J

CAMÕES
ÉPICO

NOSSOS

CLÁSSICOS

Publicados sob a direção de

Alceu A m o r o s o Lima
e
Roberto Alvim Corrêa

14

CAMÕES
ÉPICO
por

Aires da Mata Machado Filho
.*;#•
'i, •%* ,- *;
írf r
* *•» V **• i

-•» i

|

*<<$
l

C

S

1957

Retrato de CAMÕES

RIO DE JANEIRO

APRESENTAÇÃO
DADOS BIOGRÁFICOS
1524 ou 1525 —• Nasce, mais provavelmente em Lisboa, Luís Vaz
de CamOes, filho de Simão Vaz de Camões e de Ana de Sá e Macedo, pertencente a uma família de pequena nobreza.
1542 — Transferência para Lisboa, depois de passar em Coimbra
os primeiros anos da mocidade, onde teve educação esmerada e
parece ter feito o curso de Artes. Privou com aristocratas, freqüentou a corte de D. João III e, ao mesmo tempo, as rodas boêmias de Lisboa. Foram seus contemporâneos Sá de Miranda, Ferreira, Caminha, Beruardim Ribeiro, Cristóvão Falcão e seus amigos Diogo do Couto e Garcia da Horta.
1547 — Alistando-se soldado, bateu-se em Ceuta, onde perdeu
um olho em combate.
1553 — Em conseqüência de uma rixa, na qual feriu ura servidor
do Paço, esteve quase um ano em prisão, donde se passou para
Goa. Depois de ai tomar parte em expedições militares, transfere-se
para Macau, onde exerce o cargo de Provedor-lior de defuntos e ausentes. De volta a Goa naufraga na costa da Cochinchina, salvando-se a nado com os manuscritos de Os Lusíadas. Cheia de acidentes a estada no Oriente Vemo-lo, não só em Macau e em Goa, onde
esteve preso por dívidas, mas ainda no Golfo Pérsico, em Ternate
e na China.
1567 •— Trata de regressar para Lisboa. Falto de recursos, detém-se um ano em Moçambique, onde o encontra Diogo do Couto
"tão pobre que comia de amigos".
156S — Chega a Lisboa. Traz consigo Os Lusíadas.
1572 — Publicação de Os Lusíadas, pelo que D. Sebastião lhe concedeu, por três anos, a tença anual de quinze mil réis.
1580 — 10 de junho: Morte de Camões. Duras dificuldades pontiIharam os últimos anos do poeta. O seu enterro foi feito a expensas de uma instituição de beneficência, a Companhia dos
Cortesãos.
15S2 — ultima renovação da tença anual cm favor de sua mãe,
que lhe sobreviveu.
159Í — Publica-se pela primeira vez a sua obra lírica com o titulo de Rimas. Além de Os Lusíadas escreveu elegias, sonetos, canções e sátiras; 3 autos: Os Anfitriões, E)-Rei Seleueo e Filodemo;
4 curtas.

SITUAÇÃO HISTÓRICA — Quando Camões veio ao
mundo, já tinham sido introduzidas em Portugal, em diversos domínios, as idéias do Renascimento, por figuras
como Aires Barbosa, Pedro Nunes, Lourenço de Cáceres,
Jorge Coelho, Diogo Sigeo, Pedro Sanches, Pedro MargaIho, Clenardo, Vaseu, André de Resende, Jerônimo Cardoso,
Francisco de Holanda, Gil Vicente, Damião de Góis, Sá de
Miranda e outros. Ele próprio, típico representante dessa
corrente de idéias, viveu e escreveu em quadra de prosperidade e prestígio para o seu país, depois de efetuado o
périplo da África e de consolidado o comércio e a amizade
com a índia, por Vasco da Gama e por Pedro Alvares Cabral, que, em 1500, descobriu o Brasil.
Quando nasceu, em 1524 ou 1525, reinava D. João III,
que governou Portugal de 1521 a 1557. Entre os acontecimentos históricos que se deram nesse período salientam-se: a introdução do calvinismo em França em 1535; o estabelecimento da Inquisição em Portugal, em 1536; a fundação da Companhia de Jesus, em 1540; abertura do Concilio de Trento por Paulo III, em 1545; morte de Francisco I
de França e de Henrique VIII de Inglaterra, em 1547; abdicação de Carlos V, sua retirada para Yuste, em 1556.
A D. João III sucederam D. Sebastião, que reinou de 1557
a 1578, e o Cardeal D. Henrique, que esteve no trono até
1580, data em que morreu Camões e Portugal passou para
o domínio dos Felipes. De 1564 a 1569 deu-se em Portugal
a aceitação dos Cânones do Concilio de Trento. Em 1571,
D. João de Áustria ganha a batalha de Lepanto contra os
Otomanos. Ocorre a 4 de agosto o terrível desastre de Alcácer-Quibir, onde morre D. Sebastião, com a flor da nobreza dó seu país. Em 1580 fere-se a batalha de Alcântara
e Portugal passa à jurisdição da dinastia espanhola.
ESTUDO CRÍTICO — Sabe-se pouco acerca da vida de
Luís Vaz de Camões, filho de Simão Vaz de Camões e
Ana de Sá e Macedo. Além de escassos elementos comprovados, registram-se conjeturas variamente plausíveis,
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outros tantos incitamentos à formação de mitos literários.
1524 é a data mais provável de seu nascimento. Entre
as cidades que porfiam na glória de lhe ter sido berço
figuram Lisboa, Coimbra, Alenquer e Santarém. A palma, ao que parece, cabe à primeira delas.
A modesta fidalguia da linhagem fê-lo aceito à Corte
de D. João III. Aí emulou com poetas seus contemporâneos, até cair em desgraça, por motivos mal apurados.
Pouco dado a cortesanias, acaso de gênio assomadiço, chegou a ferir um servidor do Paço, o que lhe valeu quase um
ano de prisão. A própria viagem à índia, no sentir de
alguns biógrafos, não a empreenderia por vontade.
Incontestàvelmente, prestou serviços ao Rei. Soldado,
perdeu o olho direito num combate, em Ceuta, por 1547.
"Braço às armas feito, mente às musas dada" como no
máximo poema cantaria, alguns cargos exerceu no Oriente,
designadamente o de Provedor-Mor de defuntos e ausentes
em Macau. Ora em graça, ora em desgraça, na Corte dos
vice-reis da índia, segundo a vária fortuna do homem
de pena, infenso a calar a verdade, inapto a saciar a costumada avidez de louvores, Diogo do Couto veio a encontrá-lo em Moçambique em 1568, tentando regressar à
pátria, "tão pobre que comia de amigos".
A tença anual de quinze mil réis a ele concedida pelo
prazo de três anos e renovada pela última vez em
1582 a favor de sua mãe, que lhe sobreviveu, representa
mais do que se pensa, ao primeiro exame, à vista do real
valor da moeda, muito embora o herói de Ceuta, o velho
soldado da índia, o genial cantor de Os Lusíadas haja acabado pobremente. Quando faleceu, em 1580, a sua gloriosa pátria passava ao domínio de Castela. Poucos dias
antes, escrevendo a seu amigo D. Francisco de Almeida,
dizir: "Enfim, acabarei a vida e verão todos que fui tão
afeicoado à minha pátria, que não me contentei de morrer
nela, mas com ela."
Estudos regulares nunca os fez. Sabe-se, porém, que andou algum tempo na Universidade de Coimbra. Que alcançou erudição copiosa e cultura aprofundada, atesta-o
o poema que escreveu.
Começou a correr em 1572. A esse tempo, já a literatura portuguesa se delineara, pelos fins da Idade Média, e tinha alcançado o esplendor renascentista. Gil Vi-
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cente criara o teatro português, desde 1502. Os moralistas
platonizantes, exemplificadamente Frei Heitor Pinto, Frei
Amador Arrais, Frei Tome de Jesus, haviam fundado a
literatura de idéias. A língua, amadurecida, pedia a disciplina gramatical de Fernão de Oliveira e de João de Barros, cujos tratados normativos, o primeiro de 1536 e o segundo de 1540, gozam de prioridade. Os cronistas, já nos
escritos do criador da prosa, Fernão Lopes, vinham escrevendo a história pátria, nas Décadas de João de Barros, de
Diogo do Couto e de Castanheda, para só nomearmos os
mais representativos. A literatura de viagem tinha feito a
sua mais acabada aparição, na Peregrinação de Fernão
Mendes Pinto. Na poesia, após a vária feição do lirismo
medieval, Sá de Miranda, propagador do humanismo de
procedência italiana, introduzira o dolce stil nuovo, abrindo
caminho à poesia de Antônio Ferreira, Bernardim Ribeiro,
Cristóvão Falcão e, juntamente com esses mesmos poetas,
preparando o terreno propicio ao florescimento de Camões.
Não venha a sua notória superioridade ofuscar o senso histórico, ao ponto de o vermos como figura singular, sem antecedentes nem precursores.
A própria sugestão da epopéia andava no ar havia
muito. Quadrava perfeitamente às idéias renascentistas.
Correspondia mesmo ao consenso geral que se impunha
à consagração dos extraordinários feitos nacionais, e no metro da poesia heróica, já que demandavam e mereciam muito mais que o frio registro da História. Empolgados de
entusiasmo os próprios historiadores alguma vez comunicaram eloqüência de epopéia à prosa narrativa e o mais
qualificado entre eles, João de Barros, chegou a interpelar versos heróicos em um de seus escritos. Mais que
as malogradas tentativas de poetas secundários depararam matéria e exemplo a Luís de Camões, o vate à altura,
da epopéia entressonhada.
A fidelidade ao fato histórico nunca o leva ao sacrifício do que mais importa — a poesia. E, todavia, às raras
deformações estéticas da realidade prefere recursos estilísticos, tais como a recomendada imitação _ dos autores
antigos, de cujos escritos são Os Lusíadas inigualável réplica moderna, além de alegorias e símiles tomados à
mitologia.
A originalidade estará, principalmente, no sopro de lirismo que agita os versos da epopéia singular. Sentimos-
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-lhe o frêmito efusivo, menos em diretas referências pessoais que na subjacente vivência de quem estiliza acontecimentos seus contemporâneos ou dos quais participou, indiretamente, por obra e graça da criação literária. Muitas descrições são de quem "viu claramente visto"; as reflexões e as sentenças, de quem viveu e sofreu os próprios ideais, para além da "necessidade aborrecida". Bem
pode ser até que o patético evidente, na desconforme paixão do Adamastor, falsamente animada, afinal desiludido,
recolha o eco de amores impossíveis, desfeitos na dorida prisão da realidade: "E por mais dobradas mágoas me anda
Tétis cercando dessas águas."
Nem admira. Camões já seria grande poeta, se nos
tivesse legado unicamente a sua obra lírica. Storck tinha-o na conta de um dos primeiros líricos de todos os
tempos. Em 1595 saíram a público as suas Rimas. Dele
também são os autos intitulados: Os Anfitriões, El-Rei
Seleuco e Füodemo.
A palavra "Lusíadas" é criação de André de Resende
que a usou no poema Vicentius Levita et Martyr, escrito
em latim, de 1531 a 1532, mas só publicado em 1545. Camões foi o primeiro a empregá-la em português. Moldada
em Eneida, Ilíada, Scipíadã, segundo o gosto arcaizante do
Renascimento, serviu-lhe de título ao poema, precedida do
artigo os. Significa os lusitanos, por conseguinte os portugueses, assunto da epopéia, nos seus feitos e na sua história, figurando a mais significativa das expedições marítimas, a de Vasco da Gama às índias, como fulcro habilmente aproveitado.
A pesquisa sobre a história da palavra é de Carolina
Michaêlis de Vasconcelos. Vem na Introdução à edição de
Os Lusíadas de José Maria Rodrigues e Afonso Lopes Vieira, a cujo texto modernizado quase sempre me ative. Desses comentadores me vali, como de Epifânio da Silva Dias,
Cláudio Basto, Otoniel Mota e Antenor Nascentes, na elaboração das notas, que tiveram por fito esclarecer o sentido,
em conformidade com o espírito e o plano da Coleção Os
Nossos CLÁSSICOS.
Os excertos apresentados e os resumos das partes omitidas destinam-se a dar uma idéia da obra máxima da língua portuguesa. Valerá como introdução à indispensável
leitura integral da epopéia, se lograrmos atingir o objetivo desta edição.
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Que não podia faltar na Coleção Os Nossos CLÁSSICOS,
é evidente. No livro por excelência de portugueses e brasileiros o gênio de Camões pôs à prova as virtudes e as possibilidades da língua comum. Plenamente alcançou aquilo
a que aspirava: perpetuar as glórias e as tradições da
gente lusitana. Com isso, a tal ponto acrescentou o pecúlio
expressional do idioma que Os Lusíadas se tornaram obrigado ponto de referência, na história da nossa língua literária. Uma das grandes obras da literatura universal, interessam ao público brasileiro também por isso e
ainda porque da história dos descobrimentos portugueses faz parte o primeiro contato da civilização européia
com a região onde surgiria a nossa pátria.
Quando, por 1545, começou Camões a compor o seu
imortal poema, declinava a estrela de Portugal na índia.
A corrução, que, no geral, acompanha a excessiva riqueza, contrastava com a heroicidade dos primeiros guerreiros e navegadores e com a sabedoria dos grandes vice-reis. Imperava a cupidez dos mercadores.
Morto D. João III em 1557, herdou-lhe o trono aos 3
anos de idade o Príncipe D. Sebastião. Alma de paladino,
talhado para "dilatar a fé e o império", no "aumento da
pequena cristandade", subiu ao trono aos 14 anos, em 1568.
No juvenil arrojo de cruzado pensou em organizar expedição à índia, destinada a recobrar o antigo esplendor lusitano. Como o dissuadissem do cometimento, tomou a
peito reconquistar a Mauritânia (Marrocos) aos inimigos
tradicionais de seu país.
Inflamado nos mesmos ideais, não estaria Camões entre os inclinados a inquinar de insensatez o heroísmo daquele que pedia a Deus lhe concedesse a glória de ser seu
"capitão". Certamente se incluía entre os que mais fundamente sentiram o desastre da empresa africana. Não
menos o feriu ver perdida a "lusitana antiga liberdade"
quando, aclamado rei, o Cardeal D. Henrique não logrou
garantir-se sucessão legítima, e Portugal caiu nas mãos
de Felipe II.
Nos longos anos do governo estrangeiro, os versos másculos da epopéia nacional contribuíram para revigorar, no
coração dos patriotas, a "grão fidelidade portuguesa".

