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Introdução 

 
Três andamentos para uma poética da repetição  

ou de Kontrafaktur2 
 
 

 

Era ali, sobretudo durante as próximas horas, que 
iriam começar a ser construídas as estórias 
fabulosas sobre a primeira estada do capitão-mor 
em terras de Qualecut, no distante e tórrido verão 
de quatrocentos e noventa e oito; quando 
chegassem ao cais de Ulíssia, estariam tão 
distorcidas e cheias de efabulações, inocentes ou 
premeditadas, que talvez nunca se conhecesse o que 
sucedera, verdadeiramente, naqueles quatro ou 
cinco dias. Os marujos não costumavam deixar os 
seus créditos por mãos alheias, e já iam imaginando, 
no segredo dos seus corações, episódios ainda mais 
sangrentos, inesperados, insólitos, improváveis e 
maravilhosos do que a verdade do sucedido. 
Do resto se encarregariam os escribas oficiais e os 
poetas.3 

 

 
 
 
                                                            
2 Termo usado por Christoph Rodiek (1990), no âmbito do texto paródico, cit. in Elisabeth Wesseling, 
Writing History as a Prophet: Postmodernist Innovations of the Historical Novel, Amesterdão e 
Filadélfia, John Benjamins Publishing Company, 1991; tendo origem na música vocal, significava 
refrasear (repetir a execução das frases de uma composição musical, dando relevo à estrutura orgânica, à 
essência expressiva e ao estilo) uma canção secular numa espiritual ou vice-versa, preservando-se a 
melodia original. No entendimento de Wesseling, os textos paródicos reciclam «prefabricated textual 
materials», modificados pelas estratégias da ironia, pág. 105. 

3 Miguel Medina, Alem do Maar, Venda Nova, Bertrand Editora, 1994, pág.380.  
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1.1 A máscara literária, reveladora do verdadeiro rosto do real 

 

lem do Maar apresenta-se como um texto literário na acepção de 

palimpsesto4, no sentido em que se coloca ao leitor contemporâneo como 

reescrita de dois discursos paradigmáticos da consciência da História do 

Portugal dos finais do século XV e do século XVI. Nesta medida, o trabalho a 

que nos propomos procura constituir-se como um contributo de análise do 

mecanismo de transposição5 realizado em torno da primeira viagem de Vasco 

da Gama à Índia. 

Com a humildade que é devida à presente circunstância de escrita, 

inscrevemos no âmbito da metaficção historiográfica6 a representação 

concretizada no romance, fazendo eco das palavras de Linda Hutcheon: «This 

study is an attempt to see what happens when culture is challenged from 

within: challenged or questioned or contested, but not imploded.»7  

                                                            
4 Relembramos o contributo de Tynianov, que em relação ao estudo dito «imanente» da obra afirma: 
«Mas até a literatura contemporânea já não pode ser estudada isoladamente. A existência de um facto 
como facto literário depende da sua qualidade diferencial (isto é, da sua correlação quer com a série 
literária, quer com uma série extraliterária), por outras palavras, da sua função.» - in Teoria da Literatura 
– I, Textos dos Formalistas Russos Apresentados por Tzvetan Todorov, Lisboa, Edições Setenta, 1987, 
pág.131.Veja-se o tratamento dado por Emmanuel Bouju : «La transcription de l’histoire s’établit ainsi 
comme palimpseste en devenir: la refiguration sans cesse répétée par l’écrivain du substrat référentiel – 
devenu “double-fantôme”, comme dit Christa Wolf, du texte lui-même – manifeste en littérature 
l’expérience vive de la condition historique et contraint chaque lecteur à en assumer à son tour la 
responsabilité.» - in La Transcription de l’Histoire – Essai sur le roman européen de la fin du XX siècle, 
Campus de la Harpe, Presses Universitaires de Rennes, 2006, pág. 194. 

5 Veja -se a definição da autoria de Julia Kristeva, in La Révolution du langage poétique, citada e 
traduzida por Laurent Jenny, in A estratégia da forma, in «Poétique» Revista de Teoria e Análise 
Literárias, tradução de Clara Crabbé Rocha, Coimbra, Livraria Almedina, 1979, nº 27, pág.13. 

6 Classificação estabelecida por Linda Hutcheon, in A Poetics of Postmodernism – History, Theory, 
Fiction, Great Britain, University Printing House, Cambridge, 1988. A autora prefere o termo 
«metaficção historiográfica» a «novo romance histórico», por analogia com o modelo teórico 
desenvolvido em torno da arquitectura posmoderna, nos termos em que é teorizado por Paolo Portoghesi 
e Charles Jencks, Veja-se, ainda, o que colige Welche Ommundsen, in Metafictions?, Melbourne, 
Melbourne University Press, 1993, pág.14: a literatura contemporânea como «literature object» e 
«metaliterature», da pena de Roland Barthes; outras designações como «self-conscious, reflexive(or self-
reflexive), self-referential, introspective, introverted, narcissistic or auto – representational, surfiction, 
antifiction, fabulation, neo-baroque fiction and postmodernist fiction.»; e a asserção de Elisabeth 
Wesseling, op. cit., pág.5: «Postmodernist historical fiction, then, is just another form of self-
reflexiveness or “metafiction”.»  

7 Linda Hutcheon, idem, xiii. 

A 
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Dada a natureza de texto paródico, a presente proposta de leitura de Alem 

do Maar configura-o, necessariamente, como uma forma resultante da relação 

intertextual que é estabelecida com as tradições e convenções dos géneros 

envolvidos: o Roteiro e a Epopeia. 

É no seguimento do uso da linguagem musical que ousamos intitular os 

três capítulos que o perfazem, de forma a reiterar a opção autoral.8  

Assim, no primeiro de três Andamentos, evidenciamos a convocação de 

textualizações que são da responsabilidade dos escribas oficiais, nomeadamente 

da que constitui o Roteiro do Descobrimento da Índia por Vasco da Gama.9 

Num segundo momento, formulamos um exercício de análise da valência 

poética que atribuímos à recriação do discurso épico camoniano e ao 

correspondente tratamento do acontecimento histórico alvo de representação. 

Apresentando-se quer de modo paratextual quer como refiguração de episódios 

de Os Lusíadas 10 – bem como de Mensagem –, a sua manifestação no romance 

não se esgota num modo explícito, implicando-nos, necessariamente, na 

procura da imanência da transgressão discursiva. 

A abordagem que perfaz a terceira incursão constitui a fase de chegada de 

todo um procedimento que se quis de desvendamento progressivo e do qual 

resulta a desconstrução realizada em torno da elaboração discursiva designada 

de efabulação. 

Parece-nos importante sublinhar que, no século XVI, o tratamento da 

viagem de descoberta do caminho marítimo para a Índia se reveste de 

                                                            
8 Logo no índice, nos é dado a observar que grande parte da estrutura externa da obra se constitui como 
uma partitura – Abertura, Primeiro Andamento, Intermezzo, Segundo Andamento, Terceiro Andamento e 
Finale.  

9 Escreve o autor: «Excertos deste manuscrito foram inseridos no início dos capítulos, e directamente na 
ficção (a partir da edição de 1945 do Diário da Viagem de Vasco da Gama, Fac-símile do Códice Original 
– Transcrição e Versão em grafia actualizada – Livraria Civilização, Porto (…)» Para o presente trabalho, 
usou-se esta fonte primária na edição com leitura crítica, notas e estudo introdutório de José Marques, 
Porto, Faculdade de Letras do Porto, 1999. 

10 Segundo Vítor Aguiar e Silva, Os Lusíadas não escaparam à sorte dos poemas épicos extensos. O autor 
lembra que «(…) à luz da estética crociana, a epopeia é uma desmesurada fábrica literária, produto da 
civilização, do pensamento e dos ideais de uma época histórica, com algumas ilhas de poesia, que são os 
episódios, onde a voz do poeta, isto é, o eu lírico dá expressão única e irrepetível a uma intuição única e 
irreproduzível.» - A Lira Dourada e a Tuba Canora: novos ensaios camonianos, Lisboa, Livros Cotovia, 
2008, pág.94. 
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contornos que remetem para os mecanismos de auto-condicionamento e de 

distinção relativos aos elementos detentores de poder, numa sociedade 

marcada por cadeias de interdependência: 

(…) a importância que a estrita regulação do comportamento tem 

para a camada superior: é um instrumento de prestígio e é também, 

numa determinada fase, um instrumento de domínio. Não deixa de 

ser significativo da estrutura da sociedade ocidental que o lema dos 

seus movimentos de colonização se chame «civilização». Para as 

pessoas de uma sociedade com elevada divisão de funções já não 

basta governar de armas na mão, como uma casta de guerreiros, os 

povos e países subjugados (…). Assim como no próprio Ocidente, a 

partir de um certo nível de interdependência (…) se tornou 

necessário dominar as pessoas em parte através delas próprias, 

através da modelação dos seus superegos.11 

Maria de Fátima Marinho inscreve a opção de reescrita em análise na 

questão da focalização narrativa, prioritariamente, atribuída à gente miúda de 

bordo ou aos indígenas das várias regiões que são alvo de relato: «Alem do Maar 

é, pois, um dos casos mais curiosos de múltipla focalização e de desvio do 

                                                            
11 Norbert Elias, O Processo Civilizacional, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1990, 2º volume, 
pág.250. Roger Chartier, no capítulo intitulado «Formação social e “habitus”: uma leitura de Norbert 
Elias» – in A História Cultural – Entre Práticas e Representações, Lisboa, Difel, 1988 –, fazendo uma 
reflexão sobre a sociedade de corte a partir de uma leitura do projecto sociológico de Norbert Elias, e 
dando proeminência a Die höfische Gesellschaft (A Sociedade de Corte) e ao segundo tomo de Über den 
Prozess der Zivilisation (O Processo Civilizacional) identifica, no século XVII, um estádio culminativo 
das evoluções que definem o Estado moderno, e que tiveram lugar no Ocidente, no período compreendido 
entre os séculos XII e XVIII. Entre outras transformações, como a organização dos instrumentos da 
escrita, conservação e transmissão da história própria, o autor recupera a noção de monopólio (duplo) 
operado pelo soberano – fiscal e militar (da violência legítima) –, equacionando-o nos termos de uma 
evolução que se dá no sentido da aquisição de concepções da sociedade de corte que se revelam 
paradoxais: «(…) a construção da identidade de cada indivíduo situa-se sempre no cruzamento da 
representação que ele dá de si mesmo e da credibilidade atribuída ou recusada pelos outros a essa 
representação.» - pág. 112 -; «(…) a superioridade social afirma-se aí pela submissão política e 
simbólica» – idem -; «A lógica da corte é, portanto, a de uma distinção pela dependência» – idem –, 
referindo-se aos grupos clientelares, nomeadamente da aristocracia que, assim, preserva a distância da sua 
concorrente pela dominação: a burguesia. 
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ponto de vista conservador, na tentativa de desmitificar o passado, passado que 

determinados interesses nacionais tornou mais lendário do que referencial.»12  

Apontando para a bivalência que se coloca relativamente à focalização do 

ponto de vista do «descobridor», a autora concretiza a questão da seguinte 

forma: 

Em Alem do Maar, de Miguel Medina são os banidos, os 

marginalizados, que percepcionam o descobrimento do caminho 

marítimo para a Índia.13  

O ponto de vista de Vasco da Gama ou do irmão nunca é referido e 

estes, curiosamente nunca são chamados pelos respectivos nomes, 

mas sempre como «o comandante» e «o irmão do comandante», 

funcionando as perífrases como atenuantes na atribuição da 

consagrada heroicidade.14 

 Assim se compreende que o relato deva ser objecto de uma leitura 

realizada sob a égide conceptual da representação. Isto mesmo na medida em 

que a opção contrafactual e ex-cêntrica15 da tessitura narrativa de Alem do Maar 

decorre daquilo que se apresenta, explicitamente, como transcrição literária da 

História.16 Nos termos da sua mediação, em ruptura com o determinismo que 

condena o futuro a uma reprodução melancólica do passado, coloca-se na 

                                                            
12 Maria de Fátima Marinho, O Fascínio da Índia (A viagem de Vasco da Gama na Literatura 
Portuguesa), in Miscelânea, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1999, pág.57.  

13 Maria de Fátima Marinho, idem, pág.46. 

14 Maria de Fátima Marinho, idem, pág.57. 

15 Linda Hutcheon, op. cit., capítulo 4. Sublinha-se o tratamento da acepção da identidade concebida 
através da diferença e da especificidade, como uma constante no pensamento pós-moderno: as 
identidades contextualizadas, pela classe, raça, orientação sexual, educação, entre outras. 

16 Veja-se o tratamento dado à questão por, Emmanuel Bouju, La Transcription de l’Histoire – Essai sur 
le roman européen de la fin du XX siècle, Campus de la Harpe, Presses Universitaires de Rennes, 2006.  
A música da experiência é transcrita na aparelhagem da escrita romanesca; o romance replica-a na sua 
linguagem própria, por meio de uma harmonia menos imitativa do que transfiguradora; a haver imitação, 
esta deverá consubstanciar-se no conceito de tripla mimese de Ricoeur; «L’acte de réécriture fait du 
narrateur un passeur d’histoires, un médiateur entre passé et futur, presque une forme vide où s’imprime 
l’histoire.» - idem, pp. 30-36.  
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opção narrativa em análise a necessidade de explicitação de um contributo para 

a leitura responsável do presente nacional.  

Os egrégios nomes17 da nossa História – nomeadamente as personagens 

referenciais, alvo de exaltação por parte dos «poetas» e dos «cronistas oficiais» – 

passam a ser objecto de um tratamento que as coloca como figuras superáveis 

pelas histórias protagonizadas e/ou focalizadas pelos homens sem os quais não 

se teria cumprido a missão, de molde expansionista. 

A concepção histórica correspondente aos regimes anteriores à era da 

Revolução Industrial (herdeira do século das Luzes) caracterizava-se por uma 

estrutura temporal relativamente estática que conferia exemplaridade matricial 

aos acontecimentos do passado – historia magistra vitae. A este carácter cíclico, o 

regime moderno de historiografia contrapõe a dissociação entre as experiências 

e os horizontes de espera, o mesmo será dizer, entre a presença social do 

passado e a presença social do futuro.18 

Inscreve-se, neste âmbito, a designação de ficção «ucrónica», tal como as 

suas implicações políticas, o que entendemos ser aplicável nos termos em que o 

concebe Elisabeth Wesseling: 

Thus, the victors of history tend to create the past in their own image. 

Uchronian fiction, however, disputes the monopoly of the realized 

possibilities on «the land of reality» by making alternate 

developments visible. The struggle to recover the losers of history for 

our collective historical memory puts a great deal at stake, for 

                                                            
17 Considerando a Dedicatória como expansão complementar da Proposição e prestando atenção aos 
últimos versos da estância 12 do Canto Primeiro – «Dou-vos também aquele ilustre Gama, / que para si 
de Eneias toma a fama» –, relembramos Vítor Aguiar e Silva: «Vasco da gama é enumerado como um 
dos muitos heróis do poema – prova irrefutável de que ele não é o herói do poema – e o seu nome é 
antecedido de um equívoco também, que parece marcar um distanciamento de Camões em relação ao 
navegador (relembre-se a famosa admoestação que o Poeta dirige a Vasco da Gama em V, 99).» - op. cit. 
pág.103. 

18 Jean-François Hamel, Revenances de l’histoire – répétition, narrativité, modernité, Paris, Les Éditions 
de Minuit, 2006: Chapitre 1 – «L’éternel retour des morts. Régimes d’historicité et poétiques de l’histoire 
au XIXe siècle». 
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versions of history are not only relevant to the past but also affect the 

present and the future.19 

Numa estratégia que partilha com a escrita do Modernismo a característica 

da auto-reflexividade, opta-se por relativizar a distinção entre facto e ficção – 

discurso da História e discurso da Arte –, ao que se faz corresponder a 

maleabilidade da realidade ou referência histórica. Por outro lado, numa 

valência de discurso situado – contraposto aos paradigmas humanista e 

formalista –, dá-se proeminência aos vários contextos: histórico, social, político 

e intertextual.20  

A prosa reflecte, pois, a mudança na percepção da realidade, o mesmo 

será dizer uma mudança de Weltanschauung.21  

A propósito da textualização do passado, Linda Hutcheon tece 

considerações que nos dão conta dos fundamentos para esta mudança de 

paradigma: 

And in arguing that history does not exist except as text, it does not 

stupidly and «gleefully» deny that the past existed, but only that its 

accessibility to us now is entirely conditioned by textuality. We 

cannot know the past except through its texts: its documents, its 

evidence, even its eye-witness accounts are texts. Even the 

institutions of the past, its social structures and practices, could be 

seen, in one sense, as social texts. 22 

                                                            
19 Elisabeth Wesseling, op. cit., pág. 110. Situando-a após a Segunda Guerra Mundial, a autora identifica 
nesta forma a terceira fase da mutação operada, ao longo do tempo, na novela histórica – idem, pp. 73 e 
100. 

20 «Assim, o texto literário passa a ser o lugar de fusão dos sistemas de signos originários das pulsões e do 
social, e escusado é dizer que qualquer leitura pressupõe uma teoria acabada do sujeito e da sua relação 
com o social (…)» – Laurent Jenny, op. cit, pág.13.Veja-se, a propósito, Welche Ommundsen, op. cit., 
pág.50: «(…) history is interpretation; the past and the present are ideologically constructed according to 
the interests of particular individuals or groups. » 

21 Elisabeth Wesseling, idem, pág. 69. 

22 Linda Hutcheon, op. cit., pág.16. Confrontar a conceptualização apresentada com a desvalorização da 
palavra escrita inerente ao sistema platónico e à teoria estética aristotélica, nos moldes em que o apresenta 
Welche Ommundsen, op. cit., pág.37: «(…) the origin of the written word is always to be found 
elsewhere, in a reality or truth which exists beyond representation as pure self presence. »   
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(…) we only know of those past events through their discursive 

inscription, through their traces in the present. 23 

Tendo por âmbito a génese das poéticas da repetição, fazemos referência a 

Walter Benjamin,24 autor que introduz a noção de experiência como articulação 

do passado, do presente e do futuro (a tripla temporalidade da História): ao 

presente atribui a atenção, ao presente do passado, a memória, e ao presente do 

futuro, a espera. Ora, no enquadramento dos paradigmas da repetição, enuncia-

se a afirmação da «memória do presente» – expressão baudelairiana – que se 

distingue do «eterno retorno dos mortos» inscrito nos discursos românticos da 

historiografia e do progresso. Longe de um regresso ao realismo histórico, a 

posição de tomada de consciência do carácter contingente do status quo implica 

a própria esperança de que as fantasias ucrónicas possam ser tornadas 

verdadeiras, algures no futuro. Isto mesmo na linha de uma perspectiva 

progressista do processo histórico, que não se assume como, necessariamente, 

utópica, dado que se afasta quer da literatura do mesmo âmbito, produzida na 

época renascentista, quer de uma literatura de ficção científica. 

A ficção de que trata o presente estudo inscreve-se, assim, numa forma 

«ucrónica». Recorrendo a diferentes estratégias literárias, o autor concretiza o 

que se constitui como modo de questionar o conhecimento histórico.25 

Trata-se, pois, de algo aproximável à correcção do conhecimento que 

resulta da posição retrospectiva e teleológica do historiador. Em causa estão 

quer a unicidade dos acontecimentos quer a homogeneidade de uma época 

quer mesmo a unidade da própria História. O escritor pós-moderno usa esse 

conhecimento, numa perspectiva que se assume, intencionalmente, 

epistemológica ou política. 

                                                            
23 Linda Hutcheon, idem, pág. 97.  

24 «Pour reconstituer la genèse des poétiques de la répétition et leur résistance aux récits archeologiques et 
téléologiques, on prendra pour guide Walter Benjamin qui, au cours des années 1930 a réuni en une seule 
constellation quatre notions dont rien n’indiquait avant lui la parenté: le spleen baudelairien, la 
compulsion de répétition de Freud, les cycles astronomiques de Blanqui et l’éternel retour de Nietzsche.» 
- Jean-François Hamel, op. cit., pág. 61. 

25 «The myths and conventions exist for a reason, and postmodernism investigates that reason. » - Linda 
Hutcheon, idem, pág. 48. 
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 No enquadramento apresentado, Elisabeth Wesseling acrescenta:  

By justposing different possible courses of events, we can better 

estimate the causal weight of the different factors which determined 

an actual course of events, and assess the degree of inevitability of 

the single possibility which was eventually realized. 26 

This counterfactual shift (…) aims to remind us of the power 

struggles which preceded the institution of a specific distribution of 

power, and to make us aware of the contingency of the outcome of 

such historical struggles. 27 

Ainda na mesma linha de pensamento, introduzimos a definição do 

conceito de ironia estabelecido por Filomena Vasconcelos nos termos da 

representação figural do desdobramento da identidade subjectiva.28  

A relevância do riso de si próprio pode ser ilustrada, em Alem do Maar, 

através de um comentário de Tristão – o escrevente da crónica – relativo ao 

perfil psicológico dos «homens de muito mar» e à sua transfiguração: 

parecendo «brutos e bisonhos», em terra firme, mostram-se, a bordo, homens de 

«língua afiada» capazes de «(…) encontrarem o ridículo duma situação, e de o 

formularem em duas tiradas ácidas.»; e até de «se rirem de si próprios, o que 

entre nós é bem raro.»29    

Assumindo-se a ironia como um elemento discursivo na literatura da 

contemporaneidade ou do período a que se convencionou chamar de Pós-

modernismo, deve a mesma ser entendida nos mesmos termos em que, durante 

                                                            
26 Elisabeth Wesseling, idem, pág.104. 

27 Elisabeth Wesseling, idem, pág.111. 

28 Filomena Vasconcelos, Considerações Incertas. Ensaios sobre linguagem, literatura e pintura, Porto, 
Campo das Letras, 2008, pág.151. Tendo por referência a recriação da base de fundamentação do tropo, 
tal como é realizada por Paul de Man, no ensaio intitulado «The Rhetoric of Temporality» e integrado na 
colectânea de ensaios da segunda edição de Blindness and Insight, a autora concebe-o, «(…) na 
consciência epistemológica do sujeito que se descobre como entidade dual, ilustrando o momento com a 
imagem baudelairiana do homem que tropeça e cai na rua e que, a despeito do riso dos outros, consegue 
rir de si próprio, tornando-se mais sábio do que antes.» 

29 Miguel Medina, idem, pág.250. 
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vários séculos, foi conceptualizada pela Retórica: figura que se baseia no 

sentido do contrário. 

 Estendendo o conceito ao de paródia, constata-se que ambos se fundam 

numa relação dialógica e no princípio da sobreposição, tal como o refere Linda 

Hutcheon30: a paródia a um nível macrocósmico através dos contextos textuais, 

e a ironia a um nível microcósmico, por meio dos contextos semânticos. 

Ora, é a reconstrução textual que torna possível a interpretação alternativa 

do passado e da própria identidade nacional, presente em Alem do Maar. 

Indissociável da questão da Identidade, deve ser considerado o próprio 

processo de contacto civilizacional, gerado pelo imperialismo colonial.  

Não poderia ser, assim, mais pertinente equacionar, como problemática 

central ficcionada na obra em estudo, a definição da imagem de si no confronto 

com o Outro.31  

                                                            
30 «Parody is ironic mode of intertextuality (...) » - Linda Hutcheon, op. cit. 

31 É o próprio cronista Tristão que diz recear: «(…) a fúria dos senhores e os ímpetos sectários dos irmãos 
da cruz, que procuram constantemente, na cabeça dos homens, as suas ideias de pecados, (…) de sangues 
cruzados (…).» - Miguel Medina, idem, pág.249.  
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1.2 Um título e um modelo de comunicação global 
 

Vejamos, então, como se anuncia a representação de que é objecto o conjunto das 

linhas de força, tradicionalmente, apresentadas no discurso oficial como traves-mestras 

de um certo entendimento de ser português.32 

O rumo seguido no romance em estudo vai, justamente, para além do legado 

cultural ancorado no Mar. Tratar-se-á, assim, de pôr em evidência o que se coloca como 

um imperativo de regresso à Ítaca pátria33, numa reformulação do propósito messiânico e 

cavaleiresco da partida além-mar em direcção ao desconhecido.  

Significativo parece ser o facto de o primeiro eco do título, no texto, se dar, 

precisamente, no momento em que se descreve o desespero de um moço, retirado dos 

porões da frota para ser deixado na praia da Terra da Boa Gente (Moçambique): «A cada 

dez passos, o moço virava-se para trás, tentando adivinhar a frota para alem do maar.»34  

Neste sentido, a expressão Alem do Maar – aquele que não é, necessariamente, nosso – 

anuncia um discurso questionador da ideologia imperial e cruzadística. Encontramos um 

claro indício de tal intenção, logo, na introdução da preposição simples de, pela qual se 

metamorfoseia o nome composto além-mar em locução prepositiva mais nome.  

Como locução prepositiva, tem a função de estabelecer uma relação que implique 

tanto movimento como situação, podendo estes ser considerados em referência ao 

Espaço, ao Tempo e ao campo nocional.35 

Ora, no seguimento da abordagem gramatical, parece-nos adequado colocar-se a 

explicação sobre o seu uso e efeito, nos termos de uma postura enunciativa que se 

demarca do expectável. Não vislumbrando no título a intenção de se dar proeminência ao 

espaço em detrimento de uma temporalidade que se afigura necessária, a preposição 

                                                            
32 «O português é iconicamente, emblematicamente, para o mundo, o marujo, aquele Raphael Hythlodaeus que 
Thomas More escolheu como protagonista da sua Utopia.» - Luciana Stegagno Picchio, Mar aberto – Viagens dos 
portugueses, Lisboa, Caminho, 1999, pág.21. 

33 «D’où justement un imaginaire de l’histoire pour lequel le sentiment de la perte et l’angoisse de la filiation rompue 
sont les derniers garants d’une transmission authentique de l’expérience et d’une véritable politique du présent.» - 
Jean-François Hamel, op. cit., pág.231.  

34 Miguel Medina, idem, pág.37. 

35 Celso Cunha, Lindley Cintra, Nova Gramática do Português Contemporâneo, Lisboa, Edições João Sá da Costa, 4ª 
edição, 1987, pp.552-554. 
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presente no mesmo surge como expressão da ausência de movimento, aplicável ao campo 

nocional. 

Neste enquadramento, pensamos pertinente mobilizar um outro conceito da 

Retórica para a leitura de Alem do Maar, e que fazemos corresponder à Alegoria.36 A 

conclusão parte da forte convicção de estarmos perante uma formulação do tropo, 

sustentada por um dispositivo narrativo de reescrita que é, também, de releitura do 

maravilhoso pagão em Os Lusíadas. Aplicando-se o princípio a uma leitura crítica do 

romance, torna-se inevitável a convocação do ideário que Luciana Stegagno Picchio insere 

no âmbito dos mitos que os outros adoptaram a respeito dos portugueses, e que designa 

pelo termo camoniano de trasunto tópico: «O português é um profissional do mar. O mar 

é o seu elemento e no mar ele realiza as suas qualidades, criando até um modelo ético 

para os outros.»37 

Assim, ocupamo-nos da perspectiva adoptada na enunciação da matéria do canto do 

Poeta, não perdendo de vista o hábito, eminentemente, cultural de os portugueses se 

reverem, univocamente, na promissora partida da «(…) Ocidental praia Lusitana,/ Por 

mares nunca de antes navegados/», e na passagem «(…) ainda além da Taprobana, /».38  

Num quadro de recriação, torna-se plausível a hipótese explicativa de Alem do Maar 

se constituir por um exercício de memórias possíveis, tão denunciador da violência 

política, quanto idealizador de uma nova tese sobre o propósito messiânico da: «(…) mais 

importante expedição marítima duma nação da Europa ao Oriente.»39  

No título Alem do Maar, ler-se-ia uma forma de expressão, claramente, enfática da 

intenção de representar a imagética da diáspora, de um modo que se pretende 

perturbador. Introduzida uma nova valência na linha da glorificação dos feitos lusos, 

seria a mesma reforçada pela liberdade linguística de grafar o advérbio e o nome, 

                                                            
36 Nos termos em que o equaciona Filomena Vasconcelos – op. cit., pág150 –, quando trata a convergência entre 
alegoria e ironia, bem como as afinidades entre o mythos e a ficção, entre o continuum de tempo/espaço característico 
do discurso narrativo e a sucessão de descontinuidades temporais que perfazem o romance. 

37 Luciana Stegagno Picchio, op. cit. 

38 Luís de Camões, Os Lusíadas, Canto I, 1. 

39 Miguel Medina, idem, pág.587. 
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evocando-se a fala indiana.40 Assim, no campo dos valores, tradicionalmente, inscritos na 

concepção de uma identidade portuguesa, expressar-se-ia a intenção de concretizar uma 

reaproximação ao lado humano da Expansão. Tal como o procuraremos demonstrar, a 

visão proposta pela tessitura narrativa surge ao leitor em resultado de vivências humanas 

singulares que, sendo colocadas ora ao nível mais mundano ora ao mais sublime, tornam 

manifesto um sentir português aberto àquilo que no Outro não nos é, sensorialmente, 

indiferente. A máscara literária revela-nos, potencialmente, agentes de uma Humanidade 

melhorada, na medida em que, pela trama narrativa e reflexiva, se faz o reconhecimento 

de termos sido o primeiro povo europeu a experienciar – para além de dominar - as 

circunstâncias envolventes a uma renovada forma de comunicação entre os povos: uma 

forma que se desenha para além do mar. Por isso mesmo, pensamos ver equacionado no 

romance um modelo alternativo de comunicação global. 

Mas que força se vislumbra geradora de tamanha esperança para a Humanidade? 

Uma vez experienciado pela figura do marinheiro o poder encantatório do Outro, e 

sendo este representado por uma sedução autóctone, eminentemente, feminina, 

reconhece-se o valor do «peito ilustre lusitano»41 como merecedor da protecção de 

Vénus.42  Inconsequente relativamente a uma saudade, comummente, tipificada como 

inevitável ao sentir português, em todo o caso, o fatídico sentimento é trabalhado no 

romance numa perspectiva que o coloca como resultado de um peculiar mimetismo do 

auto-condicionamento psíquico da classe social detentora dos sinais de prestígio.    

Não se tratando de colocar, em Os Lusíadas, a questão nos termos da existência de 

forças, absolutamente, antagónicas entre Vénus e Baco – lembrando, a propósito, o que 

Vítor Aguiar e Silva escreve sobre o mito de Baco43, admitindo a sua presença metonímica 

                                                            
40 «(…) tinha dificuldade em compreender a fala que aqui se usava, mesmo já a sabendo, hoje, de vogais abertas e 
palavras intermináveis.» - Miguel Medina, idem, pág.405.Veja-se, ainda, a focalização atribuída a Martim: «Aqui, os 
sons eram abertos, intermináveis; tão garridos como as penas dum papagaio. A linguagem frange nascera entre 
granitos e mar revolto; por isso, era forçoso que fosse mais cerrada.» - idem, pág.263. 

41 Luís de Camões, Os Lusíadas, Canto I, 3. 

42 Relativamente à interpretação de Vénus como uma alegoria da Igreja Católica, realizada por Faria e Sousa, Vítor 
Aguiar e Silva afirma: «(…) a Vénus camoniana não é a Vénus Urania ou Celeste de alguns neoplatónicos 
renascentistas, mas também não é a Vénus do Amor ferinus ou bestialis. É uma Vénus que tem muitas similitudes com 
a Vénus do segundo diálogo dos Diálogos de Amor de Leão Hebreu, sensual, erótica e provocantemente sedutora. 
(…)» - op. cit., pp. 140-141. 

43 Vítor Aguiar e Silva, idem, pp.131-151. 



Alem do Maar de Miguel Medina – Tráfico e Crença na Reescrita da Identidade Portuguesa  17

na Ilha dos Amores, através dos vinhos odoríferos – parece-nos pacífica a não associação 

desta entidade mitológica à celebração do amor, como universal energia redentora do 

Homem e do Mundo. Ora, em Alem do Maar, está presente o conflito de interesses, 

anteriormente, enunciado e o desenvolvimento do par Vénus/Marte. Fazemos 

corresponder-lhe um exercício de análise que pretende equacionar a isotopia da Paz (o 

elemento feminino) versus a isotopia da Guerra (o elemento masculino). Com a chegada à 

Índia, os nautas alvos portugueses teriam, assim, protagonizado a possibilidade de 

renovar uma síntese civilizacional, já experimentada nos primórdios da terra descoberta. 

Se não, vejamos a explicação que nos é dada no Posfácio: 

Segundo a lenda, é o brâmane Parashurama (…) que, ao disparar uma frecha 

com o seu arco sagrado, (…) resgata, magicamente, a terra submersa de Goa às 

águas do oceano. (…) Depois disto, (…) desce (…), acompanhado por noventa e 

seis famílias – da casta brâmane como ele próprio, e oriundas duma província a 

nascente, de nome Gaur (…) – instalando-se ali para sempre, e dando por finda 

a sua longa caminhada mítica. (…) Todas elas pertenciam à mesma raça clara, 

que abandonara o planalto central da Báctria (…) à procura das águas do 

«Sindhu» (Mar) mítico. (…) No entanto, nesta região do delta já existia um 

povoamento muito antigo de gente escura, urbana e culta (…) Os povos claros 

do norte (…) deram àquela civilização (e à sua língua) o nome de Hindi (…) 

Adoravam a mãe deusa Terra, no corpo duma mulher prenhe, esculpida em 

terracota; e um deus masculino, associado ao touro, cujo símbolo era (…) – o 

linga, sinal do universo – primária representação do deus hindu Xivá.44 

Em «A Luz, a Sombra, o Sémen», no Posfácio, é-nos descrito o referido processo de 

fusão do Norte e do Sul: «Será com esta gente escura do delta (…) que a gente clara do 

norte se irá misturar lentamente, numa síntese tão feliz que torna impossível, nos dias de 

hoje, saber onde acabam as crenças e os costumes mais antigos, e onde começam aqueles 

que os alvos trouxeram consigo (…)»45 

                                                            
44 Miguel Medina, idem, «As Terras Primordiais», pp.577-578.  

45 Miguel Medina, idem, pp.578-579. 
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O tratamento da questão prossegue pelo desvendar dos aspectos que se prendem 

com as relações de dominação entre o descobridor e o descoberto. Depois de se 

demonstrar, miticamente, o princípio de equilíbrio que se encontra na génese das 

entidades religiosas da civilização hindu resultante – «(…) Brahma, o equilíbrio entre a 

concentração e a dispersão; entre a tendência existencial e a tendência aniquilante; entre a 

luz e a sombra; entre Vixnu e Xivá.»46 - segue-se uma apresentação fundamentada no 

estudo das razões que determinam o topónimo Goa: 

(…) este nome advirá antes de «gao» (a unidade social única em que se 

organizavam as tribos «gavdas» autóctones) e que significava «todo», 

«totalidade», «gao», Goa. É, também, possível que o episódio da frecha sagrada 

tenha real significado; qualquer conquista implica sempre combates e o uso 

dum poder bélico superior contra outro inferior (…) até que um terceiro, o Ser-

Imenso – nascido antes de tudo, que alimenta, protege e cria – consiga refazer o 

equilíbrio entre a coesão e a dispersão, e a vida possa continuar numa síntese 

dialéctica e perfeita.47 

 Na referência à manifestação atribuída à explicação toponímica, anteriormente 

enunciada, vislumbramos a orientação do leitor em direcção ao reconhecimento de uma 

mensagem aplicável à aventura marítima portuguesa: «(…)uma afirmação orgulhosa, e 

vã, dum provável conquistador.»48 Em Alem do Maar, dá-se o desenvolvimento de uma 

renovada poetização do paradigma em que se inscreve a viagem de descoberta do 

caminho marítimo para a Índia, constituindo-se a mesma por um real legado aos 

vindouros, enquanto projecção de potencialidades de realização humana: a possibilidade 

de os portugueses, quais «(…) arianos – ou nobres, na sua linguagem – (…) pastores, 

nómadas, guerreiros, apreciadores de carne e de bebidas alcoólicas, amantes da paixão e 

do jogo.», se transfigurarem «(…) em poetas e em filósofos de grande sensibilidade.»49  

                                                            
46 Miguel Medina, idem, pág.579. 

47 Miguel Medina, idem. 

48 Miguel Medina, idem. 

49 Miguel Medina, idem, pág.578. 
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Ainda na esteira de Luciana Stegagno Picchio, partimos do conceito de limes como 

aquilo que separara o «mar amigo» (conhecido) das temíveis terras desconhecidas:  

Apertado entre a Espanha e o Oceano, o país (…) impossibilitado para uma 

aventura de mudança da fronteira oriental, foi levado a considerar como 

fronteira estável o seu limes terrestre e fronteira móvel, conforme a natureza do 

homem, a do Oceano. (…) a verdadeira fronteira para eles, senhores do mar, 

iria coincidir com a linha imaginária em que o mar se acaba e a terra (alheia e 

portanto inimiga) (re)começa.50 

Ora, como teremos oportunidade de demonstrar, em Alem do Maar, coloca-se ao 

leitor dos finais do século XX a proeminência das excepções. Ainda que estas resultem na 

confirmação da regra, abre-se para a Humanidade a possibilidade de a predestinação ser 

quebrada.51 Assim, contraposto a uma passiva submissão, emerge o poder da imaginação, 

revertendo-se este na liberdade – ainda que condicionada pela estrutura textual – do 

leitor.52 Seguindo o raciocínio, convocamos para um trabalho, aparentemente, circunscrito 

a uma Poética da Literatura, a Poética da Geografia: «Musicar o real impele-o a surgir em 

modos mais facilmente perpetuados (…) velho sonho de Mallarmé: trazer o real para o 

texto, transfigurar a vida em experiências que terminem num livro. (…) O trajecto faz-se 

(…) da viagem ao verbo, de si a si.»53  

Com a presente dissertação procuramos contribuir para o reconhecimento de Alem 

do Maar como um daqueles «Livros que ensinam a dançar».54 

                                                            
50 Luciana Stegagno Picchio, op. cit., pág. 28. A propósito do Roteiro e relativamente à locução sinais de terra que 
aparece «(…) de forma tópica nos textos do descobrimento português a começar pelos da Carreira da Índia.», a autora 
refere que esta sequência já figura completamente constituída. - idem, pág.23. 

