminho: mesmo nas faces mais sangrentas e horrendas dos mitos de Medeia e Medusa, 

há o elemento feminino da beleza e da transgressão a alguma norma. Sejam as 

personagens gregas ou portuguesas, o amor pesará muito na emissão de juízo de valor 

atribuído a essas mulheres e, em relação às rainhas, não é diferente. Neste sentido, a 

tríade mulher-mar-amor nelas ocorrem como equivalências de Vênus em sua face mais 

contraditória, como nos episódios em se vinga ou pune mortais. O amor pode também 

ter seu lado obscuro, embora a história indique de que se trate de uma hipérbole 

representativa que permaneceu no imaginário cultural português seguido pelo Gama. 

Por fim, buscou-se analisar as figuras de D. Maria e de D. Inês de Castro, que 

representariam com maior tenuidade a tríade mulher-mar-amor, em que se mostram 

mulheres, amantes e chorosas (lágrimas salgadas) possuindo, cada uma ao seu modo, 

um discurso suplicante. Como tratado por Vasco Graça Moura (1980) e Hernâni Cidade 

(2001), em D. Maria há equivalência a Vênus ao seduzir Júpiter e sua causa é nobre: 

pede auxílio na vindoura Batalha do Salado, em que se pode perceber uma 

colaboração/jogo entre o feminino e o masculino, a terra e o mar (lágrimas) e amor e 

guerra, como Vênus e Marte a defender os portugueses no Consílio dos deuses 

Olímpicos.  

Em Inês de Castro, a quantidade de estâncias permitiu uma análise mais 

aprofundada, dado que Vasco da Gama mostra-se cheio de lirismo e enuncia a tragédia 

por que passará a Castro. Em vez de louvar os feitos de D. Pedro, como a lógica 

masculina do Canto III proporciona, o capitão abre espaço para o saudoso e trágico 

episódio do desencontro amoroso. É possível que não tenha emitido juízo de valor 

diante de Inês - que também vivia em situação de adultério como Teresa e Leonor - mas 

porque a galega consegue, em seu discurso, conciliar o amor erótico e o amor maternal. 

Comparada à Vênus Genetrix, ela pede em lágrimas por seus filhos, já 

enunciadas no início dessa narrativa; o rei mostra-se piedoso e a voz do povo, 
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equivalente ao coro do teatro grego, se faz mais forte, e as espadas transpassam o peito 

de Inês. Peito amante e as mesmas espadas que lutaram contra os mouros. O Gama não 

esconde sua indignação e, por um tempo, há a suspensão da lógica masculina para dar 

lugar à mistura de elementos que viriam a ser amalgamados no episódio da “Ilha dos 

Amores”: as lágrimas das ninfas do Mondego juntam-se à terra em decorrência de uma 

guerra contra o amor, em que mulher e homem se desejavam ardentemente, o “puro 

amor”, fazendo nascer a Fonte dos Amores. Para além da lógica moralista daqueles 

tempos, representada na figura de D. Afonso IV, o episódio de Inês de Castro pode 

figurar como uma educação de sentidos amorosa ao povo português. É o recado de 

Vênus em suas equivalências humanas nas rainhas do Canto III. 

Por fim, justifica-se o título dentro da perspectiva aqui apresentada: o feminino 

também é herói lusíada, seja nos esforços em que Vênus e as ninfas promovem para 

desviar os nautas das ciladas de Dionísio, seja na figura das rainhas D. Teresa, D. 

Leonor, D. Maria e D. Inês de Castro. Por serem equivalências humanas da mítica deusa 

do amor, funcionam como uma advertência: ainda que as narrativas tenham se detido 

sobre a cavalaria e seus grandes homens, a representação do feminino dar-se-á no 

elemento aquoso, amoroso e conhecedor de saberes não acessíveis aos homens, tal 

como as narrativas mais antigas sobre o surgimento da humanidade, e tal como um 

paraíso arquitetado por Afrodite, que laureia os portugueses após a viagem, ainda que 

mercante. Neste sentido, Camões inova porque consegue seguir os moldes de seu 

tempo, como a dedicação cristã sem abrir mão da riqueza que a mitologia proporcionou, 

sendo o motor criativo de sua escrita. Sem dúvidas, é mais uma das suas belas 

contrariedades que resumem o espírito de crise do final do século XVI.  
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