ANTOLOGIA

OS LUSÍADAS

PROPOSIÇÃO
Da estrofe I à III, estende-se a declaração do que vai
constituir as linhas gerais do Poema. Diz o poeta o que
se propõe cantar — os gloriosos feitos dos portugueses,
especialmente na índia, e, de modo implícito, a viagem
de Vasco da Gama. Em seguida, opõe essas façanhas e
proezas às de guerreiros e navegantes antigos, realçando-as como "valor mais alto". É uma espécie de prólogo.
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Em perigos e guerras esforçados,
Mais do que prometia 6 a força humana,
E entre gente remota edificaram?
Novo reino,» que tanto sublimaram;
II

E também as memórias» gloriosas
Daqueles reis W que foram dilatando
A fé, o império,1* e as terras viciosas 12
De África e Ásia andaram devastando.^
E aqueles que por obras valerosas
Se vão da lei da morte libertando:14
Cantando espalharei15 por toda parte,
Se a tanto me ajudar o engenho e arte.

I

As armas e os barões i assinalados
Que, da ocidental praia lusitana,2
Por mares nunca de antes navegados 3
Passaram ainda além da Taprobana.4
1. As armas c os barões — Barões está por varões. Armas e
barões significa barões armados, belicosos, guerreiros. Por meio de
dois substantivos o poeta indica a idéia que costuma ser expressa
com um substantivo e um adjetivo. A palavra barão do texto é
diferente de barão, título de nobreza;
2. Que, da "ocidental praia lusitana", os quais partindo da
ocidental praia lusitana.., A preposição de Indica procedência,
ponto de partida. Com ocidental praia lusitana refere-se Camões
à praia do Restelo e, tomando a parte pelo todo, a Portugal;
S. Refere-se às navegações dos portugueses através do Atlântico
e do Indico, ao longo da África, rumo às índias. As notícias de
antigas empresas de navegadores fenfcios são postas em dúvida,
pelos menos quanto às conseqüêncas práticas;
4. Aqui serve para exprimir o limite das terras então conhecidas. Em outros passos, identifica-se com Ceilão ou Sumatra. Recorrendo à liberdade poética, Camões deixou de seguir a acentuação
proparoxítona, que é a latina: Taprobana por Tapróbana;

5. Experimentados;
6. Esperava. Os varões assinalados eram mais experimentados
do que se podia esperar, do que era licito esperar da força humana;
7. Fundaram;
8. As índias, o "reino" que fundaram, entre gente longínqua
e tanto engrandeceram;
9. Feitos gloriosos, memoráveis;
10. Nenhum rei de Portugal foi pessoalmente à Ásia. A exemplo de cronistas e historiadores, Camões aqui emprega uma fórmula
tomada a escritores romanos;
11. Fé significa a religião; Império, o domínio político. Os
reis propagaram o cristianismo e ampliaram o domínio político;
12. Porque nelas habitavam os maometanos, isto é, os infiéis;
13. Conquistando;
14. A lei da morte é o esquecimento. Os que se libertam dela
tornam-se Imortais;
15. O verbo cantar indica a ligação e as semelhanças entre a
poesia e a música. Cantando, isto é, verse j ando, espalharei por toda
a parte, tornarei conhecidos as armas e os barões assinalados... Espalharei é o verbo da oração principal. Tem objeto direto composto,
iniciado no princípio da primeira estrofe e cujos termos constitutivos apresentam os seus modificadores. A amplitude do longo período
assenta ao tom solene do inicio da epopéia;
16. Talento e saber. O verbo ajudar, que está no futuro do subjuntivo, concorda com o mais próximo dos elementos do sujeito composto engenho e arte;
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III

Cessem do sábio grego i? e do troiano is
As navegações grandes que fizeram;
Cale-se de Alexandro w e de Trajano 20
A fama das vitórias que tiveram;
Que eu canto o peito ilustre lusitano,2i
A quem Netuno e Marte obedeceram.
Cesse tudo o que a musa antiga 22 canta,
Que outro valor mais alto se alevanta.

INVOCAÇÃO
O poeta invoca a proteção das Tágides. Pede às
ninfas do Tejo a nova inspiração de que precisa. Diferente da que sempre o visitou, há de erguer-se às
exigências da poesia épica.
17. Ulisses, herói da Odisséia, de Homero. Sábio aqui significa
prudente, astuto;
18. Enéias, herói da Eneida de Vergílio.
19. Alexandre Magno. Alexandro, ainda com o final como em
espanhol e italiano (cf. Alexandra);
20. Imperador Romano. Há contaminação de duas construções:
"Cessem as navegações de Ulisses e de Enéias" e "Cessem as navegações que fizeram Ulisses e Enéias". Construção análoga: "Cale-se a
fama das vitórias de Alexandre e de Trajano" e "Cale-se a fama das
vitórias que tiveram Alexandre e Trajano";
21. São os portugueses. Aos seus designios favoreceram o deus
do mar — Netuno — e o deus da guerra — Marte. Ambos obedeceram aos portugueses, vale dizer, fizeram a vontade deles, um para
que as suas navegações deixassem na sombra as da antigüidade e o
outro para que as suas vitórias também ultrapassassem as de gregos
e romanos;
22. Poesia antiga;

IV

E vós, Tágides 23 minhas, pois criado
Tendes em mim um novo engenho ardente,24
Se sempre em verso humilde celebrado
Foi de mim vosso rio alegremente,
Dai-me agora um som alto e sublimado,25
Um estilo grandiloquo e corrente,
Por que de vossas águas 26 Febo 27 ordene
Que não tenham inveja às de Hipocrene.28

Dai-me uma fúria 2 * grande e sonorosa,
E não de agreste avena ou frauta ruda,30
Mas de tuba canora e belicosa,
Que o peito acende31 e a cor ao gesto32 muda;
23. Ninfas do Tejo. Segundo uma crença antiga as águas de
certas fontes tinham a virtude sobrenatural de inspirar poetas;
24. Refere-se ao talento épico, nele novo, porque antes tinha
celebrado o rio das Tágides, ou seja Portugal, em verso humilde,
isto é, pastoril, em estilo tênue, próprio das composições bucólicas,
como a» Éclogas;
25. E* o estilo adequado ao novo engenho da epopéia;
26. Para que a respeito das vossas águas;
27. Um dos nomes dados a Apoio, deus da inspiração profética
e poética;
28. Fonte da Beócia, Inspiradora de poetas, a qual brotava do
monte Hélícon;
29. Inspiração poética;
30. O latim avena, de que deriva aveia, designava a cana
da aveia, donde vir a significar, na poesia, flauta pastoril. A
conjunção ou liga duas designações idênticas do mesmo objeto,
pois frauta rnda, atualmente flauta rude, designa a mesma avena
do pastor. Avena, poesia pastoril, opõe-se a tuba ou trombeta,
símbolo do gênero épico;
81. Peito, valor, donde, que incute entusiasmo;
82. Do latim gestos (de gerere): o que uma pessoa traz
consigo, diante de si; dai o seu aspecto, a sua aparência; daí
aquilo por que esta mais se manifesta, melhor se caracteriza:
os movimentos e o vulto, o rosto (José Maria Rodrigues). É vocá-
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Dai-me igual 33 canto aos feitos da famosa
Gente vossa, que a Marte tanto ajuda ;3*
Que 35 se espalhe e se cante no universo,
Se tão sublime preço 36 cabe em verso.
DEDICATÓRIA
É feita a D. Sebastião, jovem rei, à maneira de invocação. De caminho o poeta especifica ainda os seus
objetivos.
VI

E vós, ó bem nascida 37 segurança
Da Lusitana antiga liberdade,
E não menos certíssima esperança
De aumento da pequena Cristandade;
Vós, ó novo temor da Maura lança,
Maravilha fatal da nossa idade,38
Dada ao mundo por Deus, que 39 todo o mande,
Para do mundo a Deus dar parte grande;

bulo da preferência do Poeta. Ocorre 33 vezes em Os Lusíadas,
segundo Epifânio da Silva Dias. A tuba canora e belicosa Infunde
entusiasmo e muda a cor do rosto, avermelhando-o;
33. Canto correspondente aos feitos, à altura dos feitos;
34. Os portugueses ajudam, prestam serviço ao deus da
guerra, tais se revelam os seus feitos belicosos;
35. Para que;
36. Valor;
37. Nobre;
38. Fatal significa determinado pelos fados, pelo destino.
Da nossa idade quer dizer do nosso tempo. "Maravilha fatal da
nossa idade" é aposto de vós. Não se refere a "Maura lança", lança
moura, poder bélico dos mouros;
39. Conjunção final: para que todo o mande. O verbo refere-se a maravilha fatal da nossa idade, portanto a D. Sebastião.
Todo refere-se a inundo e Tem reforçada a idéia pelo pronome o;
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VII
Vós, tenro e novo ramo florescente
De uma árvore,40 de Cristo mais amada
Que nenhuma nascida no Ocidente,
Cesárea4* ou Cristianíssima 42 chamada
(Vêde-o no vosso escudo, que presente
Vos amostra a vitória já passada,
Na qual vos deu por armas e deixou
As que Ele para si na Cruz tomou) ;*3

VIII
Vós, poderoso Rei, cujo alto Império
O Sol,44 logo em nascendo, vê primeiro;
Vê-o também no meio do Hemisfério,
E quando desce o deixa derradeiro;
Vós, que esperamos jugo e vitupério 45
Do torpe Ismaelita 46 cavaleiro,
Do Turco Oriental e do Gentio 4?
Que inda bebe o licor do santo Rio:
40. Família real;
41. Imperial. O título de Imperador usado no Império Romano veio a caber aos reis da Alemanha, coroados pelo Papa;
42. A família real cristianissima é a dos reis de França;
43. Vede isso (a prova disso) na vitória já passada, na qual
Cristo vos deu e deixou por armas as que Ele tomou para si na
Cruz, alusão aos cinco escudetes que representavam as chagas do
Redentor, e esculpidas por D. Afonso Henriques, no campo branco
do escudo real, depois da batalha de Ourique;
44. Camões adota aqui concepção primitiva acerca do movimento do sol. A terra é uma superfície plana, encimada pela
abóbada celeste. Logo que nascia, o sol alumiava a índia; chegando ao zênite via os domínios portugueses em Portugal, na
África e no Brasil; ao cabo, quando se punha, no Ocidente, ia esconder-se em terras de Portugal, para logo reaparecer 110 Oriente.
Tem-se idéia, com Isso, de quanto eram vastos os domínios portugueses;
45. Depois de que esperamos tem-se elipse de qne scjais.
Entende-se assim: Vós... que esperamos que sejais jugo e vitupério, isto é, força que domina e humilhaçSo vergonhosa;
46. Descendente de Ismael, o Árabe, aqui particularmente »
da Mauritânia;
47. O não-batizado (pagSo) que inda bebe as águas do Ganges. Licor está no sentido lato de liquido. O poeta refere-se aos
habitantes da índia;
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IX
Inclinai48 por um pouco a majestade
Que 49 nesse tenro gesto vos contemplo,
Que já se mostra qual na inteira idade,50
Quando 51 subindo ireis ao Eterno templo ;52
Os olhos da real benignidade
Ponde no chão: vereis um novo exemplo
De amor dos pátrios feitos valerosos,
Em versos divulgado numeroso s. 53

XI
Ouvi: que não vereis com vãs 57 façanhas,
Fantásticas, fingidas, mentirosas,
Louvar os vossos, como nas estranhas
Musas,58 de engrandecer-se desejosas:
As verdadeiras vossas59 são tamanhas
Que excedem as sonhadas, fabulosas,
Que excedem Rodamonte6» e o vão6i Rugeiro62
E Orlando,»» inda que fora verdadeiro.

XII
Vereis amor da pátria, não movido
De prêmio vil, mas alto e quase eterno;
Que não é prêmio vil ser conhecido
Por um pregão do ninho meu paterno.54
Ouvi: vereis o nome engrandecido
Daqueles de quem sois senhor superno,55
E julgareis qual 56 é mais excelente,
Se ser do mundo Rei, se de tal gente.
48. Verbo da oração principal. O sujeito é vós que vem
repetido e seguido de seus rnodificadores. Começa no primeiro
verso da estrofe sexta;
49. Pois vos contemplo nesse rosto juvenil;
50. Idade viril, força da vida;
51. Pronome relativo, eqüivale a em Que;
52. Subindo ao templo da fama, alcançando fama eterna;
53. Cadenciados, harmoniosos;
54. Com seus versos o poeta não aspira a recompensa vil,
vulgar. Move-o o desejo de um prêmio alto e quase eterno, pois
não é prêmio desvalioso ser eu conhecido através de versos que
apregoem a fama da minha pátria;
55. Supremo;
56. Que coisa;

Por estes vos darei um Nuno 64 fero,65
Que fez ao Rei e ao Reino tal serviço,66
Um Egas67 e um dom Fuás,6» que de Homero
A citara para eles só cobiço.
57. Não reais. Fantásticas, fingidas, mentirosas são epítetos
que, no verso imediato, desenvolvem a mesma idéia, imprimindo-Ihe ênfase;
58. Poesia estrangeira;
59. As verdadeiras façanhas dos vossos vassalos;
60. Personagem do Orlando innamorato de Boiardo;
61. Fabuloso;
62. Por Ruggiero, personagem do Orlando furioso de Ariosto;
63. Forma italiana de Rolando, herói da lenda Carolíngia;
64. Nuno Álvares Pereira, condestável do reino no reinado de
D. João I, notabilizou-se, principalmente, no cerco de Lisboa, no
tempo de D. Fernando;
65. Com sentido apreciativo, refere-se aqui à bravura indomável ;
66. Deu-se aqui um anacoluto. No fim da oração relativa iniciada no verso segundo, tomou novo rumo a construção. Repetiu-se
o conectivo em "que de Homero a citara para eles só cobiço", oração que constitui o segundo membro de correlação, correspondente
ao primeiro tais (um Egas e um dom Fuás tais) o qual vem elíptico,
mas também relacionado com tal serviço, preso a "Nuno fero";
67. Egas Moniz, aio de D. Afonso Henriques;
68. Dom Fuás Roupinho que se distinguiu na defesa de Porto
de Mós e em batalhas navais;
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Pois pelos Doze Pares69 dar-vos quero
Os Doze de Inglaterra e o seu Magriço.7"
Dou-vos também aquele ilustre Gama,71
Que para si de Enéias toma a fama.
XIII
Pois se, a troco de Carlos,72 Rei de França,
Ou de Césares quereis igual memória,
Vede o primeiro Afonso, cuja lança
Escura 74 faz qualquer estranha glória;
E aquele que a seu Reino a segurança
Deixou, com a grande e próspera vitória;75
Outro Joane,7^ invicto cavaleiro,
O quarto e quinto Afonsos e o terceiro.