51 «C’est que la melancolie aristotélicienne se déplace dans la modernité du seul horizon des individus ou des 
généalogies restreintes pour englober l’idée d’une histoire de l’humanité.» - Jean-François Hamel, op. cit., pág.215. 

52 Como o refere Emmanuel Bouju, perante a consideração do desaparecimento e da ausência numa certa concepção de 
História, os romances deste tipo resultam num acto de transcrição e conduzem o leitor a partilhar com o escritor o 
exercício de uma responsabilidade. – op. cit., pág. 36. 

53 Michel Onfray, Teoria da Viagem – Uma Poética da Geografia, Lisboa, Quetzal Editores, 2009, pp.109-111. 
Aborda a função formativa da deslocação, tal como é concebida pelos filósofos da Antiguidade Grega: «Ir de um ponto 
até ao outro (…) releve mais da experiência ontológica e metafísica mensurável pelos filósofos, poetas e artistas do que 
da experiência histórica ou geográfica quantificável por Braudel.» - idem, pp. 88-89. 

54 Friedrich Nietzsche, Humano, Demasiado Humano – Um livro para espíritos livres, Lisboa, Relógio d’ água 
Editores, 1997, pág. 109: «Há escritores que, por apresentarem o impossível como possível (…) provocam um 
sentimento de atrevida liberdade, como se a pessoa se pusesse em bicos de pés e, por íntima alegria, tivesse 
absolutamente que dançar.»  
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Primeiro Andamento 

 
Questões em torno do relato dos escribas oficiais 

 
 

 
Então é isto que resta da grande expedição de noventa e 

sete, partida de Ulíssia há dois anos? (…) Os nautas davam 

antes ares de flibusteiros, duma súcia de corsários sem rei 

nem lei; não dos sobreviventes duma das melhores frotas de 

descoberta, jamais construídas nos estaleiros da ribeira-das-

naus. Tristão percebeu estes pensamentos no olhar do feitor 

de Dale (…) 55 

Depois do desembarque do cronista, ninguém quis 

completar o relato daquela expedição, que além de ter 

descoberto o que ainda faltava saber da rota da Índia, a 

nascente do Rrio do Jnffante, permitiu aos povos católicos 

do Ocidente penetrar, pela primeira vez, no oceano Índico, 

apropriar-se das ricas províncias da especiaria e dominar os 

grandes bazares onde se traficavam as pedras finas e as 

drogas.56 

 

 

 

                                                            
55 Miguel Medina, idem, pág. 559. 

56 Miguel Medina, idem, pág. 565. Contrapomos os momentos de partida e de chegada àquele a que Michel Onfray se 
refere nos termos em que se passa a citar: «Flutuando, ainda levemente ligado a dois marcos, num estado de leveza 
espacial e temporal, cultural e social, o viajante penetra no entre-dois como se acostasse a uma ilha singular. Cada vez 
mais distante do seu destino, o indivíduo que circula nesta zona branca, neutra, escala ficticiamente uma encosta 
ascendente, atinge um ponto zenital para logo em seguida iniciar a descida.» - op. cit., pp.37-38. 
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2.1 A pertinência da forma Roteiro 

A propósito das epígrafes57 transcritas no início do romance, Maria de Fátima 

Marinho introduz a questão da relatividade do conhecimento histórico. Os aspectos 

paratextuais resultam, assim, claramente orientadores da acção que o leitor deverá 

protagonizar, no sentido da construção de uma visão que se rege por um princípio de 

alteridade. Dá-se abertura a diferentes possibilidades de leitura, opondo-se estas e outras à 

univocidade e decorrente parcialidade de uma perspectiva consagrada.58 

Em Além do Maar, romance histórico paradigmático da reescrita literária da visão 

oficialmente postulada, dá-se viva voz ao silêncio da História e aos silêncios dos cronistas: 

«More generally, I should like to suggest that a sense of historical perspective is 

impossible in a society where men forget the past; it is impossible in a society where men 

identify with the past; it is only possible somewhere in between.»59 

Coloca-se, então, a necessidade de equacionar o significado da presença da matriz 

do Roteiro do descobrimento da Índia por Vasco da Gama: «Este romance tem como fio 

condutor o texto comummente intitulado Diário de Vasco da Gama ou Roteiro do 

Descobrimento da Índia por Vasco da Gama, que se encontra arquivado na Biblioteca 

Municipal do Porto com o número 804.» 60 

                                                            
57 «Foi nos primeiros anos do décimo século que teve lugar entre os acontecimentos desventurosos dignos de mensão a 
vinda dos malditos portugueses, nação dos franges, amaldiçoados sejam eles, às terras da índia.» - Kuth Ad-Din An-
Nahravali, in História da Conquista do Yémen Pelos Otomanos, século XVI; «Na era de 1497 mandou el-Rei dom 
manuel, o primeiro deste nome em portugal, quatro navios, os quais iam em busca da especiaria. Partimos do Restelo 
um sábado, que eram oito dias do mês de Julho. Que deus nosso Senhor deixe acabar o nosso caminho em seu serviço. 
Amen.» - cronista anónimo português, in Roteiro do Descobrimento da Índia por Vasco da Gama, século XV. 

58 José Marques, Roteiro da Primeira Viagem de Vasco da Gama à Índia – Leitura Crítica, Notas e Estudo 
Introdutório, Porto, Faculdade de Letras do Porto, 1999, pág. 9.Veja-se a perspectiva apresentada pelo historiador que 
foi responsável pela edição em que se reproduz, em fac-símile, a única cópia conhecida do relato da primeira viagem 
de Vasco da Gama à Índia: «No contexto dos Descobrimentos Portugueses a chegada da pequena armada, comandada 
por Vasco da Gama, à Índia, em 1498, e o seu regresso, no ano seguinte, se para os portugueses representaram a 
conclusão e o pleno êxito do projecto de expansão ultramarina, iniciado havia décadas, para a sociedade e cristandade 
ocidentais bem se podem equiparar à abertura de uma verdadeira porta para um novo espaço de ponto de encontro e 
diálogo com povos de raças e culturas muito diferentes, cujas repercussões, aliás, bem conhecidas, não é necessário 
nem viável sintetizar aqui.» O autor apresenta o Roteiro como um monumento gráfico, testemunho e «(…) referência 
inesquecível da histórica viagem, conduzida e protagonizada pelo capitão-mor da armada, Vasco da Gama, avultando 
também o mérito de Paulo da Gama, seu irmão, de Nicolau Coelho, de Gonçalo Nunes e de muitos outros, que ficaram 
no silêncio da História.» 

59 Peter Burke, The Renaissance Sense of the Past, Great Britain, Edward Arnold, 1970, pág. 149. 

60 Miguel Medina, idem, Comentário, pág.587. 
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Através de uma estratégia literária que tem por base a matriz do relato ou texto 

documentário, procura-se um efeito de real.  

No âmbito paratextual, a notação da sequência temporal bem como a localização 

geográfica das etapas de percurso da viagem identificam um discurso situado: «O excerto 

do roteiro é sempre mais factual e funciona como uma espécie de resumo do capítulo que 

antecede (…).»61 

Em Alem do Maar, surge, também de modo mimético, a estrutura do Roteiro, nas 

«notas dispersas» do Posfácio e no Glossário. Assim, nas notas, revejam-se aquelas sobre 

«Certos Rregnos Que Estavam a Sul de Calecut», da mesma forma que, facilmente, se 

reconhece uma natureza similar entre o glossário e o texto, igualmente apenso, com cerca 

de cento e vinte vocábulos e expressões de uso corrente «na linguagem de Calecut».  

É no próprio Posfácio que se faz referência ao produto do trabalho do cronista:  

Tirando escassas notícias, muitas delas confusas e inverosímeis, sobre alguns 

dos fidalgos, e os nomes de oito ou nove tripulantes – capitães, pilotos, línguas, 

marujos e degradados – quase nada daquela viagem, além dos três trabalhos do 

cronista da frota: o relato – ou «roteiro» ou «relação» – da expedição (de oito de 

Julho de 1497 a fins de Abril de 1499), um pequeno dicionário da linguagem de 

Calicut – malaia ou malaiala –, e uma descrição, mais ou menos pormenorizada, 

duma dezena de reinos existentes a sul dali – e seus produtos, artes guerreiras, 

poder bélico, local, rota aproximada…Apesar da situação em que foram 

escritos, e do seu reduzido número de folhas, todos eles tiveram uma utilidade 

e importância únicas na conquista do oceano Índico, que precedeu a dos outros 

mares do oriente. Os interesses da corte, e a sua compreensível política sigilosa 

sobre estas matérias, irão sonegar estes escritos ao conhecimento geral, e só 

virão a ser publicados quatro séculos mais tarde, depois de terem andado, 

centenas de anos, de arquivo em arquivo e de cidade em cidade. 62 

                                                            
61 Maria de Fátima Marinho, op. cit., pág. 49. 

62 Miguel Medina, idem, pág.569. Observe-se a referência à primeira publicação, em 1838, da única cópia quinhentista 
conhecida do relato da viagem, conservada na secção de Reservados da Biblioteca Pública Municipal do Porto, sendo a 
mesma da responsabilidade de Diogo Köpke e António da Costa Paiva, sob o título Roteiro da viagem que em 
Descobrimento da India pelo Cabo da Boa Esperança fez Dom Vasco da Gama em 1497. 
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Correlacionada com esta referência à política de publicação da informação 

disponibilizada pelo relato, surge, em Finale, a passagem de testemunho de um 

escrevente, desassombradamente, resignado à sua sorte de degredado: «Já entregara a 

Benedicto Anunciação o dicionário com a linguagem de Qualecut, as notas sobre certos 

reinos que estavam dela para a banda de sul, e a crónica da expedição, praticamente 

acabada.»63 

Estabelecendo um paralelismo com a personagem Benedicto Anunciação – cujos 

afazeres de escrivão mor não incluíam, habitualmente, a obrigação de ir a terra – 

constatamos que é atribuída ao relator Tristão a experiência de contacto com a gente jndea, 

resultando a mesma numa oportunidade de abertura à diferença que o Outro representa.64  

O que se coloca como uma forma habitual e persistente de alcançar o conhecimento 

é, estilisticamente, reiterado pelo uso do pretérito imperfeito com valor iterativo, 

complementado pelas formas nominais de gerúndio. O relator leva-a a cabo, não 

deixando de cumprir a tarefa mais objectiva de recolha de informações úteis para os 

interesses de tráfico dos «franges». Destacam-se, a título ilustrativo, duas passagens: 

(…) preferia conversar com Antão, nalguma venda próxima da feitoria, ou 

percorrer com ele os arredores da cidade, observando os costumes das 

diferentes castas, as grandes plantações de especiaria, os trabalhos na selva, o 

treino dos elefantes de combate, os templos mais importantes, as primeiras 

colinas suaves que subiam para a cordilheira dos Degraus. Neste momento, já 

era capaz de conceber um perfil bastante aproximado da província de Qualecut 

e dalguns dos estados vizinhos; simultaneamente, começara a esboçar um 

dicionário, e anotava vocábulos e expressões das voltas do tráfico ou 

necessárias ao dia-a-dia (…) 65 

                                                            
63 Miguel Medina, idem, pág.553. 

64 «Un premier indice de cette nouvelle dimension historique, c’est le fait qu’il y a plusieurs civilisations. Il y a une 
unique humanité sous l’angle du progrès; il y a des humanités sous l’angle de l’histoire des civilisations. Ces deux 
lectures ne s’expulsent nullement, mais se superposent en quelque sorte en surimpression. Or qu’est-ce que chacune de 
ces humanités? Un complexe historico-géographique, qui a son aire, sinon ses contours, en tout cas ses centres vitaux, 
ses foyers de rayonnement, ses zones d’influence, etc. (…)» – Paul Ricoeur, Histoire et Vérité, Paris, Éditions du Seuil, 
1964, pág.87. 
 
65 Miguel Medina, idem, pág.405. 
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O que mais agradava ao cronista forçado era deambular ao acaso pela cidade, 

seguindo os movimentos do povo, descobrindo os sentidos inesperados das 

ruas, reencontrando-se com os locais que aprendera a amar sem dar por isso. 66  

Por outro lado, não deixamos de valorizar o mecanismo narrativo que é consentido 

pela convocação do Relato da Primeira Viagem de Vasco da Gama à Índia. A questão da 

intertextualidade com o Roteiro deverá colocar-se nos termos da própria natureza irónica 

da representação textual. Identificamos na inserção das epígrafes, anteriormente 

mencionadas, o anúncio do já referido vector de leitura: o de ser pelo próprio texto, em 

que se inscreve a perspectiva histórica consagrada, que se concretiza o labor de 

recriação.67 

Nos moldes em que é realizada, a focagem da Viagem enquadra-se no pressuposto 

teórico de que o romance da pós-modernidade não se apresenta como uma forma de 

conhecimento histórico. 

Maria de Fátima Marinho reitera-o, nomeadamente em relação ao caso português: 

«(…) na medida em que a História se equaciona auto-reflexivamente, pondo em causa as 

suas verdades absolutas, não no intuito de substituir o saber da ciência histórica, mas 

tentando reconstruir um saber que reside na memória e no inconsciente de uma 

comunidade.»68 

Tal como Theodor Lessing e Nietzsche, Benedetto Croce sublinha que a versão 

histórica é, necessariamente, determinada pelos interesses do presente. Assim, a História 

só tem existência como objecto do pensamento do historiador. Como pressuposto das 

concepções enunciadas, surge a assunção de que História e Literatura têm em comum o 

próprio acto narrativo. O conhecimento histórico é repensado como uma construção 

                                                            
66 Miguel Medina, idem, pág.407. 

67 «Uchronian fiction, however, does not attempt to anticipate the future ex nihilo, but to imagine it from unrealized 
possibilities that lie dormant in the past. » - Elisabeth Wesseling, op. cit., pág.112. 

68 Maria de Fátima Marinho, O Romance Histórico Pós-Moderno em Portugal, in separata Actas do Quinto Congresso 
Associação Internacional de Lusitanistas (org. T.F. EARLE), Oxford, Coimbra, 1998, pág. 1021. 
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humana, na medida em que quer a História quer a Ficção se constituem como sistemas de 

significação.69  

Ora, em Finale, marca-se o final da escrita cujo estilo é da responsabilidade de 

Tristão Sousa, sendo o mesmo coincidente com o tempo final da sua viagem. 

Determinada na qualidade de degredado,70 esta é também aquela que o fez descobrir-se 

como ser humano dotado de uma especial sensibilidade. Enformado a partir de um 

enquadramento referencial, o relato romanceado reveste-se, assim, de um cariz tão 

emotivo quanto alternativo.  

As  memórias vagas, falhas da linearidade que a organização temporal proporciona 

são referidas como consequência do decurso temporal. Com o passar dos meses, deixa de 

haver o entusiasmo motivado pelas etapas mais gloriosas e difíceis, dando-se lugar à 

convicção de que é inútil compilar informações sobre mares e ventos tão bem conhecidos 

por décadas de acção das «naves franges». Curioso será assinalar que se faz remontar a 

imaginação ao tempo em que ainda havia lugar para o referido entusiasmo, tão necessário 

ao relato dos acidentes de percurso da viagem.  

Encontra-se, desta forma, preparado o caminho para a rememoração. 

O tempo, agora, é de recolhimento e de investimento pessoal, sendo que o que o 

justifica não se limita a uma resposta ao não reconhecimento do valor humano de um 

labor peculiar de escrita. O final da viagem marca o tempo em que o degredado toma 

consciência da definitiva impossibilidade de voltar a Ulíssia: «Isola-se, remetendo-se ao 

silêncio (…) só para não ouvir a alegria dos companheiros.»71 

Interiorizada por parte do cronista, é essa certeza de não poder regressar que 

predispõe à manifestação de uma apaziguada postura discursiva. A mesma contrapõe-se 

a uma outra possível abordagem vinculada ao sentimento melancólico, toponimicamente, 

expresso na designação que é escolhida para a cidade de Lisboa, em que se estabelece 

uma relação mítica com a personagem Ulísses.   

                                                            
69 «Language and narrative are part of the “systems of meaning-production” shared by disciplines such as history, 
literature and religion. They are the means by which a culture presents the world to itself and attempts to make sense of 
it (…)» - Welche Ommundsen, op. cit., pág.50. 

70 «(…) que se encontravam na foz do rio Grãde, e que o porto de Dale já só estava a uma ou duas jornadas dali. 
Tristão soube disto e percebeu que chegara a hora de partir.» - Miguel Medina, idem, pág.555. 

71 Miguel Medina, idem, pág.554. 
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Relativamente à escrita, o que se passa é que, ainda que não se mudem os 

protagonistas do relato, é imposta uma focalização autorizada dos acontecimentos 

protagonizados pelos mesmos. Neste sentido, salienta-se o facto de Benedicto Anunciação 

ler, com muita cautela, todas as folhas que constituíam o produto da pena de Tristão – o 

dicionário, as notas dispersas e a crónica da expedição –, e discutir com ele: «(…) a forma como 

narrara certos episódios, ou as tintas que usara em determinadas passagens mais 

importantes.»72 

A partir do momento em que se concretiza a referida intervenção, o texto passa a ser 

alvo de adulterações, que deverão resultar das alterações (de algumas afirmações) e dos 

acrescentos (de determinadas ideias) da lavra do cronista-mor e censor. No parágrafo em 

discurso indirecto livre, que tem o efeito de uma enumeração dos argumentos usados 

para contrapor o que se considerou ser menos digno, o que é colocado em causa é a forma 

como o relato vinha denunciando o cariz violento do comando de Vasco da Gama, e 

como, consequentemente, se desviava, por um lado, dos parâmetros ditados pelos altos 

desígnios da religião católica, por outro, dos ditames da cortesia – forma de controlo da 

actuação da «gente de valor»: 

Era, sobretudo, o tom geral da crónica que o incomodava; e disse-lhe que um 

nauta frange nunca sentia medo ou angústia, que um comando frange nunca 

falhava nem desaparecia do convés, e que toda aquela grande empresa, na qual 

ambos participavam, não estava suficientemente honrada, enaltecida, exaltada, 

no seu texto. Além disso, só por má vontade se poderiam considerar certas 

atitudes do comando como humilhações propositadas, crueldades 

desnecessárias, ou ignorância pacóvia; os fidalgos eram gente de valor, 

conhecedores dos mistérios da fé e da corte; e, se assim agiam, faziam-no 

unicamente para bem de todos e da missão.73 

                                                            
72 Miguel Medina, idem, pág.553. 

73 Miguel Medina, idem, pp.553-554. 
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A postura narrativa enunciada não cabe na visão de um homem que, no derradeiro 

momento em que se afasta do casco da nau São Gabriel, não sabe se o que sente é pena ou 

alívio.74  

Liberta de uma perspectiva dita saudosista, a observação do estado em que se 

encontram as duas embarcações restantes suscita à personagem um misto de sensações 

que verificamos não serem singulares. A afirmação pode ser clarificada pela confrontação 

desta subunidade narrativa com a estrutura em abismo relativa à despedida da frota e 

presente em Abertura, reportando-se a mesma a um ponto do percurso da viagem em 

direcção à Índia, situado em Moçambique. Não se afigura ser matéria de fortuita 

coincidência o facto de, numa parte oposta da estrutura interna, se enunciar de forma 

similar o estado emocional do degredado Diogo Afonso relativamente à impossibilidade 

de prosseguir viagem. Particularmente pertinente nos parece ser, neste caso, a ausência de 

referências que apontem no sentido da esperança numa vida futura que se vislumbre para 

além da escolha, carregada de morte, do capitão-mor: «Não chegava a perceber se era 

tristeza ou alívio o que sentia. Talvez ambos; o fim de tudo também pode ser desejável.»75 

Acompanhara o degredado Martim na experiência de contacto próximo com os 

nativos, porém a si foi atribuída a função que se constituiria como a derradeira naquelas 

paragens: permanecer na terra designada de Boa Jente,76 para recolher informações úteis 

acerca das riquezas existentes, na eventualidade de uma futura expedição. 

Já em relação a Tristão Sousa, há uma escolha interior que se apresenta equivalente a 

uma forma de liberdade: farto «d’epopeias»,77 decide iniciar a viagem da sua vida, para 

além do Mar.  

                                                            
74 Miguel Medina, idem, pág.560. 

75 Miguel Medina, idem, pág. 36. A atracção que se revela menos e mais física, respectivamente, por parte de «Kesna 
da testa-alta», e do alvo «de olhos-cor-do-céu» e sempre molhados resultará na morte deste último. Na perspectiva de 
Gopo, um jovem guerreiro, filho do chefe da aldeia, o fim de Diogo é motivo de glorificação: «Poderia apoderar-se das 
suas armas e vestes, e tomar o lugar do outro no coração da amada.» – idem, pág. 37. 

76Nome escolhido pelo comandante- mor, quando este ladra a Martim que o comunique a Tristão Sousa, ocorrendo por 
parte deste o seguinte comentário irónico: «É bem apropriado…» – Miguel Medina, idem. A ironia tem por cotexto a 
explicação relativa à escolha de topónimos para as terras descobertas: «(…) identificar as coordenadas, profundidades, 
referências costeiras, pontos mais altos da terra firme, baixos próximos e ilhas achadas, e mesmo o clima e os costumes 
da gente. Desta forma, em futuras expedições, os comandantes franges saberiam com o que contar.» –  idem, pág.36.  

77 Miguel Medina, idem, pág.561. A propósito, regista-se o desabafo: «Aceitei a maldita proposta que me fizeram mais 
por raiva daquilo tudo que por amor à aventura; que me importavam as descobertas, os caminhos d’ além maar, a saga 
dos heróis nautas? e as serpentes do tamanho  do mundo, os monstros adamastores, as calmarias, as fomes , as 
maleitas?» –  idem, pág.248. 
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O paralelismo entre Tristão e Diogo Afonso é reiterado pela referência, realizada na 

primeira pessoa, a um estatuto distinto no âmbito de uma mesma condição decorrente do 

mesmo tipo de pena: «Se não soubesse escrever nunca teria embarcado/ a menos que 

fosse como o Diogo Afonso/ que eu confundo/ nesta profusão de nomes/ com Martim 

Gonçalo//» 78  

Ao reconstituir a sua identidade na condição de homem condenado à pena de 

degredo, é o inconsciente que o faz confundir o desafortunado degredado com Martim. 

No jogo de perseguição perpetrado pelos elementos, socialmente, mais fortes, também 

este aprendera a se demonstrar temerário relativamente às missões que os fidalgos 

evitavam, e um expedito cumpridor das ordens do «mor», tendo conseguido encontrar na 

mais fraca condição social: «(…)forças para tentar contrariar o fado, e voltar a mexer-se 

em liberdade sem medo das leis da Franquia»79 

O olhar nostálgico do cronista não poderia, assim, abranger a amizade que jamais 

pudera estabelecer com os homens do comando, nem mesmo o devido respeito que tivera 

por quem estava morto – Bartolomeu da Nova – ou até por quem se encontrava num 

estado de delírio febril permanente – o antigo comandante da desaparecida Rafael. As 

despedidas mais personalizadas e a que se associam trocas evidenciadoras de laços 

afectivos ficam reservadas para aqueles três homens com quem a personagem partilhara a 

viagem digna de ser memorável.80 Ainda nesta linha de análise, parece-nos interessante 

confrontar o estado de desânimo, anteriormente referido, com a passagem de «Buscando 

a rota», no Terceiro Andamento, em que se relata o contributo prático de Tristão Sousa para 

a sobrevivência da frota. É que, para além de os seus escritos fazerem as vezes das cartas 

que tinham desaparecido com os pilotos, ele passa a ser o homem do leme, 

nomeadamente nos turnos mais difíceis: 

                                                            
78 Miguel Medina, idem, pág. 251. 

79 Miguel Medina, idem, pág.32.Confrontar com a passagem relativa à mesma personagem, quando dos primeiros 
contactos na Índia: «Pelos ares, podia ser um fidalgo frange. No entanto, sentiam-no ao mesmo tempo como que 
mascarado (…)» – idem, pág.263. 

80 «Tentara também retratar alguns companheiros de viagem, e certos fidalgos que, pelo seu ar pedante, 
proporcionavam matéria grotesca e caricata.» - Miguel Medina, idem, pág.556. Ainda a propósito, veja-se Michel 
Onfray, op. cit., pp.48-49: «A viagem constrói a amizade bem como o contrário. (…) A realização de uma viagem 
formula uma comunidade singular (…) A amizade, esse amor sem corpo, gera um uso comum do tempo, do espaço e 
da energia. (…) À semelhança da harmonia musical, a combinação das diferenças produz complementaridades, 
completudes, uma espécie de obra melodiosa. A soma das duas entidades produz uma terceira figura que decide do 
conteúdo, da forma e do desenrolar da viagem.» 
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Este reconhecimento agradou-lhe; entre todas as tarefas de bordo, era aquela 

que mais o seduzia, tanto pelo poder que lhe dava, como pela segurança a que o 

obrigava (…). As suas mãos ganharam calos; antes, tinha dois nos dedos da 

direita, pequenos e escuros de segurar a pena; hoje, eram as palmas todas 

cobertas de cicatrizes, gretadas pelo sol e pelo sal; e uma alegria repousada por 

se sentir igual aos companheiros de viagem. (…) Só tinha um desejo (…): levar 

os amigos a porto seguro. 81 

Diferenciados dos restantes marujos, destacam-se João, o grumete que deixaria de 

ser chamado de moço, Antão o língua, e Hernando, um bombardeiro. Pela observação do 

relacionamento mantido entre estas personagens, constatamos a presença em Alem do 

Maar da concepção da amizade como uma força conciliadora das diferenças de credo. 

Apresenta-se, mesmo, como um motivo que explica a postura manifestada pelo 

distanciamento narrativo da perspectiva de pendor épico, atribuída à personagem 

Tristão. Assim, estando subjacente uma clara intenção de figurar o instinto de protecção, a 

troca de objectos à despedida surge como materialização dos laços criados. Deixa ao 

grumete os «(…) poucos abafos de que dispunha.»82 e que se tornariam inúteis perante o 

clima que doravante teria de enfrentar,  aceitando de Antão um artefacto de uma fé que 

não era a sua: um símbolo mouro, o terço «maldito» da lua-em-arco, oferecido por 

Mustafa de Anafé, em Mocimba-a-bela. Junto a este, na cinta, colocará a melhor navalha 

para se defender «Dos bichos e dos homens…»83, recebida de Hernando.  

Tristão é, definitivamente, o cronista do Tráfico em detrimento da Crença, e de uma 

frota menos expedicionária do que traficante:  

Pousámos onde mais desejávamos chegar. Temos diante dos olhos as terras 

fartas da pimenta, do tomilho, da canela, do açafrão; de todas as especiarias; 

dos rubis, das esmeraldas, do aljôfar, dos diamantes; de todas as pedras; do 

incenso, do sândalo, do ópio, da cânfora; de todas as drogas; dos brocados, dos 

                                                            
81 Miguel Medina, idem, pág.533. 

82 Miguel Medina, idem, pág.557. 

83 Miguel Medina, idem, pág.561. 
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veludos, dos cetins; e de todos os panos; do ouro, do marfim, do coral; da grã, 

da prata, dos escravos; e das suas crias; de todas as riquezas…84  

Recorde-se, ainda, a cumplicidade de Tristão com a provocação que o meirinho 

André faz a Benedicto quando, contrariando a teoria de que os portugueses teriam, tal 

como o apóstolo S. Tomé, a missão de compensar a distância e consequente afastamento 

dos seguidores do «Crixto» na Jndea das leis do «irmão-santo» da «Capital-da-fé», lhe diz: 

«- O ouro…o ópio…a pimenta…Isso sim – troçou o meirinho. – São eles que nos 

movem.»85 Ora, «pela vida adiante», os companheiros recordá-lo-ão como «o cronista da 

expedição do achamento da rota das pedras, das drogas e da especiaria».86 

Da análise proposta, decorre a ênfase discursiva nas duas valências que se 

evidenciam em Alem do Maar: a valorização do lado menos distintivo da expedição 

portuguesa e a assunção da necessidade de trocar bens como realização supra nacional, 

fundamental ao desenvolvimento humano. Destacamos no mesmo âmbito, em «Novos 

conflitos» do Segundo Andamento, a passagem relativa ao trabalho de escriba, que surge a 

propósito do reatar dos laços de comércio com o Samorim: 

Tristão acompanhou as negociações do resgate (…). Desejava falar com Antão 

Álvares para saber o que se passava em terra (…). Depois faria o mesmo com 

Pêro Páscoas, Benedicto Anunciação e o restante pessoal (…) a experiência 

ensinara-lhe que naquele trabalho devia malhar o ferro enquanto quente; 

quando o tempo começasse a agir, muitos pormenores verdadeiros perder-se-

iam para sempre e dariam lugar a estórias absurdas, ou a vagos reflexos dos 

estados de alma de quem os relatava.87 

Parece-nos bem significativo o uso da metáfora oficinal como figuração da 

preocupação pelo rigor histórico do relato, na medida em que vemos na imagem 

convocada uma forma de reiterar a postura de escrita atribuída ao cronista Tristão que, tal 

                                                            
84 Miguel Medina, idem, pág.252. 

85 Miguel Medina, idem, pág. 409. 

86 Miguel Medina, idem, pág.561.  

87 Miguel Medina, idem, pág.455. 
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como podemos observar numa outra passagem do Terceiro Andamento, se pauta pelo 

empenho na desconstrução de uma legitimação de motivação religiosa:  

Antes de Tristão passar a limpo os nomes e indicações de que dispunha (…), 

quis saber junto do comando como considerá-los, atendendo à existência ali de 

gente seguidora do santo-Lenho. Segundo ele, a estadia em Qualecut 

demonstrara que era remota a possibilidade duma qualquer comunhão de fé 

com os brâmanes (…). No entanto, o comandante e os irmãos religiosos 

pareciam negar esta evidência e não quiseram que tais dúvidas constassem no 

relato oficial da expedição (…) incomodados pelos escrúpulos do cronista, e 

disseram-lhe que não lhe competia julgar o que vira. (…) depois de chegados a 

Ulíssia, o assunto seria analisado por quem de direito, e tomar-se-ia, só nessa 

altura, uma posição oficial (…).88 

Pelo apresentado, percebe-se o interesse de cotejar a referência que surge a propósito 

do balanço material positivo da expedição – depois de uma contabilização dos gastos que 

não incluiu «o custo das vidas dos homens sem valor»89 – com a seguinte comparação: 

(…) tal como foi um degradado ( sic) o primeiro da expedição a pôr os pés em 

terra índia, foi igualmente a nação dos franges o primeiro Estado europeu a 

desbravar – e a absorver – muito do mais importante das culturas orientais, que 

ia encontrando nos rumos do mar, enriquecendo, desta maneira, o continente 

donde provinha, e afastando, com a proa das suas naus, a obscuridade milenar 

que escondia, aos povos da terra, o tamanho e a riqueza do mundo.90 

Entendemos haver na escolha da tipologia textual narrativa uma predisposição para 

a valorização da vivência humana, até pelo facto de esta ser atribuída em primeira mão a 

um homem cuja tarefa é a de relatar acontecimentos em que participam outros homens 

com quem partilha experiências e conhecimentos, e cuja autenticidade é inconciliável com 
                                                            
88 Miguel Medina, idem, pág. 517. 

89 Miguel Medina, idem, Posfácio, «A Recompensa Dos Nautas», pág. 568. 

90 Miguel Medina, idem, Posfácio, «A Grande Expedição», pág. 581. Fora Martim quem voltara a ser escolhido para os 
primeiros contactos. Para além do efeito de novidade que decorre da experiência visual da imensidão e da cor do 
espaço encontrado, convocam-se de novo sensações de alguma insegurança, provocada pela mudança do tipo de 
deslocação que se coloca em relação aos membros inferiores dos homens desabituados de pisar terra firme – idem, 
pág.259. 
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verdades convencionalmente consideradas como as mais adequadas à preservação de um 

determinado estatuto: religioso, social e, em última análise, pátrio. Destacamos, ainda no 

paratexto, a explicação que é dada relativamente ao esquecimento das etapas finais da 

expedição, no período compreendido entre o dia vinte e cinco de Abril de 1499 e o dia dez 

de Julho do mesmo ano: «(…) não conseguiram inspirar outra pena a bordo, as doces 

musas Clio e Calíope não voltaram a ser invocadas (…), e a memória dessas semanas 

desapareceu, para todo o sempre, na esteira de espuma que a frota ia deixando na sua 

ânsia imparável de retorno.»91  

Desta forma, vemos enunciada a questão que, de acordo com Roger Chartier, se 

coloca na formulação do «problema da história» como «relato verídico». Ao conceito, o 

autor faz corresponder uma validação deste tipo de discurso que permita: «(…) encarar 

como possíveis, prováveis, verosímeis, as relações postuladas pelo historiador entre os 

vestígios documentais e os fenómenos indiciados por eles ou, noutros termos, as 

representações (…) e as práticas passadas que elas designam.»92 

Com o objectivo de demonstrar a tomada de consciência da relação existente entre 

representações das práticas e práticas de representação, por parte do próprio cronista 

alternativo, seleccionaríamos no enquadramento proposto uma outra passagem de Finale: 

«(…) lera e relera o trabalho; conhecia o peso das palavras, das omissões, das entrelinhas, 

e não pusera nada no papel por acaso ou desleixo; a partir desse momento era com o 

escrivão mor e com os censores da corte.»93 

 É que, sendo expectável o conflito de interesses e as decorrentes perspectivas – 

posicionadas mais ou menos próximas da gente de valor –, certamente, não se afigurará 

menos autêntica a constatação de que é pelo Roteiro94 – género discursivo partilhado – 

que se constrói a literariedade do texto.  