XIV
Nem deixarão meus versos esquecidos
Aqueles que, nos Reinos lá da Aurora,7'
Se fizeram por armas tão subidos,7»
Vossa bandeira sempre vencedora:79
69. Os paladinos da lenda de Carlos Magno, Iguais na bravura e por isso chamados pares. Pelos doze pares é igual a em troca
dos doze pares;
70. Os doze portugueses que foram à Inglaterra para combater, em defesa de umas damas ofendidas. O poeta inclui nos doze
o Magriço (Álvaro Gonçalves Coutinho) por meio da conjunção e,
para assim o salientar. Esse processo de realce, mediante à coordenação de algo já implícito, em indicação geral anterior, é prática imitada do latim;
71. Vasco da (rama, que toma para si a fama de Enéias;
72. Carlos Magno;
73. Júlio César;
74. Faz escura eqüivale a escurece: as qualidades bélicas de
Afonso Henriques apagam o brilho de qualquer glória estrangeira;
75. É D. João I que, com a vitória em Aljubarrota, deixou o
reino em segurança;
76. D. João II;
77. Reinos do Oriente, índia;
78. Aqueles que... se fizeram tão elevados (pela fama);
79. Aqui se subentende o verbo fizeram: que se fizeram tão
subidos e que fizeram vossa bandeira sempre vencedora. Vencedora
é o predicativo do objeto direto bandeira;
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Um Pacheco80 fortíssimo e os temidos
Almeidas,8i por quem sempre o Tejo chora,82
Albuquerque83 terribil, Castro8* forte,
E outros em quem poder não teve a morte.85

XV
E, enquanto eu estes canto e a vós não posso,
Sublime Rei, que não me atrevo a tanto,
Tomai as rédeas vós do Reino vosso,
Dareis matéria a nunca ouvido canto.
Comecem a sentir o peso grosso 86
(Que pelo mundo todo faça espanto)
De exércitos e feitos singulares
De África as terras e do Oriente os mares.

XVI
Ern vós os olhos tem o Mouro87 frio,8S
Em quem vê seu exício89 afigurado;
Só com vos ver, o bárbaro Gentio
Mostra o pescoço ao jugo já inclinado;
80. Duarte Pacheco Pereira, o defensor de Cochim;
81. D. Francisco de Almeida, vice-rei da índia, e seu filho
D. Lourenço de Almeida, que morreu heroicamente em Cbaul;
82. Por quem os portugueses sempre choram. Com esse meio
de expressão o poeta encarece o valor dos dois Almeidas que morreram longe da pátria: o pai, assassinado no Cabo da Boa Esperança, e o filho morto em combate;
83. Afonso de Albuquerque, vice-rei da índia. Terríbil significa o terror dos inimigos;
84. D. João de Castro, vice-rei da índia;
85. Outros que se tornaram imortais. Cf. aqueles que por
feitos valcrosos se vão da lei da morte libertando (1-2, v. 5 e 6);
86. Grande. Entende-se assim: as terras de África e os mares
do Oriente comecem a sentir o peso grosso (que pelo mundo todo
faça espanto) de exércitos e feitos singulares;
87. Mouro frio e bárbaro gentio correspondem respectivamente a terras de África e mares do Oriente;
88. De modo;
89. Morticínio;
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Tétis90 todo o cerúleo senhorio
Tem para vós por dote aparelhado;
Que,9i afeiçoada ao gesto belo e tenro,
Deseja de comprar-vos 92 para genro.
XVII
Em vós se vêem, da Olímpica morada,93
Dos dois avós as almas cá famosas;
Uma, na paz angélica dourada,
Outra, pelas batalhas sanguinosas.
Em vós esperam ver-se renovada
Sua memória e obras valerosas;
E lá vos tem lugar, no fim da idade,*14
No templo da suprema Eternidade. 95
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Os vossos Argonautas,98 por que vejam
Que são vistos de vós no mar irado,
E costumai-vos já a ser invocado.
O INÍCIO DA NARRAÇÃO E O CONCÍLIO DOS
DEUSES
Ao iniciar a narração, na estrofe XIX, Camões apresenta-nos os navegantes portugueses, já no "largo Oceano". A empresa a que se abalançaram desperta o interesse dos deuses. Enquanto Baco se insurge contra
o arrojo lusitano, temendo pela sua própria fama no
Oriente, Vênus e Marte sustentam a causa dos portugueses. Baco arma-lhes ciladas e Vênus conjura os perigos
que os ameaçam.

XVIII
XIX

Mas enquanto este tempo passa lento 96
De regerdes os povos, que o desejam,
Dai vós favor ao novo atrevimento,
Para que estes meus versos vossos sejam;
E vereis ir cortando o salso argento 97
90. Deusa do mar, esposa do Oceano. (Há outra Tétis, ninfa
do mar, filha de Nereu e Dóris.) A deusa oferecerá a D. Sebastião a mão de uma de suas filhas que, em dote, levará "todo o
cerúleo senhorio", o domínio dos mares. Cerúleo, por significar
azul, refere-se a mar;
91. Pois afeiçoada ao gesto belo e terno;
92. Este verso inspirado nas Geórgicas alude a uma das
formas do casamento romano;
._
„
„ -« Imperador Carlos V, avô materno;
94. Vida;
95. Templo da fama: variante de "o eterno Templo" (I, 9);
96. Vem lentamente; tarda em chegar;
97. O mar;

Já no largo Oceano navegavam,
As inquietas ondas apartando;
Os ventos brandamente respiravam,
Das naus as velas côncavas inchando;
Da branca escuma os mares se mostravam
Cobertos, onde as proas vão cortando
As marítimas águas consagradas,»»
Que do gado de Próteu 100 são cortadas,
08. Nome dos heróis da mitologia grega, os quais, embarcados em a nau Argo, tomaram parte na expedição à Cólchida (ao
oriente do Mar Negro), empreendida por Jasão para tomar o velo
de ouro que pendia de uma árvore guardado por um dragão.
Alude o poeta aqui aos navegantes portugueses;
99. Sagradas;
100. Próteu (Camões aqui se conforma â acentuação latina,
Proparoxitônica) guardava as manadas de animais-marinhos de
Netuno;
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XX
Quando os Deuses no Olimpo l»1 luminoso,
Onde o governo está da humana gente,
Se ajuntam em consilio w2 glorioso,
Sobre as coisas futuras do Oriente.
Pisando o cristalino Céu formoso,
Vem pela Via Lá;tea juntamente,
Convocados, da parte de Tonante, ios
Pelo neto 104 gentil do velho Atlante.

XXII
Estava o Padre no ali, sublime e dino,111
Que vibra os feros raios de Vulcano,112
Num assento de estrelas ns cristalino,
Com gesto alto, severo e soberano.
Do rosto respirava um ar divino,
Que divino tornara114 um corpo humano;
Com uma coroa e cetro rutilante,
De outra pedra mais clara que diamante.

XXI
Deixam dos Sete Céus 105 o regimento,
Que do poder ws mais alto lhe foi dado,
Alto poder, que só co'o pensamento
Governa o Céu, a Terra e o Mar irado.
Ali se acharam juntos, num momento,
Os que habitam o Arcturo K>7 congelado
E os que o Austro 108 tem 109 e as partes onde
A Aurora nasce e o claro Sol se esconde.
101. Segundo a mitologia grega ficava entre a Macedônia e a
Tessália o monte Olimpo. Para além da região das nuvens servia
de residência dos deuses e, no seu cume, erguia-se o palácio de
Júpiter, pai dos deuses, para onde era convocada a assembléia;
102. Em latim há concilium, assembléia, e consilium, assembléia deliberativa. A segunda dessas grafias vem nas edições de
1572 e no texto da edição de José Maria Rodrigues e Afonso Lopes
Vieira, no qual nos temos baseado;
103. Epíteto aplicado a Júpiter, como deus das trovoadas;
104. Mercúrio, mensageiro dos deuses, o qual, por parte de
Mala, sua mãe, era neto de Atlante;
185. Sete órbitas que, segundo a astronomia antiga, eram
percorridas por Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e
Lua;
106. Deus. O poeta deixa por um momento a mitologia grega;
107. O Norte, por se tratar da constelação do Bootes ou
Boielro;
108. O Sul;
109. Habitam. Camões não faz diferença entre o singular e
c plural;

XXIII
Em luzentes assentos, marchetados
De ouro e de perlas,115 mais abaixo estavam
Os outros deuses, todos assentados
Como a Razão e a Ordem concertavam i11^
(Precedem11? os antigos, mais honrados,
Mais abaixo os menores se assentavam);
Quando Júpiter alto, assim dizendo,
C'um tom de voz começa grave e horrendo i1

110. Júpiter, Padre, pai, representa pater, titulo de respeito
dado em particular aos deuses;
111. Digno;
112. Deus do fogo, em cujas forjas se fabricava o raio
que Júpiter fazia vibrar;
113. Brilhante como as estrelas;
114. Tornaria;
115. Pérolas;
116. Estabeleciam, em harmonia com a posição de cada um;
117. Tomavam a precedência, tinham a primazia. O sujeito
"os antigos, mais honrados" e o verbo aqui não tem complemento ;
118. Que Infunde temor respeitoso;
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XXIV
Eternos moradores do luzente,
Estelifero Pólo"» e claro Assento :12<>
Se do grande valor da forte gente
De Luso não perdeis o pensamento,
Deveis de ter sabido claramente
Como é dos Fados grandes certo intento
Que por ela se esqueçam os humanos121
De Assírios, Persas, Gregos e Romanos. 122

XXV
Já lhe foi (bem o vistes) concedido,
C'um poder tão singelo123 e tão pequeno,
Tomar ao Mouro forte e guarnecido
Toda a terra que rega o Tejo ameno.
Pois contra o Castelhano tão temido
Sempre alcançou favor do Céu sereno.
Assim que sempre, enfim, com fama e glória,
Teve os troféus pendentes 124 da vitória.125
XXVI
Deixo, Deuses, atrás 126 a fama antiga
Que co'a gente de Rômulo12? alcançaram,
119. Céu;
120. Mansão brilhante;
121. Homens;
122. Quatro grandes Impérios da antigüidade;
123. Poder de quem se mostra pouco aparelhado para u
guerra. "Poder tão singelo e tão pequeno" opõe-se a "Mouro forte
c guarnecido";
324. É o epíteto de troféus, dado poeticamente. Deles pendem
os despojos dos inimigos;
125. "Da vitória" relaciona-se com troféus;
126. Não menciono;
127. A gente romana. Segundo a tradição, Hômulo foi o fundador da cidade de Roma;
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Quando com Viriato,128 na inimiga
Guerra Romana, tanto se afamaram.
Também deixo a memória que os obriga129
A grande nome, quando alevantaram
Um por seu capitão, que, peregrino,130
Fingiu na cerva espírito divino.

XXVII
Agora131 vedes bem que, cometendo
O duvidoso132 mar num lenho leve,
Por vias nunca usadas, não temendo
De Africo iss e Noto 134 a força, a mais se atreve:
Que, havendo tanto já que as partes vendo 135
Onde o dia é comprido e onde breve,13"
Inclinam seu propósito e porfia
A ver os berços onde nasce o dia.13?

128. Chefe dos lusitanos revoltados contra o jugo romano;
129. Significa ligar, vincular. "Grande nome", grande nomeada;
"Que os obriga a grande nome" eqüivale a faz com que alcancem
grande nomeada;
130. Entenda-se assim: quando levantaram por seu capitão
(como seu capitão) a um peregrino que fingiu na cerva espirito
divino. Peregrino significa estrangeiro. Refere-se a Quinto Sertório, pretor romano, a quem os lusitanos convidaram para seu
chefe na guerra contra os dominadores. O poeta recolhe a tradição segundo a qual Sertório domesticou uma cerva (veadinha)
que o acompanhava por toda a parte e à qual atribuía "espírito
divino", isto é, o dom de adivinhar;
131 Faz parte da oração "a mais se atreve";
1S2. Perigoso;
133. Vento sudoeste;
134. Vento sul;
1Í5. Há aqui um cruzamento de duas construções, que se
n: "havendo tanto já que vêem" mais "vendo há tanto
condensam
já" igual a "havendo tanto já que as partes vendo";
136. Aqui se designa a costa africana ao sul do Equador;
137. O Oriente;
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XXX

XXVIII
Prometido lhe está do Fado eterno,
Cuja alta lei não pode ser quebrada,
Que tenham longos tempos o governo
Do mar 138 que vê do Sol a roxa^» entrada.
Nas águas tem passado o duro Inverno;
A gente vem perdida,11» e trabalhada.14!
Já parece bem feito que lhe seja
Mostrada a nova terra que deseja.

Estas palavras Júpiter dizia,
Quando os Deuses, por ordem respondendo,
Na sentença um do outro diferia,143
Razões diversas dando e recebendo.
O padre Baco144 ali não consentia145
No que Júpiter disse, conhecendo
Que esquecerão seus feitos no Oriente
Se lá passar a Lusitana gente.

XXXI
XXIX
E porque, como vistes, tem passados 142
Na viagem tão ásperos perigos,
Tantos climas e céus exprimentados,
Tanto furor de ventos inimigos,
Que sejam, determino, agasalhados
Nesta costa Africana como amigos.
E, tendo guarnecida a lassa frota,
Tornarão a seguir sua longa rota.
138. Os mares orientais, especialmente o Oceano Índico.
139. Roxo significa vermelho. A expressão "roxa entrada do
sol" resulta da ficção mitológica segundo a qual, surgindo do fundo
do mar, a primeira terra que o "vê" é a índia;
140. Estragada;
141. Cansada;
142. No português antigo é freqüente, nos tempos compostos,
com ter e haver, a concordância do particípio passado com o
objeto direto;

Ouvido tinha aos Fados que viria
Uma gente fortíssima de Espanha146
Pelo mar alto, a qual sujeitaria
Da índia tudo quanto Dóris 14? banha,
E com novas vitórias venceria
A fama antiga, ou sua ou fosse estranha, i48
Altamente lhe dói perder a glória
De que Nisa149 celebra inda a memória.

143 Na mente do poeta predomina a idéia de um e outro
com o sentido distributivo e alternativo. Por isso a concordância
deixa de fazer-se com o sujeito deuses;
144. O deus do vinho, também divindade guerreira, foi celebrado como conquistador da tndia;
145. Concordava;
146. A península ibérica;
147. Filha do Oceano e de Tétis, aqui se toma no sentido de
mar;
148. Alheia;
149. Cidade da índia que se acreditava fundada por Baco;
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XXXIV
XXXII
Vê que já teve o Indo subjugado
E nunca lhe tirou Fortuna ou caso 160
Por vencedor da índia ser cantado
De quantos bebem a água de Parnaso. 151
Teme agora que seja sepultado
Seu tão célebre nome em negro vaso
De água do esquecimento,^ se lá chegam
Os fortes Portugueses que navegam.

Estas causas moviam Citeréia/15?
E mais, porque das Parcas158 claro entende
Que há de ser celebrada, a clara Déia,159
Onde a gente belígera se estende.
Assim que, um, pela infâmia 100 que arreceia, lei
E o outro, pelas honras que pretende,
Debatem e na porfia permanecem;
A qualquer162 seus amigos favorecem.
XXXV

XXXIII
Sustentava contra ele Vênus bela,
Afeiçoada à gente Lusitana,
Por quantas qualidades 153 via nela
Da antiga tão amada sua Romana;
Nos fortes corações, na grande estrela 154
Que mostraram na terra Tingitana,1^
E na lingua, na qual quando imagina,156
Com pouca corrupção crê que é a Latina.
150. Fortuna e caso, vocábulos freqüentemente associados, significam, respectivamente, sorte e acaso;
151. Monte da Grécia donde brotava a fonte Castália, inspiradora de poetas;
152. Teme que seu nome seja esquecido;
153. Com "qualidades" relacionam-se as expressões "nos fortes corações", na "grande estrela" e "na língua";
154. Sorte;
155. Conquistada Arzila pelos portugueses, os Mouros desocuparam Tfinger, antiga Tiugis, donde Tingitatio;
156. A construção "na qual quando imagina... crê que é a
Latina" eqüivale a "a qual quando nela imagina, Vênus crê que
é a Latina". Via na lingua portuguesa a latina, com poucas alterações ;

Austro^í fero ou Bóreas,16^ na espessura166
De silvestre arvoredo abastecida,1^
Rompendo os ramos vão da mata escura,
Com ímpeto e braveza desmedida;
Brama toda montanha, o som murmura,168
157. Juntamente com a Ilha de Chipre era a de Cítera, donde
Citeréia, centro principal do culto de Vênus (Afrodite). Chama-se
hoje Cerigo, uma das jônlcas;
158. Divindades que presidiam aos destinos humanos. Como
Vênus protegeu sempre a quantos andaram nas águas do mar,
Camões pôde atribuir a um povo de navegadores a propagação
do seu culto;
159. Deusa;
160. Perda da fama;
161. Um (Baco) porque receia perder a fama; outro (Vênus)
Pelas glórias que pretende, debatem e na-discussão permanecem;
162. A um e a outro;
163. Entenda-se assim: qual Austro fero ou Bóreas com ímpeto e braveza desmedida, vão rompendo os ramos da mata
escura, abastecida de silvestre arvoredo (brama toda a montanha,
° som murmura, rompem-se as folhas, ferve a serra erguida) tal
andava o tumulto, levantado entre os deuses, no Olimpo consagrado;
164. Vento do Sul;
165. Vento do Norte;
166. Mata;
167. Povoada;
168. Ecoa;
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Rompem-se as folhas, ferve a serra erguida:
Tal andava o tumulto, levantado
Entre os Deuses, no Olimpo consagrado.
XXXVI
Mas Marte, que da Deusa sustentava
Entre todos as partes 169 em porfia,
Ou porque o amor 170 antigo o obrigava,
Ou porque a gente forte o merecia,
De entre os Deuses em pé se levantava
(Merencório 171 no gesto parecia),
O forte escudo, ao colo pendurado,
Deitando para trás, medonho e irado.
XXXVII
A viseira do elmo de diamante 172
Alevantando um pouco, mui seguro,
Por dar seu parecer se pôs diante
De Júpiter, armado, forte e duro;
E, dando uma pancada penetrante 173
Co'o conto 174 do bastão no sólio 175 puro,
O Céu tremeu, e Apolo,i76 de torvado,i77
Um pouco a luz perdeu, como enfiado. 178
169.
170.
171.
172.
aço, rijo
173.
174.
175.
176.
177.
178.

Partido, causa;
O que teve com Vênus;
Muito enfadado;
De diamante corresponde ao adjetivo adamantino, de
como aço;
Muito rija;
Extremidade inferior;
Trono;
Deus do sol e da poesia;
Perturbado. De torvado — por ficar perturbado;
Pálido, mudado de cor;
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XXXVIII
E disse assim: O' Padre, a cujo império
Tudo aquilo obedece que criaste:
Se esta gente que busca outro Hemisfério,
Cuja valia e obras tanto amaste,
Não queres que padeçam^179 vitupério,18"
Como há já tanto tempo que ordenaste,
Não ouças mais, pois és juiz direito,
Razões de quem pareceisi q ue é suspeito.

XXXIX
Que,i82 se aqui a razão se não mostrasse
Vencida do temor demasiado.
Bem fora que aqui Baco ig3 os sustentasse,
Pois que de luso vem, seu tão privado ;184
Mas esta tenção sua agora passeis
Porque enfim vem de estômago 186 danado;
Que nunca tirará alheia inveja
O bem que outrem merece e o Céu deseja.

179. No plural, em concordância com o coletivo gente, com»
ocorre no tempo de Camões;
180. Vergonha;
181. É evidente;
182. O período é aberto pela partícula causai que, conformo
então se podia fazer. A metade da estância fundamenta a declaração "parece que é suspeito";
183. Deus do vinho;
184. Amigo;
185. Seja tolerada;
186. Os antigos punham no estômago a sede dos sentimentos.
'Estômago danado" significa, pois, ânimo raivoso. Veja-se, ainda
"°je, a significação do verbo estomagar;
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CV

O recado que trazem é de amigos,
Mas debaixo o veneno vem coberto,
Que os pensamentos eram de inimigos,
Segundo foi o engano descoberto.
Oh! Grandes e gravíssimos perigos,
Oh! Caminho de vida nunca certo,
Que aonde a gente põe sua esperança
Tenha a vida tão pouca segurança I

CVI

No mar tanta tormenta e tanto dano,
Tantas vezes a morte apercebida ;199
Na terra tanta guerra, tanto engano,
Tanta necessidade aborrecida!
Onde pode acolher-se um fraco humano,
Onde terá segura a curta vida,
Que não se arme e se indigne o Céu sereno
Contra um bicho 200 da terra tão pequeno?

INÊS DE CASTRO
O segundo canto encontra os navegadores em Mombaça, de cujo Regedor recebe o capitão mostras de fingida amizade. Dois condenados que manda à terra, com
199. Armada, pronta para vir sobre nós;
200. Temos aqui uma reminiscência da Bíblia: "Quanto menos
e homem, que é podridão, e o filho do homem que é um bichinho?"
(Jó XXV, 6.); "Mas eu sou bichinho e não homem." (Ps. XXI, 7.);
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a missão de reconhecimento, voltam acompanhados dos
mesmos mouros e bem impressionados com o acolhimento que lhes deram. Insistia o Rei em que desde logo entrassem. Conveio o Capitão em fazê-lo, na manhã seguinte. Mouros em grande cópia dirigiram-se para as naus
onde foram recebidos confiadamente. Enquanto isso,
outros na terra se aprestavam para destruir a frota, de
uma vez, vingando, desse jeito, o que os portugueses
tinham feito em Moçambique. Foi quando Vênus desceu
ao mar para vir em socorro daqueles a quem protegia.
"Convoca as alvas filhas de Nereu,
Com toda a mais cerúlea companhia."
Com diligência e astúcia, para espanto dos mouros que
se acreditam descobertos no seu enganoso intento, fazem
com que os navegantes "não entrem pela barra".
Dirige-se depois a Júpiter, que, em atenção ao que
reclama, expede Mercúrio à Terra. O mensageiro dos
deuses aparece em sonhos ao Gama, a quem faz ver a
urgência de deixar Mombaça para se dirigir a outra
terra de gente que mereça confiança. Parte, pois, a
armada para Melinde, onde encontra o melhor acolhimento, tanto do povo como do Rei, que pede ao Gama
lhe conte a história da sua gente. Começa a fazê-lo
no Canto III. Depois de uma descrição geográfica da
Europa, narra a história de Portugal, desde a formação
da nacionalidade com o Conde D. Henrique, até o
tempo de D. Manuel, o venturoso. Dessa narrativa faz
parte o episódio de Inês de Castro.
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CXVIII
Passada esta tão próspera vitória,201
Tornado Afonso à lusitana terra,
A se lograr da paz com tanta glória
Quanta soube ganhar na dura guerra,
O caso triste, e digno da memória202
Que do sepulcro os homens desenterra,
Aconteceu da mísera 2°3 e mesquinha
Que depois de ser morta foi Rainha.204
CXIX
Tu só, tu, puro Amor,205 com força crua,
Que os corações humanos tanto obriga,
Deste causa à molesta 2°6 morte sua,
Como se fora pérfida inimiga.20?
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.
201. A batalha do Salado;
202. É a fama que, fazendo os mortos viver na memória dos
homens, os faz tornar à vida;
203. Da misera e mesquinha, isto é, da infeliz e desgraçada,
prende-se a caso e refere-se a D. Inês de Castro. Sua tragédia constitui assunto da presente estrofe e das subseqüentes. Veio de Castela como dama de companhia de D. Constanca, esposa de D. Pedro.
De extraordinária beleza, despertou paixão no príncipe herdeiro
que, instado pelo Rei a tomar nova esposa, ao enviuvar-se de
D. Constanca, negou-se a fazê-lo, alegando que havia casado secretamente com aquela a quem antes se unira;
204. Eliminada por ser a sua união com o futuro rei dada
como prejudicial aos interesses do Estado, Inês de Castro foi rainha
depois de morta, pois, subindo ao trono, D. Pedro mandou desenterrá-la, obrigou os vassalos a render-lhe as devidas homenagens e
sepultou-a no Convento de Alcobaça, em suntuoso túmulo, em cuja
tampa se via a "imagem dela com coroa na cabeça como se fora
Bainha" (F. Lopes, Crônica de D. Pedro, 44);
205. Paixão de amor, a que se dirige a apóstrofe;
206. Funesta;
207. Deste causa a molesta morte sua (de Inês de Castro) como
se ela fora (fosse) pérfida inimiga do amor;
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GXX

Estavas, linda Inês, posta em sossego,20»
De teus anos colhendo doce fruto,2°9
Naquele engano da alma, ledo e cego,
Que a Fortuna não deixa durar muito,21<>
Nos saudosos campos 2U do Mondego,
De teus formosos olhos nunca enxuto,2*2
Aos montes ensinando e às ervinhas
O nome 213 que no peito escrito tinhas.

CXXI
Do teu Príncipe ali te respondiam 214
As lembranças que na alma lhe moravam,^
Que sempre ante seus olhos te traziam,
Quando dos teus formosos se apartavam;
De noite, em doces sonhos que mentiam,
De dia, em pensamentos que voavam,
E quanto, enfim, cuidava e quanto via
Eram tudo memórias de alegria.
208. Sossegada, sem pensar na desventura iminente;
209. Colhendo os doces frutos (desfrutando-os) dos anos
juvenis, Isto é, os prazeres do amor;
210. O engano de alma ledo e cego é o amor. A palavra muito
ainda não se tinha nasalado. Rima com fraito e enxuito, embora a
grafia do poeta não representasse esse ditongo ui, já corrente na
linguagem popular, hoje atestado dialetalmente;
211. "Nos saudosos campos do Mondego" prende-se a ensinando;
212. O Mondego nunca estava enxuto, por causa de teus formosos olhos que não cessavam de chorar;
213. O do príncipe D. Pedro que repetia ao ponto de ensiná-lo
aos montes e às ervinhas;
214. Eqüivale a respondiam, no sentido de correspondiam;
215. Estar permanentemente;
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CXXIV

CXXII

De outras belas senhoras e Princesas
Os desejados talamos216 enjeita,217
Que tudo, enfim, tu, puro amor, desprezas
Quando um gesto suave te sujeita.
Vendo 218 estas namoradas estranhezas,
O velho pai sesudo, que respeita
O murmurar do povo e a fantasia
Bo filho, que casar-se não queria,

Traziam-na os horrificos algozes
Ante o Rei, já movido a piedade;
Mas o povo,219 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 220 mais que a própria morte a magoava,

cxxv
CXXIII
STírar Inês ao mundo determina,
Por lhe tirar o filho que tem preso,
Crendo co'o 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 uma fraca dama delicada?

Í16. Leitos uupciais, casamentos. Desejados, por serem com
"belas senhoras e princesas";
217. O sujeito é ele, o Príncipe;
218. Entenda-se: O velho pai sesudo determina tirar Ines ao
mundo... vendo estas namoradas estranhezas e a fantasia (caprieho) do filho, que não queria casar-se. Namoradas estranhezas quer
ílizer estranhezas de amor. É objeto direto de vendo, juntamente
com e a fantasia do filho, embora essa última parte se ache deslocada j

Para o céu cristalino alevantando,
Com lágrimas, os olhos piedosos
(Os olhos, porque as mãos lhe estava atando
Um dos duros ministros rigorosos);
E depois nos meninos atentando,
Que tão queridos tinha e tão mimosos,
Cuja orfandade como mãe temia,
Para o avô cruel assim dizia:
CXXVI
Se já nas brutas feras, cuja mente 221
Natura fez cruel de nascimento,
E nas aves agrestes, que somente
Nas rapinas aéreas tem o intento,
219. Os conselheiros de D. Afonso, os quais, temerosos da
dos parentes espanhóis de D. Inês, julgavam até possil que os direitos do herdeiro da coroa, filho de D. Constanca,
'lessem a ser preteridos por um fruto dos amores de D. Pedro;

Influência
Vp
220.
221.