 

                                                            
91 Miguel Medina, idem, Posfácio, «O Regresso», pág.565. Veja-se, ainda: «(…) nunca poderá vir a ser reconstruído 
com a mesma fidelidade que o roteiro permite, graças ao talento (…) e à escrita bem documentada, fidedigna e 
verosímil.» - idem. 

92 Roger Chartier, op. cit., pág.86. 

93 Miguel Medina, idem, pág.554. 

94 «Un nouveau trait de cette histoire concrète c’est la place éminente du “politique” dans l’histoire. Il y a un lien étroit 
entre l’aspect événementiel et l’aspect politique de l’histoire.» - Paul Ricoeur, op.cit., pág. 91. 
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2.2 A verosimilhança: autoral e factual 

 Apesar de a paternidade destes textos continuar desconhecida, alguns 

estudiosos identificaram o seu autor com um certo Álvaro Velho, natural do 

Barreiro, condenado à pena do degredo pela justiça real portuguesa dos finais 

do século XV. Por motivos para sempre ignorados, terá sido obrigado a 

embarcar na nau São Rafael, investido nas funções de «relator oficial», fazendo 

seguidamente a grande viagem de circum-navegação de África. Mais tarde, 

depois de ter assistido às peripécias da embaixada de D. Manuel I na corte dos 

Samorins de Calicut, na qual participou, conseguiu sobreviver às dificuldades 

do regresso e acabou por desembarcar no antigo porto de Dale, na costa da 

Guiné, numa das últimas escalas da frota antes de esta tocar Lisboa. Será, aliás, 

por este motivo que o seu «relato» se encontra incompleto (…). Porém, isto não 

passa de mais uma conjuntura – provável mas não confirmada – que não se 

pode sobrepor às demais existentes.95  

Contextualizamos a questão autoral, recorrendo ao comentário que é da 

responsabilidade do autor de Alem do Maar. O anonimato96 apresenta-se como uma 

característica que legitima a própria transposição literária, atendendo a que viabiliza uma 

focalização que não poderia ser atribuída a nenhum dos escrivães da armada – homens 

esses directamente dependentes dos respectivos capitães, e arautos de uma visão oficial. 

                                                            
95 Miguel Medina, idem, Comentário, pp.587-588. 

96 Relativamente à polémica gerada em torno da incerteza da autoria do Relato, veja-se o que José Marques menciona: 
«A questão tem-se posto e na resposta não se tem ido muito além da proposta conjectural, apresentada por Diogo 
Köpke e António da Costa Paiva, autores do prólogo e editores literários da primeira edição deste Roteiro, os quais, 
após algumas deduções e tentativas de cotejo de duas passagens desta descrição anónima com outras da História de 
Descobrimento da Índia…, de Fernão Lopes de Castanheda e outras tantas exclusões de hipotéticos autores – incluindo 
Diogo Dias, escrivão de Vasco da Gama, João de Sá, que exercia idênticas funções, ao serviço de Paulo da Gama, 
Álvaro de Braga, escrivão de Nicolau Coelho, e o próprio Gonçalo Pires, cuja alteridade o anónimo autor do Roteiro 
exprime de forma inequívoca – se limitaram a admitir a tímida hipótese de a discutida autoria recair em Álvaro Velho, 
escrevendo: - “ Desta forma resta-nos Alvaro Velho, que mui bem podemos suspeitar ser o Auctor da Relação que 
publicamos”.» Em relação à autoria do Roteiro, o mesmo autor conclui: «Com segurança, pode dizer-se que o autor foi 
um dos participantes nesta pequena armada, (…) conhecedor das artes da marinharia, e que foi um dos acompanhantes 
de Vasco da Gama na visita ao Samorim.»; lembrando que o mesmo pode ser reforçado através: «(…) da detecção de 
uma pretensa similitude, apontada pelo autor, entre Alcochete e uma povoação africana, sita em frente a Melinde.», e 
do facto de: «(…)  a descrição da viagem terminar, de forma abrupta e inesperada, com a notícia da chegada aos baixos 
do Rio Grande, numa quinta-feira, dia 25 de Abril de 1499. (…) Álvaro Velho, por razões absolutamente 
desconhecidas, ficou em terra, quando a nau São Gabriel e a caravela Bérrio – as duas embarcações a que estava 
reduzida a armada, inicialmente constituída por quatro – partiram dos referidos Baixos do Rio Grande (…).» - idem, 
pp.18-19. 
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Por outro lado, ao fazer-se corresponder à pena de degredo97 a razão pela qual se 

interrompe o trabalho de escrita, encontra-se o motivo que se afigura mais propício ao 

tratamento narrativo em causa. 

Ainda a este propósito, no Posfácio (notas dispersas), sublinhamos «As Penas dum 

Degradado (sic)», onde se constata ser, facilmente, atribuível a «(…) dimensão de 

pormenor sem importância.»98 o facto de relativamente ao cronista oficial haver o 

desconhecimento de dados concretos, diluindo-se num conjunto mais alargado de dados, 

«Hoje», ignorados ou mal conhecidos: 

 (…) as medidas exactas e a tonelagem das naus S. Gabriel e S. Rafael e da 

caravela Bérrio, tal como se conhece mal algumas das suas artes de navegação, 

número de tripulantes e acontecimentos reais passados a bordo; e, também 

muitas das dificuldades que a expedição encontrou pelo caminho, os contornos 

rigorosos de certas etapas mais decisivas, a razão de determinadas atitudes e 

comportamentos, os propósitos constantes do comando e dos tripulantes, o 

nome e função da esmagadora maioria dos prováveis cento e cinquenta homens 

iniciais, o destino dos seus cativos, reféns e demais personagens misteriosas que 

circularam a bordo dela, tal como que um fórum, quase universal, de religiões e 

culturas.99 

Vencendo-se a «cortina dos séculos»100, faz-se registo de certos dados, entre os quais 

figuram aqueles que constituem: «(…) património onde a lenda e a verdade histórica se 

confundem.»101  

Os dados referidos são, reiteradamente, introduzidos pela expressão impessoal «há 

quem diga», fazendo-se corresponder à enunciação um cariz que a demarca do discurso 

científico. Na presente fase de exposição, relembramos os factos que são apresentados em 

                                                            
97 Miguel Medina, idem, pág.250: «Não passo dum degradado (sic) de condição/ mas degradado (sic) / acima dos 
escravos e dos criados/ distante da maruja/ primo de fidalgos que viram a cara à minha passagem/ criminoso perante a 
lei// Se do santo- Lenho/ ou maldito/ isso agora pouco monta…» 

98 Miguel Medina, idem, pág.582. 

99 Miguel Medina, idem, pág.581. 

100 Miguel Medina, idem, pág.582. 

101Miguel Medina, idem.  
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primeiro lugar: o cronista da expedição nascera numa povoação de pescadores do 

estuário do Tejo – perifrasticamente designado de «rio das musas Tágides» –, juntara-se à 

frota para expiar uma pena desconhecida, e, durante o regresso, tendo terminado três 

manuscritos, seria desembarcado no Porto de Dale, onde acabaria por desaparecer nas 

selvas circundantes. 

Ora, a partir do momento em que o cronista Tristão Sousa desembarca, o relato 

daquela expedição fica comprometido, apresentando-se o facto como razão da ocorrência 

de uma multiplicação de versões sobre o assunto: «(…) cada cronista, fidalgo, poeta ou 

marujo, elegerá posteriormente como verdadeira a que mais convier à sua obra, condição, 

arte, ou interesse político ou pessoal.»102 

A este propósito, Tristão surge, também, como o cronista desenganado que toma a 

decisão de relegar para outros a reescrita do último parágrafo que lhe tinha cabido 

escrever, assim como o acto de lhe inventar um fim. Vemos, nessa afirmação, a 

enunciação dos valores da verdade e da imaginação numa lógica que relativiza o carácter 

absoluto da verdade institucional. São da sua lavra os seguintes períodos, integrados sem 

qualquer tipo de demarcação gráfica: «Numa qujnta feira, vinte e cinco do mês dabrill, 

achamos fundo de trinta e cinco braças. Nom podemos aver vista de terra, e os pilotos 

diziam que eramos nos baixos do rrio grãde.»103 

Por este engenhoso artifício se justifica a diferença entre a versão do Roteiro (folhas 

78 e 79), introduzida em forma de epígrafe de Finale, e aquela que se encontra inserida no 

corpo do texto de ficção, em análise. Aquele trecho constituiria o resultado de uma 

primeira versão do relato, essa mesma que viria a ser votada ao esquecimento, apesar de 

rigorosa.104  

                                                            
102 Miguel Medina, idem, pág.565. 

103 Miguel Medina, idem, pág.556. 

104 Relativamente à representação do acto da transcrição literária da História, evocamos Emmanuel Bouju : 
«L’invention du document et la fiction de l’archive manifestent bien l’ambition extrême du roman contemporain face à 
l’histoire: par elles, le roman entend retrouver le texte perdu de l’histoire, pour le produire sur la scène publique. Mais 
dans le même temps, on l’a vu, cette ambition s’assortit de sa propre critique: le mime de l’historiographie se produit 
en fiction, et se donne à voir comme fiction; la récupération du texte secret de l’histoire est mise en scène et 
“dénoncée” (au sens étymologique de publiée, rendue manifeste et publique) par son auteur, pour mettre en garde le 
lecteur contre les risques et les conséquences de cette réécriture.» - op. cit., pág.157. 
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Ainda no âmbito da representação da transcrição literária da História, remetemos 

para a narração na primeira pessoa ou auctor in fabula, em Intermezzo, que surge como 

uma excepção no discurso narrativo de Alem do Maar.  

Vemos nos recursos gráficos usados uma forma de distinguir, no texto ficcional, o 

comentário de autor, do texto que se constitui por um conjunto de escritos que serão 

reescritos por Benedicto Anunciação: «(…) Um dia que encontre tempo tenho de dar uma 

volta à escrita, arranjar-lhe uns títulos/ fazer-lhe uns parágrafos/ Mas por enquanto fica 

assim/ O Benedicto logo se encarregará de a destruir…»105 

Observamos, assim, a ocorrência de uma legitimação da verosimilhança, realizada 

pelo recurso a um jogo que se desenvolve em torno dos conceitos de mentira e de 

verdade:  

I choose to restrict the phenomenon of self- reflexivity in historical fiction to the 

explicit commentaries upon the search for the past as carried out by historian – 

like characters and to the type of multiple focalization which reveals the 

subjectivity of every interpretation of the past by juxtaposing diverging views 

on the same object without discriminating between «true» or «false» versions.106 

No tratamento da personagem Tristão, recuperam-se dados biográficos 

considerados como mais prováveis, que ajudam a criar a verosimilhança do relato 

correspondente. Relativamente ao trabalho historiográfico, a recriação faz-se de modo a 

que este se apresente como um produto de ficção, ainda que verosímil, e como se de um 

labor de pintura se tratasse:  

A melhor forma de representar uma matéria importante consiste em tirar as 

cores para a pintura da própria matéria, como um químico, e depois, utilizá-las 

como um artista: de modo a fazer resultar o desenho dos limites e das 

transições das cores. Assim, a pintura adquire algo do irresistível elemento 

natural, que torna importante o próprio tema.107 

                                                            
105 Miguel Medina, idem, pág. 253. 

106 Elisabeth Wesseling, op. cit., pág. 83. 

107 Friedrich Nietzsche, op. cit., pág. 186. 



Alem do Maar de Miguel Medina – Tráfico e Crença na Reescrita da Identidade Portuguesa  37

Enquadrada pelo pensamento nietzschiano, ganha certamente em clarividência a 

referência à manifestação da vontade (evidenciada no final da sua viagem) de a 

personagem se dedicar ao desenvolvimento de dotes artísticos de outra natureza: 

(…) esperava ter tempo durante os próximos meses, e antes que as suas 

lembranças se toldassem, e desvanecessem de vez, para tentar desenhar alguns 

dos episódios da viagem que o tinham interessado mais (…) Desde que 

começara a pegar no carvão, percebera que só nestes poucos motivos podia 

gastar, se quisesse, um bom pedaço da vida.108  

Tratando, agora, de mobilizar no âmbito em causa os dados factuais do texto do 

Roteiro, destacamos aqueles que nos parecem mais pertinentes em termos da 

representação ficcional operada. 

Começaríamos por dizer que a armada foi constituída por três naus – a S. Gabriel, a 

S. Rafael e a nau Bérrio – e por uma naveta de mantimentos. São capitães das respectivas 

embarcações as seguintes figuras históricas: Vasco da Gama, Paulo da Gama, Nicolau 

Coelho e Gonçalo Nunes.  

A naveta é desfeita na Angra de S. Brás, a 25.11.1497, por isso se percebe a referência 

em Alem do Maar a três embarcações. De igual modo, o nome do capitão da naveta é 

alterado no romance para Nuno Castro109, o que parece indiciador de uma propositada 

despersonalização, reforçada pelo facto de a este ser atribuída a caravela Bérrio: 

 Entrava nas águas mais traiçoeiras, e anotava nas cartas todos os bancos de 

areia, os baixos de coral, os rochedos submersos onde fervilhava a espuma, sem 

nunca esquecer nenhum detalhe. As outras duas naus tinham o dobro da 

tonelagem da Bérrio e normalmente seguiam-na a uma certa distância, já que 

eram difíceis de manobrar em fundos traiçoeiros ou enseadas mais estreitas.110 

                                                            
108 Miguel Medina, idem, pp.556-557. 

109 «As ligações aos novos senhores da Franquia, imediatamente após o misterioso falecimento do anterior soberano, 
conhecido pelo príncipe Completo, tornavam-no, por si só, num inimigo natural dos comandantes da Gabriel e da 
Rafael.» – Miguel Medina, idem, pág.66. 

110 Miguel Medina, idem, pág.66. Faz-se, em relação àquelas naus, uma apresentação destacada em «A aguada» – 
idem, pág.83.  
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Apesar do «regulamento que regia as frotas expedicionárias» e da gestão estratégica 

das zaragatas entre as tripulações por parte de Vasco da Gama, em Alem do Maar, esta 

embarcação disputa, frequentemente, com a «mor» os louros da expedição. O facto de a 

Bérrio ter chegado em primeiro lugar a Lisboa é apresentado no romance como um 

«atabalhoado» corolário dessa medição de forças, que na sua essência resulta da 

competição travada entre os respectivos capitães:  

 (…) o comandante ficou a saber que a Bérrio se aproveitara duma tempestade 

fraca para se afastar da mor, e que àquela hora já devia ir a caminho da capital 

do reino. Como o estado da sam Gabriel não lhe permitia largar de imediato, 

resolveu enviar dois navios à sua frente com uma carta para o seu senhor, na 

qual lhe anunciava o descobrimento que acabava de fazer. (…) No entanto os 

deuses mostravam-se favoráveis ao capitão rival, e acabou por ser este a ter a 

subida honra de dar a elRei a boa nova que a corte ansiava acima de qualquer 

outra. A mor deixou a Terceira alguns dias mais tarde, mas só entrou no Tejo no 

dia oito de Setembro de 1499.111 

Curiosa é a escolha de manter o nome a Martim Afonso e a referência ao seu 

contacto anterior com nativos de Manicongo. Fernam Vellosso é outra figura importante, 

ainda que por nenhuma das razões anteriormente referidas. Como teremos oportunidade 

de demonstrar, parece-nos ver recriada na personagem romanesca João a situação 

relatada no Roteiro e o correspondente episódio de Os Lusíadas. Recuperadas do Roteiro, 

destacaríamos figuras sem nome próprio que ganham uma identidade na ficção, como 

um intérprete português do árabe, marinheiro que já fora cativo de mouros, e «hua moça 

molher de huum homem velho mouro honrrado que hii vinha».112 Tal como em relação à 

referência a duas almadias que trazem «muitas laranjas muito doces e muito boas 

milhores que has de Portugall»,113 quando do encalhe do navio Sam Rafaell, verifica-se, 

em Alem do Maar, o desenvolvimento romanesco da situação que envolve estas últimas 

personagens, a que se dedica uma parte da estrutura externa localizada entre «Costa 

                                                            
111 Miguel Medina, idem, Posfácio, «O Regresso», pág.566. 

112 José Marques, op. cit., pág.65. 

113 Idem, pág. 60. 
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arriba» e «Alcazer-a-branca». O nome Fatma atribuído à personagem feminina está ligado 

à referência, presente no Roteiro, à véspera do dia de Nossa Senhora, na baía de 

Moçambique. Em relação aos contactos com o Rei de «Milindes», sobressai a referência 

comum ao facto de o capitão não ter permissão do seu senhor para desembarcar, à mostra 

de um retábulo de Nossa Senhora com Jesus Cristo, e à reverência da imagem por parte 

dos indígenas; bem como o relato de situações menos amistosas, que não são objecto do 

género narrativo em verso. Ainda no mesmo âmbito mas já avistada terra indiana, faz-se 

menção no Roteiro ao desembarque de um degredado e à visita a um «templo hindu». 

Parece-nos significativo que a diferença entre este relato e o da ficção resida no facto de 

nele haver referência a uma imagem «(…) a quall elles diziam que era Nossa Senhora». 

Do mesmo sai reforçada a dificuldade de entendimento das diferenças de credo, que vem 

a adquirir, em última análise, contornos de intolerância civilizacional. 

Prosseguindo a reconstituição da sequência espácio-temporal, encontramos em 

Gavda a versão romanesca da ilha de Angediva. De modo distinto do que é relatado no 

texto de ficção, no Roteiro a queima da nau S. Rafael só ocorre quando a frota chega aos 

baixos do mesmo nome. O tratamento da permanência nesta ilha distancia-se, assim, da 

alegre Ilha dos Amores, pelo carácter violento das intervenções humanas e pelo dantesco 

cenário final criado. Relativamente ao escorbuto, contrariamente ao tratamento dado n’Os 

Lusíadas, também no Roteiro é feita referência à doença, quer na viagem de ida quer na 

viagem de regresso. 

O levantamento de referências, por nós seleccionadas, mais não pretende ser do que 

um guião de algumas das possibilidades que se colocam em termos de uma análise 

comparativa entre o relato mais objectivo e o relato ficcional da primeira viagem de Vasco 

da Gama à Índia. No âmbito da selecção realizada e que nos pareceu ser a mais pertinente 

para o presente estudo, não poderíamos deixar de introduzir a questão do duplo, tal 

como é colocada por Maria de Fátima Marinho: «De igual modo a inserção do duplo 

como reduplicação de tempos e personagens ou a representação do passado de modo 

simbólico correspondem a outras tantas actualizações que o romance dito histórico pode 

contemplar.»114  

                                                            
114 Maria de Fátima Marinho, Um Poço sem Fundo – Novas reflexões sobre Literatura e História, Porto, Campo das 
Letras, 2005, pág.19. 
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Segundo Andamento 

 
Questões de heroicidade e de humanização 

 
AU SEUL SOUCI de voyager 

Outre une Inde splendide et trouble 

- Ce salut va, le messager 

Du temps, cap que ta poupe double 

 

Comme sur quelque vergue bas 

Plongeante avec la caravelle 

Ecumait toujours en ébats 

Un oiseau d’ivresse nouvelle 

 

Qui criait monotonement 

Sans que la barre ne varie 

Un inutile gisement 

Nuit, désespoir et pierrerie 

 

Par son chant reflété jusqu’au 

Sourire du pâle Vasco115 

                                                            
115 Homenagem a Vasco da Gama – edição comemorativa do V Centenário do descobrimento do caminho marítimo 
para a Índia 1498-1998, Lisboa, Assírio & Alvim, Fundação Oriente, edição 504, 1998, pág.12. Poema com que 
Stéphane Mallarmé participa no projecto de publicação de um Álbum Comemorativo, na homenagem em Paris 
coincidente com a Exposição Mundial de 1898. Este resultou da iniciativa de um comité, criado pela delegação em 
Paris da Comissão Executiva – constituída pela Sociedade de Geografia de Lisboa – da Celebração do Centenário (o 
4º) da chegada de Vasco da Gama à Índia, presidida por Augusto Manuel Alves da Veiga, um republicano e exilado do 
31 de Janeiro. No dizer de José Augusto Seabra, no texto intitulado «Vasco da Gama e Mallarmé ou o centenário de 
Além-Índia», o poeta ficaria ligado a Vasco da Gama, tal como ficou em relação a qualquer «viageiro»: «(…) neste 
duplo centenário em que Vasco da Gama e Stéphane Mallarmé de novo se confundem, queremos homenagear, sob o 
signo da poesia, a descoberta e a redescoberta que é sempre a de uma Índia mítica e, para além dela, a demanda infinita 
da que cada homem em si transporta, como uma mensagem íntima e universal» – idem, pág.17. 
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3.1 A epigráfica presença paratextual e a estrutura interna 

Damos início ao presente capítulo, remetendo para Peter Burke, que num 

conhecido ensaio caracteriza a História na época do Renascimento como uma espécie 

de ramo da Retórica. Para o autor, o que diferencia, na tradição ocidental, a 

Literatura deste período da Literatura Medieval é, de um modo geral, a preocupação 

com a estrutura, o mesmo será dizer, com a organização formal.116 

 Tal como a narrativa de pendor épico117 e em nome da dignidade que remonta 

a Tácito, a narrativa historiográfica deveria tratar de acções heróicas. 

 A consciencialização de uma necessária distinção entre o presente e o passado 

inicia-se com Petrarca. Não obstante, e considerando, ainda, o papel da imprensa na 

literacia, fazemos corresponder ao período do Renascimento o tempo da descoberta 

de um Mundo que, existindo para além do conhecido, requer redobrada atenção à 

diferença. Insistindo no paralelismo, este foi, também, o tempo da utopia na 

Literatura, e da atenção ao que esta, inevitavelmente, acarretava: a possibilidade de o 

futuro ser diferente.    

Não perdemos de vista estas considerações, quando enquadramos o romance 

objecto do presente trabalho numa configuração dualista da História Literária: «O 

par é semelhança e parecença, mas é também dualidade e instabilidade (…) uma 

dinâmica de oposição que, de um certo ponto de vista (…) é factor de evolução, pela 

superação dos opostos.»118 

Referimo-nos a Os Lusíadas como a obra que deu forma epopeica universal ao 

que se concretizava, no plano da acção, pelo domínio dos mares legitimado pela 

                                                            
116 «Whatever was written ought, so it was believed, to conform to a specific genre, preferably one that existed in 
classical antiquity, and imitate the masters in that genre. » - Peter Burke, op. cit., pág.105.   

117 «A elevada condição social dos heróis épicos (…) a relevância e a exemplaridade das acções representadas, a 
grandeza dos ideais religiosos, éticos, políticos e sociais encarnados (…) a complexidade da dispositio 
poemática, a riqueza e o esplendor da elocutio, os conhecimentos múltiplos (…) investidos na construção do 
universo épico, o prestígio incomparável dos modelos greco-latinos do género, em especial Homero e Virgílio, a 
qualidade social e cultural dos destinatários, dos leitores implícitos e dos leitores reais, tudo justificava a 
primazia atribuída à epopeia na hierarquia dos géneros literários.» - Vítor Aguiar e Silva, op. cit., pág.94.  

118 Carlos Reis, in A Construção da Memória: a História Literária como Dualidade e Conflito, Separata História 
(s) da Literatura, Actas do 1º Congresso Internacional de Teoria da Literatura e Literaturas Lusófonas, Coimbra, 
Almedina, 2005, pág. 171; «(…) se é verdade que sem par não se dança o tango (it takes two to tango…), 
também é verdade que nem todo o convite à valsa é um convite aceitável.» - idem, pág.182. 
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implantação da Cruz. A opção de cariz metodológico encontra fundamento na 

própria epígrafe do Posfácio, da autoria de Jaime Cortesão: «Para além da epopeia 

cantada por Camões há outros Lusíadas escondidos».119 

Destacamos, ainda a este propósito, a asserção presente no Posfácio, sob o título 

«Heróis e Homens»: 

 (…) sobretudo no Roteiro, que se encontra a única chave, que – em 

conjunto com demais notícias existentes, espalhadas pelo mundo – 

possibilita a verdadeira compreensão do real valor daqueles homens, a 

quem se atribui, na terra onde nasceram, a dimensão dos semideuses e as 

honras devidas aos heróis.120 

Realizada a apresentação da questão, não poderíamos dar início ao 

procedimento de desconstrução textual que nos parece fundamental para a sua 

clarificação, sem introduzir a seguinte afirmação de Nietzsche sobre «O Além na 

arte»: «Tornar-se-á uma lenda comovedora que tenha havido uma tal arte, uma tal fé 

dos artistas.»121 

O par enunciado será trabalhado nos termos de uma hipertextualidade 

implícita e explícita, sendo aplicável ao caso de intertextualidade que temos em mão 

a conceptualização da pena de Laurent Jenny: 

 Abre-se então o campo duma palavra, nova, nascida das brechas do velho 

discurso, e solidária daquele. Quer queiram quer não, esses velhos 

discursos injectam toda a sua força de estereótipos na palavra que os 

contradiz, dinamizam-na. A intertextualidade fá-los assim financiar a sua 

própria subversão.122 

                                                            
119 Miguel Medina, idem, pág.563. 

120 Miguel Medina, idem, pág.570. 

121 Friedrich Nietzche, op. cit, pág.198. 

122Laurent Jenny, op. cit, pág. 45. A autora caracteriza a intertextualidade literária como introdução de um novo 
modo de leitura: «(…) que faz estalar a linearidade do texto.»; cada referência intertextual é concebida pela 
mesma como o lugar de uma alternativa: «(…) ou prosseguir a leitura, vendo apenas no texto um fragmento 
como qualquer outro, que faz parte integrante da sintagmática do texto – ou então voltar ao texto-origem, 
procedendo a uma espécie de anamnese intelectual (…) É em simultâneo que estes dois processos operam na 
leitura – e na palavra – intertextual, semeando o texto de bifurcações que lhe abrem, aos poucos, o espaço 
semântico.» – idem, pág.21. 
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A harmonização intertextual que pretendemos tratar parece resultar dos dois 

princípios de engaste para que remete a autora: o de isotopia metonímica e o de 

isotopia metafórica, de tonalidade metalinguística.123 

 Encontramos, na presença paratextual epigráfica de Os Lusíadas, vectores de 

leitura que apontam para o estabelecimento de uma relação de cariz metalinguístico 

com o teor narrativo de cada uma das partes da estrutura interna do romance. A 

convicção decorre, justamente, da constatação de as inserções epigráficas – em 

relação às quais o autor não explicita a localização na estrutura externa de Os 

Lusíadas – não se apresentarem motivadas pela correspondência temporal com cinco 

das seis partes da sequência narrativa, a que se fazem corresponder a Abertura, o 

Primeiro Andamento, o Intermezzo, o Segundo Andamento, o Terceiro Andamento e Finale.  

Passamos, assim, à identificação das inserções: na Abertura, integram-se os seis 

primeiros versos da estância 11, do Canto I – a parte da confirmação com exemplos, 

constituinte da Dedicatória –; no Primeiro Andamento, os seis últimos versos da 

estância 97 do Canto IV – constituinte do episódio simbólico do Velho do Restelo, 

que se reporta à partida –; no Intermezzo, os seis primeiros versos da estância 106 do 

canto I – nas considerações do poeta, após o ataque em Moçambique, a busca de 

Quíloa, a intervenção de Vénus e a chegada a Mombaça –; no Segundo Andamento, os 

seis últimos versos da estância 83 do Canto VII – constituinte da Invocação às ninfas 

do Tejo e do Mondego, motivada pela visita do Catual às naus; no Terceiro 

Andamento, os quatro primeiros versos, respectivamente, das estâncias 95 e 96 do 

Canto VI - nas considerações do poeta sobre o valor da fama e da glória, após o 

episódio naturalista da Tempestade, e a intervenção de Vénus, a que se seguirá a 

bonança e o avistamento de Calecut; e, em Finale (Últimas folhas do relato), os seis 

primeiros versos da primeira estância do Canto IV – introdutória da narração 

histórica encaixada da Crise de 1383-85 e da Segunda Dinastia.  

O leitor reconhece, no Segundo Andamento, a correspondência factual entre a 

narrativa em prosa e os versos épicos. Particularmente significativo é o facto de a 

estância objecto de citação ser aquela que é antecedida pelo desabafo do poeta 

dirigido às ninfas do Tejo e do Mondego – compreendido entre as estâncias 78 e 82 –, 
                                                            
123 Laurent Jenny, idem, pp.35-36.   
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no qual critica a ingratidão revelada pelos fidalgos incultos e desinteressados pelas 

Letras, seus contemporâneos e por ele celebrados em verso: «Que exemplos a futuros 

escritores, /Para espertar engenhos curiosos, /Para porem as cousas em memória 

/Que merecerem ter eterna glória! /»124 

Neste enquadramento, parece-nos pertinente analisar a supressão de alguns 

versos das estâncias, entendendo poder resultar da clarificação dessas ausências um 

significativo contributo interpretativo. Precisamente, no Segundo Andamento, dá-se 

ênfase à personalização de um discurso que se quer justo, suprimindo-se o pendor 

invocativo da estância: «Pois logo, em tantos males, é forçado/Que só vosso favor me 

não faleça, /»125  

Como sabemos, trata-se de uma parte do Poema em que se cumpre o preceito 

formal de o poeta pedir o favor das musas protectoras – propositadamente, as ninfas 

de dois rios pátrios – cuja intervenção inspiradora dará novo alento a um estilo que 

«(…)  feitos diversos engrandeça:/».126 Este terceiro pedido de inspiração para o canto 

é justificado pela grandiosidade do momento em que, a bordo da capitania, Paulo da 

Gama – narrador intradiegético – dá a explicação ao Catual do significado das 

bandeiras que engalanavam as naus – «Feitos dos homens que, em retrato breve, /A 

muda poesia ali descreve. /»127 -, fazendo referência a várias figuras da História de 

Portugal. 

Ora, tendo subjacente o tópico das Armas e das Letras, parece-nos que a 

supressão identificada nos pode dar razões para ver no Segundo Andamento a 

convocação implícita da invectiva para que remete a estância 99 do Canto V: «Às 

Musas agradeça o nosso Gama/O muito amor da pátria, que as obriga/A dar aos 

seus, na lira, nome e fama/De toda a ilustre e bélica fadiga; / Que ele, nem quem na 
                                                            
124Luís de Camões, Os Lusíadas, Canto VII, 82. No âmbito do desenvolvimento do tópico humanista das Armas 
e das Letras, confronte-se o oitavo verso da estância 79 do mesmo Canto com o terceiro verso da estância 96 que 
integra as considerações finais do Canto V, tecidas em relação aos portugueses que desprezam a Poesia. 
Confronte-se, ainda, as mesmas com as estâncias 155-156 do Canto X. Veja-se que o pensamento, atribuído a 
Tristão, encerra considerações a propósito do trabalho de escrita. A simples tomada de notas que antecede o 
relato dos «episódios» é considerada nos antípodas do prazer que a habilidade para a escrita já lhe tinha 
proporcionado: «“Os deuses quiseram perder-me, enlouquecendo-me…”» – Miguel Medina, idem, pág.100.  

125 Idem, primeiro e segundo versos da estância 83.  

126 Idem, quarto verso. 

127 Idem, estância 76. 
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estirpe seu se chama, /Calíope não tem por tão amiga/Nem as Filhas do Tejo, que 

deixassem/As telas de ouro fino e que o cantassem.» 

Paradoxalmente, a introdução epigráfica, em que se constata o menor 

desajustamento de motivação factual, dá início à parte do desenvolvimento narrativo 

cuja concepção se afigura ser direccionada para a confirmação de uma tese 

alternativa à glorificação épica. Vemos no dispositivo apresentado uma forma de 

accionar estratégias de leitura adequadas à reconstrução de uma mensagem da 

narrativa em que a Índia não é percepcionada, apenas, como o destino desejado, 

sendo guindada a terra indiana a espaço de revelação das potencialidades dos 

verdadeiros homens do Mar – os marujos – e de quem os soube pintar com tintas 

verdadeiras: Tristão. Com um estatuto social que determina que dos mesmos não se 

esperem feitos dignos de exaltação, serão submetidos a provas, também, no elemento 

terra. É, nesta medida, que se torna significativo o destaque dado ao juramento do 

poeta relativamente ao não emprego do favor das ninfas em lisonjas a homens 

importantes, que não são merecedores e não o agradecerão.  

Retomamos, no seguimento da linha de análise em curso, a consideração das 

primeiras partes da estrutura de Alem do Maar. Facilmente, se estabelece uma 

correlação entre Abertura – primeiro momento narrativo, em que os nautas contactam 

com indígenas de paragens do continente africano, quando já navegavam em pleno 

Oceano Índico – e a estrutura épica, em que a narração da viagem se inicia in medias 

res, situada no espaço geográfico em que os navegadores se revelam «descobridores». 

De igual modo, nos parece haver no romance a intenção de, através da referida 

estratégia narrativa, se dar proeminência ao que é verdadeiramente novo. Isto 

mesmo, tendo em mente a passagem do «Tormentório Cabo»128 por Bartolomeu Dias 

– nome transposto, no romance, para «Bartolomeu da Nova» – e o padrão deixado 

pela sua armada no Ilhéu da Cruz.  

Porém, a diferença que se coloca ao nível do destaque dado aos topónimos em 

que se situam as acções relativas à viagem narradas em primeiro lugar adquire um 

importante significado. Em Os Lusíadas, no canto I, depois de interrompida a 

narração na estância 19 com o episódio do Consílio dos Deuses, é a Ilha de 
                                                            
128 Luís de Camões, Os Lusíadas, CantoV, 65.  
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Moçambique o espaço escolhido pelo poeta (estância 43); em Alem do Maar, os nautas 

são posicionados na Terra da Boa Jente (perto de Inharrima, Moçambique), sendo este 

o único espaço alvo de relato na primeira parte do romance. Este será um espaço 

retomado em analepse no canto V de Os Lusíadas (estâncias 68-69), por parte do 

narrador intradiegético Vasco da Gama, que comenta: «(…) mas contudo/Nenhum 

sinal aqui da Índia achámos,/No povo, com nós outros casi mudo./ (…) Sem vermos 

nunca nova nem sinal/Da desejada parte Oriental.»129 

Já em relação ao Rio dos Bons Sinais, parece-nos evidente a sua subalternização 

no romance. À semelhança do que se passa em Os Lusíadas, a referência surge em 

analepse, contudo facilmente se reconhece a simetria traçada entre as duas obras. 

Assim, relativamente ao mesmo espaço, confrontamos o teor épico da 

fundamentação do topónimo nos sinais que indicavam aos nautas estarem no bom 

caminho rumo à Índia, com a intenção irónica que subjaz à explicitação romanesca 

correspondente, concretizada em termos de indício trágico:  

Antes de tocarem Mocimba, tinham pousado na foz dum grande rio, que 

ficara pelo dos Bõos Signaes. Porém, aquela estadia de mais dum mês 

acabara por se revelar amaldiçoada, e agora não havia dia ou noite em que 

não atirassem alguém para as águas do cemitério do mar.130 

Em Alem do Maar, verificamos nas provas que os homens menos distintos têm 

de superar no espaço geográfico indescoberto a prevalência do elemento Terra. 