Igual a o que;
Condição;
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Com pequenas crianças viu a gente
Terem tão piedoso sentimento
Como co'a mãe de Nino222 já mostraram,
E co'os irmãos 223 que Roma edificaram:
CXXVII
ó tu, que tens de humano o gesto e o peito
(Se de humano é matar uma donzela,224
Fraca225 e sem força, só por ter sujeito
O coração a quem soube vencê-la),
A estas criancinhas tem respeito,
Pois o não tens à morte escura dela;
Mova-te a piedade 226 sua e minha,
Pois te não move a culpa que não tinha.
CXXVIII
E se, vencendo a Maura resistência,
A morte sabes dar com fogo e ferro,
Sabe também dar vida, com clemência,
A quem para perdê-la não fez erro.
Mas, se tu assim merece esta inocência,
Põe-me em perpétuo e mísero desterro,
Na Cítia 227 f r i a ou lá na Líbia 228 ardente,
Onde em lágrimas viva eternamente.
222. Semiramis que, segundo a lenda, foi alimentada por
pombas no deserto;
223. Rômulo e Remo, alimentados por uma loba, segundo a
lenda;
224. De dominicella, diminutivo de domina. Nesse sentido etimológico, não no corrente, está aqui empregada a palavra;
225. Fraca e sem força é o mesmo conceito, expresso, para
maior ênfase, em forma positiva e negativa;
226. Compaixão delas (das criancinhas) e de mim;
227. Para os antigos, o lugar de mais frio clima;
228. África setentrional;
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CXXIX
Põe-me onde se use toda a feridade,
Entre leões e tigres, e verei
Se neles achar posso a piedade
Que entre peitos humanos não achei.
Ali, co'o amor intrínseco 229 e vontade 230
Naquele por quem morro, criarei
Estas relíquias suas que aqui viste,
Que 231 refrigério232 sejam da mãe triste.

cxxx
Queria perdoar-lhe o Rei benigno,
Movido das palavras que o magoam;
Mas o pertinaz povo e seu destino
(Que desta sorte o quis) lhe não perdoam.
Arrancam das espadas de aço fino
Os que por bom tal feito ali apregoam.
Contra uma dama, ó peitos carniceiros,
Feros vos amostrais e 233 cavaleiros?
CXXXI
2

Qual 34 contra a linda moça Policena,235
Consolação extrema da mãe velha,
Porque a sombra de Aquiles a condena,
229. íntimo;
230. Coração;
231. Para que;
232. Consolação;
233. Com sentido adversativo, como se fosse mas, no entanto;
234. Inicia-se aqui uma correlação, cujo segundo membro se
encontra no inicio da estrofe seguinte: tais contra Inês...;
235. Voltavam os gregos da expedição de Tróia quando, achanu
°-se nas costas da Trácia, lhes apareceu a sombra (alma) de
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Co'o ferro o duro Pirro se aparelha;
Mas ela, os olhos236 com que o ar serena
(Bem como paciente e mansa ovelha)
Na mísera mãe postos, que endoidece,
Ao duro sacrifício se oferece:
CXXXII
Tais contra Inês os brutos matadores,237
No colo de alabastro,238 que sustinha
As obras com que Amor matou de amores
Aquele que depois a fez Rainha,
As espadas banhando, e as brancas flores,
Que ela dos olhos seus regadas tinha,
Se encarniçavam, férvidos e irosos,
No futuro castigo não cuidosos.
Aquiles, a exigir-lhes o sacrifício de Policena, filha de Príamo e
de Hécuba, e que era a única filha que ainda restava à viúva do
último rei de Tróia. Efetivamente Pirro, filho de Aquiles, imolou-a
aos manes do pai. Recorre Camões a este símile, ao narrar a morte
de Inês de Castro. Prefere, no texto, como em Taprobana, a pronúncia paroxitônica;
236. Com os olhos postos na mísera mãe. A olhos também se
refere com que o ar serena:
237. Entenda-se: Tais contra Inês os brutos matadores, se encarniçavam férvidos e irosos, no futuro castigo não cuidosos, banhando as espadas no colo de alabastro, que sustinha as obras
com que amor matou de amores, etc., e as brancas flores que ela
dos ofhos seus regadas tinha. Na extraordinária formosura de Inês
de Castro, realçava aquela parte alabastrinn que lhe valeu o cognome de colo de cisne. Precisamente ela, segundo o poeta, atingiram
os brutos matadores, banhando "no colo de alabastro" as espadas
homicidas. Esse colo, digamos, o pescoço, sustinha já "as obras
com que amor matou de amores aquele que depois a fez Rainha",
já "as brancas flores que ela dos olhos seus regadas tinha". O
verbo sustinha tem, pois, objeto direto composto. Seus termos principais são as obras, isto é, o conjunto de encantos do rosto, do
semblante, e as brancas flores, isto é, as faces, que a linda Inês
regara com o seu pranto. Veja-se, para a prova, o que se diz um
pouco adiante: "Tal está morta a pálida donzela, / Secas do rosto
as rosas e perdida / A branca e viva cor, co'a doce vida (Est. 134);
238. Em sentido objetivo, como se os matadores estivessem
diante dos olhos;
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CXXXIII
Bem puderas, ó Sol, da vista destes,
Teus raios apartar aquele dia,
Como da seva mesa 239 de Tiestes,
Quando os filhos por mão de Atreu comia.
Vós, ó côncavos vales, que pudestes
A voz 24° extrema ouvir da boca fria,
O nome do seu Pedro, que lhe ouvistes,
Por muito grande espaço repetistes.

CXXXIV
Assim como a bonina 241 que cortada
Antes do tempo foi, cândida e bela,
Sendo das mãos lascivas 242 maltratada
Da menina que a trouxe na capelães
O cheiro traz perdido e a cor murchada:
Tal está, morta, a pálida donzela,
Secas do rosto as rosas e perdida
A branca e viva cor, co'a doce vida.

239.
Atroz, horrendo banquete. Foi o caso que Atreu, rei de
Micenas, agravado pela traição do irmão Tiestes que tivera amores com sua m u l h e r Erope, a fim ilc tirar terrível vingança convidou-o para um banquete, onde lhe deu a comer a carne dos
Próprios filhos. Ao que dizem poetas latinos, diante desse horror,
"o Sol fugiu";
240. Cltima palavra;
241. Flor do campo. O substantivo bonina vem modificado
Pelos adjetivos cândida e bela, um pouco deslocados;
242. Travessas;
243. Grinalda;
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cxxxv
As filhas 244 do Mondego a morte escura 245
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.
EMBARQUE PARA A ÍNDIA E O VELHO DO
RESTELO
Prossegue o Gama a sua narrativa. Refere-se à vingança que, subindo ao trono, D. Pedro I tirou dos
matadores de Inês, bem como reconta a cena em que
obrigou os vassalos a honrá-la como a Rainha. Termina o canto terceiro com a menção dos fatos sucedidos
no reinado de D. Fernando, aos quais se seguem, no
canto seguinte, referências a D. João I, à morte do
Conde de Ourem, a intervenção de Castela, ao heroísmo
de D. Nuno Alvares Pereira, aos preparativos de guerra, à batalha de Aljubarrota, à batalha de Valverde,
à expedição a Ceuta. Sobe ao trono D. Duarte. No
seu reinado, vê o irmão Fernando, infante santo, cativo
dos sarracenos. Seguem-se o período de D. Afonso V,
durante o qual se dá a invasão de Castela, e o de
244. As nliifas do Mondego, cujas lágrimas formaram a
fonte dos Amores. Localizou-a a tradição na Quinta das Lágrimas
em Coimbra. Ai teria sido, ou perto, como alguns sustentam. O nome,
que durava ainda no tempo de Camões, perdura em nossos dias;
245. Triste;
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D. João II, com a viagem para conhecer a terra de
Preste João. A D. Manuel, sucessor de D. João II, aparecem em sonho, na forma de dois velhos de aspecto
venerando, o Ganges e o Indo. Seguindo as suas indicações, apresta o rei a expedição marítima para a índia.
Alude o Gama à sua própria escolha para comandá-la.
Processionalmente dirigiram-se os navegantes para o
embarque. À sua passagem manifesta-se a reação sentimental das pessoas queridas, que os consideravam perdidos para sempre, e, através da fala do Velho do Restelo, vão ecoar as vozes daqueles que opunham críticas à
arrojada empresa, encerrando-se assim o quarto canto.
LXXXVIII
A gente da cidade, aquele dia,
(Uns por amigos, 246 outros por parentes,
Outros por ver somente) concorria,
Saudosos 247 na vista e descontentes.
E nós, co'a virtuosa companhia
De mil 248 Religiosos diligentes,
Em procissão solene, a Deus orando,
Para os batéis viemos caminhando.
LXXXIX
Em tão longo caminho e duvidoso
Por perdidos as gentes nos julgavam,
As mulheres c'um choro piedoso,
Os homens com suspiros que arrancavam.
246. Por amigos, por parentes, igual a por serem amigos, por
serem parentes;
247. Em quatro sílabas, sem ditoiigo;
248. Em sentido indefinido, eqüivalendo a muitos;
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Mães, Esposas, Irmãs, que o temeroso
Amor mais desconfia, acrescentavam 24»
A desesperação e frio medo
De já nos não tornar a ver tão cedo.

XC
Qual 250 vai dizendo: ó filho, a quem eu tinha
Só 25i para refrigério 252 e doce amparo
Desta cansada já velhice minha,
Que em choro acabará, penoso e amaro,
Por que me deixas, mísera e mesquinha?25'
Por que de mim te vás, ó filho caro,
A fazer o funéreo enterramento
Onde sejas de peixes mantimento? 254

XCI
Qual 255 em cabelo: 256 0 doce e amado esposo,
Sem 257 quem não quis Amor que viver possa,
Por que is258 aventurar ao mar iroso
Essa vida que é minha e não é vossa?
Como, por 259 um caminho duvidoso,
Vos esquece a afeição tão doce nossa?
Nosso amor, nosso vão contentamento,
Quereis que com as velas leve o vento?
249. Tornavam mais intenso, faziam subir de ponto o dese»pêro e frio medo;
250. Uma;
251. Igual a único;
252. Consolo;
253. Infeliz e desgraçada;
254. Alimento;
255. Outra. Cf. nota 250;
256. Descabelada;
257. O deus do Amor não quis que eu possa viver, >em o
doce e amado esposo, a que se refere o relativo quem;
258. Forma sincopada de ides;
259. Em troca de;
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XCII
Nestas e outras palavras que diziam,
De amor e de piedosa humanidade,
Os velhos e os meninos as seguiam,
Em quem menos esforço põe a idade.
Os montes 230 de mais perto respondiam,
Quase movidos de alta piedade;
A branca areia as lágrimas banhavam,
Que em multidão com elas2«i se igualavam.

xcin
Nós 262 outros, sem a vista alevantarmos
Nem263 a Mãe, nem a Esposa, neste estado.
Por nos não magoarmos, ou mudarmos
Do propósito firme começado,
Determinei de assim nos embarcarmos,
Sem o despedimento 264 costumado,
Que, posto que é de amor usança boa,
A quem se aparta, ou fica, mais magoa.
280. Entenda-se: os montes mais próximos, como que movidos de piedade, respondiam em eco àquelas vozes.
261. Refere-se a branca areia, em última analise, aos grãos de
areia, cuja multidão eqüivale a das lágrimas. Esse pronome elas
no plural, em referência a substantivo no singular, aludindo, idcslogicamentej a palavra ausente no texto, é próprio de linguagem
Poética como a de Cam5es, por natureza afetiva, rebelde à lógica f
262. Nós outros... determinei. Essa expressão nós outros inicia uma ordem de considerações, repentinamente cortadas. É o que
*e chama um nnacoluto. O verbo da oração principal é determinei!
determinei de assim nos embarcarmos, sem o despedimento costaniado, sem a vista alevantarmos, etc.;
263. Entenda-se: sem alevantarmos a vista, nem a MSe, nem
a
Esp6sa, sendo de notar que mãe e esposa s5o palavras preeediilas
da preposição a;
264. Despedida;
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XCIV

26

Mas um velho, ^ de aspeito venerandu,
Que ficava nas praias, entre a gente,
Postos em nós os olhos, meneando
Três vezes a cabeça, descontente,
A voz pesada um pouco alevantando,
Que nós no mar ouvimos claramente,
C'um saber só de experiências feito,
Tais palavras tirou do experto266 peito:

XCVI
Dura inquietação d'alma e da vida,
Fonte de desamparos e adultérios,
Sagaz consumidora conhecida
De fazendas,26» de reinos e de impérios:
Chamam-te ilustre, chamam-te subida,
Sendo digna de infames vitupérios;
Chamam-te Fama e Glória soberana,
Nomes27» com quem se o povo néscio engana.
XCVII

xcv
Ó glória 267 de mandar, ó vã cobiça
Desta vaidade268 a quem chamamos Fama!
ó fraudulento gôst^, que se atiça
C'uma aura popular, que honra se chama!
Que castigo tamanho e que justiça
Fazes no peito vão que muito te ama!
Que mortes, oue perigos, que tormentas,
Que crueldades neles exprimentas!
265. Orador popular, no qual o poeta simboliza a opinião
conservadora que opunha críticas à arrojada empresa. E' chamado
o Velho do Restelo, porque essa é a ocidental praia lusitana, donde
partiram os navegantes portugueses;
266. Experiente;
267. p Velho do Restelo considera as empresas de navegação e
dirige apóstrofes ao que, no seu parecer, movia os realizadores:
a glória de mandar, vã cobiça, dessa vaidade a que chamamos
fama, gosto enganador, atiçado pelo prestigio popular a que se
chama honra. (Na expressão aura popular relacionada com o verbo
atiçar, Camões terá em vista o sentido primitivo de aura, que é
vento, e o de atiçar, soprar, espertar o fogo.) Prossegue a apóstrofe, aliás continuada adiante. O sujeito de fazes é tu, referindo-se
a glória de mandar que faz castigo e justiça no coração daquele
que tanto a ama. Em seguida neles refere-se a mortes, perigos e
tormentas, nos quais se fazem sentir as crueldades conseqüentes;
268. Para Camões, como na pronúncia normal brasileira, vaidade tem quatro sílabas. Aqui, porém, a metrificacão dá-lhe três;

A que novos desastres determinas
De levar estes Reinos e esta gente?
Que perigos, que mortes lhe destinas,
Debaixo dalgum nome preeminenteV
Que promessas de reinos e de minas
De ouro, que lhe f aras tão facilmente?
Que famas lhe prometerás? Que histórias?
Que triunfes? Que palmas? Que vitórias?
XCVIII
Mas, ó tu, geração daquele insano 2?i
Cujo pecado272 e desobediência
Não somente do Reino soberano 2?3
Te pôs neste desterro 274 e triste ausência,
Mas inda doutro estado, mais que humano,
269.
270.
271.
. 2'2.
273.
274.

Riquezas,;
Entenda-se: nomes com que se engana o povo néscio;
Adão;
Eqüivale a pecado de desobediência, donde pôs no sinO Paraíso;
Vida terrena;
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Da quieta e da simples inocência,
Idade 2 '5 de ouro, tanto te privou,
Que na de ferro 276 e de armas te deilotit
XCIX
Já que nesta gostosa vaidade
Tanto enlevas a leve fantasia,
Já que à bruta crueza e feridade
Puseste nome, esforço e valentia,
Já que prezas em tanta quantidade
O desprezo da vida, que devia
De ser sempre estimada, pois que já
Temeu tanto perdê-la Quem 277 a dá:

Não tens junto contigo o Ismaelita,
Com quem sempre terás guerras sobeje»?
Não segue ele do Arábio a lei maldita,
Se tu pela de Cristo só pelejas?
Não tem cidades mil, terra infinita.
Se terras e riqueza mais desejas?
Não é ele por armas esforçado,
Se queres por vitórias ser louvado?

Cl
Deixas criar às portas o inimigo,
Por ires buscar outro de tão longe,
Por quem se despovoe o Reino antigo,
275. Durante esta idade reinava no mundo a Inocência s
* 276. O pecado da desobediência privou a Adão da idade de
ouro, onde reinava a inocência, para o deitar na de ferro, onde
dominavam todos os males, nomeadamente as arma», vale dizer,
as guerras;
277. Befere-se a Jesus;
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Se278 enfraqueça e se vá deitando a longe ;2?9
Buscas o incerto e incógnito perigo
Por que a Fama te exalte e te lisonje
Chamando-te senhor, com larga cópia,
Da índia, Pérsia, Arábia e de Etiópia.

CII
Oh! Maldito o primeiro que, no mundo,
Nas ondas vela pôs em seco lenho!
Digno da eterna pena do Profundo,
Se é justa a justa Lei que sigo e tenho!
Nunca juizo algum alto e profundo,
Nem citara sonora ou vivo engenho,
Te dê por isso fama nem memória,
Mas contigo se acabe o nome e glória!

CHI
Trouxe o filho de Jápeto 2»o do Céu
O fogo que ajuntou ao peito humano,
Fogo que o mundo em armas acendeu,
Em mortes, em desonras (grande engano).
Quanto melhor nos fora, Prometeu,
E quanto para o mundo menos dano,
Que a tua estátua ilustre não tivera
de altos desejos que a movera!
278. Já que;
279. Lançar fora por inútil, deitar a perder;
280. É Prometeu, filho de Jápeto e de Climene, segundo a tradição, criou o homem e o animou com o fogo que roubou do céu;
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Não cometera o moço miserando 281
O carro alto do pai, nem o ar vazio
O grande arquitetor282 co'o filho,283 dando,
Um, nome ao mar, e, o outro, fama ao rio. 284
Nenhum cometimento alto e nefando
Por fogo, ferro, água, calma e frio,
Deixa intentando285 a humana geração.
Mísera sorte! Estranha condição!
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XXVI
Desembarcamos logo na espaçosa
Parte, por onde a gente se espalhou,
De ver coisas estranhas desejosa,
Da terra que outro povo não pisou.
Porém eu, co'os pilotos, na arenosa
Praia, por vermos em que parte estou,
Me detenho em tomar do Sol28^ a altura
E compassar a universal pintura.287
XXVII

AVENTURA DE FERNÃO VELOSO
Continua o poeta, pela boca de Vasco da Gama, a
narrativa. Entre o Restelo, <e a baía de Santa Helena,
onde se dá a aventura de Fernão Veloso, tocam em
vários lugares, mencionados no poema, como: Ilha da
Madeira, Cabo Verde, Canárias, Ilha de Santiago, e costeando a África para o sul, passam por Serra Leoa e
Congo. Refere-se particularmente ao fogo de Santelmo
e à tromba d'água. Na baía de Santa Helena, entram
em contato com os africanos.
281. Faetonte, filho do Sol, o qual querendo um dia guiar os
cavalos do carro paterno aproximou-se demais da terra, de sorte
que várias regiões foram abrasadas;
282. Arquiteto, construtor. Refere-se a Dédalo, que construiu
o Labirinto de Creta;
283. ícaro que, ao fugir de Creta, desobeceu às ordens do
pai, aproximando-se, no seu vôo, do Sol, que derreteu a cera que lhe
prendia as asas. Em conseqüência caiu ao Mar Egeu, na parte
chamada Icário, palavra derivada de seu nome;
284. E' o rio Pó, onde Faetonte caiu, assim lhe dando f a m a ;
285. Sem ser tentado;

Achamos ter de todo já passado
Do semicapro 2S8 Peixe a grande meta,
Estando entre ele e o círculo gelado
Austral,2»» parte do mundo mais secreta.
Eis, de meus companheiros rodeado,
Vejo um estranho vir, de pele preta,
Que tomaram por força, enquanto apanha
De mel os doces favos na montanha.
XXVIII
Torvado vem na visla, como aquele
Que não se vira nunca em tal extremo;
Nem ele entende a nós, nem nós a ele,
286. Tomar a altura do Sol com o astrolábio;
287. Marcar na carta geográfica a latitude do lugar em que
achavam;
288. Trópico de Capricórnio;
289. O circulo polar Antártico. A ilha de Santa Helena fica
costa ocidental da atual Colônia do Cabo;

86 — CAMÕES
Selvagem mais que o bruto Polifemo.29<>
Começo-lhe a mostrar da rica pele
De Colcos o gentil metal2^1 supremo,
A prata fina, a quente especiaria:
A nada disto o bruto se movia.
XXIX
Mando mostrar-lhe peças mais somenos:
Contas de cristalino2»2 transparente,
Alguns soantes cascavéis pequenos,
Um barrete vermelho, cor contente ;293
Vi logo, por sinais e por acenos,
Que com isto se alegra grandemente.
Mando-o soltar com tudo e assim caminha
Para a povoação, que perto tinha.
XXX

Mas, logo ao outro dia, seus parceiros,
Todos nus e da cor da escura treva,
Descendo pelos ásperos outeiros,
As peças294 vem buscar que estoutro leva.
Domésticos29^ já tanto e companheiros
Se nos mostram, que fazem que se atreva
Fernão Veloso a ir ver da terra o trato
E partir-se com eles pelo mato.
290. Famoso pela selvageria este gigante ciclope, habitava uma
eaverna, onde encerrou Ulisses, que naufragara nas costas da
Sicília;
291. O metal supremo da rica pele de Colclos é o ouro. Alusão
ao fabuloso velo de ouro que estava na Cólquida, atual Rússia Asiática;
292. Cristal;
Í9J. Que contenta, que alegra;
294. Peças cuiuo as que estoutro leva;
B95, Familiarizados;

ANTOLOGIA — 67
XXXI
É Veloso no braço confiado
E, de arrogante, crê que vai seguro;
Mas, sendo um grande espaço já passado,
Em que algum bom sinal saber procuro,
Estando, a vista alçada,29® co'o cuidado
No aventureiro, eis pelo monte duro
Aparece e, segundo 297 ao mar caminha,
Mais apressado do que fora, vinha.

XXXII
O batei de Coelho foi depressa
Pelo 29» tomar, mas, antes que chegasse,
Um Etiope2" ousado se arremessa
A ele, por que não se lhe escapasse.
Outro e outro lhe saem; soo vê-se em pressa sw
Veloso, sem que alguém lhe ali ajudasse, soa
Acudo eu logo, e, enquanto o remo aperto,
Se mostra um bando negro, descoberto.

290. Com a vista alçada;
297 A julgar como pelo modo caminha para o mar;
298. Contração da preposição per com o pronome pessoal o.
Nessa forma pelo. a preposição per suplantou a sua concorrente
Por. |>e|0 tomar eqüivale a por o tomar;
29». Negro;
300. Sair no sentido de perseguir;
301. Dificuldade, aperto;
302. Sem que alguém aii lhe ajudasse. Hoje em dia, o Terbo
ajudar é construído com o;
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XXXVI

XXXIII
Da espessa nuvem setas e pedradas
Chovem sobre nós outros, sem medida;
E não foram ao vento em vão deitadas,
Que esta perna trouxe eu dali ferida.
Mas nós, como pessoas magoadas,303
A resposta lhe demos tão tecida s»4
Que em mais que nos carretes se suspeita
Que a cor vermelha levam desta feita.
XXXIV
E, sendo 305 já Veloso em salvamento,
Logo nos recolhemos para a armada,
Vendo a malícia feia e rudo intento
Da gente bestial, bruta e malvada,
De quem nenhum melhor conhecimento
Pudemos ter da índia desejada
Que estarmos inda muito longe dela.
E assim tornei a dar ao vento a vela.
XXXV
Disse então a Veloso um companheiro
(Começando-se todos a sorrir):
Olá! Veloso amigo, aquele outeiro
É melhor de descer que de subir.
Sim , é, responde o ousado aventureiro;
Mas, quando eu para cá vi tantos vir
Daqueles cães, depressa um pouco vim,
Por me lembrar que estáveis cá sem mim.
303. Ofendidas;
304. Porque os projetis eram tantos, tão bastos, que, eruzaiido-se contra o inimigo, davam a idéia de um tecido:
305. listando;

Contou então que, tanto que 306 passaram
Aquele inonte os negros de quem falo,
Avante mais passar o não deixaram,
Querendo, se não torna,307 ali matá-lo;
E tornando-se, logo se emboscaram,
Por que, saindo nós para tomá-lo,
Nos pudessem mandar ao reino escuro,308
Por nos roubarem mais a seu seguro.
O ADAMASTOR
O Gama continua a relatar ao Rei de Melinde as
peripécias da viagem. Refere, nesse ponto, como, em
plena tormenta, lhe apareceu o Gigante Adamastor, que
veio a transformar-se em promontório e, além de se
descrever e de contar as próprias aventuras e desventuras, se entrega a futurações acerca do que esperava
os portugueses na índia. Com esse último artificio em
hábil antecipação, Camões introduz outra seqüência de
fatos, na sua narrativa.
XXXVII
Porém já cinco Sóis 309 eram passados
Que 310 dali nos partíramos, cortando
Os mares nunca de outrem navegados.
306. Logo que;
307. Volta;
308. Os Infernos (Reino de Plutão);
309.

Dias;

310. Desde que;
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Prosperamente os ventos assoprando,
Quando uma noite, estando descuidados311
Na cortadora proa vigiando,
Uma nuvem que os ares escurece,
Sobre nossas cabeças aparece.siz

XXXVIII
Tão temerosa vinha e carregada,
Que pôs nos corações um grande medo;
Bramindo, o negro mar de longe brada,
Como se desse em vão nalgum rochedo.
Ó Potestade, disse, sublimada:
Que ameaço divino ou que segredo
Este clima e este mar nos apresenta,
Que mor coisa parece que tormenta?

XXXIX
Não acabava,313 quando unia figura
Se nos mostra no ar, robusta e válida,
De disforme e grandissima estatura;
O rosto carregado, a barba esquálida,31*
Os olhos encovados, e a postura
Medonha e má e a cor terrena e pálida;
Cheios de terra e crespos os cabelos,
A boca negra, os dentes amarelos.
311.
312.
mente a
313.
314.

Mal cuidando o que Ia acontecer, despreocupados;
Nas tormentas do Cabo costuma escurecer-se completaatmosfera ;
Não acabava de falar...;
Suja;
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XL
Tão grande era de membros que bem posso
Certificar-te que este era o segundo
I'e Rodes estranhíssimo Colosso,315
Que um dos Sete milagres 3 ™ foi do mundo.
C'um tom de voz nos fala, horrendo e grosso,
Que pareceu sair do mar profundo.
Arrepiam-se as carnes e o cabelo,
A mim e a todos, só de ouvi-lo e vê-lo!

XLI
E disse: ó gente ousada, mais que quantas
No inundo cometeram317 grandes coisas,
Tu, que por guerras cruas, tais e tantas,
E por trabalhos vãos nunca repousas,
Pois os vedados términos quebrantas 318
E navegar meus longos yw mares ousas,
Que eu tanto tempo há já que guardo e tenho,
Nunca arados320 de estranho ou próprio lenho:321

315. Camões compura o Adamastor ao Colosso de (Iodes, estatua do Sol erigida à entrada de um dos dois portos da capital da
Ilha de Rodes;
316. Maravilhas;
317. Realizaram;
318. Devassas o ponto que se considerava proibido ultraPassar;
319. Longínquos;
320. Sulcados, navegados;
321. Embarcação;
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XLII
Pois 322 vens ver os segredos escondidos
Da natureza e do úmido elemento,
A nenhum grande humano concedidos 323
De nobre ou de imortal merecimento,
Ouve os danos de mim que apercebidos '24
Estão a teu sobejo atrevimento,
Por todo o largo mar e pela terra
Que inda hás de subjugar com dura guerra.

XLIII
Sabe que quantas naus esta viagem
Que tu fazes, fizerem, de atrevidas,
Inimiga terão esta paragem,
Com ventos e tormentas desmedidas!
E da primeira armada que passagem
Fizer por estas ondas insofridas,
Eu farei de improviso tal castigo 325
Que seja mor o dano que o perigo l

322. Já que;
323. Vens ver os segredos da natureza e do mar, até então
escondidos, e cuja revelação não fora concedida a nenhum outro
homem de merecimento, por ser nobre ou imortal;
324. Armados, preparados, em razão de teu excessivo atrevimento;
325. Refere-se ao naufrágio de quatro naus da armada de
Pedro Alvares Cabral, ocorrido em conseqüência de temporal medonho, sobrevindo de improviso, em seguida a calmaria, que os
navegantes julgavam duradoura, por desconhecerem aqueles mares.
Diz o poeta ter sido maior o dano que o perigo, porque os tripulantes das naus que foram a pique mal tiveram tempo de sentir
que iam morrer;

XLIV
Aqui espero tomar, se não me engano,
De quem me descobriu suma vingança.326
E não se acabará só nisto o dano
De vossa pertinace confiança:
Antes, em vossas naus vereis, cada ano,
Se é verdade o que meu juízo alcança,
Naufrágios, perdições de toda sorte,
Que327 o menor mal de todos seja a morte!

XLV

li do primeiro Ilustreis que a ventura
Com fama alta fizer tocar os Céus,
Serei eterna e nova sepultura,
Por juízos incógnitos de Deus.
Aqui porá 329 da Turca armada dura
Os soberbos e prósperos troféus;
Comigo de seus danos 330 o ameaça
A destruída Quíloa com Mombaça.

326. Como adiante se verá o Adamastor transformou-se no
Labo da Boa Esperança, descoberto por Bartolomeu Dias, de quem
"e vingou, pois capitaneava uma das naus perdidas no naufrágio
<le
que trata a nota 325;
327. De tal modo que;
328. D. Francisco de Almeida, Vice-Rei da índia, vitima de
"aufrágio;
329. Deporá;
330. Em vingança de seus danos;

64 — CAMÕES

ANTOLOGIA — C5
XLVI

Outro331 também virá, de honrada fama.
Liberal, cavaleiro, enamorado,
E consigo trará a formosa dama
Que amor por grão mercê lhe terá dado.
Triste ventura e negro fado os chama
Neste terreno meu, que, duro e irado,
Os deixará dum cru naufrágio vivos,
Para verem trabalhos 332 excessivos.

XLVII
Verão morrer com fome os filhos caros,
Em tanto amor gerados e nascidos;
Verão os Cafres,333 ásperos e avaros,
Tirar à linda dama seus vestidos;
Os cristalinos membros e preclaros,334
À calma, ao frio, ao ar, verão despidos,
Depois de ter pisada, longamente,
Co'os delicados pés a areia ardente.

331. Esta estrofe e a seguinte recontam o cano trágico de Manuel de Sousa Sepúlveda, que, voltando da índia com sua mulher,
D. Leonor, e dois filhos crianças no galeão grande S Joftn, que comandava, naufragou nos costas meridionais da África em 1552;
332. Salvos do naufrágio, esperavam-noi sofrimentos excessivos ;
333. Africanos;
334. Da mesma forma que cristalino refere-se a membros e,
com sentido superlativo, quer dizer claríssimos;

XLVIII
li verão mais os olhos que escaparem
De tanto mal, de tanta desventura,
Os dois amantes míseros ficarem
Na férvida, implacábil espessura.335
Ali, depois que as pedras abrandarem
Com lágrimas de dor, de mágoa pura,
Abraçados, 336 as almas soltarão
Da formosa e misérrima prisão.337
XLIX
Mais ia por diante o monstro horrendo,
Dizendo nossos Fados, quando, alçado,
Lhe disse eu: Quem és tu? Que esse estupendo
Corpo, certo me tem maravilhado!
A boca e os olhos negros retorcendo
K dando um espantoso e grande brado,
Me respondeu, com voz pesada e amara,
Como quem da pergunta lhe pesara:

Eu sou aquele oculto e grande Cabo
A quem chamais vós outros Tormentório,
<jue nunca a Ptolomeu,338 Pompônio, Estrabo,
Plínio e quantos passaram fui notório.
Aqui toda a Africana costa acabo
Neste meu nunca visto Promontório,
335. Mato;
336. É ficção poética, Introduzida em fato narrado com exatidão histórica. Manuel de Sepúlveda, depois de enterrar a esposa
e
os filhos, meteu-se novamente nos matos, sem que se soubesse
mais notícia dele;
337. O corpo;
338. Cita Camões os nomes dos principais geógrafos gregos e
''"manos, cujas obras chegaram até nós: Cláudio Ptoloineu, PomPônio Mela, EstrabSo e Caio Plínio Secundo;
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Que para o Pólo Antártico se estende,
A quem vossa ousadia tanto ofende!