Constitui-se como uma manifestação expressiva do mesmo a passagem relativa ao 

desembarque na Terra da Boa Jente, em que através do recurso a imagens de 

locomoção são representadas as devidas distâncias entre a visão do fidalgo e, em 

especial, a do degredado Martim: 

O comandante da frota desceu do batel depois dos marujos. Atirou as 

dobras da capa para os ombros, e pisou com firmeza a areia, enterrando 

nela os tacões como em terra conquistada. Deu meia-dúzia de passos em 

direcção aos seus enviados. Comportava-se como se não desse especial 

                                                            
129 Idem, 69. 

130 Miguel Medina, idem, pág.77. 
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atenção àquilo que o rodeava (…). Era a primeira vez que uma expedição 

frange chegava tão longe na subida da costa oriental do grande-

continente; e fora sob o seu comando. Martim e Diogo aproximaram-se 

dele (…) e fitaram-no para lhe medir o humor, não lhes cabia nenhuma 

parte de glória por esta descoberta. Diogo parou a cinco passos de 

distância. Martim avançou mais dois (…)131 

Impondo-se, na perspectiva enunciada, reflectir sobre a localização da citação 

da estância da Dedicatória na parte em que se dá início à narrativa, entendemos que 

aquelas conclusões devem ser contextualizadas no apelo do poeta ao rei-menino. O 

excerto epigráfico remete, assim, para uma visão do alto, como o sol (espécie de olho) 

do enorme Império, mas a enunciação na forma negativa contribui para reiterar o 

carácter indistinto da mensagem pela qual: «O Poeta reafirma e convalida (…) o 

princípio da verdade poético-narrativa, alheio à preceptiva aristotélica, do 

argumento de Os Lusíadas (…)».132 

Faz, assim, sentido a omissão das referências metonímicas aos poemas 

cavaleirescos de Boiardo e de Ariosto, representados pelos seus heróis fabulosos – 

Rodamonte, Rugeiro e Orlando. De modo similar, ocorre em relação ao Primeiro 

Andamento, a supressão da pergunta retórica e consequente desvalorização do valor 

restritivo dos deícticos, tendo a mesma por alvo os novos desastres de «estes 

Reinos»133 e de «esta gente»134 a que a empresa conduzirá.135 

 Subjacente ao destaque epigráfico de uma tese alternativa à épica, que vincula 

ao Mar a imortalidade do Homem, está a convocação do tópico da «aurea 

mediocritas» na valorização de ideais que se inscrevem numa ética anti-heróica. O 

                                                            
131 Miguel Medina, idem, pág. 32. Veja-se, ainda, o pormenor descritivo de a capa do capitão a estalar-lhe nas 
pernas como uma serpente furiosa, quando este, debaixo de chuva e antes de ordenar a partida, escolhe o nome 
para aquele sítio. - Miguel Medina, idem, pág.36. 

132 Vítor Aguiar e Silva, op. cit., pág.103. 

133 Luís de Camões, Os Lusíadas, Canto IV, 97 (segundo verso). 

134 Idem. 

135 «(…) as estâncias do poema de Camões correspondem ao episódio ou às circunstâncias referidas, na linha da 
glorificação épica, embora, por vezes, também incluam uma visão lúcida do sofrimento do povo, como é o caso 
da citação de passagens do episódio do Velho do Restelo.» - Fátima Marinho, op. cit., pág. 49. 
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Velho do Restelo é uma voz dissonante, justamente, pelo que representa em termos 

de sábio reconhecimento das potencialidades do elemento Terra na realização 

existencial. Uma vez que o referido episódio constitui o prolongamento das 

considerações finais do Canto I, verificamos em Alem do Maar uma inversão do que 

acontece no poema épico. Assim, em contraponto da figuração da morte entendida 

como cilada do Céu – «Contra um bicho da terra tão pequeno?»136 –, a inserção 

realizada em Intermezzo dá seguimento à anterior. Para o efeito, foi seleccionado um 

enunciado daquele Canto, em que se concretizam os condicionalismos que 

concorrem para a brevidade da vida humana. 

Neste enquadramento e, mais precisamente, na inserção que é realizada no 

Terceiro Andamento relativamente à estância 95 do Canto VI, registamos, de modo 

similar, o destaque dado ao comentário do poeta, segundo o qual é por meio dos 

perigos naturais, dos inerentes trabalhos pesados, e dos decorrentes medos que os 

verdadeiros amigos da fama alcançam honras e dignidades. Ainda que, pela 

supressão realizada na estância, se desvalorize a referência crítica à nobreza dos 

antepassados – deitados em camas douradas, entre peles de zibelina –, através da 

inserção da estância 96 do mesmo Canto, verificamos a proeminência dada à 

referência aos manjares novos e requintados, aos passeios preguiçosos, e aos prazeres 

que efeminam «os peitos generosos», como condicionalismos que determinam o não 

alcance do reconhecimento.  

Por outro lado, na omissão observada relativamente a esta estância, 

constatamos a desvalorização da referência aos apetites não contrariados e tão 

amimados pela fortuna, que não deixam que alguém mude a rotina da sua vida para 

realizar um feito heróico. Desta forma, os obstáculos e os motivos de glória – tal 

como os homens que a ela se candidatam – são apresentados em íntima relação com 

o quotidiano de todos os tempos e com os aspectos mais «comezinhos» da vida.  

Ao centrar a atenção em Finale, observamos a formulação de uma imagem 

próxima dos seguintes versos da Canção X: «Não conto tanto males como 

                                                            
136 Luís de Camões, Os Lusíadas, Canto I, 106 (oitavo verso). 
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aquele/que, despois da tormenta procelosa, /os casos dela conta em porto ledo; /»137 

Tomando em consideração a supressão dos versos em que se explicita o período pós-

morte do Rei Fernando,138 lemos na ausência da referência, historicamente situada, 

um discurso de relativização do conhecimento histórico, nomeadamente daquilo que 

no mesmo remete para a concepção da experiência do amor e da beleza femininas 

como cilada – tema do comentário que finaliza o Canto III. Por outro lado, na 

manutenção do uso figurado, identificamos um propósito de desvalorização do 

episódio de «A Tempestade» de Os Lusíadas, enquanto prova em que se entrecruzam, 

mais uma vez, os planos da realidade e da fantasia alegórica. Não se tratando de um 

episódio a ser objecto de recriação, enquanto situação problemática que se coloca às 

personagens, o que parece resultar da inserção é a ênfase dada ao lado solar de um 

processo de dignificação humana, de que são, parcialmente, alvo alguns dos marujos, 

e, em absoluto, o seu cronista: «Traz a manhã serena, claridade, / Esperança de porto 

e salvamento; /Aparta o sol a negra escuridade, / Removendo o temor ao 

pensamento. /»139 

Tendo em mente a súplica de Vasco da Gama à Potestade Divina – a invocação 

da omnipotência da mesma, o facto de aquela viagem se fazer ao serviço de Deus, e o 

lamento por não lhe ser dado morrer em combate pela Fé –, torna-se pertinente a 

consideração do dado textual que se constitui por esta recriação passar por um 

acontecimento que funciona como negação do episódio em causa: uma calmaria, 

durante a travessa, de regresso. Os marujos «descarnados»140 são guindados à 

categoria de Heróis, pelo relato da viagem que não se concebe por uma lógica de 

alternância com o plano mitológico, estando fora de causa o serem ajudados ou 

contrariados pelos Deuses no caminho marítimo que abrem em direcção à Índia. A 

                                                            
137 Luís de Camões, Rimas, texto estabelecido e prefaciado por Álvaro J. da Costa Pimpão, Coimbra, Almedina, 
2005. 

138 Não se afigurando inócua a convocação de uma estância relativa ao referido período da História de Portugal, 
recordamos as palavras de Jorge Borges de Macedo num artigo intitulado «O Mar e a História», in Oceanos, nº 
10, Lisboa, CNDP, 1992: «O papel que, na crise de 1383-1385, teve o mar como área de poder, revela-se com 
um significado tal, que este se torna o elemento decisivo tanto para o agravamento, como para a compreensão da 
sua evolução, sobretudo política e estratégica.»  

139 Luís de Camões, Os Lusíadas, Canto IV, 1 (terceiro a sexto versos). 

140 Miguel Medina, idem, pág.546. 
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glória e a fama são, assim, conquistadas pelos homens que põem em acção uma 

dinâmica inversa ao paradigma textual de partida. Aqueles marujos ultrapassam o 

sofrimento provocado pela calmaria, motivados pela demissão de responsabilidades 

que é demonstrada por parte da «raça» dos fidalgos e irmãos, quando estes se 

barricam nos castelos abandonando-os à sua sorte, e à míngua de mantimento e 

água: «Foi também por esta altura que nasceu uma nova hierarquia a bordo, filha do 

poder que os mais fortes impunham aos restantes.»141 

 No quadro de um novo paradigma de heroicidade, formula-se uma hipótese 

que é comprovada pela tessitura narrativa, e segundo a qual se equaciona a ideia de 

os marujos quererem provar: «(…) ao vento, ao mar e às nuvens, que ainda não 

estavam derrotados, que eram feitos da mesma têmpera com que se criam os deuses; 

já nada pediam ao fado; eram, eles próprios, o fado.»142  

Ainda relativamente ao Terceiro Andamento, no momento posterior ao 

bombardeamento de Momboxo (identificada pelo piloto de Zeila como «cidade da 

lua»), surge no mesmo âmbito uma focalização atribuída a estes homens, os mesmos 

que durante os três meses da travessa tinham travado um combate que não dependia 

da medição dos riscos ou das armas, do saber, da arte e da audácia de cada um, e do 

qual tinham saído vitoriosos: «(…) que ninguém era insubstituível na frota; que o 

mar era suficientemente generoso para auxiliar nautas em perigo de ignorância; e 

ainda, que se os fidalgos falhassem de novo, tal como tinham falhado uma vez, 

seriam eles próprios a tomar conta da navegação.»143 

 Estes homens são apresentados como nada devendo a entidades protectoras, 

até porque as «rezas em sangue»,144 onde se misturavam as linguagens de vários 

continentes e cores – as dos cativos –, pareceram ser ignoradas pelos «senhores», 

mesmo tendo descido aos reinos das ninfas e tritões (thíasos marinho),145 e chegado 

                                                            
141 Miguel Medina, idem, pág.529. 

142 Miguel Medina, idem, pág.530. 

143 Miguel Medina, idem, pág.541. 

144 Miguel Medina, idem, pág.526. 

145 «(…) os portugueses, protagonistas de uma aventura marítima interpretada como assunção (…)de um modelo 
existencial vindo da Antiguidade Clássica, se apoderam (…) do motivo do thíasos marinho e o voltam a propor 
carregado de toda a história recente do seu país e do seu povo.» - Luciana Stegagno Picchio, idem, pág.245. 
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aos deuses do Fogo, da Terra, do Ar e da Água. Tinham dado provas de serem 

merecedores de tamanha soberba, não só por terem superado o capricho dos 

elementos, mas sobretudo por terem vencido a tentação de se perderem num espaço 

onde se esbatiam as fronteiras entre o real e o irreal.146  

Fazemos corresponder os dados textuais apresentados a um paralelismo, em 

que se colocam as acções guerreiras determinadas por uma missão divina versus 

uma contenda intrínseca à própria natureza humana. Esta é, por sua vez, 

perspectivada como um combate tão desigual, quanto capaz de igualar homens 

marujos, capitães e mestres desaparecidos. Os homens ilustres sentir-se-ão, 

necessariamente, obrigados a alterar o modo de lidar com aqueles homens, «(…) 

escutando-lhes os resmungos, concordando sempre, mesmo que de má cara (…)».147  

Com o objectivo de complementar a análise, fazemos menção à passagem em 

que é observável uma cosmovisão verosímil no enquadramento dos séculos XV e 

XVI, nomeadamente pela caracterização do estado civilizacional que o capitão faz 

corresponder aos referidos homens, ainda que os tópicos desenvolvidos remetem o 

leitor para questões actuais no âmbito do conflito inter-regional. Apresenta-se a 

mesma tão ou mais pertinente quanto o facto de a acção apontar para a localização 

geográfica de Alcazer-a-branca (Malindi, Quénia) – a pouco mais de um mês de 

viagem da Jndea e, logo, de «Qualecut-dos-mil-odores»: 

 Desta vez, a conclusão a que chegou (…) deixando-se envolver pela 

música distorcida dos jndeos, foi a de que levava consigo os homens certos 

para o descobrimento final do continente que buscava há um ror de 

tempo. Eram barulhentos, casmurros, e orgulhosos dos costumes das 

terras onde tinham nascido (…) Entravam em competição ao mínimo 

pretexto. Os do sul gozavam com o jeito de falar dos nordestinos, sendo 

retribuídos na mesma moeda: amesquinhavam-se e humilhavam-se uns 

aos outros; mantinham bem nítidas as diferenças de posto e de condição; 

                                                            
146 Miguel Medina, idem, pág.540.Veja-se ainda: «Nestas latitudes de grandes medos, nem toda a bravura dum 
homem era bastante, e o aço das espadas perdia-se em figurações de pesadelo, sem conseguir no entanto 
trespassá-las.» - idem. 

147 Miguel Medina, idem, pág.541. 
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eram geralmente duros com os subordinados, respeitosos para com os 

mestres, distantes com os fidalgos; solidários numa aflição; prontos a sair 

à conquista do respeito geral através um acto isolado de bravura148; 

inocentes nas suas crenças. (…) facilmente moldáveis aos interesses dos 

amos; assustados pelas visões aterradoras do malévolo, com que os irmãos 

lhes enchiam a ideia; temerosos dos regulamentos ordenados, das leis do 

mar, do açoute de sete braços que António Pires manejava como ninguém; 

e com a profunda convicção que o achamento da rota da especiaria 

arrancá-los-ia, para sempre, à miséria terrível (…) Era uma toada 

embriagadora (…) Tudo parecia etéreo, quase divino (…); uma espécie de 

diálogo directo com os senhores do céu e da terra, que trazia consigo o 

verbo calmo que responde aos mistérios mais obscuros da criação 

humana.149  

De contornos zoomórficos e de teor antitético, destacamos outra passagem, em 

relação à qual se verifica uma mudança na caracterização do focalizador e do 

focalizado. Situa-se esta num momento posterior à sobrevivência à dura travessa, e 

em situação de deslocação em direcção a Alcazer-a-branca, onde já se contava dispor 

do apoio do soldão Omar Ibn-Az:  

Há muito tempo que viviam por ali como uma matilha de lobos, e 

repeliriam quem quer que se atrevesse a disputar-lhes aquele território 

conquistado à fome, à sede e à peste. Por isso, assistiram à chegada do 

comandante com um ar seguro e zombeteiro, causando-lhes um mal-estar 

jamais experimentado. (…) já quase esquecera como aquela gente podia 

ser cruel e orgulhosa.150 

                                                            
148 Veja-se, a propósito, os conceitos de gratidão e vingança tal como são enunciados por Friedrich Nietzsche, 
op. cit., pág. 68: «A razão pela qual o poderoso é agradecido é esta. O seu benfeitor, através do benefício 
prestado, profanou, por assim dizer, a esfera do poderoso e introduziu-se nela; agora em recompensa, viola ele, 
por seu turno, a esfera do benfeitor através do acto de gratidão. É uma forma mais suave da vingança. (…) Por 
isso, qualquer sociedade dos bons, quer dizer, originariamente, dos poderosos, coloca a gratidão entre os 
primeiros deveres.» 

149 Miguel Medina, idem, pág.225.  

150 Miguel Medina, idem, pág., 537. 
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Tendo por referência Os Lusíadas e, nomeadamente, o retomar da Dedicatória 

no Canto X, a partir da estância 146, identificamos ecos paródicos naquelas duas 

passagens. Fazemos menção às considerações finais do poema épico, que se 

apresenta como um longo discurso ao Rei D. Sebastião: «Olhai que sois (e vede as 

outras gentes) / Senhor só de vassalos excelentes.» 

Assim, afigura-se-nos pertinente sublinhar o tom próximo em que, a propósito 

da falta de esperança advinda da fome e do clima, Vasco da Gama interpela o Rei de 

Melinde, respectivamente, nas estâncias 71 e 72 do Canto V: 

Crês tu que, se este nosso ajuntamento 

De soldados não fora Lusitano,  

 Que durara ele tanto obediente,  

 Porventura, a seu Rei e a seu regente?  

Crês tu que já não foram levantados 

Contra seu Capitão, se os resistira,  

Fazendo-se piratas, obrigados 

De desesperação, de fome, de ira?  

Grandemente, por certo, estão provados,  

Pois que nenhum trabalho grande os tira 

Daquela Portuguesa alta excelência 

De lealdade firme e obediência. 

Ora, a obediência dos vassalos é a virtude do povo português que é reconhecida 

pelo rei de Melinde em relação a Vasco da Gama, quando este manda dizer a razão 

por que não sai da nau: «E o Rei ilustre, o peito obediente/Dos Portugueses na alma 

imaginando, /Tinha por valor grande e mui subido/O do Rei que é tão longe 

obedecido.»151 

Como sabemos, o teor do pedido do poeta consiste em que, pelo 

reconhecimento do mérito dos mais experientes, o reinado de D. Sebastião seja 

favorável aos leais servidores, seus conselheiros, e favoreça cada um segundo o seu 

ofício e vocação: «Tenham Religiosos exercícios/De rogarem, por vosso regimento, 
                                                            
151 Luís de Camões, Os Lusíadas, II, 85. 
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/Com jejuns, disciplina, pelos vícios/Comuns; toda ambição terão por vento, /Que o 

bom Religioso verdadeiro/Glória vã não pretende nem dinheiro».152  

Pede, ainda, que o Rei proceda de maneira: «(…) que nunca os 

admirados/Alemães, Galos, Ítalos e Ingleses/Possam dizer que são para 

mandados,/Mais que para mandar, os Portugueses.»153 

O Poema teria, assim, a intenção pedagógica de lhe demonstrar através do 

passado glorioso como se deve exercer o poder, já que os seus contemporâneos são a 

«(…) gente surda e endurecida.»154, e a pátria não lhe dá o prémio que estimula o 

engenho poético, «(…) que está metida/No gosto da cobiça e na rudeza/Duma 

austera, apagada e vil tristeza.»155  

Se esses são os portugueses que o poeta critica nas considerações finais, as 

mostras de baixo amor evidenciadas serão objecto de um tratamento actualizador em 

Alem do Maar. Nesta linha de leitura, destacamos uma passagem em tom de profecia 

em que, ironicamente, é abordada a perpetuação do tipo de legado histórico que se 

coloca numa mundividência de conquista. É a mesma ilustrativa da presença no 

romance de uma focalização que evidencia mais clarividência do que erudição, 

apresentando-se, linguisticamente, pautada pela repetição e nomeadamente pelo 

polissíndeto:  

Estes serão educados numa visão fantasiosa da história e do mundo, 

acreditando que há religiões e religiões, povos e povos, culturas e culturas, 

usos e usos, e costumes e costumes. E assim: religião, povo, cultura, usos e 

costumes benditos, que são os nossos; e religiões, povos, culturas, usos e 

costumes malditos, que são todos os outros. E a prová-lo, há homens 

valorosos, abnegados, sinceros, leais e devotos, que somos nós; e cobardes, 

preguiçosos, pérfidos, traiçoeiros e pagãos, que são os outros, mouros ou 

baços, pardos ou negros, ruivos ou amarelos. Daqui decorre facilmente 

                                                            
152 Idem, X, 150. 

153 Idem, 152. 

154 Idem, 145. 

155 Idem. 
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que quem não aceitar a única fé, a única cultura, a única raça, e preferir 

antes o que herdou no sangue (ou que absorveu nas voltas da existência e 

nos contactos com outros povos) terá de ser subjugado e forçado a renegar 

o antigo. E, para isso, são necessários senhores e irmãos que decidirão o 

que é correcto, e que defenderão o que é de bem.156 

Em Alem do Maar, procura demonstrar-se como a conciliação das Armas e das 

Letras157 se pode realizar através de uma focalização alternativa, registada em forma 

de relato. Lembramos a propósito que n’ Os Lusíadas, o poeta oferece os seus serviços: 

«Para servir-vos, braço às armas feito, /Para cantar-vos, mente às Musas dada; Só me 

falece ser a vós aceito, /».158 De modo similar, faz uma exortação final: «A minha já 

estimada e leda Musa/Fico que em todo o mundo de vós cante, /De sorte que 

Alexandro em vós se veja, / Sem à dita de Aquiles ter enveja.»159 

Dando seguimento ao raciocínio proposto, cabe-nos explicitar o outro 

paralelismo que se impõe estabelecer com a obra camoniana. A similitude entre as 

estâncias do Canto VII, anteriormente referidas, e a Canção X, nomeadamente pelo 

teor do desabafo, leva-nos a crer que nesta composição lírica se encontra um 

significativo conjunto de aspectos que motivam o nome160 do cronista alternativo: 

«Destarte a vida noutra fui trocando; /eu não, mas o destino fero, irado, /que eu 

ainda assi por outra não trocara. /Fez-me deixar o pátrio ninho amado, / passando o 

longo mar, que ameaçando/ tantas vezes me esteve a vida cara. / (…) agora, 

peregrino vago e errante, /vendo nações, linguages e costumes, /Céus vários, 

qualidades diferentes, / (…) Mas a fraqueza humana, quando lança/os olhos no que 

                                                            
156 Miguel Medina, idem, pág.570. 

157 Veja-se, a propósito, Peter E. Russell, «Las armas contra las letras: para una definición del humanismo 
español do siglo X», in Temas de La Celestina y Otros Estudios – Del Cid Al Quijote, Barcelona, Editorial Ariel, 
1978. 

158Luís de Camões, Os Lusíadas, X, 155. 

159 Idem, 156. 

160 «O campo semântico de melancolia, nos séculos XV e XVI, em latim e nas línguas vulgares, está povoado 
por muitos lexemas. (…) Dentre o termos indicados como equivalentes (…) um sobressai, (…) pela frequência 
da sua utilização, pela sua tradição literária e pela sua complexidade semântica (que a utilização frequente foi 
trivializando) – o termo tristitia.» - Vítor Manuel de Aguiar e Silva, Camões: labirintos e fascínios, Lisboa, 
Cotovia, 1999, pág. 215. 
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corre, e não alcança senão memória dos passados anos, /as águas que então bebo, e o 

pão que como, / lágrimas tristes são, que eu nunca domo/senão com fabricar na 

fantasia/fantásticas pinturas de alegria. (…) Nô mais, Canção, nô mais; qu’irei 

falando/sem o sentir, mil anos. E se acaso/te culparem de larga e de pesada, /não 

pode ser (lhe dize) limitada/a água do mar em tão pequeno vaso. /Nem eu 

delicadezas vou cantando/co gosto do louvor, mas explicando/puras verdades já 

por mim passadas. /Oxalá foram fábulas sonhadas!»161 

Justamente neste enquadramento, equacionamos a paródia observável em 

relação à homónima personagem do poeta: Luís Vaz, o único físico que não procurou 

a protecção do castelo, durante a dura travessa de regresso. 

As personagens Tristão e Luís Vaz concretizam no âmbito da transposição 

literária em causa a complementaridade de duas valências da obra do poeta: uma 

melancolia próxima da matriz ficiniana e o optimismo antropológico. Fazendo 

corresponder à Canção X o sentimento de uma perda originária – o afastamento do 

Pai (do Uno), determinado pelo próprio nascimento entendido no limiar de uma 

degradação ontológica –, parece-nos passível de ver em Alem do Maar o propósito de 

concretizar, de um modo alternativo, o anseio anamnésico de restaurar a perda 

originária. Na lírica camoniana, ao Amor sobrepõe-se a força cega do destino que 

quase sempre põe em causa a liberdade. Por isso mesmo, o poeta coloca a errância 

geográfica contraposta à Paz do «pátrio ninho amado». Em Alem do Maar, quer 

Tristão quer Luís Vaz se libertam da fixação obsessiva no tempo passado, que 

caracteriza o ser melancólico. 

Sendo a laranja o fruto pelo qual Portugal é conhecido – «(…) a gente dá-lhe 

esse nome, portugall, laranja…»162 - , também é aquele que mais se aproxima do 

Sol.163 Há uma conotação artística inerente à associação identificada que nos conduz 

                                                            
161 Luís de Camões, Rimas, texto estabelecido e prefaciado por Álvaro J. da Costa Pimpão, Coimbra, Almedina, 
2005. 

162 Miguel Medina, idem, pág.267. 

163 «Sol, que também se chama Apolo ou Febo, evoca a luminosidade, a claridade. O adjectivo claro, a que 
explícita ou implicitamente anda associado («O claro Sol»), está em quinto lugar entre os adjectivos (com 71 
ocorrências), depois de grande, alto, forte e duro. Finalmente, ver. É o verbo mais utilizado, depois de ser (…)» 
– António José Saraiva, Estudos sobre a arte d’ Os Lusíadas, Lisboa, Gradiva, 1992, pp.49-50. 
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à correlação com o seguinte extracto do diálogo que Tristão trava com o irmão 

Lourenço Real sobre Luís Vaz: 

- Luís Vaz tem livros escritos…E ensinou nos altos Estudos… (…) 

-Livros escritos! Altos Estudos! Eu sei porque o defende; o senhor também 

é degradado (sic), não é?164 

Se, como afirma Vítor Aguiar e Silva, com Marsilio Ficino os artistas deixaram 

de estar colocados sob o signo de Hermes ou Mercúrio para passarem a depender do 

signo de Saturno,165 parece tornar-se cada vez mais claro, em Alem do Maar, o efeito 

perturbador da conciliação da nostalgia (como diferenciação no tempo) com o que 

Hermes representava para os Gregos – guia benfeitor de todos os viajantes –, ou 

Mercúrio para os Romanos – deus das trocas comerciais. A energia do princípio 

masculino e paterno, simbolizado no raio divino, é apresentado no romance como 

um estado de conhecimento que só é vedado àqueles que se demonstram falhos em 

disponibilidade para experienciar a revelação que lhes é proporcionada por uma 

civilização fundada no princípio feminino e materno. 

 Tal como procuramos demonstrar no âmbito da dignificação humana que se 

realiza em Alem do Maar, através da inclusão do prosaico e de personagens que 

representam a segregação na sociedade, a abordagem ficcional reconstrói a 

concepção presente no discurso épico. Na Melinde de Os Lusíadas, a pedido do rei, 

ocorre por parte de Vasco da Gama o reconto da História do Povo cujo mérito de 

superação da pequenez geográfica culmina na Viagem por si capitaneada. Ora é na 

correspondente Alcazer-a-branca que se situa o momento em que é reconhecido aos 

marujos o direito de se rebelarem contra a falta de responsabilidade daqueles que 

tinham por obrigação serem detentores do conhecimento e da protecção (que este 

podia proporcionar) dos mais dependentes na estrutura hierárquica.  

                                                            
164 Miguel Medina, idem, pág.129.Confrontar com a confidência que o físico fizera a Tristão: «- Temos muito 
que estudar…É como se andássemos a bordo duma escola, sobre as águas. Há tantas coisas que não sabemos…e 
o tempo é tão curto…» – idem, pág.128. 

165 Vítor Manuel de Aguiar e Silva, «As canções da melancolia: aspectos do Maneirismo de Camões» in 
Camões: labirintos e fascínios, Lisboa, Cotovia, 1999. 
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O regresso corresponderá, assim, ao ciclo em que se completa a demonstração 

de outras potencialidades da primeira viagem de Vasco da Gama à Índia. Em 

consonância, é à segunda dobragem do Ruge que se faz corresponder o momento de 

desvendamento definitivo dos medos ancestrais, realizado pelos olhos secos dos 

homens do Mar:  

O recorte imponente do cabo Ruge brilhava, iluminado pela luz forte do 

sol, nítido e visível a olho nu; foi naquele mesmo dia que perdeu de vez, 

junto dos marujos, as cores aterradoras com que as lendas o pintavam. Os 

homens navegavam há vinte meses suportando todas as penas que 

alguém pode ser capaz de aguentar (…).166  

O destaque dado a este momento narrativo justifica-se, também, pelo 

tratamento dado à «doença dos dentes»: o escorbuto. Estabelecendo um paralelo com 

Os Lusíadas, verificamos a inclusão do escorbuto na analepse que, no Canto V, cobre a 

narrativa da viagem já percorrida, mais concretamente, a largada de Lisboa, o Fogo-

de-santelmo e a Tromba Marítima – as «cousas do mar» desconhecidas dos sábios, 

que só conheciam a natureza pelos livros –, Fernão Veloso, o Adamastor e as suas 

profecias, e a chegada a Melinde. A referência à doença faz-se nas estâncias 81-83, 

valorizando-se a experiência visual, no seguimento do que até aí acontecera, e a 

olfactiva, nomeadamente do «(…) fétido e bruto/Cheiro, que o ar vizinho 

inficionava.» 

Em Alem do Maar, é o físico e letrado Luís Vaz que no, Primeiro Andamento, em 

«Costa arriba», consegue o consentimento para experimentar nos homens a cura da 

peste da boca, com recurso ao consumo de laranjas, cujo resultado tinha sido por ele 

experienciado numa estadia no arquipélago do Cabo-seco (Cabo Verde). A referência 

à estrela de seis pontas cosida no gibanete – «(…) para assinalar a seita à qual 

pertencia por nascimento, e que fora banida recentemente da jazira frange pelo rei 

novo.»167 - reitera ao nível dos símbolos uma intencional ironia religiosa. Permite-nos 

                                                            
166 Miguel Medina, idem, pág.546. 

167 Miguel Medina, idem, pág.128.Confrontar com: «Numa manhã radiosa, atirou com o gibanete da estrela das 
seis pontas pela borda fora, sentindo-se pela primeira vez livre a bordo da sam Gabriel.» - Miguel Medina, idem, 
pp.529-530. 
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ver pela evocação da imagem da estrela de David uma representação 

universalizante, de que resulta o afrontamento a toda e qualquer perseguição de 

natureza anti-semítica. Não é irrelevante que sejam reconhecidas capacidades de 

estudo que promovem a cura da referida peste, em relação ao físico, iconicamente, 

identificado como pertencente à seita perseguida.168 

 Pensamos poder reforçar a análise, confrontando o percurso desta personagem 

judia com a mudança de credo atribuída a uma outra, que entra na frota, 

precisamente, na ilha a partir de onde esta dará início à viagem de regresso: 

Xabandar d’Alexãdria, depois Gaspar da Gama (crismado com o apelido do 

protector, mais recente, depois de lhe ter conhecido a fúria implacável), e ilustre 

Cavaleiro já no regresso da sua última viagem à Índia: «Abraçou, portanto, o sinal da 

cruz com o mesmo amor e devoção com que adorara Jeová com os pais, em 

Alexandria, e Alá, em Goa, com o Idalcão.»169  

Retomando, constatamos, de novo, no relato do regresso a concretização de 

uma inversão d’ Os Lusíadas que, ao realizar-se ao nível da estrutura, reforça o 

pendor alternativo da mensagem textual. Registamos que a morte da maioria dos 

enfermos é posterior ao afastamento das águas do cabo, já de regresso, sendo 

explicada pelo calor tropical sentido ao passarem o equador. Por outro lado, o físico 

recorre a uma forma de aliviar o sofrimento do estado terminal dos enfermos que se 

revela não ser a mais ortodoxa. A valorização do conhecimento como resultado da 

ciência experimental faz-se, assim, nos termos da possibilidade de o homem poder 

agir sobre a própria vida, decidindo a forma menos dolorosa de dar o corpo à 

sepultura: 

                                                            
168 «Desde 1478 os Reis Católicos perseguiam os conversos. Em 1492 expulsam os judeus dos seus reinos (…) 
D. João II soube aproveitar a entrada de alguns milhares de pessoas (…) que lhe poderiam dar alguns proventos 
imediatos e dotar o reino de gente com capitais e com ofícios úteis. (…) D. Manuel vê-se depois confrontado 
com uma imposição político-matrimonial (…) E decreta, em 1496, a expulsão. Porém não a deixa efectuar. 
Ordena em 1497 a retirada dos filhos menores aos que não se convertessem. Manda baptizar todos os de menos 
de 25 anos. Depois os restantes. Estavam criados os cristãos-novos. (…) Não poucos desde logo se mostram 
dispostos a misturar-se na sociedade, (…) E encetam um percurso que os pode levar à nobreza, às ordens 
militares, à universidade, às prebendas eclesiásticas, aos governos municipais (…)» – Joaquim Romero 
Magalhães, «A Sociedade», in No Alvorecer da Modernidade (1480-1620), História de Portugal, direcção de 
José Mattoso, 3º volume, Lisboa, Círculo de Leitores, edição nº 2406, 1993, pp.475-476. 
169 Miguel Medina, idem, Posfácio, pág.574. 
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Luís Vaz fez tudo o que pôde para aliviá-los do seu sofrer. Quando 

percebeu que não havia mais nenhuma maneira de os acalmar, começou a 

dar-lhes uma solução de ópio que inventou; durante algumas horas 

ficavam sossegados, mas, com o passar do tempo, iam exigindo doses 

cada vez maiores. Nessa ocasião, o físico sentiu-se satisfeito por estar tão 

bem fornecido daquela droga.170  

Ora, depois de ter sido superada a dura prova de sobrevivência – a verdadeira, 

não a fabulosa –, e quando já se encontram em situação de prever a ansiada chegada, 

a praia pátria deixa de ser qualificada pelo sofrimento advindo da ausência – Praia 

das Lágrimas, no estuário das Musas171 – e surge como a praia do Prazer.172 É numa 

analepse de rememoração por parte da personagem André Peres que vemos recriado 

o episódio de «A Praia das Lágrimas», no Primeiro Andamento, em Fatma: 

 Quatro meses depois, num sábado radioso do mês frange de Julho, André 

Peres despedia-se da família, com muitas lágrimas de saudade por parte 

de sua mãe. Não lhe foi difícil convencê-la a ficar em casa, e a desistir de 

acompanhá-lo até à distante praia que, noutras ocasiões, dava pelo nome 

da do Prazer173 

Apesar do tom irónico, a focalização do «areal das Lágrimas», atribuída ao 

meirinho, é dorida, de uma forma particularmente disfórica, nomeadamente em 

relação às mães: há lugar a uma «ternura bárbara», as lágrimas são «pérolas» sem 

valor, há ranho e gemidos. Damos conta de duas passagens textuais que constituem 

dois modos de apresentação do discurso, onde se evidenciam razões para a 

emotividade do «episódio»: 

Agora, todos sabiam que se podia dar o caso de não voltar ninguém. 

Falava-se à boca pequena no cais da ribeira, que esta frota iria pelo Golfão-

                                                            
170 Miguel Medina, idem, pp.547-548. 

171 Miguel Medina, idem. 

172 Miguel Medina, idem, pág.554.Confrontar com a seguinte afirmação: «Muitos dos enfermos jamais voltariam 
a sentir sob os seus pés o doce areal da praia do Prazer.» - idem, pág. 547. 

173 Miguel Medina, idem, pág.191. 
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do-mar adentro, muito para lá do forte da Mina, havendo mesmo quem 

aventasse que o seu objectivo era dobrar o tormentoso cabo Ruge, e 

descobrir o que faltava da rota da especiaria para as terras da Jndea.174  

«Talvez seja melhor assim…», pensou, ao recordar-se do rumo secreto 

daquela descoberta. «Já que tenho de partir, ao menos que seja até ao fim 

do mundo…»175 

Serve a rememoração para explicar a excepcionalidade do carácter da 

personagem, relativamente à qual se replica, numa estrutura em abismo: a história de 

vida do cronista Tristão.  