LI

Fui dos filhos 339 aspérrimos da Terra,
Qual tncélado, Egeu e o Centimano;340
Chamei-me Adamastor, e fui 3« nf> guerra 342
Contra o que vibra os raios de Vulcano;
Não que pusesse serra sobre serra,343
Mas, conquistando as ondas do Oceano,
Fui capitão do mar, por onde andava
A armada de Netuno, que eu busca vá. 344

LII

Amores da alta espôsa345 de Peleu
Me fizeram tomar tamanha empresa.
Todas as Deusas desprezei do Céu,
Só por amar das Águas a Princesa.
Um dia a vi, co'as filhas de Nereu,
Sair nua na praia: e logo presa
A vontade senti de tal maneira
Que inda não sinto coisa que mais c;"cr.a.
S39. Gigantes;
340. E' epíteto aplicado a Cias e a Tifeu. Significa cem mfios
Está Centimaiio, paroxltono, em vez de Centimano, por necessidade
da metrificação;
341. Estive;
342. Guerra contra Júpiter, movida pelos Gigantes;
343. Pifi-a atingirem o céu os Gigantes colocaram montes sobre
montes;
344. Perseguia;
345. A iiinfa Tétis;
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Como fosse impossibil alcançá-la,346
Pela grandeza feia de meu gesto,347
Determinei por armas de tomá-la
E a Dóris348 este caso manifesto.
De medo a Deusa então por mim lhe fala;
Mas ela, c'um formoso riso honesto,
Respondeu: Qual será o amor bastante
De Ninfa, que sustente o dum Gigante?

LIV

Contudo, por livrarmos o Oceano
De tanta guerra, eu buscarei maneira
Com que, com minha honra,349 escuse o dano:
Tal resposta me torna a mensageira.
Eu,350 que cair 351 não pude neste engano
(Que é grande dos amantes a cegueira),
Encheram-me352 com grandes abondanças,
O peito de desejos e esperanças.

346. Consegui-la;
347. O tamanho do meu rosto feio;
348. Mãe de Tétis;
349. Mantendo a minha honra torne escusado o dano;
350. Nesta palavra eu o Adamastor inicia um enunciado, que
se interrompe, e adiante retoma o fio em encheram-me com grandes ahonclancaa, etc. Esse tipo de construção ocorre freqüentemente, quando o sentido dramático supera o encadeamento lógico;
351. Não pude cair no engano quer dizer não pude notar este
engano, não pude perceber que estava sendo enganado com as palavras de paz e de esperança de Dóris;
352. Encheram-me de desejos e esperanças o coração, at<;
transformar:
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LV

Já néscio,353 já da guerra desistindo,
Uma noite, de Dóris prometida,
Me aparece de longe o gesto lindo
Da branca Tétis, única,35* despida.
Como doido corri de longe, abrindo
Os braços para aquela que era vida
Deste corpo, e começo os olhos belos
A lhe beijar, as faces e os cabelos.

LVIII
Eram356 já neste tempo meus Irmãos357
Vencidos e em miséria extrema postos,
E, por mais segurar-se358 os Deuses vãos,
Alguns a vários montes sotopostos.35»
E, como contra o Céu não valem mãos,360
Eu,3<Ji que chorando andava meus desgostos,
Comecei a sentir do Fado imigo,
Por meus atrevimentos, o castigo.

LVI

Oh! Que não sei de nojosss como o conte:
Que, crendo ter nos braços quem amava,
Abraçado me achei c'um duro monte
De áspero mato e de espessura brava.
Estando c'um penedo fronte a fronte,
Que eu pelo rosto angélico apertava,
Não fiquei homem, não; mas mudo e quedo
E, junto dum penedo, outro penedo!
LVII
Ó Ninfa, a mais formosa do Oceano,
Já que minha presença não te agrada,
Que te custava ter-me neste engano,
Ou fosse monte, nuvem, sonho ou nada?
Daqui me parto, irado e quase insano
Da mágoa e da desonra ali passada,
A buscar outro mundo, onde não visse
Quem de meu pranto e de meu mal se risse.
853. Tolo;
354. Sem par;
S55. Desgosto, tristeza;

LIX

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

356. Estavam;
357. Os outros Gigantes;
S58. Para que os Deuses ficassem mais a ieu seguro;
859. Alguns dos meus irmSos (Gigantes) estavam sotopostos
(postos debaixo de) a vários montes, nos quais os deuses os transformaram ;
360. Contra o que o Céu determina, é Inútil o esforço humano;
•41. Entenda-se: Eu que andava chorando os meus desgostos
•omecei a sentir o castigo que me Infligiam os Fados em razão do
meu atrevimento. E' a transformação em Cabo, descrita a seguir;
Í42. Entenda-se: E para maior sofrimento Tétis (precisamente a ninfa a quem o Gigante amava) anda a cercá-lo de águas;
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LX

Assim contava; 3«3 e, c'um medonho choro,
Súbito d'ante os olhos se apartou.
Desfez-se a nuvem negra, e c'um sonoro
Bramido muito longe o mar sooa.
Eu, levantando as mãos ao santo coro
Dos Anjos, que tão longe nos guiou,
A Deus pedi 364 que removesse os duros
Casos, que Adamastor contou futuros.

REMATE
Continuando a narrar ao Rei de Melinde a viagem,
refere-se o Gama à Angra de S. Brás, ao porto da
Aguada-da-Boa-Paz. Menciona o desânimo da tripulação, levada a climas desconhecidos, obrigada a ingerir
"mantimentos já corrutos", quebrantada por outros sofrimentos, mas ainda fiel e valorosa, como é próprio
de portugueses. No Rio dos Bons Sinais levantam
padrão de posse e fazem aguada. Seguem-se estrofes
em que o poeta descreve o escorbuto, mostrando o
horror que a todos causou os seus efeitos. Termina
Vasco da Gama a sua narrativa. Mostra o poeta como
o Soberano e os circunstantes que o ouviram ficaram
pendentes da eloqüência de suas palavras, reveladoras
de quanto os feitos lusitanos deixavam na sombra as
façanhas dos antigos. Louva o Rei os portugueses, que
363. Retoma aqui a palavra o Gama, falando diretamente:
Assim contava, isto é, assim contava o Adamastor;
364. Pedi a Deus que removesse (afastasse) os duros casos
futuros que Adamastor contou. Acha-se deslocado o adjetivo
futuros;
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vieram de tão longe. Os outros comentam os casos que
mais os empolgaram. Volta o Rei melindano para o
seu palácio.
Reflexionando o poeta acerca da aliança entre as
letras e o valor dos guerreiros, lembra o caso de César
"numa mão a pena em outra a lança", o de Alexandre
que "lia a Homero de maneira/Que sempre se lhe sabe
;'i cabeceira, enquanto, ao contrário, faltavam Vergílios
e Homeros entre os portugueses. No entanto, sob a influição de Caliope, pôde o Gama recontar os feitos lusitanos e as penpêcias da sua viagem até Melinde. Assim
termina o Canto V.
Começa o Canto VI com os festejos que assinalaram
a chegada dos portugueses. Despede-se o Gama, que
parte para a índia.
Inconformado, entrega-se Baco a maquinações. Desce ao Palácio de Netuno que, a pedido seu, pela
voz de Tritão, vivamente descrito, convoca o Consilio dos Deuses Marinhos. Ouvem esses as palavras com
que Baco lhes estranha a indiferença, ante o arrojo dos
portugueses, devastadores dos mares. Atendendo as suas
razões, manda Netuno a Éolo que solte os ventos.
Entrementes, a armada prossegue descuidada, aligeirando-se as penas do mar, com a narração de casos como
a romântica história dos Doze de Inglaterra, a qual o
poeta apresenta pela boca de Fernão Veloso.
Eis que surge a tempestade que Baco encomendara.
Sentindo-se perdido recorre o Gama, em oração à "Divina Guarda, angélica, celeste,/Que os Céus, o Mar e Terra
senhoreias:" Com a ajuda de Vênus, porém, consegue
divisar terras da índia. Acaba o Canto VI com uma
dissertação acerca das honras verdadeiras, fundadas no
esforço, no valor, no sofrimento.
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A armada aproxima-se da índia. Considerando a
grandeza do feito, o poeta confronta com os de outras
nações, os portugueses, tão "poucos quanto fortes".
Descrição da fndia cisgangética. Tendo chegado à
índia, seguiram o-s portugueses para Calecute, residência
do Rei ou Catual. Mensageiro português a ele enviado
encontra-se com Monçaide, mouro de Berbéria conhecedor dos portugueses, o qual, admirado de os ver tão
longe, os informa acerca da história, da organização
e dos costumes da índia. Com a devida autorização, desembarcam os navegantes portugueses. Recebidos pelo
Catual e outros nobres, dirigem-se para o Palácio real,
que o poeta descreve, assim como o templo, por onde
passam, c o modo como os habitantes os acolhiam.
Numa das salas do Palácio, os recém-chegados tomam conhecimento de fatos históricos da índia e da Ásia, de
um modo geral, através de quadros e figuras de bandeiras. Vão ter, afinal, aos aposentos do Samorim, a
quem o Gama transmite a embaixada que do rei de
Portugal lhe trazia, men: agem de amizade, de paz e de
comércio. Responde o Imperador que, honrando-se de a
receber, ouviria os seus conselheiros antes de lhe dar
o devido despacho. Já que era noite, de boa sombra
os agasalhou. Pela manhã o Catual, conforme encargo
que lhe dera o Rei, manda chamar a Monçaide para se
informar da gente nova. Cifra-se o mouro em fazê-lo
saber do esforço e valor lusitano, revelado nas guerras
que contra os seus tiveram, desde a península hispânica
até a própria África. Aconselha-o a que os vá apreciar
de perto, visitando a frota. Atendendo o Catual, vai recebido por Paulo da Gama, cortêsmente. Aqui o poeta,
deixando o Catual na contemplação das figuras de bandeiras, representativas dos feitos portugueses, abre um
parênteses para se referir aos seus ideais e propósitos
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de escritor e para invocar mais uma vez a proteção das
ninfas inspiradoras. Com ele termina o Canto \7II.
Inicia o Canto VIII, pela boca de Paulo da Gama,
um panorama da História portuguesa, por intermédio
das figuras pintadas nas bandeiras. Explica ao Catual o
irmão do grande navegador o que foram e fizeram grandes figuras de heróis, desde Luso, Ulisses, Sertório,
Viriato até os defensores de Ceuta, D. Pedro e D. Duarte
Meneses. Retira-se o Catual.
Exercendo o seu ofício, previram os arúspices que
os portugueses submeteriam com guerras e cativeiros
a gente da índia. Como se não bastasse, Baco, na figura
do Profeta, apareceu a devoto sacerdote muçulmano, a
quem mostrou os danos que aos de seu credo causariam,
também na índia, os seus inimigos tradicionais. Com
ouro e presentes corrompe os principais da terra, induzindo-os a não confiar nos portugueses e a retardar o
despacho por que o Gama esperava. Este, que já via
na demora a má tenção, determinou procurar o próprio
Rei, que de pronto lhe mostra a diferente disposição em
que se achava. Convence-o da sua qualidade de enviado
de um Rei remoto, com o encargo principal de ser o
descobridor daquela terra, em seguida a outros descobrimentos que os portugueses fizeram. Só por isso deixa
de trazer-lhe os costumados presentes, que certo virão
«n outra armada. Impressionado com tais palavras, propõe o Samorim que, voltando o Gama à nau, de lá
mandasse mercadoria em troca da qual pudesse carregar a armada de especiarias, sinal das índias que levaria a seu Rei. No entanto o Catual encarregado de lhe
fornecer embarcação, retinha-o em terra, bem longe do
Palácio real, e exigia que o Capitão fizesse chegar os
navios para mais perto da costa. Opunha-se o Gama,
Que inutilmente tentou aproximar-se do Samorim. Te-
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mendo que este o punisse pelo descumprimento da
ordem, conveio o Catual em mandar vir a mercadoria.
Com ela pôde resgatar-se Vasco da Gama. No remate
desse canto, Camões disserta acerca do poder de corrução que tem o ouro.
Era plano dos mouros, como se vê das primeiras
estrofes do Canto IX, deter na índia o mais possível
os portugueses, até que chegassem de Meca as naus que,
cada ano, vinham para o comércio das especiarias.
Contavam com elas para destruí-los. Por isso impedem
que os mercadores comprem aquilo que os enviados de
Gama tinham levado. Avisado por Monçaide, cujos passos
não eram vigiados pela sua condição de mouro, deliberou o Gama logo regressar e ordenou que os seus feitores
tornassem às naus, furtivamente. Não o puderam fazer,
pois foram presos. Em represália, o Capitão releve ricos
mercadores de pedras preciosas. Aprestava-se já para
a partida quando a rogo das mulheres e dos filhos deles,
o Samorim mandou de volta os feitores, com desculpas,
fazendo-se a troca dos prisioneiros. Parte afinal, levando
consigo dois malabares tomados por força, além de pimenta, cravo e canela.
Vênus, que sempre guiara e favorecera os portugueses, há muito cogitava no encontro de um prêmio que
os recompensasse das penas e trabalhos da expedição.
Com o auxílio de seu filho Cupido levou-os à ilha
dos amores, a qual vem descrita no poema. Dá-se aí o
noivado de Vasco da Gama com Tétis e a União dos
navegantes com as Nereidas.
Durante um banquete na Ilha de Vênus, referido nas
primeiras estrofes do Canto X, uma Ninfa começa
a narrar, cantando, os vaticínios de Proteu, acerca dos
vice-reis da índia e de outros futuros feitos dos portugueses no Oriente. Tétis faz ao Gama e aos seus, do
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alto de um monte cujos campos eram esmaltados de
esmeraldas e de rubis, a descrição do Universo, segundo
as idéias de Ptolomeu, referindo-se, a seguir, a várias
regiões da Terra e ao martírio de S. Tome. Alude o
poeta ao seu próprio naufrágio, do qual se salvou com
o manuscrito dos Lusíadas, e o faz sempre através da
palavra de Tétis, que prossegue apontando as regiões
<lo Oriente que os portugueses deram ao mundo. Depois,
na descrição das terras e de suas particularidades, menciona a América e nela o Brasil:
"Mas cá onde mais se alarga, ali tereis
Parte também, co'o pau vermelho nota;
De Santa Cruz o nome lhe poreis;
Descobri-la-á a primeira vossa frota." (X, 140.)
Como o mar era sereno e os ventos favoráveis, a Deusa
lhes diz que podem continuar a viagem de regresso, que
transcorre sem perigos.
CXLIV
Assim foram cortando o mar sereno,
Com vento sempre manso e nunca irado,
Até que houveram vista do terreno
Em que nasceram, sempre desejado.
Entraram pela foz do Tejo ameno,
E à sua pátria e Rei temido e amado
O prêmio 365 e glória dão por que mandou,
E com títulos novos se ilustrou.
385. Entenda-se: Prêmio e glória, noticia do descobrimento a
que D. Manuel os tinha mandado (por que mandou) e que lhe
acrescentou ao nome novos títulos;
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CXLV

Não mais, Musa, não mais, que a Lira tenho
Destemperada 366 e a voz enrouquecida,
E não do canto, mas de ver que venho
Cantar a gente surda e endurecida.
O favor com que mais se acende o engenho
Não no dá a pátria, não, que está metida
No gosto da cobiçase? e na rudeza
Duma austera, apagada e vi!368 tristeza.
CXLVI

E não sei por que influxo de Destino
Não tem um ledo orgulho e geral gosto,
Que os ânimos levanta de contino
A ter para trabalhos ledo o rosto.
Por isso vós, ó Rei, que por divino
Conselho estais no régio sólio posto,
Olhais6» que sois (e vede as outras gentes)
Senhor só de vassalos excelentes.
CXLVII
Olhai que ledos vão, por várias vias,
Quais rompentes leões e bravos touros,
Dando os corpos a fomes e vigias,
A ferro, a fogo, a setas e pelouros,
A quentes regiões, a plagas frias,
A golpes de Idolatras370 e de Mouros,
366. Desafinada;
367. São freqüentes, na literatura qulnhentista, as queixas
contra a febre de riquezas. Subiu a grau superlativo, com a descoberta do caminho marítimo para as índias;
368. Deprimente;
369. Entenda-se: Olhai que sois senhor só de vassalos excelentes e vede as outras gentes;
370. Por idolatra em razão da métrica;
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A perigos incógnitos do mundo,
A naufrágios, a peixes, ao profundo.

CXLVIII
Por vos servir, a tudo aparelhados;
De vós tão longe,37l sempre obedientes;
A quaisquer vossos ásperos mandados,
Sem dar resposta, prontos e contentes. 372
Só com saber que são de vós olhados,
Demônios infernais, negros e ardentes,
Cometerão convosco: e não duvido
Que vencedor vos façam, não vencido.

CXLIX
Favorecei-os logo, e alegrai-os
Com a presença e leda humanidade ;3V3
De rigorosas leis desalivai-os,374
Que assim se abre o caminho à santidade.3"5
Os mais exprimentados levantai-os,
Se, com a experiência, tem bondade 376
Para vosso conselho,377 pois que sabem
O como, o quando, e onde as coisas cabem.
371. Embora tão longe de vós;
372. Prontos e contentes a quaisquer vossos ásperos mandados, sem dar resposta, isto é, sem pôr dificuldades;
373. Amabilidade no trato;
S74. Aliviar;
375. Deste modo um Príncipe chega a conseguir profunda veneração dos súditos, que o têm por santo;
376. Capacidade;
377. Para vos aconselhardes com eles;
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CL
Todos favorecei cm seus ofícios,
Segundo tem das vidas o talento;3"8
Tenham religiosos exercícios379
De rogarem,380 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.

CLI
Os Cavaleiros tende em muita estima,
Pois com seu sangue intrépido e fervente
Estendem não somente a Lei de cimn,
Mas inda vosso Império preminente.
Pois aqueles que a tão remoto clima
Vos vão servir, com passo diligente,
Dois inimigos 381 vencem: uns, os vivos,
E (o que é mais) os trabalhos excessivos.

ANTOLOGIA — 79
Que, posto que era cientes muito cabe,
Mais em particular o experto sabe.

GLIII
De Formião, filósofo elegante,
Vereis como Aníbal384 escarnecia,
Quando das artes bélicas, diante
Dele, com larga voz tratava e lia.385
A disciplina militar prestante
Não se aprende, Senhor, na fantasia,
Sonhando, imaginando ou estudando,
Senão vendo, tratando e pelejando.

CLIV

CLII
Fazei, Senhor, que nunca os admirados
Alemães, Galos,382 ítalos e Ingleses,
Possam dizer que são para mandados.sss
Mais que para mandar, os Portugueses.
Tomai conselho só de exprimentados,
Que viram largos anos, largos meses,

Mas eu que falo, humilde, baixo e rudo,
De vós não conhecido nem sonhado?
Da boca dos pequenos sei, contudo,
Que o louvor sai às vezes acabado.
Nem me falta na vida honesto estudo,386
Com longa experiência misturado,
Nem engenho, que aqui vereis presente,
Coisas que juntas se acham raramente.

378. Conforme a capacidade individual para determinado gênero de vida;
379. Ocupação, função;
380. Entenda-se: De rogarem por vosso regimento e pelos
vícios comuns, com jejuns e disciplina;
381. Uuas ordens de inimigos: os vivos, isto é, os homens, e
os trabalhos excessivos;
382. Franceses;
383. Para serem mandados;

384. Desloca-sc o acento de Aníbal, em razão da métrica,
ftsse guerreiro, ouvindo a Formião em Éfeso dissertar acerca das
artes bélicas, observou que nunca tinha ouvido tanto disparate.
Quem comandou exércitos, não o filósofo elegante, sabe de experiência própria (vendo, tratando e pelejando) como é a disciplina militar, vale dizer, como são as coisas da guerra;
385. Lia, como se fosse lente, isto é, professor, donde tratava
e lia eqüivaler a dissertava doutoralmente;
386. Conhecimentos teóricos;
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CLV

Para servir-vos, braço às armas feito,
Para cantar-vos, mente às Musas dada;
Só me falece 387 ser a vós aceito,
De quem virtude deve ser prezada.
Se388 me isto o Céu concede, e o vosso peito
Digna empresa tomar de ser cantada,
Como a pressaga mente vaticina
Olhando a vossa inclinação divina,
CLVI
Ou fazendo que, mais que a de Medusa,
A vista vossa tema o monte Atlante,389
Ou rompendo nos campos de Ampelusa:i;m
Os muros de Marrocos e Trudante,3!)1
A minha já estimada e leda Musa
Fico que em todo o mundo de vós cante,
De sorte que Alexandre em vós se veja,
Sem à dita de Aquiles ter inveja.
387. Falta;
388. Entenda-se: Se o Céu me concede isso, e (se) o vosso
peito (valor) tomar empresa digna de ser cantada como a pressaga (capaz de prever) mente vaticina/ Olhando a (considerando)
vossa inclinação divina, / Ou fazendo que a vossa vista tema o
monte Atlante mais que a de Medusa / Ou rompendo nos campos
de Ampclusa / Os muros de Marrocos e de Trudante / Fico (concluo) que A minha já estimada e leda Musa em todo o mundo de
TOS cante, De sorte cjue Alexandre em vós se veja, (em vos se veja
outro Alexandre Magno), sem ter inveja à condição de Aquiles, pois
se a este cantou Homero, vós sereis cantado por mim;
389. O monte Atlas, e através dele, África;
390. O Cabo Espartel;
391. Região a sudoeste de Marrocos. Nesse final do poema, dlregindo-se a D. Sebastião, o poeta entra no coro aos imprudentes
conselhos que lhe inspiraram a empresa em África, onde o inditoso
Hei veio a falecer.
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JULGAMENTO CRÍTICO

De CAROLINA MICHAELIS DE VASCONCELOS:
"Restabelecendo as relações entre o Oriente e o Ocidente,
Portugal provocou, além de sucessivas expedições aos últimos confins e à Ásia, a descoberta da América do Sul e o
refluxo dos Turcos para o Oriente; e inaugurou a era moderna, caracterizada pelo domínio da Europa no orbe inteiro. Um livro no qual, sendo síntese completa do passado heróico de Portugal, essa magna empresa constitui a
ação ^principal, livro que de mais a mais é o único em português que foi reconhecido como contribuição à literatura
universal, devia forçosamente passar, fora e dentro do país,
por ser nada mais do que a história poética desse feito.
Entre os louvores que lhe foram tributados, citemos os de
Schlegel, que coloca o poema português acima do Orlando
de Ariosto, quanto à viveza das cores e maravilhosa riqueza
da fantasia. Humboldt no seu Kosrnos exalta o realismo
palpitante e a verdade científica das descrições, especialmente marítimas, só explicável por argutíssima observação própria. Storck liga importância capital ao que é novo
na concepção: a substituição dos antigos heróis individuais
por uma entidade coletiva. A meu ver, o que segura ao
poema de Os Lusíadas lugar à parte na literatura universal é a sua qualidade de livro nacional, apesar de obra consciente de um literato tardio. Além disso acho dignos de
reparo dois traços muito característicos: o apreço que o
próprio poeta dá à verdade pura dos assuntos de que trata;
e o carinhoso patriotismo que a longa ausência de Portugal
desentranhou da sua alma, arrancando-lhe continuamente
expressões de afetuosa saudade."
(Prefácio à Edição Nacional de Os Lusíadas, págs. XVI
e XXXI.)
De JOSÉ MARIA RODRIGUES:
"Contando os feitos de um povo, tomando-o a este, por
assim dizer, como o herói do poema, Os Lusíadas são uma
epopéia nacional no sentido rigoroso da palavra. E por
este motivo e pela maneira como o assunto é tratado per-
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tence-lhes um lugar à parte na literatura universal. .. .De
si próprio disse o poeta, com modesta sinceridade, que
"lhe não faltava na vida honesto estudo"; mas quem examinar atentamente as obras que dele possuímos e muito
especialmente Os Lusíadas terá amplo ensejo de admirar a
variedade e precisão de conhecimentos que ele possuía em
muitos ramos do saber humano, variedade e precisão reveladoras de um intenso labor, tanto mais de admirar,
quanto a vida cedo lhe começou a correr agitada e, quase
sempre, bem longe de centros propícios ao estudo. Familiarizado com as literaturas latina, italiana e castelhana; versado principalmente na leitura de Vergílio, de
Ovídio, de Petrarca, de Sannazaro, de Ariosto, de Boscan e
de Garcilasso; estudando a história geral nas Eneades
de Sabélico; completando as idéias tradicionais em mitologia greco-romana com a Genealogia Deorum de Boccacio,
precisava também Camões, para a elaboração de Os Lusíadas, de se preparar — e preparou-se — com um desenvolvido estudo da nossa história e recorreu para isso
às fontes oficiais onde ela se encontrava — as crônicas de
Duarte Galvão, de Rui de Pina, de Fernão Lopes, a História de Castanheda, as Décadas de Barros. Colheu também vários elementos nas obras de André de Resende e
deixou-nos na linguagem do poema as provas de uma assídua leitura do Palmeirim de Inglaterra de Francisco de
Morais."
(História da Literatura Portuguesa Ilustrada, publicada
sob a direção de Albino Forjaz de Sampaio, Aillaud e
Bertrand, Lisboa, 1930, Vol. II, pág. 354.)
De JOAQUIM NABUCO:
"Qual é a idéia de Os Lusíadas, se eles não são o poema
das descobertas marítimas e da expansão territorial da
raça portuguesa? O descobrimento do Brasil não fará
parte desse conjunto histórico? As antigas possessões de
Portugal na índia reclamam o poema como o seu título
de nascimento e de batismo, porque ele é o roteiro dos
navegantes que foram a "ver os berços onde nasce o dia".
As terras do Ocidente, porém, encontradas ao acaso nessa
derrota matinal, não poderão ter parte na obra que representa o impulso que as encontrou perdidas no mar e lhes
trouxe a civilização, somente porque nelas 'o claro sol se
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esconde?' Entretanto, a índia portuguesa é uma pálida
sombra do império que Afonso d'Albuquerque fundou, ao
passo que o Brasil e Os Lusíadas são as duas maiores obras
de Portugal."
(Escritos e Discursos Literários, Livraria Garnier, Rio
de Janeiro, 1901, págs. 4-5.)
De AFRÂNIO PEIXOTO:
"Se a um homem do povo bastam 300 a 400 palavras
para exprimir idéias rudimentares, uma criança de 7 anos,
de boa educação, já possui um acervo de 2 000 e um estudante de universidade 20 000. Huxley, sábio e vulgarizador científico, teve a sua disposição 30 000, segundo
Stanley Hall. Há por aí escritores que porfiam em esgotar
o vocabulário, e lêem os léxicos, não como Teófilo Gautier
fazia, para procurar a propriedade no dizer, mas para os
achados preciosos, a exibir em 'gostosa vaidade'. Foi Teodoro de Banville quem se condoeu da pobreza de um milionário, "comment Rotschild est pauvre..."; diante de
qualquer indivíduo de nosso tempo, perdulário de palavras
inexpressivas e vãs, temos o direito de exclamar: como Camões é . . . simples, e como é perfeito! Com 5 000 palavras
apenas, fez Os Lusíadas!... E destas, cinco em cem, mais
de duzentas, são latinismos, que traiam seu "humanismo"
de homem do Renascimento. Dessas vozes, pouquíssimas
se arcaizaram... o oportunismo, o atualismo camoniano demonstra como uma obra-prima fixa durante séculos a língua de um povo."
(Prefácio ao Dicionário de Os Lusíadas, Livraria Francisco Alves, Rio de Janeiro, 1924, pág. 10.)

QUESTIONÁRIO
1. Que se sabe sobre a data e lugar do nascimento do
poeta?
2.

A que circunstâncias se devem os estudos de Camões?

3. Que relações pode haver entre as atividades do poeta
e Os Lusíadas?
4.

Como morreu Camões?

5. Quais são os antecedentes literários da epopéia camoniana?
6. Quais as características de Os Lusíadas como obra
típica do Renascimento português?
7. Qual o lugar de Os Lusíadas na História da Literatura Portuguesa?
8. Pesquisar a contribuição de Os Lusíadas para o vocabulário da língua.
9. Indicar algumas criações sintáticas de Camões exemplificadas em Os Lusíadas.
10.

Dar a denominação dos tropos usados no texto.

11.

Analisar estilisticamente a Fala do Velho do Restelo.

12. Estudar estilisticamente a expressão do amor no episódio do Adamastor e no de Inês de Castro.
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