Antes daquela viagem, estivera na costa do Manicongo, devendo-o sobretudo à 

mãe e às suas relações privilegiadas com «um dos senhores mais importantes do 

paço religioso». Ainda que não fosse expectável, não arrecadara fazenda nem 

aproveitara das comissões que poderia ter recebido. Aprendera, em contrapartida, a 

compreender outros costumes, tomando contacto com possibilidades de fusão entre 

«os ritmos selvagens e sensuais do grande continente, com as frases melodiosas, 

elaboradas e contidas que era uso tocar-se naqueles anos na Franquia alva.»176 

 O comportamento da personagem, durante aquela que é a sua segunda viagem 

«além do mar»,177 caracteriza-se pela mostra de ausência de prazer na aplicação dos 

castigos, pelo não tomar nota das faltas dos marujos, e pela não perseguição destes 

«com ralhos e imprecações como os demais senhores.»178  

A referência ao episódio em causa tem uma função diferente, consoante as 

personagens envolvidas. Para André, não se coloca o objectivo de chegada que se 

coloca para os marujos. Estes homens menos ilustres encontram-se dominados pela 

vontade de regressar e, nessa medida, revelam-se incapazes de ultrapassar as 

dificuldades de fusão com o Outro civilizacional. O que está presente em Alem do 

                                                            
174 Miguel Medina, idem, pág.192. 

175 Miguel Medina, idem, pág.193. 

176 Miguel Medina, idem, pág.186. 

177 Miguel Medina, idem, pág.185. 

178 Miguel Medina, idem, pág.185. 
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Maar não é uma questão inerente à diferença dos códigos linguísticos usados pelos 

intervenientes. Equaciona-se, pois, a dificuldade manifestada por aqueles homens, 

em geral, no que diz respeito à adopção de comportamentos de relativização do 

código civilizacional – entendido como superior paradigma ético-religioso – de que 

são portadores enquanto «descobridores».  

No sentido de evidenciar o lugar às excepções, sublinhamos o papel 

preponderante da personagem Antão Álvares, o língua – duma classe «parte soldado 

e parte marujo»179 –, e a amizade deste com a personagem Mustafa de Anafé. Sendo 

Antão identificado como pertencente à raça que «(…) descera dos seus castelos 

nortenhos (…) acabando por vencer  a resistência do crescente (…) até fazê-lo 

refugiar-se, à força, no noroeste do grande-continente donde saíra à conquista das 

riquezas da jazira.»,180 a  ele se atribui a competência de uma tolerância religiosa, 

aprendida nas «voltas do mar»,181 de «(…) ser impossível encontrar um só peso e 

uma só medida para tudo.»182 O que os aproximara em Tuão – culminando tal 

entendimento na partilha do prazer de distanciamento da realidade, proporcionado 

pelo «pitar» – fora o desejo de fuga do cativeiro por parte de Antão, e a necessidade 

de dinheiro para Mustafa continuar o seu negócio das frutas. Revestindo-se este 

relacionamento de grande pragmatismo, quando se reencontram em Mocimba-da-ilha 

o entendimento estabelecido adquire contornos que o fazem aproximar de um jogo 

de presa e predador. A partir deste momento até à chegada à Índia, recria-se na 

actuação da personagem Mustafa de Anafé a força oponente de Baco, nomeadamente 

no Canto I e no espaço geográfico compreendido entre Moçambique e Mombaça – a 

traição, o ataque em Moçambique, a busca de Quíloa (topónimo transposto para ilha 

de Quylee), as perfídias do Mouro, e o convite insidioso do rei de Mombaça 

(transposto para M’baça) –, e no Canto II, ainda em Mombaça até à chegada a 

Melinde – as ciladas de novo, e a fuga dos mouros seguida da súplica do Gama.  

 
                                                            
179 Miguel Medina, idem, pág.53. 

180 Miguel Medina, idem, pág.50. 

181 Miguel Medina, idem, pág.52. 

182 Miguel Medina, idem. 
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3.2 A recriação episódica da alegorese de Os Lusíadas 

A recriação da intervenção de Vénus e do envio de Mercúrio à Terra têm lugar 

no Primeiro e no Segundo Andamentos.  

Desenvolvendo-se em crescendo, durante a viagem de descoberta (de ida) do 

caminho marítimo para a Índia, a reconstrução da imagem alada coloca-se como uma 

força de esperança, que se encontra presente nas recorrentes referências aos pássaros 

que acompanham os nautas, bem como no uso do verbo «pousar» relativamente à 

acção de chegada da frota à terra «descoberta». No âmbito enunciado, recordamos o 

incipit do Primeiro Andamento: 

 Um pássaro roçou com a ponta da asa no madeiro da verga grande, antes 

de se empoleirar, num salto, na borda do cesto da gávea real. Os senhores 

franges de condição seguiram-lhe o voo com o olhar. Depois, baixaram-no 

para a costa alagada, e fixaram-no na cidade de Mocimba-da-Ilha, 

pousada no centro da ampla baía onde a frota se encontrava ancorada.183  

Em conformidade com o título, o propósito da presente parte do trabalho é o de 

demonstrar a recriação da alegorese de Os Lusíadas que podemos verificar no 

romance em estudo, mais concretamente, em relação a dois episódios: «O 

Adamastor» e «A Ilha dos Amores».  

No seguimento da análise estrutural, constatamos em relação ao edifício épico 

não haver, no romance, a paródia de dois ciclos, geometricamente, divididos por 

uma subunidade em que é narrada a passagem do Cabo. A haver uma estrutura 

binária, esta deve ser considerada relativamente ao significado antitético de dois 

tipos de deslocação no espaço marítimo, entre dois pontos geográficos, duas 

civilizações: a praia de Ulíssia e a terra Jndia. É na viagem de regresso que os homens 

vão dar provas de serem dignos de um tratamento de notabilização heróica.  

A representação narrativa em prosa revela uma lógica tanto mais alternativa ao 

cânone épico, quanto mais próxima de um eu que ecoa no Canto V: 

                                                            
183 Miguel Medina, idem, pág.43. 



Alem do Maar de Miguel Medina – Tráfico e Crença na Reescrita da Identidade Portuguesa  64

Dentro desta narrativa, comandada pelo verbo «passámos», há dois 

episódios épicos, segundo o processo da «pintura que fala»: a história de 

Veloso e a primeira parte da do Adamastor. (…) Mas logo que a visão se 

dissipa e o Gama se encontra só com os seus, entre mar, céu e temores, o 

Poeta volta ao tempo normal deste canto (…) As descrições das batalhas 

«pintadas», bem como a do globo terrestre, são «objectivas» na medida em 

que não exprimem a experiência vivida pelo Poeta (…) O globo terrestre 

está em Ptolomeu, as batalhas e a própria tempestade são tópicos cujos 

modelos se encontram na literatura épica, do mesmo modo que os deuses, 

inspirados por Homero, Virgílio e Ovídio. (…) Pelo contrário, a 

objectividade das descrições da natureza no canto V é garantida pela 

experiência do sujeito narrador (…) Há que estabelecer uma diferença 

entre esta «vista» e a «visão» das tapeçarias de Paulo da Gama ou da 

esfera do mundo.184 

Reconhecemos, em Alem do Maar, condições favoráveis à heroicidade naquilo 

que se constitui como revalorização desse mundo fenomenológico.  

Na parte V de Fatma, a analepse pela qual se relata a passagem do cabo da Boa 

Esperança (o Ruje) convoca na forma negativa o episódio do Gigante Adamastor: 185 

«Nesse dia não encontraram nenhum ser descomunal,186 deus ou gigante adamastor, 

que nestas coisas do medo são o mesmo, e um só; isto, apesar do que afirmou alguém 

                                                            
184 António José Saraiva, op, cit., pp.23-24. 

185 A propósito das leituras antológicas de Os Lusíadas que se inscrevem numa lógica monofónica – segundo 
Bakhtine, própria da epopeia – Vítor Aguiar e Silva refere: «Consideramos, porém, como mais interessante, 
desafiadora e fecunda a operação hermenêutica inversa, que consiste em examinar como alguns episódios – 
pensamos sobretudo no episódio do Velho do Restelo e no episódio do Adamastor – se eximem parcialmente à 
lógica totalizadora do argumento, introduzindo no discurso desta lógica, mesmo se com o estatuto de vencido ou 
subalterno, a voz do outro, o ponto de vista do outro, que merecem o respeito, a empatia e a piedade do autor 
textual e que assim, polifonicamente, contribuem para a representação da diversidade, das contradições e dos 
conflitos do mundo e da história.» - in A Lira Dourada e a Tuba Canora: novos ensaios camonianos, Lisboa, 
Cotovia, 2008, pág.107. 

186 Numa óptica contrastiva de textos portugueses e textos não portugueses de literatura de descoberta (e de 
conquista), Luciana Stegagno Picchio, afirma notar-se uma intervenção muito reduzida do maravilhoso-
monstruoso: «Os monstros que os portugueses encontram são sempre funcionais à conquista (…) Por outro lado, 
as ilhas dos portugueses, assim como os seus eldorados, são sempre ilhas e paraísos muito concretos, muito 
reais. E isto apesar da lenda das Sete Cidades e apesar de Thomas More ter atribuído ao marinheiro português 
Raphael Hythlodaeus a descrição da Utopia.» - op. cit., pp. 396-397. 
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de génio, que anos mais tarde compôs um poema sobre aquela viagem, para espanto 

da gente.»187  

O mesmo se verifica em relação ao poema «O Mostrengo», na segunda parte – 

«Mar Português» – de Mensagem, de Fernando Pessoa: 

 Ele não tremera só uma vez, com o vento a chiar, mas duas ou três, e 

mais, com o vento ventando à roda da nau, muitas, do alvorecer ao 

crepúsculo, pela noite adentro, percorrido por arrepios gelados, com a 

mente cheia de visões fantásticas. Mas não de medo dalgum mostrengo de 

breu, nem da grande massa escura do recorte do cabo, das ravinas 

profundas que pareciam olhos encovados, dos pedregulhos que se 

desprendiam das falésias, e que entravam pelo mar adentro, como garras 

ameaçadoras que pretendessem destruir aqueles que se atreviam a 

enfrentá-lo, com uma vontade tão forte que os atava ao leme.188 

As linhas de leitura do episódio central de Os Lusíadas apontam para a estória de 

um ser descomunal que, tendo sido vítima de um engano de amor por parte da ninfa 

Thétis, é alvo de castigo do Olimpo, ganhando a forma de cabo. É, ainda, objecto de 

uma bem sucedida estratégia de abordagem adoptada pelo Capitão, o que inverte a 

desproporção de forças inicial, quando este o questiona acerca da identidade: 

«Dentro dele há ainda um outro “passado”, que não é o do Gama, contado na 

primeira pessoa do perfeito: a história amorosa do Adamastor, que aliás nada tem 

que ver com a função épica que ele desempenha na economia estrutural do 

Poema.»189 

Em Alem do Maar, parece-nos relevante o enamoramento da personagem que 

protagoniza a referida passagem: um marujo de nome bem português, João. 

Numa focalização omnisciente, diz-se que a sua existência aventurosa lhe 

reservará um naufrágio fatal, «(…) encontrando-se a bordo um famoso aventureiro, 

                                                            
187 Miguel Medina, idem, pág.177. 

188 Miguel Medina, idem. 

189 António José Saraiva, idem, pág. 26. 
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de nome Fernão, que deixou um relato fantasioso e real sobre as desgraças e prazeres 

da nação dos franges no oriente.».190 

A referência não parece resultar numa notação de verosimilhança, podendo 

clarificar-se o seu significado pelo equacionamento de duas visões que Luciana 

Stegagno Picchio faz corresponder, respectivamente, às designações de 

«monumento» e de «documento».191 A personagem João representa o lado concreto 

da superação dos condicionalismos da viagem com que se deparam os homens 

comuns.192  

Do medo daqueles homens que desafiaram os perigos do ignoto resta-lhe, tão 

só, o quase ter sucumbido à sua condição humana, nomeadamente, pelo 

afrontamento das condições mais adversas do «vento ventando» e de um frio de 

terra que fazia bater o dente, levando o grumete a esquecer as palavras do 

bombardeiro193 Hernando Pacheco sobre o fim do mundo e as «paragens dominadas 

por aquele-cujo-nome-não-se-pronuncia». Recorrendo-se a um mecanismo que 

recria, parcialmente, a analepse de Os Lusíadas, recupera-se esta parte da acção 

narrativa, aparentemente, apenas com o objectivo de se explicar a razão de o grumete 

eleger, mesmo fora de horas de serviço, o cesto da gávea como «pouso» preferido: 

Fora durante a passagem do cabo que se sentira atado para sempre àquele 

pouso; permitia-lhe seguir tudo o que se passava na frota como se fosse 

                                                            
190 Miguel Medina, idem. «A Peregrinação, tem-se dito, revela-nos o outro lado da epopeia: o dos perigos, o das 
situações-limite, o das tragédias. Neste aspecto, o seu valor documental é ainda incalculável: são trazidos à luz 
momentos silenciados em Os Lusíadas ou nas crónicas oficiais (…) Não admira que, nas páginas da obra, se 
esbocem as linhas de uma filosofia moral crítica (…) que assenta na constatação e aceitação do quotidiano (…)» 
– João David Pinto-Correia, Peregrinação de Fernão Mendes Pinto – apresentação crítica, antologia e 
sugestões para análise literária, Lisboa, Edições Duarte Reis, 2002, pág. 85. 

191 Luciana Stegagno Picchio, op. cit.,pág.41. 

192 Friedrich Nietzsche, op cit, pp. 21-22: «Tudo o que necessitamos (…) é uma química das concepções e 
sentimentos morais, religiosos e estéticos, bem como de todas aquelas emoções que nós experimentamos em nós 
próprios, nas grandes e pequenas relações da cultura e da sociedade, e até na solidão. Que tal se essa química 
acabasse por dar como resultado que também neste campo as cores mais soberbas são obtidas a partir de 
substâncias inferiores, até desprezadas?» 

193 Membro da tripulação cujo papel era o de ser responsável pelo desempenho das peças de artilharia e 
fabricação da pólvora – trituração de carvão, enxofre e salitre. 
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uma águia voadora; ou um desses pássaros brancos que por vezes 

apareciam durante a viagem.194 

Particularmente significativo é o facto de a passagem do cabo surgir depois de 

um discurso iterativo, onde o tratamento da personagem é marcado por uma postura 

física com características que indiciam uma zoomorfização como prenúncio de 

comunhão com a natureza:  

João gostava de subir para ali sempre que tinha muito em que pensar. Ou 

então, quando as saudades de casa apertavam, e ele não queria que 

ninguém se apercebesse do seu estado de alma. Sentiu-se mais bem-

disposto. Já ficara muitas horas neste local a vigiar o horizonte, e ligara-se 

a ele mais do que a qualquer outro da nau. Só no cesto da gávea era capaz 

de se descontrair completamente, e de esquecer as dificuldades da 

empresa em que embarcara. Depois de dar uma pequena volta, recostou-

se na sua posição favorita, com os braços debaixo da barriga e inclinado na 

borda.195 

Ora é, precisamente, o grumete a personagem que se demarca do 

comportamento rude que seria expectável, a partir do momento em que é inserida na 

narrativa a desestabilização que o elemento feminino representa a bordo. Reportamo-

nos à introdução da personagem que dá identidade à esposa (mais recente) do velho 

mercador mouro – Mahmed – que se dirigia de barca a Mombaça, e que é feita cativa 

durante essa viagem: «(…) sem saber porquê, era-lhe penoso escutar as piadas dos 

companheiros a propósito da cativa, e resolvera arriscar-se a um castigo em troca 

dum pouco de isolamento.»196 

Consideramos relevante que se dê motivo à ocorrência de uma analepse que 

remonta a acção narrativa à altura em que a frota abandona o degredado Diogo 

Afonso na costa da Boa Jente, precisamente quando se faz referência ao maior castigo 

sofrido pelo grumete a bordo.  

                                                            
194 Miguel Medina, idem, pág.175. 

195 Miguel Medina, idem. 

196 Miguel Medina, idem, pág., 179.  
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No sentido de retomar a análise no âmbito proposto, procedemos a uma leitura 

que nos parece ser a mais próxima daquela que deverá estar subjacente à 

consideração da presença da mulher indígena como um dado fundamental no 

edifício narrativo. O procedimento interpretativo a que nos referimos tem por âmbito 

a desconstrução textual da recriação, realizada em Alem do Maar, em torno da 

concepção humanista da intervenção de entes sobrenaturais como uma regra do 

género épico.  

Verificamos não ser observável o paralelismo do maravilhoso pagão greco-

latino com o maravilhoso cristão. Em todo o caso, registamos em Fatma a ocorrência 

da evocação intertextual da sedução de Júpiter por parte de Vénus, que no Canto II 

de Os Lusíadas intercede a favor dos nautas, ouvindo as «palavras piedosas»197 do 

Gama à Guarda Divina. Num segundo momento, demonstraremos a evocação da 

função de Mercúrio num segmento narrativo que decorre, precisamente, da inglória 

tentativa de fuga da indígena ao saque dos alvos. Puxada da água pelos cabelos, 

(…) o medo surgiu nas pupilas da rapariga quando notou os olhares em 

brasa que os estrangeiros lhe deitavam. Mahmed ainda fez por chegar à 

esposa, mas os alvos (…) puxaram-na para o batel pelos cabelos 

disputando entre si o privilégio de mexer no seu corpo (…) Quando a 

viram a bordo, com a sua roupa muito fina a moldar-lhe as formas, riram-

se como alarves. Entre as suas coxas adivinhavam um pequeno alto 

espesso; o tecido molhado permitia-lhes ver a saliência do umbigo, a 

barriga redonda, o volume duplo dos peitos, os mamilos túrgidos, os 

braços e ombros firmes como os duma deusa. Por um instante, 

esqueceram-se das armas que empunhavam, e ficaram boquiabertos 

perante tamanha beleza.198 

 A situação a que é exposta surge em consequência de uma intervenção de 

salvamento, da iniciativa do moço cujo papel era o de criar e executar «frases 

                                                            
197 Luís de Camões, Os Lusíadas, II, 33. 

198 Miguel Medina, idem, pág. 167. 
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melodiosas»,199 inspiradas e dedicadas à mesma personagem. É, assim, significativo 

o contraste entre o enquadramento de pendor lírico e cavaleiresco, e a transposição 

de efeito prosaico que é realizada na passagem transcrita.  

A fim de melhor o ilustrarmos, citamos os versos do Canto II de Os Lusíadas a 

que fazemos corresponder os aspectos descritivos recriados, no momento em que o 

corpo de Fatma emerge perante os nautas: 

Se lhe apresenta assim como ao Troiano, 

Na selva Ideia, já se apresentara. 

Se a vira o caçador que o vulto humano  

Perdeu, vendo Diana na água clara, 

Nunca os famintos galgos o mataram, 

Que primeiro desejos o acabaram. 

Os crespos fios de ouro se esparziam 

Pelo colo que a neve escurecia; 

Andando as lácteas tetas lhe tremiam, 

Com quem Amor brincava e não se via. 

Da alva petrina flamas lhe saíam, 

Onde o menino as almas acendia. 

Pelas lisas colunas lhe trepavam 

Desejos, que como hera se enrolavam.200 

Para o discurso disfórico presente no romance, concorre a própria necessidade 

de Nuno Castro disponibilizar o seu gibão de couro para encobrir a nudez que se 

adivinhava, uma vez que por detrás desse acto de não legitimação da violência há o 

próprio reconhecimento da razoabilidade dos instintos manifestados pelos seus 

homens em relação ao elemento feminino.  

Por outro lado, também, ele sente necessidade de se autodisciplinar perante 

tamanha tentação.  

                                                            
199 Miguel Medina, idem, pág. 159. 

200 Os Lusíadas, II, 35-36. 
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No tratamento narrativo em análise, constata-se uma focalização que se 

constitui como perturbadora do valor estético da nudez que está presente no ideário 

do Classicismo, e que encontramos n’ Os Lusíadas: 

C’um delgado cendal as partes cobre 

De quem vergonha é natural reparo; 

Porém nem tudo esconde nem descobre 

O véu, dos roxos lírios pouco avaro; 

Mas, para que o desejo acenda e dobre, 

Lhe põe diante aquele objecto raro. 

Já se sentem no Céu, por toda a parte, 

Ciúmes em Vulcano, amor em Marte.201 

Sintomático do mesmo é o tom irónico da passagem relativa à reconstituição da 

italianizante formação religiosa e académica do irmão Figueira, destacando-se, para 

além da sua passagem por Roma, a estadia em Veneza (Cidade-da-laguna) – grande 

entreposto comercial entre os mercados dos mouros e dos rumes (turcos), e as 

«províncias ocidentais da cruz»: 

Figueira gostava de músculos graciosos e bem proporcionados, como os 

destes jndeos. Era um homem sensível às artes (…). Hoje, existia uma nova 

escola que descobria, naquelas obras, os princípios eternos que se deviam 

praticar; e muitos dos seus artistas tentavam mesmo competir com os 

antigos mestres, na perfeição, na beleza das formas, na harmonia, e na 

grandiosidade dos temas, sendo neles que se inspiravam para construírem 

imensos quadros religiosos, que usualmente partiam de motes banidos, 

pagãos ou profanos.202 

Regressado à Franquia, para além do conhecimento dos maneirismos das gentes 

ricas do levante, trazia um verdadeiro «cansaço de emoções». Emoções essas cujo 

grau de satisfação é, devidamente, clarificado pela enumeração dos prazeres – todos 

aqueles a que podia «aspirar um fidalgo da sua posição» –, experimentados já em 

                                                            
201 Os Lusíadas, II, 37. 

202 Miguel Medina, idem, pp. 231-232. 



Alem do Maar de Miguel Medina – Tráfico e Crença na Reescrita da Identidade Portuguesa  71

Portugal, e que são, ironicamente, conotados pela linguagem católica da Paixão de 

Cristo: 

Aos poucos, fartara-se dos corpos de mulheres (…) experimentara todas as 

dores e segredos da paixão e, sem se aperceber disso, começara a preferir a 

companhia dos jovens da ordem a que pertencia, dos pajens e dos validos 

das cortes onde estivera; e, por fim, dos servos e dos efebos pardos que 

adquiria nas praças de escravos de Ulíssia e das outras cidades franges.203 

Prosseguimos, fazendo referência à troca de olhares entre o referido elemento 

feminino e João, uma vez que pelo mesmo parecem introduzir-se aspectos 

inovadores em relação ao processo de conhecimento que, no âmbito da perspectiva 

neoplatónica, resulta da revelação da «cousa amada». Isto mesmo, nomeadamente, 

pelos aspectos físicos convocados: os olhos dela não são claros (castanhos ou negros) 

como os dele (verdes). 

 Contraposta ao uso do sentido da visão por parte do grumete mas 

complementar da percepção atribuída aos outros homens do mar, surge a capacidade 

olfactiva – «o cheiro a fêmea»204 – da personagem Moreno (o bombardeiro rival de 

Hernando Pacheco) como concretização possível da volúpia demonstrada.  

Neste enquadramento, percebe-se por que razão se relata a observação atenta à 

subida das nuvens em relação a João. Não obstante, encontrando-se na posse do 

conhecimento das estrelas, vê nestas a permanência que se contrapõe à mutação 

daquelas: 

 (…) à medida que se aproximavam do grande círculo luminoso que 

ocupava todo o céu, por cima da frota, mudavam de cor, perdendo os seus 

tons mais acinzentados, e transformavam-se depois lentamente em figuras 

estranhas, prateadas, onde cada qual ia beber os significados que 

desejasse.205  

Vejamos, então, o que se desenvolve em torno da sua capacidade perceptiva. 
                                                            
203 Miguel Medina, idem, pág. 232. 

204 Miguel Medina, idem, pág.167. 

205 Miguel Medina, idem. 
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Simultaneamente à descrição da passagem da noite ao alvor da madrugada, dá-

se o solilóquio em que João verbaliza uma reflexão que o faz reconhecer na rapariga 

negra e bela uma imagem de Nossa Senhora.206  

Para além do que é visível, há lugar àquilo que é criado pelo poder da 

imaginação, não deixando esta de ser uma forma diferente de ver. A reconstrução da 

imagem faz-se de um modo que se assemelha à leitura que a personagem fazia das 

nuvens, imaginando-a sobre as águas que reflectem o brilho das estrelas – qual 

Vénus… 

Na evocação, particularmente, curiosa é a ênfase (momentânea) dada à imagem 

de mãe impoluta: Maria, senhora do mar. Porém, descobertas as brumas do 

esquecimento, a imagem é progressivamente definida, apresentando-se: «(…) sem 

menino ao colo, mas com o mesmo modo de apertar os cotovelos contra o corpo, e o 

mesmo sorriso brando e calmo da cativa moura.»207 

O grumete não a consegue fazer corresponder a nenhuma das imagens de que 

guarda recordação, nem mesmo à do templo da colina da foz, «(…) onde rezara toda 

a noite antes de se incorporar na procissão que acompanhara os marujos da frota 

expedicionária até à praia das Lágrimas.»208  

É na virgem Negra dos Foros que reconhece «a mais perfeita imagem da 

cativa».  

Ainda no sentido de desenvolver a valência que relativiza os valores de 

distinção social inerentes à própria missão, torna-se fundamental a referência ao 

almoço que se realiza debaixo da tolda da popa da mor, mandado organizar pelo 

capitão para assinalar o fim da quadra da paixão e «(…) a chegada ao célebre porto 

de Alcazer, de que conheciam a existência desde Ulíssia, e que tinham agora 

finalmente diante dos olhos.»209  

                                                            
206 «(…) E o mesmo jeito de inclinar-se para a frente, como se tivesse um menino ao colo…» - Miguel Medina, 
idem, pág.180. 

207 Miguel Medina, idem. 

208 Idem. 

209 Idem. 
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Na passagem, identificamos a recriação da ascendência de Baco, através de um 

marujo que deixara noiva à espera: Gil Pereira. A simetria entre esta personagem e o 

marinheiro Leonardo – aquele que n’ Os Lusíadas (Canto VI) propõe que durante o 

quarto de vigia se contem histórias de amor – é facilmente reconstruída se 

atendermos ao dado textual de ser esta a personagem que, em troca de tragar um ou 

mais copos de aguardente, noticia a «espécie de visão» de João: «(…) qu’andou à 

volta da terra abraçado a ela…»210; «Ele garante que foi o senhor que a colocou no 

caminho da gente para nos salvar das pestes. Que ela lhe apareceu sobre as águas, 

vestida da mesma maneira da imagem lá da terra dele, e que lhe disse três segredos 

que não pode revelar…».211 

Dos comentários irónicos proferidos em resposta, assinalamos a colocação 

jocosa da hipótese de os referidos segredos serem sobre a conversão da «seita 

mourisca» ou dos pagãos do Oriente. Destacamos, ainda, uma passagem em discurso 

indirecto livre, pela qual se atribui ao estatuto social de João a razão que determina a 

correspondente desvalorização do milagre, ainda que este seja de inspiração cristã: 

 Contudo, também havia quem se recusasse a acreditar no milagre 

proclamado à boca cheia por João. Por que diabo haveria o criador de ter 

escolhido o grumete mais miserável da frota, para fazer chegar o seu 

verbo aos nautas, já que levavam a bordo muita gente de condição, bem 

melhor preparada do que ele para entender e respeitar os mistérios da 

fé?212 

Ao conceito social, acrescenta-se um preconceito racial: 

  E, além disso, logo através duma pretensa virgem negra? Nunca se 

ouvira falar de virgens negras em terras franges, ainda por cima duma tal 

cova da Iria que ninguém sabia onde ficava, ou sequer, se existiria na 

realidade…Aquilo cheirava antes a uma mentira de grumete; mentiras 

                                                            
210 Miguel Medina, idem, pág.208. 

211 Miguel Medina, idem. 

212 Miguel Medina, idem, pág. 215. 
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estas, aliás, em que eles são exímios, tal como pode atestar facilmente 

qualquer embarcação que já tenha passado pelo mesmo posto.213 

Introduzindo-se as noções – tão presentes no romance pós moderno – de 

relatividade do tempo e da sua reversibilidade, o significado destas referências (com 

um avanço de mais de quatrocentos anos) ganhará em clarificação, se as 

relacionarmos com um outro episódio.  

Da mesma forma que nos parece significativa a integração, no Primeiro 

Andamento, do episódio da cativa Fatma, realizando-se nele o tratamento irónico214 

da figura de Nossa Senhora e nomeadamente de Fátima, afigura-se-nos igualmente 

revelador o episódio de pendor maravilhoso que é protagonizado pelo grumete 

visionário, na sua fuga e retorno bem sucedido à frota, no Segundo Andamento. O 

mesmo decorre depois de João ter sido incumbido por Vasco da Gama de levar a 

notícia da reclusão da comitiva em Pandalaini, com a finalidade de colocar a frota em 

segurança. A fuga alada de João constituiria, assim, uma transfiguração d’ Os 

Lusíadas relativamente ao envio de Mercúrio à Terra, cujo objectivo é buscar um 

porto seguro e mostrá-lo em sonhos a Vasco da Gama, para que este não arriscasse a 

demorar-se em Mombaça (II, 56-63). 

Pela recriação da função de mediação de Mercúrio, verifica-se em Alem do Maar 

a presença do símbolo da ave – elemento mediador entre a Terra e o Céu e, por isso, 

mensageiro das divindades  –, mais precisamente, na variante catolicamente 

conotada da águia, em relação à qual se associa o estado superior da espiritualidade, 

pela proximidade do Sol que é alcançada pelo voo.  

Abordamos, a este propósito, o pensamento simbólico indiano, recorrendo aos 

textos reunidos em Myths and Symbols in Indian Art and Civilization. Sendo a Terra a 

mãe primordial da vida, «(…) a infinitude do céu denota o livre movimento do 

espírito ilimitado que voa como a ave, livre das grilhetas terrenas. A águia representa 

este princípio espiritual, superior, livre da servidão da matéria, que plana no éter 

                                                            
213Miguel Medina, idem. 

214 Veja-se a nomeação por designações perifrásticas disso, igualmente, reveladora: A-Imaculada, A-do-Coração-
Sagrado, A-das-Dores, A-dos-Navegantes, A-que-Concebeu-Sem-Pecado, A-mais-Alta-senhora, A-dos-Aflitos. 
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transluzente, e se eleva até às estrelas, suas companheiras, e, mesmo, até ao ser 

supremo que está acima delas.»215 

As subunidades narrativas em que o grumete João participa constituem-se 

como ilustração de uma antítese que corresponde à oposição espiritual entre a ave e a 

serpente. Segundo Zimmer, na Índia, esta é simbolizada como derivação dos 

elementos naturais: «(…) a força do sol contrapõe-se à energia líquida das águas 

terrestres.»216 Garuda,217 o senhor do céu, de «bela plumagem», é o exterminador de 

serpentes – corporização da água da vida que emerge das profundezas da Mãe Terra 

– e montada de Vixnu, o Deus Supremo. 

 No elemento Terra, também se encontram as árvores, como os coqueirais 

descritos no romance. Mais concretamente em relação ao episódio referido em 

segundo lugar, parece-nos importante sublinhar aquilo que se nos apresenta como a 

desvalorização da conotação cristã relativa à figuração da árvore. A conclusão 

enquadra-se no confronto intertextual com a metáfora usada na estância 7 do Canto 

Primeiro – Dedicatória – de Os Lusíadas: «Vós, tenro e novo ramo florecente/De ua 

árvore, de Cristo mais amada/Que nenhua nascida no Ocidente, / Cesárea ou 

Cristianíssima chamada:/»  

Trata-se, pois, de uma «árvore raquítica, abanando com o vento», um espécime 

que em nada se parece com a árvore sagrada218 que protege os peregrinos e os 

mendigos, a quem o grumete não presta falsa caridade: 

Olhou a árvore; (…) benzeu-se por instinto. Inclinou-se; os músculos 

vibravam-lhe na expectativa do perigo; teve de recorrer a toda a sua coragem 

                                                            
215 Heinrich Zimmer, Mitos e símbolos na arte e civilização indianas, org. Joseph Campbell, Lisboa, Assírio & 
Alvim, edição 436, 1997, pág.84. 

216Idem. 

217 Garuda é representado por uma ave de rapina com cabeça humana, três olhos e um bico de águia. A luta da 
ave e da serpente é um tema recorrente na iconografia asiática, como figuração do duplo aspecto de Vixnu que 
mata e ressuscita, destrói e reconstrói – Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicionário dos Símbolos, tradução de 
Cristina Rodriguez e Artur Guerra, Lisboa, Teorema, 1994, pág.347. 

218 Miguel Medina, idem, pág., 326: «Os seus ramos eram grossos e nodosos, as folhas de nervuras salientes, e os 
frutos amarelos, longos e pesados.»; idem, pág.309: «As suas raízes grossas furavam o altar de pedra onde se 
enterravam, e via-se ali o chão manchado de restos de pó colorido, de cera e de pétalas de flor.» Veja-se, ainda, o 
relato da forma como é vista, pelo irmão Figueira – idem, pág. 309 – e por Martim – idem, pág. 311 –, a tradição 
que a este tipo de árvore está ligada. Estas são, assim, personagens que representam o lado mais expectável, no 
que diz respeito à abertura às práticas culturais e religiosas do Outro.  
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antes de conseguir atrever-se a saltar. Quando deu por si, esbracejava no 

espaço, com os dois braços esticados para a frente, os olhos abertos de susto. 

Sentiu a aragem da queda afagar-lhe o rosto (…); o empedrado, que rodeava 

as paredes brancas do edifício, crescia diante de si.219 

Ora, quando invoca a sua virgem negra – Fat’ma –, a queda é invertida num 

movimento ascendente: 

 Sem saber porquê, abriu os braços. Imediatamente o chão do pátio voltou 

a afastar-se dele muito depressa a copa da pequena árvore passou-lhe 

diante dos olhos, agora no sentido oposto; os galhos voltaram a aleijá-lo, 

arrancando-lhe um pedaço da camisa, e fazendo-o sangrar, agora da mão 

esquerda, da barriga e dos joelhos.220 

O momento em que controla melhor o voo é, também, aquele em que a maior 

estrela – o Sol, o olho de Deus que tudo vê, e o princípio masculino e fecundador que 

faz par cósmico com a Lua221 – lhe cobre o rosto com todas as cores do arco-íris. A 

imensidão e a beleza da paisagem prendem de tal forma a sua atenção sensorial, que 

só com muito esforço consegue voltar outra vez o pensamento para a frota: «(…) 

pareciam esperar alguém que as penetrasse, prometendo deleites sem fim, uma vida 

doce e de bem-aventurança, o suave esquecimento que sobrevém à morte, a 

comunhão absoluta com as forças mágicas, o retorno ao primeiro, ao claro e ao 

eterno.»222 

Nas correntes da filosofia indiana, a experiência imediata do mundo é dirigida 

para o conhecimento do Absoluto, o Brahman.223 À luz deste entendimento, dever-se-

á ver no salvamento que João crê acontecer por acção da sua virgem negra a 

                                                            
219 Miguel Medina, idem, pág., 368. 

220 Idem. 

221 Miguel Medina, idem, pág., 578. 

222 Miguel Medina, idem, pág., 369. 

223 «O substantivo Brahman é neutro. O Absoluto está para além das qualificações diferenciadoras de sexo (…) 
Do Brahman, do Absoluto, procedem as energias da Natureza, que produzem o nosso mundo de formas 
individualizadas, o transbordante mundo da nossa experiência empírica, que se caracteriza pelas limitações, as 
polaridades, os antagonismos e a cooperação.» - Heinrich Zimmer, op. cit., pág.131. 
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experiência de uma ascese salvífica. O episódio configura-se, assim, numa valência 

de unidade divina, de fusão dos princípios masculino e feminino. 

Ao mesmo, não será estranho que a personagem protagonista seja moço e que, 

facilmente, se deixe enamorar pela sensualidade da mulher indígena. Recorrendo-se 

à fantasia e numa perspectiva idílica, representa-se a própria miscigenação. Parecem-

nos claros indícios da explicação enunciada o vocabulário e as imagens que, ainda 

que conotados eroticamente – «penetrar», «afagar», «prazer»224 –, apresentam 

contextos de uso que se afastam do que, numa lógica carnal, seria expectável.  

Por outro lado, sendo por instinto que João se benze e que abre os braços em 

cruz, a estratégia de fuga concretiza-se pela sua metamorfose em águia branca. O 

episódio apresenta-se, neste sentido, como figuração de uma outra fusão: a do 

simbolismo cristão com o pagão, numa clara recriação da presença do Maravilhoso n’ 

Os Lusíadas. 

Tal como o procurámos demonstrar, a recriação da vertente mítica da viagem 

de descoberta é sustentada pelo deslumbramento civilizacional. Quando comparado 

com a acção evangelizadora, o Tráfico adquire a dimensão de abertura ao diálogo e 

ao consequente alargamento do conhecimento humano, na medida em que 

proporciona este estádio cognitivo. No âmbito enunciado, salientamos uma 

passagem com uma forte conotação irónica, em que João é focalizado pelo irmão 

Figueira: «O moço devia sentir-se uma espécie de Crixto sujeito à perseguição dos 

guardiões do templo.»225  

Em oposição à possibilidade que é, episodicamente, figurada em relação à 

personagem João, apresentam-se os comportamentos da «maruja». Falhos em 

capacidade de abstracção que não passasse pela possibilidade de traição por parte 

das esposas, «(…) por raiva, por luxúria ou por simples saudade dum coito»226, os 

companheiros do grumete encaravam com leveza «os transportes da alma».227 

                                                            
224 «As plumas das asas afagavam-lhe o pescoço num ritmo certo, fazendo-o sorrir de prazer.» - Miguel Medina, 
idem, pág.369. 

225 Miguel Medina, idem, pág.231. 

226 Miguel Medina, idem, pág.415. 

227 Miguel Medina, idem. 



Alem do Maar de Miguel Medina – Tráfico e Crença na Reescrita da Identidade Portuguesa  78

 Ora, no Terceiro Andamento, João moço é mandado para a gávea da mor, 

atribuindo-se-lhe o visionamento do alto que abrange o convés da «nave», que 

suspira, e a caravela Bérrio, que abre o caminho. Revela, também, um conhecimento 

acrescido em relação ao que é referido como: «(…) as crónicas, os roteiros, os 

episódios, as estórias, tão estranhas e fabulosas, que ficariam para sempre na 

memória da gente do mar em versos de talho agreste.»228 

Não descurando o facto de a subida para a gávea da mor convocar uma 

imagética de ascensão, evidenciamos no acto de reconhecimento um movimento 

contrário a uma aparente dignificação ética: 

Já quase esquecera os seus amores. A moura negra do harém de Alcazer e 

a mopla de Qualecut, filha do senhor do cravo, diluíam-se nas silhuetas 

esbeltas de todas as raparigas que encontrara nos portos onde calhara 

pousar, e confundiam-se com as variadíssimas emoções que sentira 

durante a descoberta. Algumas assustadoras (…) Outras estranhas (…) As 

demais intransmissíveis (…); e únicas como olhar uma terra nova, e pôr os 

pés em terra, e falar com os da terra, julgando-se o primeiro.229 

A este propósito, evidenciamos no remate do percurso encetado pela 

personagem uma recriação230 do incidente de que é protagonista Fernão Veloso, n’ 

Os Lusíadas: 

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.231 

                                                            
228 Miguel Medina, idem, pág. 514. 

229 Miguel Medina, idem, pág. 512. 

230 Confrontar com a passagem, idem, pág. 373: «Os naíres, que vigiavam a praia, tinham detectado um alvo a 
meter-se à água, e a ser recolhido por um dos batéis. Contudo, apesar de se terem lançado imediatamente no seu 
encalço, o outro fora mais rápido, e depois de o terem perseguido um bocado, viram-se obrigados a dar meia 
volta e a regressar à praia a toda a velocidade, sob o fogo rijo das bombardas do navio almirante.»  
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 No sentido de tornarmos claro o alargamento do pendor irónico aos dois 

episódios analisados, salientamos uma passagem cujo contexto é o relato de uma 

outra fuga, que tem por objectivo dar ao Capitão informações sobre o «tráfico» com o 

Samorim:   

- Jesus não pricisa da sua vi’gem neg’a (…) Não pricisa di asas…Nem há 

Judas que lhas corti… 

 (…) João coçou a cabeça. Como diabo saberia Jesus do seu milagre das 

asas brancas? (…) calara-o o no fundo do peito, e só voltava a ele em 

certas ocasiões, para se rever naquele instante divino que jamais 

conseguira explicar. Se alguma coisa tivesse chegado ao conhecimento dos 

irmãos da fé, ou do comando, seguramente teria aborrecimentos com 

ambos; e bem mais graves do que quando andara a dizer, por todo o lado, 

que fora a cativa Fatma que sarara os enfermos e que acabara com as 

pestes.232  

 

A evasão de que nos ocupamos é protagonizada pelo escravo negro de Afonso 

de Paiva, chamado Jesus, e só se torna possível pelo pagamento a um pescador do 

transporte até à frota. Como escravo, Jesus representa o ser humano excluído da 

cadeia de distinção social, que ao serviço do Tráfico consegue superar a Crença. O 

efeito irónico, de natureza religiosa, é reforçado através da focalização realizada por 

parte da personagem pescador: «(…) todos sabiam que entre os estrangeiros da frota 

contavam-se estes de cor parda, que os demais tratavam sempre como inferiores; 

talvez fossem iguais aos intocáveis daqui.»233 

Prosseguindo o raciocínio, o que observamos relativamente à personagem 

grumete é a concretização de uma prevalência de homem do Mar, espaço a que se faz 

corresponder a valência masculina conotada pela dissolução. Neste sentido, a 

inversão dos princípios seguidos até então apresenta-se, alegoricamente, 

                                                                                                                                                                                          
231 Luís de Camões, Os Lusíadas, V, 35. 

232 Miguel Medina, idem, pág. 432.  

233 Miguel Medina, idem, pág.434. 
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representada por imagens de violentação da natureza e da mulher: «Agora era o mar 

que o atraía; desejava penetrá-lo outra vez; possuí-lo todo; amansá-lo; domá-lo, como 

se doma um potro selvagem; ou como se subjuga, depois de esforços, hesitações e 

rodeios a mulher que se quer para si e se nos recusa.»234 

Era, agora, mais um dos nautas235, tão conhecedor dos homens como das 

constelações236, nomeadamente, da norte, que os guiara, «suspensa por cima da terra 

da especiaria». Tendo o «mundo-sol» pelas costas e afastando-se, definitivamente, da 

Mãe-Terra, como que se converte ao Deus da Morte e das Cruzadas. Já quase 

esquecido dos seus amores, agora zela pela lei da Guerra: «Gente vossa, que a Marte 

tanto ajuda/».237 A valência do elemento Fogo238 é reposta, materializando-se os 

presságios presentes no vaticínio do adivinho Paramganda:  

De pouco valia a vontade dos homens, disse naquela noite um adivinho 

da aldeia; o futuro e o passado estão inscritos nas suas manchas leitosas, 

pensaram os franges, olhando-a meio adormecidos; o sangue voltará a 

correr no país-dos-cocos, os alvos têm a marca de Kali impressa no rosto 

barbado, repetiu o adivinho (…) 239 

Confrontadas com as correspondentes épicas, inscritas numa mundividência 

própria do século XVI, determinadas acções são, propositadamente, deslocadas para 

o elemento Terra. A transposição em análise é operada tendo por base o sentimento 

                                                            
234 Miguel Medina, idem., pág. 512. 

235 Confrontar com Miguel Medina, idem, pág. 402: «Os seus corpos estavam ávidos de prazeres sensuais, de 
fama, de glória, de combates mortíferos, onde pudessem mostrar o seu valor. A enorme ganância que os possuía, 
à qual se juntavam as tonturas da fé, transportava-os a graus inconcebíveis de paraísos adivinhados, de desejos 
violentos por mulheres de todas as cores, pelo cheiro da pólvora, do sangue, das pedras finas, da especiaria, das 
drogas.»  

236 Confrontar com Miguel Medina, idem., pp. 513-514. 

237 Luís de Camões, Os Lusíadas, I, 5. Confrontar com o comentário do Poeta na estância 89 do canto VIII: «Tal 
há-de ser quem quer, co’o dom de Marte, /Imitar os ilustres e igualá-los:/ Voar co’o pensamento a toda a parte, 
/Adivinhar perigos e evitá-los/Com militar engenho e sutil arte, /Entender os imigos, e enganá-los, / Crer tudo, 
enfim; (…) /» 

238 «Camões está muito distante das doutrinas irenistas de Erasmo e dos seus discípulos e seguidores, exprimindo 
convictamente uma visão do mundo belicista, senhorial, cavaleiresca e católica (…). Há no ethos de Camões 
uma espécie de mescla de valores tardo-medievais e de valores contra-reformistas que o diferenciam de um 
poeta renascentista como Garcilaso de la Vega (…)» – Vítor Aguiar e Silva, op. cit., pág.105. 

239 Miguel Medina, idem, pág. 308. 
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que determina que Vénus proteja os nautas portugueses, seduzindo eroticamente 

Júpiter e os ventos. Desenvolve-se no sentido de demonstrar os reais 

condicionalismos humanos, determinantes para essa dificuldade em ascender ao 

conhecimento que zela pela paz, e assegura a comunicação civilizacional. Depois de 

terem sido atribuídas, ao grumete alvo, as capacidades de natureza metafísica que 

são figuradas no voo libertador, o leitor é confrontado com a «descida» de João a um 

entendimento civilizacional que o coloca ao nível da personagem António. A esta se 

atribui um clarificador discurso indirecto livre e assindético: «(…) bailarinas, deusas 

ou moças em carne e osso? (…) ; mas com guizos de prata nos pés, flores nos cabelos, 

panos coloridos e seios à mostra; o resto qu’ importa?»240 Ainda em «O senhor-das-

águas», no Segundo Andamento, João mostra a natureza, estritamente, sensorial do 

reconhecimento do espaço, pela incredulidade que lhe provoca o dramatismo exótico 

do bazar a entrar-lhe pelos cinco sentidos:  

Os toldos tapavam o céu à medida que penetravam no bazar. As vias (…) 

saturadas de gente. Homens, muito magros, com um pano à volta dos rins 

e outro na cabeça, (…) empurrando carros de rodas bambas, cheios das 

coisas bizarras (…) brilhando de suor, e eram agressivos para os párias 

(…) humildes e calados como animais. As vendedoras (…) mais velhas 

pitavam fumo grosso (…) riam-se, (…) enchendo o ar com cheiros 

aromáticos e penetrantes. Por vezes João ficava na dúvida se estaria 

realmente diante de mulheres (…) Mais adiante, via-se um grupo de 

pescadeiras, com os seus panos axadrezados, flores nos cabelos (…); os 

seios gordos e repletos davam-lhes um ar fértil e maternal. (…) O grumete 

sentia-se entontecido pelo sol, e virava a cabeça cada vez que passavam 

por uma rapariga de seios nus, ou uma moura coberta de véus. Sentia 

ganas de mexer em tudo, de experimentar tudo, de comprar tudo, de 

esquecer para sempre a frota, e de mergulhar nessa terra alucinante que se 

abria diante dos seus olhos.241 

                                                            
240 Miguel Medina, idem. 

241 Miguel Medina, idem, pp.330-331.  
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Apercebendo-se dos custos da separação dos companheiros, precisamente no 

momento em que se coloca iminente a partida para a feitoria, este sentir torna-se 

numa emoção sobreposta até às saudades da família: «(…) começava a aprender a 

refrear os sentimentos, a rir das fraquezas alheias como os outros, a dar cada vez 

menos importância aos padecimentos da alma.»242 

Assim sendo, em Alem do Maar, parte-se da concepção de amor sublime 

presente no poema épico, demonstrando-se como este pode ser redentor e quais os 

seus limites. O processo de dignificação da personagem decorre de esta se ter 

mostrado um ser humano capaz de ver para além do visível, ainda que se deixe 

tomar pelo deslumbramento que os sentidos lhe proporcionam, colocando-se ao 

nível do desejo físico. Torna-se, deste modo, expectável o seu percurso descendente. 

Neste sentido, a perspectiva apresentada evidencia, claramente, uma relação de 

simbiose com a cultura e o pensamento religioso indianos.  

Fazendo corresponder uma necessidade vital à relação de proximidade de João 

com o Comandante da Frota do Tráfico,243 a leitura ficaria incompleta se 

descurássemos a valência metafísica inerente à mesma. Assim, torna-se pública a 

mudança – ainda que temporária – do posicionamento do comandante no 

relacionamento com os homens do mar, da mesma forma que em relação ao grumete 

se valida um proporcional reforço social, que não extrapola, em todo o caso, o 

estatuto de marinheiro.  

                                                            
242 Miguel Medina, idem, pág.425. Veja-se, a propósito, Alberto Moravia, Uma ideia da Índia, Lisboa, Edições 
tinta-da-china, 2008, pp. 91-93: «Segundo o pensamento religioso indiano, o mundo dos sentidos é maya, isto é, 
ilusão. (…) o mundo dos sentidos seria, portanto, uma magia, uma peça de teatro mágica que a alma universal 
(brâman) representa para si própria (…). Desta ideia (…) derivam duas consequências: a primeira é que este 
mundo é absurdo e irreal; a segunda, que o homem deve rejeitá-lo e, através da prática mística e ascética (…) na 
Índia a realidade nunca está completamente ao nível dos sentidos do homem, ou seja, nunca permite uma 
identificação indolor e fácil do homem com o ambiente natural e social. Pelo contrário, essa realidade é sempre 
anormal (…) e é-o de duas maneiras fundamentais e opostas: o pesadelo, ou seja, uma irrealidade angustiante, e 
a miragem, ou seja, uma irrealidade cativante. (…) Um calor insuportável, uma humidade louca, chuvas 
torrenciais e, quando o tempo está bom e fresco, como acontece no Inverno, qualquer coisa de excessivamente 
brilhante na luz e de dolorosamente faustoso nas cores fazem com que o homem na Índia viva sempre um pouco 
acima dos seus sentidos, numa situação angustiante de permanente incredulidade existencial. Ao clima se deve, 
portanto, que muitos aspectos da Índia tenham a intensidade insuportável das coisas que se vêem e se vivem nos 
pesadelos. Fazendo outra comparação, parece que temos nos olhos umas lentes demasiado fortes que ansiamos 
por substituir.» 

243 Veja-se a caracterização, em jeito de corsário, do capitão, quando da visita de João ao castelo, para propor 
ficar na feitoria com Pêro Páscoas. Relativamente ao habitual cuidado com a aparência do Capitão – 
nomeadamente na postura, semblante, vestuário e atavios – esta referência surge como uma excepção. 
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Desvendando-se no «descoberto» a natureza erótica de uma força capaz de pôr 

em evidência o lado metafísico do «descobridor» português, equaciona-se em Alem 

do Maar a tentação da carne como mácula cristã. Seguimos o raciocínio proposto, 

colocando em análise a ilha Gavda, dado vermos neste segmento narrativo uma 

recomposição do episódio da «Ilha dos Amores». Situa-se no Terceiro Andamento, 

depois de se relatar, em analepse, a colocação de um padrão na enseada onde a frota, 

que partira de Qualecut, é recebida de uma forma amistosa, determinada pela 

configuração daquele marco, que evoca a possibilidade de confluência dos símbolos 

civilizacionais: «A coluna de pedra redonda, com a ponta mais larga e encimada por 

uma cruz de ferro, fazia recordar aos pescadores a representação sacra dum estranho 

falo, tosco e rudemente talhado. (…) acompanharam com muito interesse as rezas 

que os brâmanes estrangeiros organizaram (…)»244 

A descrição da ilha remete-nos para o episódio camoniano, tornando-se 

expressivo o ecoar da estância 62 do Canto IX, de que se destacam os seguintes 

versos: «Bem se enxerga nos pomos e boninas/ Que competia Clóris com Pomona. 

/Pois, se as aves no ar cantando voam, / Alegres animais o chão povoam.»245 

Particularmente alternativa à natureza amena da ilha de Vénus é a presença de 

bandos de macacos, o que parece pôr em evidência nos «animais de duas patas»246 

um estádio de comportamento revelador de irracionalidade. Em correlação com o 

episódio épico, regista-se a realização de uma caminhada por uma picada em 

direcção a um espaço situado num lugar alto da ilha. Aí descobrem-se as ruínas de 

um velho templo hindu, registando-se reacções colectivas e individuais que apontam 

para o respeito por aquilo que os deslumbra:  

Os homens sentiram, com muita força, que devassavam um espaço 

sagrado; sem darem por isso, baixaram a voz.247 

                                                            
244 Miguel Medina, pág. 473.Confrontar com o Roteiro, no relato da colocação dos padrões, nomeadamente o de 
Santa Maria nuns ilhéus, datado de 15.9.1498. Confrontar, ainda, com Os Lusíadas, canto V, 78, no que 
concerne ao levantamento de um padrão com o nome de S. Rafael – «(…) o nome tem do belo/ Guiador de 
Tobias a Gabelo.» –, no rio dos Bons Sinais. 

245 Luís de Camões, Os Lusíadas, IX, 62. 

246 Miguel Medina, pág. 508. 

247 Miguel Medina, pág. 476. 
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Nuno Castro olhou para tudo espantado. Só aos templos da sua fé é que 

costumava associar a mesma serenidade que este sítio emanava; e a 

percepção de tal sentimento perturbou-o, incomodou-o e fê-lo temer uma 

irrecusável vertigem pecaminosa, uma tentação dificilmente redimível, 

contra a qual devia lutar com quantas forças tinha. Porém, aquela 

atmosfera sagrada insinuou-se-lhe nos membros e subiu-lhe à alma, com o 

poder enebriante da ambrósia; esquecendo todos os seus receios, 

entregou-se à contemplação daquilo que o rodeava, como se vogasse na 

bruma do mais feliz amanhecer.248 

Porém a referência ao deslumbramento invasor do corpo e alma alvos, 

equiparado ao poder da ambrósia, é um apontamento fugaz. Lembramos a presença 

de uma concepção de raiz platónica do Amor no episódio épico, uma vez que nesta 

perspectiva ele constitui um princípio de harmonia, cósmica e microcósmica (o 

pequeno mundo, que é o ser humano), que exalta a humanitas, superando a feritas e 

ascendendo à plenitude da divinitas – «ascensus» à «pax unifica», de Pico della 

Mirandola. Em sintonia, no pensamento de Marsilio Ficino, o Amor é o elemento 

unificador do Universo, contrário ao caos. Os homens, animais racionais, 

participando da esfera da sensualidade, mas comungando da esfera do intelecto 

angélico (dotados daquilo que lhes é próprio e os habilita a escolher) são conduzidos 

pelo amor bonus à libertação do cárcere corpóreo, ao convívio com os seres angélicos 

e, por fim, à «vital morte» que torna possível a união com Deus (não sendo esta mais 

do que um retorno). Isto mesmo, quando nas estâncias introdutórias é convocada a 

figura do «filho frecheiro» da «Deusa Cípria»: «Ajuntando outros muitos, que 

pretende/Fazer ua famosa expedição/Contra o mundo revele, por que 

emende/Erros grandes que há dias nele estão, /Amando cousas que nos foram 

dadas, /Não para ser amadas, mas usadas.»249 Pelo contrário, em Alem do Maar, os 

nautas alvos vão ficar conhecidos pelo lado mais irracional da lei da guerra, 

deixando a sua marca quer nas construções humanas quer na natureza. Relata-se o 

                                                            
248 Miguel Medina, pp. 476-477. 

249 Luís de Camões, Os Lusíadas, IX, 25. 
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seu desrespeito pelo hábito de os macacos esperarem oferendas, e numa segunda 

fase estes seres irracionais mais próximos são alvo da recriação do simbolismo da 

actividade venatória presente n’ Os Lusíadas: «– Senhores, caça estranha, disse, é 

esta!»250 Estabelecendo o paralelismo, sublinhamos que é o marinheiro Veloso quem 

desvenda o significado da ilha de Vénus: «Se inda dura o Gentio antigo rito/A 

Deusas é sagrada esta floresta. /Mais descobrimos do que humano esprito/Desejou 

nunca, e bem se manifesta/Que são grandes as cousas e excelentes/Que o mundo 

encobre aos homens imprudentes.» 251 Pelo contrário, na ilha Gavda, a caça é 

perspectivada não como procura de desvendamento, mas como cilada de dizimação. 

Esta é atribuída à personagem Augusto e a um dos fraldiqueiros da mor, contra uma 

família de macacos. Já entre os mais ilustres, a lei da guerra manifesta-se, quando os 

batéis da Bérrio – com o protagonismo desafiador de Nuno Castro e Moreno – e da 

mor disputam entre si, ao combaterem as fustas do armador Timoja. Os nautas 

deixam no espaço sagrado de Gavda as marcas do seu poder de destruição. Referimo-

nos ao tipo de destruição que tinha sido contido em terra quando da visita a um 

templo, narrada no Segundo Andamento, em «De Andor». Parece-nos pertinente 

sublinhar que a imagem disforme da deusa «Kali», esposa de «Xiva-o-destruidor» é o 

que mais surpreende o capitão, que não se descalça:  

(…) esperava encontrar aqui, na terra jndea, referências seguras da sua fé, 

santos que conseguisse identificar, cruzes, coroas de espinhos e lágrimas. 

(…) via-se rodeado por mulheres voluptuosas, bailarinos efeminados, 

pastoras, deuses calmos e sorridentes em meditação; plantas, flores, bichos 

do mar e da selva; aves do céu. (…) os livros da fé não falavam destes 

prazeres lúdicos, destas comunhões fraternas de sexos, desta mistura 

profana dos cinco elementos da Natureza, destes recantos verdejantes e 

sensuais que pareciam unicamente criados para ninhos de prazer.252 

 
                                                            
250 Idem, IX, 69. 

251 Idem. 

252 Miguel Medina, idem, pág.301.Confrontar com a descrição da estatueta comprada por André Peres e cobiçada 
pelo irmão Figueira – idem, pág.421. 
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Terceiro Andamento 

Questões em torno de uma «epigrafia política»253 do presente 
 
                                                            Por este rio acima 

(…) 
           Cheguei perto do sonho 

      Flutuando nas águas 
Dos rios dos céus 

                Escorre o gengibre e o mel 
Sedas porcelanas 
Pimenta e canela 

 Recebendo ofertas 
  De músicas suaves 
Em nossas orelhas 

  Leve como o ar (…) 
Por este rio acima 

        Os barcos vão pintados 
 De muitas pinturas 

(…) 
Amores repartidos 

                                                           Afagam as dores 
   Quando são sentidos 

       Monstros adormecidos 
                                                           Na esfera do fogo 
                                                           Como nasce a paz 
                                                           Por este rio acima 

(…) 254                                         

                                                            
253 Confrontar Emmanuel Bouju, op. cit. 

254 Fausto, Por Este Rio Acima, Sony Música (Portugal) Lda, 1984. A dez de Junho de 2007, o jornalista 
Joaquim Diabinho, referindo-se à criação musical intitulada «Por este rio acima», escreve no blog «Esculpir o 
tempo»: «Por ele passou muita da força criativa de “Alem do Maar”, do meu querido amigo Miguel de Medina, 
morto faz exactamente um ano.» 
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4.1 Uma variação do tema da saudade 

 

A possibilidade real de os homens do mar ganharem o direito ao amor sensual, 

elevado a prémio espiritual, fica comprometida pela própria Crença. 

E cabe aqui perguntar se não está na queda a mensagem essencial do 

episódio do Restelo e se não se tem desligado o mito de Prometeu do seu 

contexto. É certo que todo o episódio do Velho do Restelo briga com o 

optimismo d’ Os Lusíadas (…) o Velho do Restelo parece vaticinar (…) uma 

queda que já não cabe no Poema, porque o seu pressentimento pertence ao 

mundo íntimo da Lírica, que é o canto do Desconcerto inevitável do 

mundo, o canto da sem-razão.255 

Lembramos, ao convocar a lírica camoniana, que em redondilhas Sobre os rios 

que vão o amor é representado na exaltação dos nobres valores humanos como um 

caminho para a divinização. Maria Vitalina Leal de Matos faz a análise do texto 

camoniano à luz do platonismo que, no seu entendimento, «(…) não enforma o 

poema apenas ao nível das ideias, mas fornece ainda (…) um esquema de 

desenvolvimento formal.»A autora remete-nos, assim, para o conceito de palinódia, 

aspecto da dialéctica posto em prática por Sócrates no Fedro de Platão que depende 

de duas operações: «(…)pela primeira, abrange-se o objecto numa visão de conjunto 

(…); pela segunda, procede-se à análise do objecto (…) e acaba por descobrir que, sob 

a mesma palavra, se encontram diversos sentidos, tal como no corpo humano as 

partes direita e esquerda têm o mesmo nome.»256 

                                                            
255 António José Saraiva, op. cit., pág.55-56. Veja-se, ainda, idem, pág. 55: «E os feitos deles são encarecidos 
pela comparação com certos episódios mitológicos relacionados com a altura e com o Sol: é Prometeu, que 
roubou o fogo aos deuses e por isso se perdeu; é Ícaro, filho de Dédalo, que tentou voar para o Sol com asas de 
cera, que se derreteram; é Faetonte, filho de Febo ou Sol, que tentou guiar o carro alto do pai e que, por não o 
saber guiar, se despenhou no rio Pó. São três mitos solares de grande significado n’ Os Lusíadas. (…) Mas o 
significado destes mitos é duplo: os heróis subiram, mas também caíram. Na famosa fala do Velho do Restelo, 
todas as três aventuras são mencionadas pelo seu lado negativo, porque os heróis se despenharam das alturas, 
sofreram as consequências da sua audácia.»  

256 Maria Vitalina Leal de Matos, Sôbolos rios: uma estética arquitectónica, in Colóquio / Letras, nº55, Lisboa, 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1980, pág.28. 
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Na torrente pós-ficiniana e inscrevendo-se numa antropologia optimista, a 

concepção poética camoniana emerge no texto como arte de libertação, portadora da 

Paz que deve ser operada pelos Reis Cristãos. Aplicando o princípio à transposição 

operada no romance em estudo, neste vemos representada uma tomada de 

consciência do «outro lado da mesma moeda». Pensamos mesmo que o 

estabelecimento do paralelismo com a hetero-caracterização do comando dos dois 

irmãos pode contribuir para a ilustração de uma força alternativa ao carácter 

absoluto do binómio enunciado:  

O mor, com os seus ímpetos de valentia, e seu jeito seco no mandar, a sua 

ferocidade contra a lua-em-arco e a seita arave. O outro, com o seu poder 

imaginativo, a sua argúcia, e uma visão larga das coisas que lhe permitia 

abarcar, num só relance, todos os ângulos das questões que se iam pondo, 

encontrando imediatamente a melhor maneira de reagir perante elas. 

Eram as duas faces duma moeda: a moeda forte que o senhor da Franquia 

precisava para vir a dominar um dia as rotas das drogas, das pedras e da 

especiaria. O comandante da Rafael era ainda um homem reservado, 

silencioso, brando no trato.257 

 Ainda que não tenha sido superada a prova de iniciação no elemento terra 

(descoberta), encena-se uma forma de dignificação humana, verosímil e realizada em 

circunstâncias espácio-temporais específicas, que correspondem à viagem de 

regresso da frota expedicionária. Nesta medida, os novos heróis protagonizam a 

libertação humana da interpretação tradicional do cosmos, determinada pela teologia 

cristã e a metafísica aristotélica: 

Dentro del cosmos como conjunto, la tierra, la morada de la humanidad 

caída, era el lugar de la imperfección. El infierno estaba situado en el 

centro, el punto del universo más alejado de Dios. No obstante, en otro 

sentido la tierra era fundamental para el sistema, y su localización 

corroboraba el especial significado de los seres humanos. Los cuerpos 

celestes podían representar la audiencia divina en un anfiteatro cósmico, 
                                                            
257 Miguel Medina, idem, pág. 205. 
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cuya atención estaba centrada en el drama de la salvación que se estaba 

desarrollando abajo en el escenario.258 

 É a própria estrutura narrativa que determina o equacionar do alcance desta 

realização humana, através da operacionalização do significado da doença e da 

morte.259  

 Estas constituem-se como circunstâncias geradoras da dor, culturalmente 

intrínseca à mundividência do colonizador português, que é a saudade. No 

tratamento das personagens referenciais e dos marujos, a vivência diferenciada da 

mesma adquire o valor significativo de traço pertinente. Assim, paradoxalmente, o 

escorbuto motiva a própria sobrevivência, que é alcançada pela superação dos limites 

humanos, por força da criatividade e do espírito científico postos ao serviço da 

descoberta de uma cura. Os marujos, por seu lado, anseiam o regresso à pátria, 

ávidos de satisfazerem o instinto sexual. Superam-se, por isso mesmo, resistindo à 

tentação de invocarem os Deuses, perante a calmaria dos elementos e a inércia 

demonstrada por parte dos homens que detinham o poder. 

 A saudade motivada pelo ferimento do irmão do Comandante260 e vivenciada 

por este não se sobrepõe à dos homens comuns. Ao antecipar a solidão, a 

personagem é dominada pela dor, arrastando consigo os restantes notáveis senhores 

e irmãos. 

Em todo o caso, percebe-se por que razão aquela motivação e esse 

comportamento de ligação ao salgado não podem ser, necessariamente, reveladores 

do lado mais nobre do sentir português: 

                                                            
258 William J. Bouwsma, El Otono del Renacimiento, 1550-1640, Barcelona, Crítica letras de humanidad, 
pág.109. 

259 Alberto Moravia, op. cit., pp. 36-37: «De resto, mesmo sem saber nada da filosofia e da religião indianas, o 
viajante europeu não pode deixar de sentir, em qualquer parte da Índia, a presença da morte, com as suas cores, a 
sua atmosfera, o seu odor. (…) Mas também se aperceberá de que essa presença não tem nada de terrível, como 
na Europa.» Sob o título Descrença no “monumentum aere perennius”, apresentamos a conceptualização de 
Friedrich Nietzsche, op cit, pp.43-44: «Um inconveniente essencial que o findar das convicções metafísicas traz 
consigo reside no facto de o indivíduo encarar com demasiado rigor o seu curto tempo de vida e não receber 
estímulos mais fortes para trabalhar em instituições duradouras, construídas para séculos (…) Por enquanto, o 
contraste entre a nossa agitada existência no efémero e o fastidioso sossego da era metafísica produz um efeito 
demasiado forte, porque ambas as épocas ainda estão situadas excessivamente próximas (…).» 

260 Cotejamos a referência com a estância 33 do canto V de Os Lusíadas, onde Vasco da Gama dá conta das 
circunstâncias do seu ferimento numa perna. 
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 Adquirir uma percepção de longo alcance, sentir ao longe 

prolongamentos da nossa existência local exige um esforço doloroso. É 

abrir portas ao desconhecido, a encontros inesperados, a emoções e afectos 

excessivos (tornar-se «angustiado» ou «entrar em pânico», deixando de 

«estar triste» ou «saudoso» – nas expressões usuais do léxico comum – 

implica uma mudança radical no clima afectivo de uma sociedade). É a 

ameaça psicótica de não ter limites espaciais corporais. De perder a 

imagem de si, ou a identidade. De desaparecer, enfim.261 

 Ora os acontecimentos protagonizados pela personagem referencial Vasco da 

Gama apontam, anaforicamente, para a manifestação, no elemento Terra, do fim de 

uma identidade que se define: «(…) pela genealogia, pela tradição e pela relação à 

terra, à região, à nação, quer dizer, a identidade referia-se a saberes ancestrais, à 

língua e à imagem de si, por um lado, e ao poder como força de afecção e de auto-

afecção da potência própria do indivíduo e do grupo.»262 

Tendo por referência as palavras de Vincent Jouve,263 aquilo de que nos 

ocupamos no presente trabalho não é o aspecto ilocutório do texto. A irónica 

presentificação observável na passagem, seguidamente apresentada, torna explícita a 

transferência da atenção para o seu receptor: 

Os valores que o comando expedicionário espalhava – com espírito de 

missão e de sacrifício – continuam a ser, na sua essência, os mesmos que 

sempre os chefes franges reclamaram dos seus súbditos e criados. E só se 

estes se revirem nas figuras daqueles heróis (de que nada resta do seu 

perfil humano) e aceitarem ao mesmo tempo os mandos da governação, as 

leis do espírito e os regulamentos fabricados, poderão aspirar – eles, gente 

                                                            
261 José Gil, Em busca da Identidade – o desnorte, Lisboa, Relógio d’ água, 2009, pág.59. 

262 José Gil, idem, pág.56. 

263 Vincent Jouve, L’effet- personnage dans le roman, Paris: Presses Universitaires de France, 1992, pág.14. A 
respeito da estética da recepção, fundada por H. R. Jauss, o mesmo autor tece as seguintes considerações, que 
nos parecem aplicáveis ao presente estudo: «Précisons dès maintenant qu’à la différence de Jauss qui envisage 
l’intersubjectivité dans une optique culturelle (il s’agit des normes littéraires et morales en vigueur au moment de 
la première publication de l’oeuvre), nous lui donnerons quant à nous un contenu anthropologique (entendu 
comme l’ensemble des réactions qui, reposant sur des constantes psychologiques de l’humain, sont communes à 
tous les lecteurs).» 
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humilde e iletrada – ao que qualquer homem de senso comum preza: o 

reconhecimento dos seus chefes e iguais, o apreço dos seus vizinhos, o 

respeito dos seus inferiores; e uma vida remediada, calma, sem mágoas, 

que só se permite a quem já transgrediu, e já se arrependeu das faltas 

cometidas, pagou por elas, e arrepiou caminho a tempo.264 

No desenvolvimento desta linha de análise, pomos em evidência os dados 

textuais orientadores da leitura no contexto de um novo paradigma de heroicidade, 

cujas potencialidades de reconhecimento acabam por revelar-se pouco consequentes 

do ponto de vista civilizacional. A representação ficcional dos alvos revela-os, em 

geral, incapazes de ver para além do mensurável, comprometendo desta forma o 

diálogo civilizacional, fadado a circunscrever-se à troca de bens, exclusivamente, 

materiais.  

A este propósito, propomos o confronto com a focalização realizada pelo Outro. 

Recorremos, em primeiro lugar, a uma versão sincrónica, sendo a mesma da 

responsabilidade do senhor detentor do poder político e económico de Qualecut. 

Seguidamente e numa visão diacrónica, recolhemos a versão, de natureza poética, 

dos «povos da jazira arávica»:  

Começava a perceber a razão da sua vinda. Qualecut era um dos maiores 

portos da Jndea meridional (…). No entanto, hesitava ainda, sem saber se 

o que os mouros lhe repetiam constantemente, a propósito dos 

estrangeiros era ou não verdade. Aqueles diziam-nos piratas e ladrões, 

assassinos sem escrúpulos, destruidores de riquezas, honra e fé. E, para 

ele, esse comportamento não se adequava à posição de embaixador que o 

chefe alvo reclamava para si; não eram estes os hábitos do tráfico, nem isso 

nem mesmo aproximar-se do senhor-das-montanhas-e-das-águas com as 

mãos nuas e absurdos pedidos de aliança.265 

                                                            
264 Miguel Medina, idem, Posfácio, «Heróis e Homens», pp.570-571. 

265 Miguel Medina, idem, pág.318.Veja-se, na passagem, a primeira ocorrência da primeira pessoa gramatical, 
depois de Intermezzo. 
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Indiferentes ao significado mítico que a frota do grande Cabitã irá 

adquirir, após ter chegado à Franquia (…) Ahmad Ibn Mâjid (…) deixará 

retratados para a posteridade, na métrica bem medida dos versos das 

arjuzas (…) o espanto e a tristeza que causou, entre aquela gente, o 

aparecimento dos nautas alvos em Calecut e no oceano Índico. Na sua 

arjuza As-Sugâlîîîa (De Sofala) refere as terríveis desgraças a que foram 

sujeitos os povos do Índico, a partir do início do século X da era 

muçulmana. (…) à penetração dos piratas franges, ninguém conseguira 

oferecer-lhes uma resistência eficaz (…) começando, assim, uma 

exploração desenfreada de todas as riquezas existentes, sempre 

acompanhada por massacres e intocáveis actos de selvajaria, sob a bênção 

da deusa da guerra, aqui, a da Intolerância religiosa.266 

Ora é, justamente, o comportamento do Capitão que permite que os nautas 

portugueses sejam reconhecidos pelo samorim como meros piratas: 

O capitão sabia o significado daquele termo armador; na sua terra era o 

que se utilizava para designar os sem lei nem rei, que atacavam as 

povoações desguarnecidas da costa ou os transportes de mercadoria. Em 

moço também andara no corso; mas por diferentes motivos, pensava. Eles 

tinham a missão; e era reconhecido, à sua província, o direito divino de 

apresar, e afundar qualquer navio que se atrevesse a descer o Tenebroso, 

ou a aproximar-se das feitorias do Manicongo.267 

A seguinte focalização atribuída ao interlocutor Nizar Monçaide, que 

atendendo ao facto de ser mouro se distancia pela sua colaboração do 

comportamento hostil esperado, confirma a imagem pela qual se perspectivam as 

acções dos portugueses. Significativo é o dado textual de, ironicamente, esta 

                                                            
266 Miguel Medina, idem, Posfácio, «O Mestre-Conhecedor-Das-Estrelas», pág.571. Ainda relativamente a Ibn, 
refere-se a este piloto árabe (Malemo Cana, deturpação fonética do título «Mestre-Conhecedor-das-Estrelas» por 
parte dos portugueses) será atribuído pelo erudito Kuth Ad-Din An-Nahravali todo o mérito da chegada à Índia 
da frota de Vasco da Gama. 
267 Miguel Medina, idem, pág.344. 
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personagem corporizar uma opção existencial que passa pela satisfação do desejo de 

correr mundo:  

- Vós sois diferentes. Apareceram cá em nome do vosso Crixto messias, ao 

serviço dum longínquo soberano, pedindo paz e aliança, mas sem no 

entanto darem nada em troca. Passam por aqui muitos forasteiros e 

mercadores de todas as raças e crenças. As perguntas a que estamos 

habituados a responder são: quanto vale? quanto ganho eu? como dividir 

os lucros? com qu’é que posso contar?... Só os armadores corsários é que 

não respeitam estes usos. Mas mesmo esses não se atrevem a defrontar-

nos (…) Os senhores não se incluem em nenhum destes grupos; falam em 

fé, em irmandade, em santos comuns, exigindo um tratamento especial 

que não justifica…268  

Parece-nos pertinente relacionar o teor da passagem com a referência ao mito 

do Prestes João, no Primeiro Andamento, nomeadamente em relação ao efeito 

regenerador nos enfermos da «doença-dos-dentes».  

Confusamente, imaginavam planícies cobertas de árvores de canela, 

montes gigantescos de gemas, pedras finas de todas as cores, estátuas e 

fontanários chapeados de ouro, nuvens densas de incenso e de mirra 

largando no ar os seus aromas embriagadores, e bandos de mulheres que 

só esperavam um gesto seu para lhes satisfazerem todos os desejos 

recalcados durante aqueles últimos meses. No centro destas visões 

parecia-lhes descortinar a silhueta grave e austera do irmão Joham das 

Jndeas baixas, ordenando as riquezas do mundo com uma espada numa 

das mãos e uma cruz de diamantes a brilhar na outra, rodeado duma 

multidão de fiéis abexins que cada qual vestia e ornava com as formas 

mais absurdas do seu delírio.269 

                                                            
268 Miguel Medina, idem, pág.440. Observe-se, a propósito, a pertinência significativa do registo de uma pretensa 
deturpação da palavra «Krixna», na focalização dos alvos: «(…) na fala deles, gutural e sibilada, tomara a forma 
de Krixu ou Krixtu.» - Miguel Medina, idem, pág. 227. 

269 Miguel Medina, idem, pág.62. 
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Ora é depois da conversa – perspectivada pelo criado Augusto como «falas de 

letrados, de gente de grandes complicações de alma, de gostos estranhos onde o 

verbo ocupava um prazer decisivo»270 – que o mouro revela a Tristão o conhecimento 

que tem da terra chamada, pelos franges, «do prestes Joham». A informação tem por 

contexto o esclarecimento de que a ilha designada de Taprobana é «Çillam, terra dos 

singros»,271 rica em canela de boa qualidade, entre outras informações relativas a 

rotas mercantis. São, desta forma, apresentadas as circunstâncias que explicam as 

dificuldades de comunicação demonstradas por parte do «descobridor», colocado 

perante o tipo de ideário de notabilização correspondente: «Aqui o título não se 

herda no sangue. Compra-se antes com ouro; com muito ouro.»272 

Assim, o espaço oriental «descoberto» surge como a negação das convenções 

tradicionais, impondo novas regras que vêm desestabilizar a ordem social vigente 

em que aquele se revê. No Primeiro Andamento, não nos é indiferente o reforço das 

diferenças sociais e da distinção dos respectivos comportamentos, durante a refeição 

que já foi objecto de tratamento no presente trabalho: 

O mordomo achava que se deviam manter sempre as devidas distâncias 

em todos os actos da vida; assim era no céu, e assim devia ser na terra; as 

famílias não eram nobres por simples obra do acaso ou dos azares da 

existência. Fora o senhor supremo que escolhera quem merecia todas as 

honrarias e apoio divino. Esses pertenciam a raças muito antigas, a castas 

puras, com sangue de cor diferente correndo-lhe nas veias. Sabia 

distingui-los muito bem; sempre sérios, orgulhosos, com poses e maneiras 

de quem tem o destino dos outros na mão. (…)273 

Para a personagem a quem se atribui a mundividência enunciada, tudo se 

encontrava previsto à luz da única lei justa: 

                                                            
270 Miguel Medina, idem, pág.442. 

271 Miguel Medina, idem, pág.443. 

272 Miguel Medina, idem, pág.444.Confrontar com as estâncias finais, 96-99, do Canto VIII de Os Lusíadas. 

273 Miguel Medina, idem, pág. 200. 
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  Fechava os olhos a todos os desregramentos que pudesse notar, já que 

ninguém consegue fugir a um ou outro pecado, e o senhor é 

misericordioso para os que actuam em sua defesa, e levam aos três cantos 

sabidos do mundo, o sinal do seu martírio. Mesmo que as faltas cometidas 

fossem muito graves, e o senhor pudesse fechar os olhos, por um 

momento, a todos os sacrifícios que passavam em seu nome, ele não 

deixaria por certo de ser sensível ao ouro e às pedrarias, que os 

pecaminosos davam por indulgências para os cofres do lenho, e à 

construção de grandes templos sobre as ruínas das cidades pagãs, que a 

cruz ia tomando pelo mundo fora.274 

Relata-se que, acima de todos os fidalgos, Xavier desculpava o seu amo, que 

vigiava de longe, servindo-o com «o desvelo e a atenção duma mãe ciumenta» e 

afugentando escravos, marujos e criados dos corredores do castelo. A referência à 

figura materna cujo tratamento alegórico fazemos corresponder à refiguração da 

«Praia das Lágrimas» é relevante, na medida em que se condensa a linha temática 

enunciada numa estrutura de subordinação narrativa.     

Em termos estruturais, no Segundo e no Terceiro Andamentos, equaciona-se o 

tempo e o lugar de uma realização humana, de que resulta a denúncia do pendor 

belicista, de contornos materialistas, da expedição. O Capitão não consegue libertar-

se do epíteto de pirata,275 sobrepondo-se o Tráfico – que não é troca mas sim uma 

estratégia de saque – a uma Crença da qual não resulta a redenção do Homem. 

 Coloca-se no âmbito apresentado a transposição irónica da exortação do poeta 

a quantos desejarem a Fama – relativa às estâncias 92-95 do Canto IX de Os Lusíadas – 

que identificamos na «oratória» ridicularizada do escrivão Benedicto. Proferida na 

ceia comemorativa da largada, configura-se como uma refeição contraposta à 

anteriormente referida, atendendo a que nesta todos são considerados iguais aos 

                                                            
274 Miguel Medina, idem. 

275«A gloriosa irmandade do mar!» – Miguel Medina, idem, pág. 502. 
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olhos de Crixto. A mensagem transmitida é, pragmaticamente, descodificada pelos 

marujos: «(…) irmandade do mar percebiam; era género de piratas.»276 

Significativo é, também, o facto de se situar na ilha Gavda a realização das 

reparações à Gabriel, sendo seguida da caravela Bérrio e havendo a decisão de 

queimar a sam Rafael, por esta nau já não apresentar condições de segurança. A 

destruição, que prenuncia o fim terreno do irmão do Comandante, marca este 

espaço. Para isso concorre a descrição do seu desmantelamento, como se de um ser 

vivo se tratasse: o suspiro cavernoso, a espinha grossa enterrada no areal. Carregadas 

de simbolismo religioso são as referências à mão de fogo que aponta para o céu, e o 

desvio do trajecto habitual das águias, que já se tinham habituado à presença dos 

homens. Convoca-se, ainda, a imagem do Inferno, reforçada pela atmosfera 

fantasmagórica criada pelo próprio incêndio: «Os restos da Rafael arderam toda a 

noite. Quando o dia raiou, só restavam na praia dois madeiros, desenhando na 

bruma a marca duma cruz negra, calcinada e disforme.»277 

Em todo o caso, não é indiferente que seja esse o espaço em que ocorre o 

primeiro e único momento em que, num diálogo entre si, se nomeiam os dois irmãos: 

Vasco e Paulo. Na esteira de Michel Erman e de Paul Ricoeur, concluímos haver em 

Alem do Maar uma relação circular entre o ser e o fazer em torno destas personagens 

históricas. Lembrando o significado etimológico de herói, parece-nos que há o 

propósito de situar na ilha, nomeadamente em relação ao «cabitã», o culminar da 

dotação de uma identidade narrativa eminentemente humana, que está para além do 

efeito de real: «l’effet-personne dans le temps». Na construção da personagem 

referencial, denota-se mais ipséité do que mêmeté: 

Dans le roman moderne, un héros est donc un être individuel et 

particulier qui a une destinée et qui est l’object des identifications du 

lecteur – ce qui n’est pas nécessairement le cas de tout personnage 

                                                            
276 Miguel Medina, idem. 

277 Miguel Medina, idem, pág.503. 
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principal. D’autre part, il est avant tout présenté comme une personne et 

un moi.278 

Por outro lado e seguindo a classificação de Jouve,279 os alvos menos distintos 

que protagonizam a acção narrativa em terra indiana e durante a viagem de regresso 

constroem-se como heróis côncavos dado que, ainda que se lhes atribua uma conduta 

longe de ser exemplar, são sujeito de uma história que é portadora de uma lição 

comum. Representa-se, assim, o quanto ficou comprometido o sucesso da descoberta 

do caminho da maturidade do povo português. Nomeadamente em relação aos 

exemplos paradigmáticos do capitão Nuno Castro e do grumete João, trata-se da 

correspondente caminhada a fazer entre uma fase de puerilidade tardia e a da 

desejada maturidade. 

 (…) o caminho ainda é longo (…) até àquela madura liberdade do espírito, 

que é igualmente autodomínio e disciplina do coração e que franqueia os 

caminhos para muitas e opostas maneiras de pensar, até àquela plenitude 

interior (…), que exclui o perigo de que o espírito, porventura, se perdesse 

(…) nos seus próprios caminhos (…) e, extasiado, ficasse sentado num 

canto qualquer, até àquele excedente de energias plásticas, (…) que é 

justamente o sinal da grande saúde, esse excedente que dá ao espírito livre 

o perigoso privilégio de poder viver à experiência e se entregar à aventura: 

o privilégio de mestria do espírito livre! 280 

Aliás, a posição fetal em que é descrito o adormecimento de João que finaliza o 

capítulo V da parte do Segundo Andamento (também iniciada com o seu nome) 

intitulada «Na província-dos-cocos» é bem evidenciadora desta linha de leitura: «(…) 

não passavam de fracas crianças, com corpo de homem, perdidas no mundo, em 

lutas absurdas com fantasmas, monstros e terríveis espíritos»281  

                                                            
278 Michel Erman, Poétique du  personnage de roman, Paris, Ellipses, 2006, pág., 116. 

279 Vincent Jouve, «Le héros et ses masques», in Le Personnage romanesque, Cahiers de narratologie, nº 6, 
Presses de l’université de Nice, 1995. 

280 Friedrich Nietzsche, op. cit., pág.14. 

281 Miguel Medina, idem, pág.510.  
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Como exemplo de simbiose civilizacional, surge a «linda mopla», cujo 

avistamento deslumbrado por parte de João é relatado no Segundo Andamento, e que 

indicia ser aquela que, no Terceiro Andamento, implora a Ganapati (Senhor-dos-

Obstáculos, Guia-entre-os-Guias ou Rosto-do-Elefante), deus meio animal meio 

homem e filho de Xivá, perdão para aqueles alvos e, em especial, para um deles. 

 Por extensão, o caminho da identidade de um povo perfaria o tempo e o espaço 

entre os estádios do parecer e do ser: em lugar do ícone de Heróis do Mar deificados, 

os nautas portugueses assumir-se-iam como simples mortais, devendo ser lembrados 

como os precursores de uma experiência humana, potenciadora do diálogo 

civilizacional.  

Entre estes nautas, encontramos os homens que, pela descoberta de um 

caminho marítimo de transacção entre o ocidente e o oriente, não serão votados ao 

esquecimento, justamente pelo legado de desvendamento e decorrente 

aprendizagem que possam ter deixado aos vindouros. Consubstancia-se o mesmo na 

tese de que o Tráfico não foi sustentado por uma verdadeira comunicação entre as 

correspondentes civilizações postas em contacto. O que parece estar em causa é uma 

indisponibilidade para levar a cabo a compreensão do que é diferente no Outro, 

nomeadamente das diferenças religiosas experienciadas ou, mais concretamente, 

visualizadas pelos Portugueses na Índia.282 Estes tornam manifesta quer uma 

tentativa de forçar a monológica comparação de civilizações quer a destruição dos 

símbolos correspondentes.  

Assim, as dificuldades decorrentes da falta de abertura a uma nova realidade 

revelam-se mais auto-destruidoras do que os próprios condicionalismos naturais e 

humanos (pilotos confiáveis e competentes) de que depende o bom curso da viagem. 

Em Alem do Maar, o fálico e, mais concretamente, o lado feminino da vivência 

religiosa jndea são motivo do verdadeiro temor dos homens do mar.  

A retrospecção narrativa da partida, em que se insere a reacção de debandada 

das moças de Gavda, depois de descoberta a destruição dos símbolos do templo e do 

tanque do rito do banho, reitera essa dificuldade de percurso, que se manifesta pela 

                                                            
282Confrontar com Os Lusíadas, nomeadamente no canto V, a concepção da experiência numa abrangência 
antropológica, cognitiva e ética. 
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ausência de vontade de querer ficar naquele paraíso: «Com um derradeiro olhar 

apreciaram a vegetação luxuriante da ilha gavda, contentes por partirem, com 

saudades da terra.»283 

Recordamos a estâncias 91 e 93 do canto IV d’ Os Lusíadas, mais concretamente 

os seguintes versos:  

Porque is aventurar ao mar iroso 

Essa vida que é minha e não é vossa? 

Nós outros, sem a vista alevantarmos 

Nem 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 costumado, 

Que, posto que é de amor usança boa,  

A quem se aparta, ou fica, mais magoa. 

Confrontando com as saudosas esposas deixadas em lágrimas na praia do 

Restelo, atribuímos significado às pontuais focalizações deificadoras dos alvos, que 

são realizadas por estas moças. Ainda que não tenham sido desposadas, como as 

ninfas na Ilha dos Amores, representam uma real possibilidade de ascensão e de 

melhoria do homem.284 Se não, vejamos que é a um indígena que se atribui a reacção 

de desespero e pranto pela destruição deixada. As moças mostram-se surpreendidas, 

lembrando-se dos galanteios dos guerreiros alvos, «(…) a que não estavam 

habituadas nem costumavam encontrar nos amantes de cá(…)».285 

                                                            
283 Miguel Medina, idem, pág.511. 

284  «Ernandu, se era esse o seu nome, procurara sempre os sítios mais perigosos, nunca virara a cara ao inimigo, 
e mostrara desprezar a morte duma maneira tão destemida como só os próprios deuses se atrevem. (…) Como o 
mais alvo de todos, de nome Antau, de barba de ouro e de olhos cor do céu; com a pele branca e rosada como a 
duma deusa.» - Miguel Medina, idem, pp.509-510. 

285 Miguel Medina, idem, pág.509. 
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 Tal como n’ Os Lusíadas, os nautas alvos levam consigo a eternidade do amor 

demonstrado pelo elemento feminino da terra encontrada. Porém o que mais os 

aproxima dos Deuses é a solidão resultante do medo do seu semelhante:  

(…) a estrutura dos medos não é senão a contrapartida psíquica das 

coacções que as pessoas exercem umas sobre as outras em virtude da sua 

interdependência social. (…) sentimentos de culpa, receio de castigo ou de 

perda do prestígio social, o medo que o homem tem de si próprio, de ser 

dominado pelas pulsões, todos eles são, directa ou indirectamente, 

provocados por outros homens. A sua estrutura, a sua forma e o papel que 

têm na vida psíquica do indivíduo dependem da estrutura da sociedade 

em que ele vive e do seu destino dentro dela.286 

Enquadramos a análise proposta no entendimento de Vítor Manuel de Aguiar e 

Silva sobre o significado do episódio de «O Velho do Restelo»:  

O monologismo épico, tal como se configura e se desenvolve desde a 

proposição d’ Os Lusíadas até à narrativa que Vasco da Gama elabora da 

história de Portugal como a história de um povo predestinado para o 

cumprimento da sua missão heróica e religiosa, sofre nas últimas onze 

estâncias do canto IV uma dilaceração e uma contradita dramáticas. O 

velho de aspeito venerando, o velho honrado que profere com voz pesada as suas 

palavras de admonição, acusação e dor (…) eu diria que ele é um 

intelectual, um pensador e um profeta, enraizado na experiência das coisas 

da vida e esclarecido por honesto estudo de muitos autores, que sabe 

colocar no plano universal da condição humana o seu discurso 

admonitório e acusatório.287 

É neste contexto que consideramos a presença de personagens secundárias 

identificadas, ao longo da obra, pela velhice, bem como o registo da morte do 

primeiro homem: um moço pardo e filho do escravo, cujo nome Jesus encerra, 

inequivocamente, uma intencionalidade irónica. 
                                                            
286 Norbert Elias, op. cit., pp.260-261. 

287 Vítor Aguiar e Silva, op. cit., pág. 128. 
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4.2 A sublimação de uma focalização narrativa ex-cêntrica 

Cada manhã nos traz as novidades do globo terrestre. E no entanto somos 

pobres em histórias de espanto. E porquê? Porque não há acontecimento 

que nos chegue sem estar já impregnado de explicações. Por outras 

palavras: quase mais nada do que acontece aproveita à narração, quase 

tudo à informação.288 

Na presente fase de explanação, parece-nos importante lembrar o comentário, 

sob o título de «A Grande Expedição», que se tece relativamente à efabulação 

realizada por parte dos povos latinos:  

(…) o mito da descoberta da Índia ia-se consolidando igualmente no 

coração dos frãcos, ocupando o seu lugar (…) até mesmo nas lonjuras 

planas onde (…) os pastores compõem romances inverosímeis sobre o 

mar, as gaivotas e as naus que jamais viram em dias de sua vida. Falhos de 

novas verdadeiras, por necessidades da alma, ou com objectivos 

inconfessáveis, acaba por ficar ao critério de cada um (e da sua 

imaginação, crença e vontade) os tons dominantes da obra que executa, e 

as conclusões que extrai da saga do capitão-mor e da frota, nos idos de 

quatrocentos da era do Cristo.289 

 (…) artífices de todas as artes continuarão a sentir o mesmo frémito 

criativo perante a imagem mítica das (…) três naves fabulosas, a 

mergulhar com a mesma paixão neste tema sempre inédito, e a desejar, 

vezes sem conta, ter a impossível percepção dos rostos, dos gestos, das 

falas, dos tripulantes, da frota que regressou a Portugal com a boa nova do 

achamento da Índia.290 

                                                            
288 Walter Benjamin, «Arte de narrar», in Imagens de pensamento, Lisboa, Assírio & Alvim, 2004, pág.257. 

289 Miguel Medina, idem, pág.580. 

290 Miguel Medina, idem, pág.581. 
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Para além da perceptível ironia de âmbito mítico-religioso,291 expressa de forma 

subtil mas não menos corrosiva, observa-se nestas duas passagens a grandeza do 

acontecimento a autorizar a imaginação na representação da realidade histórica.292 

Num registo meta-narrativo e irónico, reitera-se a legitimidade do labor da 

imaginação em forma de «bordado de emoções», mesmo quando se faz menção à 

ausência do cronista: «É, assim, natural, que existam (…) diversas versões, todas, 

aliás, impossíveis de verificar, tal como existam ainda teorias díspares e absurdas 

sobre a sua origem, inventadas muitas vezes por estudiosos de poucos escrúpulos, 

ou então nascidas da imaginação febril e irresponsável dos artistas.»293  

Tristão e o multiculturalismo revelado são manifestações de um anacronismo 

necessário, numa narrativa de reescrita da identidade portuguesa.  

Parecendo-nos pertinente retomar o leit-motiv da ausência, permita-se-nos 

levantar a questão no âmbito da concepção do romance. Nos termos em que é 

equacionada, a lógica discursiva encontraria fundamento num outro comentário 

realizado no Posfácio, sob o título «A Grande Expedição»:  

Mesmo quando tudo isto atingir o seu fim – terminando o longo processo 

de germinação que as lendas tomam a desabrochar e a florescer, antes de 

ocuparem o seu local na memória do povo que as cria – e mesmo muito 

tempo depois de já terem desaparecido todos os que estiveram ligados 
                                                            
291 A marcação temporal transgressora – realizada pelo uso do artigo definido – dá-nos um bom motivo para 
enfatizar aquilo que está por detrás do ideário enformador do período histórico que é alvo de ironia. Para uma 
definição de humanismo cristão, cita-se Erasmus Roterodamus, in E. E. Reynolds Thomas More and Erasmus, 
London, Burns e Oates, 1965: «Yo may perhaps find in the books of Plato and Seneca what is not inconsistent 
with the teaching of Christ; yo may find some things in the life of Socrates that are certainly consistent with the 
life of Christ; but this wide range, and all things belonging to it in harmonious agreement, yo will find in Christ 
alone. »       

292 «(…) ce que l´histoire veut expliquer et comprendre en dernier ressort, ce sont les hommes. Le passé dont 
nous sommes éloignés, c’est le passé humain. A la distance temporelle s’ajoute donc cette distance spécifique 
qui tient à ce que l’autre est un autre homme. (…) l’histoire est animée par une volonté de rencontre autant que 
par une volonté d’explication. L’historien va aux hommes du passe avec son expérience humaine propre.Le 
moment où la subjectivité de l’historien prend un relief saisissant, c’est celui où par delà toute chronologie 
critique, l’histoire fait surgir les valeurs de vie des hommes d’autrefois. (…) Cette adoption suspendue, 
neutralisée, de la croyance des hommes d’autrefois est la sympathie propre à l’historien; elle met un comble à ce 
que nous appelions à l’instant l’imagination d’un autre présent par transfert temporel; ce transfert temporel est 
donc aussi un transport dans une autre subjectivité, adoptée comme centre de perspective.» - Paul Ricoeur, op, 
cit., pp. 31-32. 

293 Miguel Medina, idem, pág.582. 



Alem do Maar de Miguel Medina – Tráfico e Crença na Reescrita da Identidade Portuguesa  103

àqueles acontecimentos, os ciclos da vida encarregar-se-ão de lhes 

acrescentar constantemente diferentes matizados e episódios cada vez 

mais prodigiosos. Assim, nascerão sempre novos motivos de prazer, tanto 

para aqueles que tomam contacto com ela pela primeira vez, como para 

quem se entretenha a remexer nos arquivos dos povos da terra (…) que 

permita avançar mais um pouco no seu estudo e conhecimento.294 

Neste enquadramento, introduzimos o que Emmanuel Bouju refere como 

primeira leitura, sendo a mesma constituída pelos quatro momentos que se passa a 

enunciar: «(…) la définition de l’absence ; le déchiffrement des traces et la 

reproduction des voix; l’archéologie de la mémoire; et l’épigraphie politique du 

présent.»295 

Criam-se as condições favoráveis para que o romance passe a «figure hyper-

critique de transcription de l´histoire».296 

A explanação prossegue pela interligação dos seguintes subtítulos do Posfácio: 

«As penas dum degradado (sic)», «Real ou Ficção?» e «Encontro e Despedida».  

Em «As penas dum degradado (sic)», introduzem-se os seguintes dados 

textuais: oito anos após os acontecimentos que são objecto de relato, um espião 

flamengo, enviado a África pela potência reformista e rival de Portugal, terá 

encontrado entre os pardos, numa das voltas pelo porto de Dale, um homem alvo, 

estranhamente erudito. Depois de duas tentativas de abordagem que se revelaram 

inglórias, «A sua tarefa varreu-se-lhe da memória, com as primeiras estórias que o 

outro lhe contou, e todo o serão se deixou vogar pelas terras e pelos mares que ele 

visitara; nunca mais esqueceu, em dias de sua vida, aquelas horas indescritíveis 

passadas numa venda isolada da costa de África.»297 

                                                            
294 Miguel Medina, idem, pp. 580-581. 

295 Emmanuel Bouju, op. cit., pág.17. 

296Idem.  

297 Miguel Medina, idem, pág. 584. 
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No progressivo desvendamento da estratégia discursiva instauradora da 

recriação literária, o leitor identifica a personagem Tristão através da referência a 

«um vago sentido de honra»: 

 Já sem maldade, pôs-se-lhe a fazer inúmeras perguntas, não percebendo 

bem ao que é que ele se referia, quando lhe falou dum vago sentido de 

honra, e se esquivou a responder às questões mais importantes ou de 

maior pormenor; os demais degradados (sic) que já conhecera aqui 

mediam as coisas unicamente pelo seu valor cambial.298 

Serve a passagem para clarificar a existência de uma rememoração no artefacto 

ficcional, que resulta da apropriação de uma experiência exemplar ou labor 

arqueológico interior:  

À compilação dos documentos pode somar-se a narração de um terceiro. 

Contar é também organizar. Os grôs africanos (…) os declamadores dos 

Koriakos, os xamãs hiperboreanos transmitem ordem e sentido ao 

dirigirem-se às assembleias (…) Os deuses e as suas histórias, os ritos e os 

seus sabores, as cosmogonias (…) atravessam os tempos, numa época em 

que a civilização se resumia à oralidade, recorrendo apenas a palavras (…) 

Redesenhar um périplo reitera o périplo: ao dizer uma vez, vivemos duas 

vezes. Dizer três vezes é viver quatro.299 

A focalização presente na passagem anterior é a do cronista e degradado 

Tristão. Sendo a abertura, que manifesta em relação àquilo que no Outro é diferente, 

materialmente, desinteressada, e mesmo do ponto de vista estritamente religioso, é 

ela mesma viabilizadora da presença das várias focalizações no relato recriado: as 

realizadas pelo «descobridor» e aquelas que são atribuídas ao «descoberto». 

 Recordamos, a propósito, o passo em que se torna explícito o apelo que Tristão 

sentira para perpetrar uma fuga através da cordilheira dos Degraus: 

                                                            
298 Miguel Medina, idem. 

299 Michel Onfray, op. cit., pág. 108. 
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 Era, na extenuante subida da cordilheira dos Degraus, que melhor antevia 

os socalcos do estreito sendeiro que poderia afastá-lo das perseguições dos 

da sua raça; e, talvez mesmo, apagar a marca de ignomínia que parecia 

trazer gravada no peito; perguntador, já conseguira saber que este grande 

continente podia levá-lo ao tecto do mundo (…). O apelo era forte; tão 

forte como a crença do cavalo que anseia estábulo após uma longa 

galopada; como a voracidade que leva um bicho para fora do seu covil, 

ávido de carne fresca; como a primeira chuva que anuncia o fim do Verão 

e impele as andorinhas para outras paragens.300 

Complementar da presença do alto, do sagrado e da natureza nas imagens 

evocadas, surge a narração iterativa, em formato de doce devaneio imaginativo, que 

será bruscamente interrompido por Benedicto: 

 Julgava-se mais ligado àquela terra do que os companheiros, o seu fado 

levava-o para distâncias longínquas das quais não há retorno possível. (…) 

Absorto, deixava-se envolver docemente por aquela atmosfera tórrida e 

abrasadora, julgando-se a subir as ladeiras íngremes da cordilheira, 

pressentindo reinos fabulosos, palácios de telhados cobertos de folhas de 

ouro, tribos selvagens, desertos de areias movediças, mais perigosos que 

os do próprio Rife, de que já ouvira falar; montanhas tão altas que um 

homem perde a respiração, antes de desaparecer nas suas neves eternas, 

perseguido por bestas descomunais, meias homens, meias bichos.301 

Tristão só não ficara em Gavda – anagrama irónico de Angediva –, porque o 

demovera a impossibilidade de saber como tudo aquilo acabaria.302Amaldiçoou-se 

por não o ter feito, e assim ter perdido a oportunidade de ficar a conhecer melhor a 

                                                            
300 Miguel Medina, idem, pág.407. 

301 Miguel Medina, idem, pp. 407-408. 

302A sede de informação fora mais forte e prendera-o à frota: «Que nome dará o comando a esta costa? e que 
nome lhe darão aqueles que cá vivem? Há gente do lenho? Quem vai embarcar? O que nos espera?» – Miguel 
Medina, idem, pág. 251. 
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terra que designava de paraíso. Ao mesmo, se faz referência na prolepse que remete 

para «os longos anos de degredo no continente pardo».303  

Colocado nestes termos, o lado mais subjectivo do relato coloca-se ao serviço de 

um novo equilíbrio a que não é estranho o princípio da valorização da Arte. A mera 

captação objectiva da realidade geográfica e humana envolvente é transfigurada por 

um singular modo de conhecimento sensorial, potenciador de transformação 

artística. Motivado pela sede de conhecimento, Tristão põe ao serviço da viagem a 

sua capacidade imaginativa que resulta na poetização daquela. 

 Ora a luminosidade emanada no Oriente304 é introduzida enquanto motivo de 

valorização do trabalho do cronista, pela clarividência e renovada aproximação à 

natureza humana que lhe são associadas. Numa perspectiva optimista do curso da 

própria História, a incorporação da visão do Outro no relato manifesta-se como uma 

propriedade discursiva, sinestesicamente, sublimadora. 

 O extracto seguinte parece-nos exemplificar, de forma paradigmática, o símile 

que está subjacente à conclusão: 

O sol subira bastante no horizonte, ultrapassando os Degraus mais altos, e 

iluminando progressivamente todo o continente indostânico, a Taprobana, 

qual delas fosse, a seus pés, a ruga nevada das montanhas do tecto do 

mundo, as ilhas e os baixios (…) onde desaparecem as naus imprudentes, 

o dorso dos animais marinhos que vêm à superfície respirar, remexendo 

as águas, entre urros cavos e nuvens de espuma, os cambucos e as pirogas 

dos Jndeos, as almadias dos mouros da jazira santa, as barcas mercantes e 

os zambucos de guerra, os papagaios de papel colorido, (…) as mulheres 

dobradas nas várzeas de arroz, mondando, os velhos sentados nas soleiras 

das portas, vigiando os netos e orando, os rapazes nas árvores, bem presos 

pelas coxas, extraindo dos cocos o seu suco fermentado (…) as virgens 

desfalecentes, suspirando de amor ou de tédio, as mulheres de vida 

airada, sarapintadas, mestres de sedução, os travestidos, tolerados, nos 

                                                            
303 Miguel Medina, idem, pág.521. 

304 «(…) o Sol já se pôs, mas o céu da nossa vida ainda está incandescente e resplandecente, graças a ele, embora 
nós já não o vejamos.» - Friedrich Nietzsche, op. cit., pág.205. 
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seus jogos de aparências, os feiticeiros e os bruxos, e os seus poderes, os 

charlatões e os religiosos, alimentando o medo dos inocentes, os sábios, 

por terem compreendido o valor absoluto do tempo e a transitoriedade; os 

monumentos esquecidos de pedra, os livros que se desmembram, as flores 

que irão nascer.305 

Em todo o caso, a seriação de âmbito geográfico (cobrindo a fauna e a flora), 

cultural, religioso e até sexual reforça, pela convocação da máscara, a superficialidade 

de uma hipotética simbiose civilizacional, prevalecendo, mais uma vez, o parecer em 

detrimento do ser. Não nos será, certamente, indiferente que a mesma seja ultimada 

pela referência à sintonia de dois movimentos: «O movimento do sol, de oriente para 

poente, fez girar o foco da escrita.»306 

Dera-se, no final do Segundo Andamento, a explicitação de tão apurada 

sensibilidade ao serviço da actividade de escrita: «Durante várias horas redigiu em 

silêncio. Só parava por breves momentos, para acender um cachimbo de erva de 

Qualecut; ou então, para seguir as toadas dos adufes, chamando os homens à festa, 

que lhe chegavam misturados ao bater das ondas, contra o costado, e a risos, gritos e 

frases sem nexo.»307 

 Depois de saciar a sede, servindo-se da pequena garrafa de aguardente que já 

lhe sarara «feridas do tiro e da alma», o escrevente saboreia o progressivo declínio 

cromático em que se dá o pôr-do-sol: «O sol foi descendo para ocidente; o crepúsculo 

amansou as tonalidades da luz, e o pequeno camarote foi ganhando uma atmosfera 

rosada e doce onde sabia bem ir cerzindo prosa.»308 

A escrita é, então, entendida com um acto de depuramento, numa vertente 

artística a que se liga o prazer da comida e da bebida. 

                                                            
305 Miguel Medina, idem, pág. 511. 

306 Miguel Medina, idem. 

307 Miguel Medina, idem, pág.460. 

308 Miguel Medina, idem. 
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 O vocabulário usado na descrição do anoitecer adquire nuances românticas 

expressas por prosopopeias que sugerem carícias ternas. A noite chega de mansinho 

e a lua acaricia, ternamente, os picos mais altos da cordilheira dos Degraus: 

 Pouco a pouco, foi-se espalhando pelas encostas, até vir beijar o mar, 

desenhando nas águas escuras um brilhante caminho de prata apontado a 

ocidente como se quisesse convidá-lo a segui-lo pelo mar adentro, rumo 

ao sítio onde vivia o amor que lhe destroçava o peito de saudades.309 

Curiosa é a referência ao afastamento das mágoas para longe do peito, com a 

ajuda da «branquinha», e ao prazer de um momento brutal de extrema solidão 

quando a norte brilha no zénite.310 É esta solidão que faz valer o lado mais forte do 

encontro consigo mesmo, não o deixando imobilizar-se pela imagética da saudade 

mátria (que não tinha) e do correspondente tipo feminino.311 Este é o momento em 

que a sua sensibilidade de observador crítico se torna manifesta, sublinhando-se no 

parágrafo um tratamento sincrético de autóctone motivação olfactiva, que é 

apresentado de modo, intencionalmente, prosaico e disfórico: 

Parecia-lhe sentir no ar os odores estonteantes da especiaria que 

dominavam todos os demais em terra; e misturava-os, no pensamento, aos 

do sebo, da urina e dos vómitos que se tinham entranhado para sempre na 

madeira da nave; e aos outros, mais subtis, da alegria, da festa e da 

esperança, dos cativos de todas as cores que o comando tomara pelo 
                                                            
309Miguel Medina, idem, pág. 461. 

310 Miguel Medina, idem, pág. 477: «(…) algum medo invisível; possivelmente, o mesmo que os homens, tal 
como os deuses, sentem nos momentos de maior solidão.» Michel Onfray, op. cit., pág.84, apresenta a relação 
entre a solidão e a viagem, nos seguintes termos: «A viagem ilustra “a casuística do egoísmo” nietzschiana, 
fornece um conteúdo tangível à dietética dos prazeres e permite a confusão da ética e da estética. Com efeito, 
esta resume a possibilidade de uma estetização da existência em circunstâncias encarnadas. Deste modo, entra na 
composição de uma ascese metafísica e conduz à via da apropriação alegre e feliz da vida.»  

311 Confrontar com a passagem relativa ao Terceiro Andamento, no momento em que se relatam as reparações da 
Bérrio: «De manhã ao sol-posto serravam, martelavam, cosiam, esforçavam-se sem descanso, possuídos por uma 
enorme vontade de partir, com o coração roído pela saudade da brisa fresca do estuário das Musas, das serras 
nortenhas, dos plainos de trigo do sul, do brilho das videiras, vermelhando-se nesta época do ano, dos montes 
brancos; e dos povoados luminosos da costa, das vilas escuras, sujas, graníticas do interior paisano das 
charnecas, dos montados e das falésias; da monda nas searas, dos pinhais brumosos e encantados, dos cerros de 
maiores altitudes, dos muares trotando pelos sendeiros ao raiar do dia, dos portos d’ abrigo, da chegada do peixe 
e do puxar as redes, das feiras e das procissões, do tom dourado do outono, do primeiro sol tímido da primavera, 
da luz suave e sem mácula do doce país das laranjas, (…) e das mulheres. Sentiam a alma cansada daquela 
mancha verde, imutável, dos coqueirais sem fim do continente achado.» - idem, pág. 483-484.  
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caminho, dos perfumes que usavam os de feliz condição, do couro do 

chicote com que António castigava os transgressores sem piedade, do 

explosivo das bombardas, do incenso opiáceo dos religiosos nas suas 

eternas orações, das drogas e dos unguentos dos físicos, da merda ácida 

das gaivotas, do peixe seco ou salgado, dos bares de riquezas que enchiam 

os porões (…), das lágrimas das cativas, aljôfar sem préstimo, da tinta com 

que trabalhavam os pilotos, os comandantes e os escrivãos, de si próprio, 

do suor e do medo (…), do esperma que os homens soltavam em segredo, 

levados pela sua louca ânsia de fêmea (…), das cruzes rubras marcadas 

nos panos dos pendões (…), do silêncio da madrugada; do nascer do sol, 

da bruma, das tempestades, das grandes calmas, da maresia.312 

Em Finale, identificamos o seu clímax no momento em que a descrição do pôr-

do-sol surge consentânea com a finalização do trabalho de escrita:  

A luz suave do fim da tarde entrava pelo janelo da proa (…), e vinha 

pincelar o tampo da mesa e os instrumentos da escrita com tonalidades 

doces. Antes de tomar a pena, Tristão espreitou o céu durante um 

momento, tal como sempre fazia àquela hora. Toda a sua banda poente 

incendiava-se com o crepúsculo; o sol mergulhava depressa, feito uma 

grande bola vermelha em chamas, e as nuvens absorviam os seus raios 

dourados, transmutando-os em sombras violáceas. Um bando de pássaros 

sobrevoava a frota, pela primeira vez em muitas semanas.313 

Complementar da imagem alada, apresenta-se de um modo, claramente, 

antitético a referência aos olhos «franges» pintados nas proas. Tal como procurámos 

demonstrar, esta evidencia-se como uma forma de refiguração do Maravilhoso de Os 

Lusíadas, funcionando como indício de esperança nas potencialidades de um 

encontro civilizacional. Vemos, pelo contrário, na figuração poética da influência 

fenícia na arte de navegar, a força significativa de um pensamento de pendor 

alegórico, orientado para o desvendar do propósito messiânico: 

                                                            
312 Miguel Medina, idem, pág. 461. 

313 Miguel Medina, idem, pág.555. 
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Se algum mais corajoso tivesse saído a espreitar os estrangeiros, veria que 

os olhos desenhados nas proas das suas naves mantinham-se vigilantes, 

trespassando o escuro e auxiliando-os como desde o nascer dos tempos. 

Eram alongados nas pontas, de sobrancelhas grossas e bem lançadas, e 

muito mais antigos que o próprio povo a que os mouros levantinos davam 

o nome de frange. (…) A velha mágica destes olhos permitia aos seus 

possuidores encontrar os rumos mais ténues em águas desconhecidas, e os 

alvos herdaram-nos junto a outras práticas (…), e a uma mão cheia de 

memórias e de traços, tão confusos que já não deixavam perceber a raiz 

primeira. (…) Agora, era como se os olhos mágicos desejassem obrigar o 

tempo a regredir, numa busca esforçada do levante donde provinham, 

mais necessários do que nunca (…) 314 

Com o seu casco bojudo, adequado ao transporte de grande quantidade de 

alimentos sólidos e de água – que fizessem face aos longos períodos de navegação, 

sem se ver a costa ou quaisquer pontos de apoio – bem como à acomodação da carga 

de especiarias, e com uma grande superfície vélica, a nau é descrita de uma forma 

que convoca a imagem alada, sob o signo da máscara: «Com os olhos, o espigão de 

madeira da proa, e o abaulado do casco, rematava uma espécie de máscara alada 

com uma cruz inscrita na testa.»315 

Reforça-se através dela a mescla da crendice316 que se encontra na 

fundamentação do propósito da expedição: «Uma imagem de ouro da mais Alta-

senhora faiscava na vante, pronta a afastar todas as armadilhas do malévolo e 

enquadrada pelos olhos mágicos.»317 

                                                            
314 Miguel Medina, idem, pp.75-77. 

315 Miguel Medina, idem, pág. 165. 

316 Confrontar com a seguinte passagem denotadora da focalização atribuída ao Outro: «Aparecia sempre a 
mesma figura dum homem magro, espetado numa cruz de braços direitos, ou então mulheres de mãos postas, e 
rosto doce e maternal. Viam-se ainda, nos mesmos fios, minúsculos chifres em prata ou em osso, florinhas de 
quatro pétalas, punhos fechados com um único dedo a aparecer no meio dos outros, e mais um sem-número de 
figurações que não conseguiam identificar.» - idem, pág.218. 

317 Miguel Medina, idem, pág. 193. 
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Esses são os olhos que só vêem o que querem ver e não deixam ver com outros 

olhos: 

Por seu lado, os franges agradeciam ao messias branco, filho do senhor 

único, uno, ao mesmo tempo pai, filho e santo Espírito. Agora, não o 

imaginavam morto e exangue como no retábulo. Representavam-no antes 

subindo ao céu, sem mácula, branco, puro, rodeado de anjos; e parecia-

lhes ouvir as trombetas celestiais que lhes anunciavam a suprema ventura 

da descoberta da Jndea.318 

Por este entendimento, se percebe que o aparente encontro religioso seja 

representado por uma imagem concretizadora da negação de uma síntese musical 

entre as duas culturas, constituindo-se, por isso, como indício da ausência do mesmo: 

«As duas melopeias entrelaçavam-se nos céus de Alcazer-a-branca (…)»319 

 Já na Jndea, e antes de desembarcarem: 

(…) nenhum deles conseguia perceber, naquele instante, se se encontrava 

ali por sincero desejo de espalhar a fé, ou se haveria antes uma vontade 

mais vaga e secreta, onde se misturavam os desafios e os confrontos das 

voltas do mar, os dias e as noites de sede e de vigília, o saque das riquezas, 

o encontro com povos ruivos, pardos ou baços, as  cativas feitas durante as 

expedições, o conhecimento das artes do mar e da guerra; ou, talvez a 

esperança de medirem o tamanho ao mundo, que só agora começavam a 

conhecer bem; e que grande que ele era…320 

A perspectiva de Tristão, que nos é dada a ver, aponta para a abertura à 

compreensão do Outro e das suas diferenças, não se vinculando a uma conveniente 

explicação das decorrentes dificuldades de contacto, por recurso à teoria do 

distanciamento da «cidade onde vivia o irmão-santo», centro irradiador das «leis que 

regiam as províncias da cruz»: 

                                                            
318 Miguel Medina, idem, pág. 234. 

319 Idem. 

320 Miguel Medina, idem, pág. 285. 
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 (…) ficava muito longe, para além dos oceanos imensos e dos plainos 

desérticos, onde as hostes do crescente defendiam os ensinamentos do 

guerreiro Mafoma, o mesmo salteador promíscuo que titulavam de 

profeta. Por isso, as ordens e as prescrições dos guardiões dos sacros 

dogmas esbatiam-se contra os ventos do mar, diluíam-se nos portos do 

comércio e nas rotas do tráfico e acabavam por morrer antes de atingirem 

as águas desta travessa. Usavam orações que tinham perdido há muito, 

qualquer significado, revogadas por novos e constantes regulamentos: a 

culpa primeira, os pecados mortais, a repressão dos diferentes, a 

intolerância, a cruzada; tudo isso fora arredado deste suave e doce 

quotidiano.321  

A postura do cronista distancia-se da explicação dada pelo irmão mor a 

Benedicto Anunciação, que lembra: «(…) aquilo que fora escrito sobre a lendária 

viagem do apóstolo, que ficara conhecido por ter primeiro de ver.»322 

Aliás, através das variantes de concretização do desejo de fuga do mais fiel e 

esforçado escravo de Afonso de Paiva, o tratamento irónico da viagem do apóstolo 

remete para Os Lusíadas, mais concretamente, para as estâncias 108-119 do Canto X. 

Em Alem do Maar, a personagem, que é protegida pelo escravo Jesus, surge 

associada à máscara: 

Tomé tornara-se mestre na arte da simulação, e na difícil tarefa de entender a 

mente tortuosa dos alvos.323 

O pardo compôs a máscara mais dramática que conseguira treinar durante 

todos aqueles anos. Ergueu as sobrancelhas, descaiu os cantos dos lábios, 

arrancou algumas lágrimas ao coração, e, como remate, atirou-se aos pés do 
                                                            
321 Miguel Medina, idem, pág. 408. Confrontar com a seguinte passagem: «Os povos jndeos cruzavam estes 
mares desde a alvorada dos tempos. Nas suas rotas tinham encontrado muitas maneiras de representar os deuses, 
e achavam-nas a todas justas, razoáveis e de tanto valor como as suas próprias. No fundo, não lhes custava 
acreditar que estes alvos fossem seus parentes longínquos, cuja distância a que viviam fizera esquecer alguns dos 
sinais mais comuns da crença jndea. Porém, conheciam o valor do tempo, e acreditavam que mal eles 
contactassem de novo com os antigos centros de fé, voltariam a dominar logo as formas tradicionais de se adorar 
os senhores.» - idem, pp. 226-227. 

322 Idem. 

323 Miguel Medina, idem, pág. 92. 
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dono, ganindo, lamuriando-se, jurando-se arrependido, prometendo não 

tornar mais. Os marujos olharam-no com espanto. Era a primeira vez que 

assistiam à transformação dum homem em verme descarado.324 

Ora, no âmbito da recriação do texto épico, cabe-nos apresentar uma explicação 

para a presença textual da enunciada característica das «naves franges». Os olhos 

pintados recriariam, figurativamente, o tópico exordial e as formas verbais da 

Dedicatória.  

Tal como lembra Vítor Aguiar e Silva, as formas do futuro do indicativo: «(…) 

anunciam ao rei a forma e a matéria do poema e (…) transformam a dedicatória num 

orgulhoso metatexto de poética explícita (…)».325  

De modo similar ao que se enuncia no Canto X, na derradeira estância do 

poema épico, aqueles olhos materializam a visão pela qual o Rei se teria feito temer 

para além do Norte de África, suplantando o atributo da única górgona mortal: 

(…) Medusa simbolizaria (…) a pulsão espiritual e evolutiva, mas 

pervertida em estagnação vaidosa. Não se pode combater a culpabilidade 

vinda da exaltação vaidosa dos desejos senão esforçando-se por realizar a 

justa medida, a harmonia; é isso que simboliza, quando as Górgonas ou as 

Erínias perseguem alguém, à entrada do templo de Apolo, deus da 

harmonia, como num refúgio. Quem via a cabeça da Medusa ficava 

petrificado. Isso não seria por ela reflectir a imagem de uma culpabilidade 

pessoal? 326 

Ora o ser monstruoso, outrora bela donzela orgulhosa dos seus cabelos, 

incorpora, precisamente, a figura da mãe divina, a quem é vedado o poder de ser 

mulher. A recriação apontaria, assim, para o equacionar da imagem feminina em 

termos absolutos – que os nautas transportam e de que não se conseguem libertar – 

como a principal causa para a frustração de um encontro civilizacional redentor. 

                                                            
324 Miguel Medina, idem, pp. 97-98. 

325Vítor Aguiar e Silva, op. cit., pág.102.Veja-se, ainda: «O canto épico, que exalta os “pátrios feitos valerosos” 
(…) é um canto de puro e alto amor à pátria – figuralmente representada como o “ninho meu paterno” (…)». 

326Jean Chevalier e Alain Gheerbrand, Dicionário dos Símbolos, op. cit., pág.357. 
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Determinada pela natureza da formação dos súbditos – de que são responsáveis os 

senhores e irmãos – acaba por prevalecer, mesmo depois de aqueles se verem 

confrontados com a oportunidade de, durante o regresso, reinventarem as regras. 

Estas ficarão circunscritas ao imediatismo das necessidades de sobrevivência.  

Em todo o caso a nova situação desperta nos marinheiros competências vitais, 

insuspeitas até ao contacto com uma terra que se impõe como, verdadeiramente, 

nova, especialmente aos olhos habituados a fingir ver o que, sendo distante, se 

apresenta, simplesmente, como diferente.  

Surge, neste quadro, a focalização do símbolo religioso, por excelência. Quando, 

em razão do que podem observar em Alcazer, até os alvos mais cépticos se 

convencem da existência de irmãos da mesma fé na Jndea, constata-se que o que o 

Outro vê representado pela cruz da crença do «santo-Lenho de Crixto» é o 

imobilismo cognitivo do correspondente entendimento civilizacional: 

Era-lhes já evidente que os estrangeiros alvos adoravam um sinal em cruz, 

porém muito diferente daquele que eles próprios costumavam espalhar 

nas paredes e nas cantarias trabalhadas dos seus templos. A cruz jndea 

tinha os quatro braços do mesmo tamanho, dobrados ao meio em ângulos 

rectos, e transmitia uma sensação de movimento rotativo; não era estática 

como aquela e representava os caminhos do conhecimento que transcende 

os homens, mostrando que este só pode ser adquirido por vias indirectas e 

sinuosas.327 

Em Alem do Maar, encontra-se contraposta à inércia a recriação da concepção 

humanista do Amor e do Conhecimento, o mesmo será dizer, do amor neoplatónico 

ascencional.  

                                                            
327 Miguel Medina, idem, pág. 218. 
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Dante Alighieri, em Vita Nuova,328 desenvolve o tema do olhar, seguindo o 

tratado De spirito et respiratione de Santo Alberto Magno que também seria muito 

apreciado por Cavalcanti.329 O cérebro é a parte do corpo para onde são transmitidas 

as sensações captadas através dos órgãos sensoriais, como os da visão. O amor que se 

gera a partir da visão da figura feminina (a veduta forma) é uma virtude não racional, 

mas sensitiva, cuja potência é passível de afastar o homem da verdadeira felicidade 

(do bonum perfectum aristotélico). Na concepção de Cavalcanti, dado que a 

visibilidade das formas (as qualidades físicas dos elementos) se extingue, quando se 

imprimem na alma sensitiva (memória), e uma vez sem cor nem luminosidade, 

acontece a escuridão que anula a luz do conhecimento.  

Tais atributos estão distantes da concepção neoplatónica, uma vez que este 

sentimento é entendido como consubstanciação e cósmica irradiação da própria luz 

divina, matriz da beleza dos corpos do mundo. Nesta linha de pensamento, voltamos 

a convocar um exemplo de como o neoplatonismo renascentista se desenvolveu nos 

termos de uma simbiose da filosofia e da poesia. No seu De Amore (desenvolvimento 

dialógico de um comentário sobre O Banquete de Platão), Marsílio Ficino 

conceptualiza o Amor como o grau supremo da espiritualidade: «Para Marsilio 

Ficino, o amor como “espírito cósmico” (circuitus mundanus), como fluxo contínuo de 

Deus para as criaturas e destas para Deus (circuitus spiritualis), é necessariamente 

bom e salvífico – o chamado amor ferinus não é amor (…).»330 

Assim se explica que surja a imagem da amada como luz esplendorosa, bem 

como a referência aos olhos como o natural meio através do qual penetra, no coração 

e na alma do amante, a fulgência do amor. Isto mesmo em conformidade com tópoi 
                                                            
328 «A partir do momento em que a experiência amorosa é apresentada como vivência interior, os preceitos 
normativizados por que se regia o amor cortês de inspiração provençal perdem razão de ser. A recondução do 
enamoramento à esfera da interioridade é susceptível de ser interpretada, sob o ponto de vista sociológico, como 
uma tentativa de conciliação entre o plano laico e o plano religioso. (…) os Stilnovistas libertaram o amor dos 
elos que o ligavam ao plano da paixão, para o perspectivarem como processo de aperfeiçoamento interior dotado 
de um profundo sentido ético e cristão.(…) À nobreza de sangue, sobrepõe-se a nobreza interior, a gentilezza.» - 
Rita Marnoto, A Vita Nuova de Dante Alighieri, Deus, o Amor e a Palavra, Lisboa, Edições Colibri, 2001. 
329 Para Cavalcanti, o Amor (enquanto contrário do princípio divino, isto é, o amor voluptuoso) surge como uma 
divindade cega e vendada (representação alheia à tradição iconográfica greco-latina), constituindo-se como um 
«acidente» de uma «substância», ou seja, uma qualidade acidental inerente a um sujeito e não como uma 
entidade que exista por si, bem como uma paixão tormentosa criada sob a influência de Marte (não de Vénus) 
que se encontra em permanente conflito com a vida intelectiva. 

330 Vítor Manuel de Aguiar e Silva, Camões: labirintos e fascínios, Lisboa, Cotovia, 1999, pág. 168. 
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oriundos da lírica provençal. Concepções similares relativamente à relevância da 

vista e do olhar na origem e desenvolvimento do amor podem ser encontradas nos 

diálogos filosófico-literários de Pietro Bembo (Gli Asolani) e Baldassare Castiglione. 

No livro IV de Il libro del cortegiano, de Castiglione, é a personagem Pietro Bembo 

quem demonstra a teoria de que os velhos podem amar com maior felicidade do que 

os jovens, dada a natureza espiritual do amor, percepcionado como um certo desejo 

de fruir a Beleza. Ainda no mesmo âmbito, refira-se o pensamento de Leão Hebreu 

(Dialoghi d’amore) relativamente ao amor entre o homem e a mulher como conversão 

de um amante no outro:                                                                                   

O perfeito e puro amor é pai do desejo e filho da razão. Produziu-o em 

mim a recta razão cognoscitiva, que, conhecendo haver em ti virtude, 

engenho e graça… julgando-te boníssima e excelente e digna de ser 

amada, logo a vontade te desejou: esta afeição e amor me converteram em 

ti e me fizeram desejar que em mim te convertas, para que de dois ânimos 

resulte uma mesma pessoa. 331 

O mesmo se encontra em Petrarca (Triumphus Cupidinis): «…e so in qual guisa 

/ l’amante ne l’amato si trasforme».332 

O mesmo, ainda, num conhecido soneto de Camões: «Transforma-se o amador 

na cousa amada, / por virtude do muito imaginar;»333 

Lembramos a este propósito, a representação alegórica da fuga de João e a 

interpretação do seu significado à luz do pensamento religioso hindu, 

nomeadamente pelo sincretismo evocado. 

Ora a concepção das relações entre o amor e a poesia – de raízes platónicas e 

desenvolvida anteriormente a Petrarca na poética do dolce stil nuovo – pressupõe que 

a manifestação material do texto poético (pré-formado na interioridade do poeta-

amante e ditado pelo Amor) resulta da transcrição realizada pelo poeta. Assim, a 

materialização do relato da viagem de descoberta da Índia por Vasco da Gama, sob a 
                                                            
331 Hermâni Cidade, Luís de Camões O Lírico, Lisboa, Editorial Presença, 1984, p. 155. 

332 Vv. 161-162,traduzidos por Vasco Graça Moura, in «Os Triunfos de Petrarca», Lisboa, Bertrand Editora, 
2004, III, págs. 64-65 

333 Luís de Camões, Rimas, op.cit., pág. 126. 
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forma de ficção ucrónica, implica que no enquadramento apresentado se remeta para 

as instâncias do discurso.  

A este propósito, remetemos para Mieke Bal, que integra o focalizador e a sua 

função intermediária numa hierarquia conceptual: 

Chaque instance réalise le passage d’un plan à un autre: l’acteur, utilisant 

l’action comme matériau, en fait l’histoire; le focalisateur, qui sélectionne 

les actions et choisit l’angle sous lequel il les présente, en fait le récit, 

tandis que le narrateur met le récit en parole: il en fait le texte narratif.334 

A enunciação narrativa presente em Alem do Maar é possibilitada pela atenção 

do cronista Tristão, detentor que é de uma peculiar capacidade de ver, com olhos 

geradores da dinâmica que é necessária a uma identidade redentora: 

O que é a nossa identidade (…)? Definamo-la assim: é o surgir do rosto do 

eu, como condição de possibilidade de afirmação de todos os atributos 

«mundanos» do indivíduo, da afirmação deste como sujeito, antes do 

surgimento da singularidade do indivíduo como homem, ser nu em 

devir.(…) é uma patologia de que o eu é o vírus despótico. (…) A nossa 

falta de confiança, a inércia, a autoplacência, o queixume e a inveja são 

pragas nacionais (…) decorrem naturalmente do tipo de subjectividade 

produzida pela doença da identidade. Esta fecha-nos em nós mesmos, 

impedindo-nos de criar um «fora», ar e vento livres, respiração para 

viver.335 

 Aos olhos de Medusa, sobrepor-se-á a força criadora da criação artística, qual 

Pégaso que se eleva e ganha em espiritualidade. Tristão representa o homem 

próximo do sábio estóico que só atinge aquela liberdade na medida em que fica 

obrigado a afastar-se da mãe pátria por uma pena de degredo. Ora, é no mundo 

natural que os estóicos se fundam, dado acreditarem nele existir o logos. Na 

concepção estóica, termos como razão, virtude, natureza e Deus constituem-se como 

                                                            
334 Mieke Bal, Narratologie (Essais sur la signification narrative dans quatre romans modernes), Paris, Editions 
Klincksieck, 1977, pp.32-33. 

335 José Gil, op. cit., pág, 10. 
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aspectos de uma única Verdade. O universo é dotado de uma razão divina, e a lei 

natural (expressão retomada por Cícero em «jus natura»), intrínseca à humanidade e 

anterior a toda a legislação positiva e histórica, é entendida como aquela a que se 

devem subordinar as leis dos homens, variáveis em função do tempo e das nações: 

Il (le stoicisme) concevait le monde comme un tout, organisé et mû par 

une raison divine, en  partant, comme Héraclite l’avait déjà pensé jadis, du 

feu primordial. L’homme lui- même, microcosme harmonisé avec 

l’univers, était fait d’un corps pénétré par l’âme, souffle igné doué 

d’intelligence.  Ce panthéisme coïncidait donc avec un optimisme absolu, 

puisque tout répondait à un enchaînement rationnel. Mais le fatalisme 

n’excluait pas la morale, au contraire, le devoir de l’individu étant de 

«vivre conformément à la nature», c’est-à-dire en accord avec l’ordre 

même du monde, a fin de tendre à la nature, c’est-à-dire en accord avec 

l’ordre même du monde, afin de tendre à la perfection. L’homme 

s’assurait le bonheur en méprisant tous les biens, toutes les souffrances, 

tous les sentiments, c’est-à-dire en obéissant à la raison qui lui permettait 

de pratiquer la vertu: à ce prix, il serait riche dans la pauvreté, libré dans 

l’esclavage, heureux malgré la maladie, la torture et la mort même.336 

Tendo por pressuposto o entendimento humanista de que o homem se descobre 

como ser, eminentemente, espiritual através do estudo das Letras Humanas, vemos 

em Alem do Maar a ilustração alternativa do tipo de conciliação que se impõe neste 

contexto. Se é pela lei natural que o Homem poderá resgatar a Harmonia individual e 

cósmica, como ser racional que é, vê no ócio do labor artístico, não necessariamente 

poético, a evasão possível. A personagem cronista liberta-se, definitivamente, 

quando o seu trabalho de documentar a rota da primeira viagem marítima europeia 

de ligação do ocidente ao oriente é relembrado (o presente do passado) por um 

visionário. Porque de um espião se trata, este garante a isenção suficiente para a 

reconstrução do testemunho das acções humanas que são objecto de relato.  

                                                            
336 Histoire Générale des Civilisations, direcção de Maurice Crouzet – Tome I, L’Orient et la Grèce Antique, 
Paris, Presses Universitaires de France, Paris, 1963, pp. 524-525. 
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Como recriação do carácter indirecto da narração épica, a personagem realiza a 

mediação como se manuseasse um espelho na perscrutação interior: 

La alegoria desempeña, así, una función importante en la creación de una 

relación circular entre memoria e invención, de un reflejo especular entre 

palabra e imágenes. (…) El arte de la memoria (…) configura sus imágenes 

en los espacios del mundo interior; éstas se hallan engarzadas por una 

tupida red de relaciones tanto si son creadas con las palabras, evocadas 

por escritores y poetas, como si lo son con las imágenes sensibles, en 

particular las creadas por las artes figurativas. (…) Fundador del arte de la 

memoria habría sido, en efecto, Simónides de Ceos (…) según Plutarco (De 

gloria Atheniensium, II, 346f-347c), él sostiene por primera vez que la 

pintura es poesía muda y la poesía es pintura que habla.337 

 É, ainda, neste enquadramento, que se deve equacionar a problemática da 

cedência da focalização: 

Comme le narrateur peut céder la parole, le focalisateur peut céder la 

focalisation. C’est alors que le récit est «raconté du point de vue d’un 

personnage», en focalisation interne. Il y a donc deux possibilités: si un 

début de récit est en focalisation externe et qu’il y ait un passage à la 

focalisation interne, ce n’est pas nécessairement le focalisateur qui change, 

cela peut aussi bien tenir du focalisé, le personnage «vu de l’intérieur» 

étant objet et non pas sujet de la focalisation.338  

Apresentando-se uma focalização variável e poliscópica – a «omnisciência 

multiselectiva» de Norman Friedman –, os actores desempenham a função de 

«centros de orientação», uma vez que, dos acontecimentos verbais e não verbais, 

depende a progressão significativa do relato: as versões de uns e de outros.  

                                                            
337Lina Bolzoni, La estancia de la memoria – Modelos literários e iconográficos en la época de la imprenta, 
Madrid, Cátedra, 2007, pp.241-243. 

338 Mieke Bal, op. cit., 1977, pág.37. 
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Desta feita, a materialização de uma tese alternativa da identidade nacional é 

legitimada por uma narração heterodiegética em que predomina o tipo narrativo 

actorial.339 De acordo com Michel Erman: 

(…) il s’agit du moment où l’expérience individuelle l’emporte sur la 

tradition collective du mythe et de la légende, le temps humain sur le 

temps épique, le temps historique sur le temps cyclique ou cosmologique 

afin «d’affronter (…) au lieu d’une seule vérité absolue, un tas de vérités 

relatives qui se contredisent» (…) C’est donc en mettant bas le masque, en 

se faisant plus le porte-voix d’une parole extérieure ou mythique mais le 

pivot d’une histoire feinte, encore appelée fiction, que le personnage 

émerge véritablement de la persona et pose implicitement la question 

suivante: qu’est-ce que l’homme? 340 

Se o efeito de real resulta do tratamento representativo cénico ou dramatizado 

do discurso interior ou exterior, o estilo caracteriza-se pelo predomínio do discurso 

directo e do monólogo interior, pelas enumerações, e por uma construção frásica 

paratáctica com recurso ao ponto e vírgula.  

No plano verbal, a relação narrador/ actores expressa-se, gramaticalmente, na 

terceira pessoa e os tempos do passado adquirem o valor de uma ilusão de um 

presente perceptivo: o «Now» da história.  

Da mesma forma se regista o uso do idiolecto das personagens, observando-se a 

incorporação de erros gráficos, mesmo quando ocorre o tipo narrativo autorial, a que 

relativamente à disposição dos segmentos temporais fazemos corresponder o regime 

de retrospecções presente ao longo do discurso narrativo.  

Demonstra-se, assim, como o conhecimento experimental dos Descobrimentos é 

um valor acrescentado a uma orientação mental, tendencialmente, livresca.  

                                                            
339Jesús Garcia Jiménez, La Imagen Narrativa, Madrid, Editorial Paraninfo, 1994. Confrontar com a 
classificação feita por Genette: «récit de paroles» e «récit d’événements».  

340 Michel Erman, op. cit., pág.27. 
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Em forma de «bordado de emoções»,341 dá-se conhecimento público de um 

manancial humano evidenciador de um espírito livre:  

Que possa, um dia, haver semelhantes espíritos livres, que a nossa Europa 

tenha, entre os seus filhos de amanhã e depois de amanhã, tais 

companheiros despertos e ousados, de carne e osso e palpáveis (…) Já os 

vejo vir, devagar, devagar (…) com que destinos eu os vejo nascer, por que 

caminhos eu os vejo chegar? 342  

Difícil será resistir à tentação de identificar pontos de analogia entre esta 

passagem e a recomposição de A Última Nau de Fernando Pessoa343, tal como se 

encontra presente no final de Alem do Maar, de Miguel Medina: «- A que ilha 

indescoberta aportou?... Voltará da sorte incerta que teve?... Vejo na serração teu 

vulto baço…»344 

Em Alem do Maar, projecta-se num tempo colocado quinhentos anos mais tarde 

uma esperança para Portugal, para a Europa e para o Mundo: 

 (…) as crises de fins do século XX e abertura do XXI obrigam-nos a pôr 

em causa os próprios alicerces de afirmações comummente aceites. Crise 

sim, porque foi o fim de um império (…) que parecia inerente à definição 

de Portugal e dos Portugueses (…) Mas com o fim dos impérios há sempre 

a luta entre a frustração e a má consciência, no nosso caso agravada por 

delírios de uma mitologia oficial que negava a História; não soubemos 

medir-nos nem nas nossas possibilidades nem naquilo que realizámos; daí 

essas incertezas, agravadas por um fenómeno demográfico que pela 

primeira vez se deu na nossa História, que é o refluxo de centenas de 

milhar de Portugueses que viviam além-mares.345 

                                                            
341«(…) aquele bordado de emoções que ele fora tecendo ao longo dos meses ficou incompleto.» - Miguel 
Medina, idem, pág.565. 

342 Friedrich Nietzsche, op. cit., pág.11. 

343 Fernando Pessoa, Mensagem, Segunda Parte, Mar Português. 

344 Miguel Medina, idem, pág.585. 

345 Vitorino Magalhães Godinho, Ensaios e Estudos – Uma maneira de pensar, volume I, Lisboa, Sá da Costa 
Editora, 2009, 2ª edição, pág.50. 
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Conclusão 

Em jeito de conclusão, faço registo de algumas considerações finais em torno das 

questões-problema que presidiram à construção do índice-hipótese.346 

Foi principal objectivo da presente dissertação desconstruir os pressupostos que 

estão na base do mecanismo de transposição concretizado no romance Alem do Maar. 

Os princípios teóricos que enformam a linha de análise seguida não deixam dúvidas 

relativamente à constatação de estarmos na presença de uma obra que reúne 

características singulares. 

 No enquadramento do discurso histórico e da identidade portuguesa, encena-

se pela ficção um tratamento peculiar do caminho de notabilização que a primeira 

viagem de Vasco da Gama à Índia representa, nomeadamente, no contexto europeu.  

Tendo-se por referente a lenta progressão do classicismo de matriz itálica, que 

caracterizou a vida cultural portuguesa do tempo de D. João II e de D. Manuel I, são 

projectadas na obra potencialidades de realização humana, que têm por ponto de 

partida o posterior tratamento épico camoniano do tópico das Armas e das Letras.  

Decorrente do mesmo, surge a orientação da análise no sentido de desvendar a 

reintegração dos elementos formais e do ideário, considerados determinantes para os 

aspectos estruturais de uma trama que se concebe numa dimensão estética 

alternativa. São, assim, equacionados binómios temáticos de referência, bem como 

potenciais conexões entre os respectivos conceitos, aparentemente inconciliáveis. 

 O carácter redutor do conhecimento de natureza livresca é posto em evidência, 

na medida em que a este se atribui uma enunciação que não se rege por princípios 

dialécticos. Justamente, o trabalho de investigação de que nos ocupamos tem por 

objecto de análise a representação de um outro caminho para a resolução dos 

problemas do Homem e, mais concretamente, das questões relativas ao sentir 

português no âmbito do imperialismo colonial. 

                                                            
346 Cf. Umberto Eco, Como se faz uma tese em ciências humanas, Lisboa, Editorial Presença, 1995, 6ª edição.  
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 Estando inscrita na corrente estética de importação, a estratégia de dignificação 

em causa é, assim, tecida com os tons originais dos saberes autóctones, para se 

projectar no tempo da realização humana. Esta é, portanto, uma valência que parece 

passar, necessariamente, pelo diálogo civilizacional. 

Apresentado como o lado visível das vivências atribuídas ao Outro, o exotismo 

oriental funciona como um obstáculo ao processo de melhoria do Homem, quando 

este se mostra metafisicamente incapaz ou saudoso.  

As diferenças são, deste modo, representadas como múltiplas manifestações 

especulares da única e anterior realidade que é a própria essência humana.  

Análise e síntese não se afiguram incompatíveis. Bem pelo contrário, faz 

corresponder-se à complementaridade das duas operações uma real possibilidade de 

redenção, no quadro da problemática da Identidade. 

Para a perspectiva enunciada, é particularmente significativa a reabilitação do 

princípio feminino e do arquétipo da Terra. Impõe-se, ainda, salientar o carácter 

metaficcional do recurso à paródia, sobretudo quando esta se concretiza por uma 

forma de reduplicação semântica ou estrutura em abismo.  

No decurso da realização do exercício proposto, teve-se atenção especial à 

dinâmica de esperança que parece resultar do processo de reescrita. É nossa a 

convicção de ser esta a leitura mais adequada a Alem do Maar, ou não fosse a mesma 

gerada pela própria estratégia narrativa de focalização dos acontecimentos, relatados 

na forma de Roteiro. 

 Por outras palavras, o trabalho que se finda procura demonstrar a forma como 

podem ser ilustradas, ficcionalmente, as circunstâncias históricas que são, por 

excelência, consideradas numa cosmovisão de resolução da antinomia presente no 

par tráfico/crença. Da mesma, parece depender a própria Harmonia 

intercivilizacional.  

Assim a Humanidade consiga mobilizar a necessária polifonia, no presente e no 

futuro… 
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